Benut de wisdom
of the crowd

De politiek: een hot item op dit moment. Met de
boerendemonstraties rondom stikstof, de discussies over
het klimaat en de plaats van de boer in de maatschappij
in het algemeen, kan simpelweg niemand in de
agrarische sector om de politiek heen. Het zijn complexe
onderwerpen, niet alleen omdat het zo breed is, maar ook
omdat er zoveel verschillende meningen zijn. Wat kun je
als jonge boer nou met de politiek?
Tekst: Annet de Winter Beeld: Christel Klok

De boer heeft veel raakvlakken met de samenleving op het gebied van gezondheid, economie, welzijn van mensen en het landschap. Zo
op het eerste gezicht heeft de boer best een
bepalende plaats in de samenleving. Robert
ten Kate (BAJK) over de boer in de maatschappij: “De boer mag ook best wat meer
een centrale positie in de politiek hebben. We
zitten nu niet op het niveau waarop we zouden
moeten zitten.” Volgens Joan van Oorschot
(FrieslandCampina) gaat het ook om de verschillende perspectieven van mensen. Mensen
die in de stad wonen kijken heel anders naar
boeren dan de mensen op het platteland of in
de dorpen. Van Oorschot: “De grootste groep
Nederlanders woont in een stad, de grote
vraag is hoe je daar nu verbinding mee houdt.
Het imago van de boer is goed, dat zag je ook
wel in de acties waar veel sympathie voor was,
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maar we moeten er niet in doorslaan en de
sympathie van de burger kwijtraken.”

Boeren met je buren
Nederland is een klein landje met relatief
veel inwoners. Dit betekent dat je ook wel
eens in elkaars vaarwater zit. “We moeten
het met z’n allen doen, het is daarom lastig
om te bepalen wat de plaats van de boer in
de maatschappij is. Dat hangt ervan af aan
wie je het vraagt en waar je zit.” Volgens
Van Oorschot. Je verplaatsen in de ander is
belangrijk. Connecties maken en niet met
teveel emotie in de verdediging schieten ook.
Wanneer je dat doet ben je namelijk minder
gevoelig voor de ratio en wordt alles in twijfel
getrokken. Volgens Hendrik Veldman (DeLaval)
is er daarnaast in de afgelopen decennia ook
een grote verschuiving geweest in het aantal
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Themabijeen komst
politiek:

maatschappelijke partijen bemoeien zich
met landbouw en dit levert soms wrijving op.”
Volgens Veldman heeft het ook te maken met
het feit dat mensen steeds vaker een mening
hebben over de landbouw: “Dit zorgt er ook
voor dat de landbouwsector steeds meer
een kloof ervaart.” Bob Keurentjes (GAJK):
“Volgens mij is die politieke kloof heel groot.
Weten ze in Den Haag wel wat er precies allemaal speelt? Ik denk het niet. Ook de burger
komt steeds verder van de boer af te staan.”
Hierin spelen twee dingen: (a) de politici in de
Tweede Kamer weten niet wat er speelt in de
boeren sector en (b) de weerslag daarvan op
de samenleving waardoor er een kloof tussen
boer en burger ontstaat.

IJslandse praktijken: Your
Priorities

welvaart

HET ZEGT OOK IETS OVER DE
VAN NEDERLAND, WE HOEVEN ONS
TE MAKEN OF ER WEL
VOEDSEL IN DE SCHAPPEN LIGT

geen zorgen

Hendrik Veldman (DeLaval)

boeren: “De praktiserende landbouwers
nemen af in aantallen, dus de feitelijke plaats
van de boer in de samenleving neemt daarmee
ook af. Vroeger zat er op elke basisschool wel
iemand van een boerenbedrijf, daar mag je
tegenwoordig al blij mee zijn.”

Verschil individuele boer en
de sector
Als het persoonlijk wordt ben je vaak op een
andere manier betrokken dan wanneer het
gaat om een grote groep. “Bij de term ‘boeren’
wordt alles op één hoop gegooid: binnen deze
groep zitten enorm veel verschillen. Je hebt
varkenshouders, tuinbouwers en akkerbouwers,” aldus Van Oorschot, “maar met wie
wordt ‘de boer’ bedoeld?” Veldman denkt dat
na de protesten van 1 oktober het algemene
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beeld van de boer wel is veranderd: “Voor 1
oktober was het altijd het stereotype boer:
wat ouder, moeilijk ABN pratend en met een
petje en overall aan. Dat is nu wel veranderd.”
Volgens Ten Kate heeft de landbouw wel een
centrale plek in de samenleving, alleen is de
boer nog redelijk onzichtbaar: “Op 1 oktober
was de boer ineens héél erg zichtbaar. Maar
normaal is dit niet zo. Dat heeft ook te maken
met dat er op plattelandsscholen al geen
boeren in de klas zitten.”

