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Boeren op de A32 bij
Heerenveen in december
vorig jaar.
FOTO JARING RISPENS

>>
mans kalmeert de gemoederen en adviseert
iedereen om met zoveel mogelijk lawaai te
vertrekken.

STUK
Er is niks vernield, niemand is gewond geraakt, maar toch is er iets stuk. Op advies van
politie, justitie en de Leeuwarder burgemeester vindt de volgende besluitvormende vergadering over de tariefsverhoging veertien
dagen late
in een zaal in het Leeuwarder W
e gemakkelijker van de buitenwereld n worden afgesloten. Pal ernaast
wor – „voor goud geld”, zoals de dijkgraaf
zegt – een enorme ruimte voor honderde
ti oerders ingericht.
an Erkelens heeft er nog altijd
. Ernstig: „We moeste
verlaten om
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„De overheid is een reactieve overheid geworden. Problemen worden vooruitgeschoven en het beleid hangt van lapmiddelen aan
elkaar. Kijk alleen al naar het melkquotum
dat in 2015 werd losgelaten. Stallen schoten
de grond uit en nu moeten de boeren weer
inleveren.”
De huidige landbouwminister Carola
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Ik heb gezien wat
hysterie kan doen.
Dat hysterie

-
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heid. Al ver voor 2015 hekelde ze als voorvrouw van de Dutch Dairymen Board de
afschaffing van de melkquotum-regeling die
de bouw van grote, nieuwe stallen in de hand
werkte. „Ik werd voor gek versleten”, zegt ze
in de Orionkerk in Oudeschoot waar D66parlementariër Tjeerd de Groot afgelopen
maandagavond met boeren discussieerde.
Maar met terugwerkende kracht kreeg ze
gelijk.
En haar woorden stuiteren door de kerk.
Tegen De Groot: „Iedereen zit hier met een
enorme hypotheek. Mensen liggen er wakker
van en ze voelen zich gigantisch beledigd
door de manier waarop jij met ze communiceert.”
De sfeer in de zaal is om te snijden. ‘Houd
moed, heb lief’ roept een affiche op het raam,
maar Ignas Minnema, van de D66-afdeling in
Friesland, weet zo net nog niet of het vanavond wel goed komt. De afdeling wil open
met boeren discussiëren maar Tjeerd de
Groot, het Kamerlid dat in juli nog aangifte
deed van doodsbedreigingen, moet het in
zijn eentje opnemen tegen een ziedende
groep toehoorders.
De avond is nog maar net bezig als in de
ruimte met ongeveer vijftig gasten, zo’n
twintig mensen hun vest uitdoen en truien
met daarop het logo van de Farmers Defence
Force onthullen. Een man staat op en hangt
de FDF-vlag, met daarop twee gekruiste hooivorken, over het D66-banier. Het voelt intimiderend.
„Jij was een paar jaar geleden nog directeur
van de Nederlandse Zuivel Organisatie”, zegt
Van Keimpema tegen De Groot. „Toen was je
voor de afschaffing van de quotumregeling.
En nu moeten de boeren ineens wijken voor
huizen, industrieterreinen en zonneparken.
Hoe wil jij nog geloofwaardig zijn voor ons?”

NIET NETJES
„Dit doe je steeds”, antwoordt het Kamerlid.
„Telkens trek je mijn integriteit in twijfel.
Maar al tijdens mijn periode bij de Nederlandse Zuivel Organisatie heb ik gezegd dat
de afschaffing van de melkquotering een
vergissing was. Ook toen al zei ik dat de
landbouw moest verduurzamen. En toen ik
zag dat alles vastliep ben ik vier jaar geleden
in de politiek gegaan omdat ik voelde dat de
vera eri
ar vandaan moest komen. Ik
v
het ni
o netjes om mij elke ke
s lectief
iteren. Daar hebben boe
m
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er eindelijk een einde moet komen aan dertig jaar pappen en nathouden. Dat boeren
een duidelijk toekomstperspectief moeten
krijgen. „Want iedereen verdient aan jullie.
Supermarkten, de verwerkende industrie en
toeleveranciers vinden het huidige systeem
allemaal prachtig. Maar jullie zijn het slachtoffer.”

ZERE BEEN
Oei, dat is tegen het zere been van loonwerker en Farmer Defence Force-actievoerder
Mick Tinga uit Bant. „GROTE ONZIN!”, roept
hij. „Je loopt hier een beetje praatjes te houden maar als je echt voor de boeren was had
je deze bijeenkomst niet onder melkerstijd
gehouden.”
De avond is inderdaad om half zeven ‘s
avonds begonnen. Maar moeten we het
vanavond echt over het tijdstip hebben?,
vraagt De Groot. „Niemand heeft toch iets
aan dit soort discussies?” En voort gaat het
gesprek weer. Over de Nederlandse boeren,
die de beste boeren van de wereld zijn. Over
drijfmest die de pest is voor de bodem. Over
goedkope kipfilet uit Oekraïne die nota bene
met instemming van de Nederlandse overheid hier mag worden ingevoerd.
Over de Nederlandse natuur, die niet aan
Europese normen voldoet. De Groot: „We
hebben binnen Europa afgesproken dat 17 tot
18 procent van het Nederlandse grondoppervlak uit natuur moet bestaan, maar we zitten
nu op 13 procent. We zijn het slechtste jongetje uit de klas.”
Schel gelach vanuit de zaal. Maar onder
alle woede zit natuurlijk ook angst, erkent
Van Keimpema na afloop. Boeren zijn onzeker over hun toekomst. Want wat bedoelt
landbouwminister Carola Schouten nu precies met kringlooplandbouw? Hoe komt het
allemaal?
Veel boeren voelen zich gemarginaliseerd,
weet ze. Hun kennis wordt niet gebruikt. Het
overkwam haar zelf ook. Ze werd weggehoond toen ze waarschuwde voor de opheffing van het melkquotum. Tegen Tjeerd de
Groot: „Dat marginaliseren van boerenkennis moet maar eens stoppen.”
SIETA, SIETA!
Mick Tinga staat op. Hij keert zich naar de
zaal. „Waar hebben we meer aan? Aan de
kennis van Sieta of aan he
eneer De Groot?” ,,SI
r ept de meerderhei
as aan het einde

neemt een toehoorder die tot dan toe stil
was het woord. „Stel nu dat de heer De Groot
straks minister van Landbouw wordt...”,
mijmert hij. „DAT GAAT NIET GEBEUREN!”,
roept iemand. „Stel dat het gebeurt”, gaat hij
onverstoorbaar door. „Hoe gaat u dan de
landbouw bij uw plannen betrekken?”
Een boer voorin de zaal draait zich om.
„Heb je gedroomd of zo?”, vraagt hij. Gelach.
Ontspanning. De avond is bijna voorbij en er
staan geen trekkers op de parkeerplaats.
Niemand is weggelopen. Er vielen geen klappen. „Het was echt heel spannend”, vindt
D66’er Ignas Minnema, die soms met samengeknepen billen zat. „Maar het doel is gehaald. We wilden met elkaar in gesprek.”
„Eigenlijk had ik verwacht dat Tjeerd de
Groot na een kwartier zou weglopen’’, zegt
een breedgeschouderde man. Hij is kippenhouder en heeft een schuld van 2,5 miljoen
euro bij de Rabobank. En ja, hij ligt wakker
over de toekomst en zijn financiën. Hij heeft
het gevoel dat boeren naar de rand van de
samenleving worden gedrukt.
De Haagse politiek? Zijn ogen spuwen
vuur. „Die steelt geld van de landbouwsector.’’ De stoppersregeling voor nertsenhouders wordt bijvoorbeeld betaald uit het Diergezondheidsfonds, een pot die gevuld wordt
door schapen- en geitenboeren, pluimveehouders en melkveebedrijven. „Pure diefstal’’, zegt de kippenhouder. „Nertsenbedrijven hebben nog nooit een cent aan het fonds
bijgedragen. Maar ik wel. Vorig jaar 55.000
euro.’’
Klarie Kroontje, die samen met haar man
Ype Reinsma uit Schraard een melkveehouderij heeft, staat met een opgevouwen Farmers Defence Force-vlag in het zijpad van de
kerk. Door de tactiek van de FDF wordt er
volgens haar beter geluisterd naar boeren.
„We vormen nu meer dan vroeger een eenheid”, vindt ze. En ja, de emoties in de kerk
liepen hoog op. Maar iedereen is heel gebleven. Weifelend: „En ergens heeft Tjeerd de
Groot ook wel een beetje gelijk.”
Dat ambtenaren, bestuurders en politici
zich soms geïntimideerd voelen door de
boerenprotesten? „Ik kan het me voorstellen.’’ Maar laatst nog kreeg ze kippenvel van
haar dochtertje Norah van 3. Thuis in
Schraard zaten ze voor de televisie, de verslaggever sprak ove
orah
keek mee, luisterde
g even en urmelde ineens: „Het zijn e
ren. Het
zijn mensen.”
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Het zijn geen
boze boeren.
Het zijn
mensen