Geen landbouw in Nederland
Stel dat er geen landbouw meer zou zijn in
Nederland en we alles zouden importeren,
stelde Van Oorschot: “Dan bestaat Nederland
nog steeds maar worden we wel kwetsbaar.
China ziet Nederland als een grote stad en die

verbazen zich over het feit dat de landbouw
zo groot is in Nederland. Of we willen of niet,
we zullen moeten boeren met onze buren dus
zoek de dialoog.” Volgens Ten Kate is er nog
steeds stadslandbouw in China, ondanks de
druk om huizen te bouwen op landbouwgrond.
Andre Arfman (NAJK): “Dit is per regio
natuurlijk verschillend, maar er zijn regio’s
in China die de voedselvoorziening proberen
veilig te stellen door middel van een wet. Wanneer je iets wil in agrarisch gebied, moet ten
minste 80% van de landbouw behouden blijven. Dan zie je dus dat er een pretpark door de
rijstvelden wordt gebouwd.” Als je kijkt naar
de perceptie van de inwoners van Nederland,
heeft landbouw niet direct een centrale plek,
aldus Van Oorschot: “Veel mensen hebben
totaal geen besef meer wat er bij komt kijken
om de supermarkten vol te krijgen. Wat meer
(financiële) waardering voor de inspanningen
van de boer is op zijn plaats, voedselvoorziening is de basis van ons bestaan.”

Is er dan een kloof tussen boer
en burger/politiek?
Dit hoeft niet per se het geval te zijn. Volgens
Ten Kate kijken andere sectoren met jaloezie naar hoe de politiek en landbouw met
elkaar verweven zijn. Ten Kate: “Ook andere

Er is blijkbaar een voelbare kloof tussen de
boer, de burger en de politiek, maar hoe dicht
je die? Wat kun je hier als jonge boer aan
doen? Een mooi voorbeeld is het initiatief
‘Your Priorities’ vanuit IJsland. “Een aantal
jaren geleden stond IJsland aan de rand van
het faillissement en hadden de burgers geen
vertrouwen meer in de politiek. Het project
‘Your Priorities’ creëerde weer eenheid in het
land en heeft daarmee het vertrouwen van
de burgers weer terug gewonnen”, aldus Van
Oorschot. Your Priorities is een manier van
discussiëren waarbij voor- en tegenstanders
een gelijk platform krijgen en beide partijen
zowel ideeën kunnen plaatsen als hun voor- en
tegenpunten kunnen geven en onderbouwen. Op die manier kun je lastige dilemma’s
zoals nu in de landbouwsector met z’n allen
oplossen. “De wijsheid die in de grote groep
ligt moet beter benut worden. Als je samen
wat opbouwt, geeft het ook veel meer het
gevoel van gemeenschappelijke waarde en
breek je die ook niet af.” Volgens Van Oorschot.
Keurentjes: “Ik ben het ermee eens dat we het
samen moeten doen, ook al wordt dit lastig, er
zijn zoveel politieke partijen en ideeën. De wil
bij de boeren is er zeker wel.”

Versplintering agrarische
sector
De verdeeldheid binnen de agrarische sector

Nederlanders
verbinding

DE GROOTSTE GROEP
WOONT IN EEN STAD, DE GROTE VRAAG IS
MEE HOUDT
HOE JE DAAR NU
Joan van Oorschot (FrieslandCampina)

is enorm gegroeid. Arfman: “Je hebt sinds kort
natuurlijk de Agractie, de biologische clubs en
iedereen heeft zijn eigen stokpaardjes.” Die
versplintering zie je ook terug in de politiek
met bijvoorbeeld de BoerBurger beweging.
Het is belangrijk om eenheid te blijven houden.
De jeugd heeft hierbij een grote rol volgens
Van Oorschot: “De jeugd heeft nog een hele
toekomst voor zich en een hoge aaibaarheidsfactor. Niemand misgund hun zoon of dochter
iets.” Het probleem volgens Matthijs Bartels
(ZAJK) is dat het lastig is om iedereen mee
te krijgen. Veldman geeft aan dat het eigenlijk
al best bijzonder is dat we een dierenpartij in
onze Tweede Kamer hebben: “Het zegt ook iets
over de welvaart van Nederland, we hoeven
ons geen zorgen te maken of er wel voedsel
in de schappen ligt. Als burger heeft iedereen
een mening over hoe het zou moeten zijn maar
als consument zijn we die kneuterige Nederlander die gaat voor het goedkoopste.”

Het poldermodel is aan vernieuwing toe
We staan aan het begin van een nieuw tijdperk in de sector waarbij we dingen anders
moeten doen. Met de politiek zouden veel
meer mensen bereikt kunnen worden, niet
alles in achterkamers maar meer in wisselwerking met de burger. “De burger moet ook
het gevoel hebben dat ze verantwoordelijk zijn
voor de overheid. Het is belangrijk dat mensen
merken dat ze ook daadwerkelijk inspraak
hebben op het overheidsbeleid en dat er naar
hun ideeën geluisterd wordt. Dan wordt het
vertrouwen in de overheid ook vanzelf beter.
Nu hebben mensen het gevoel dat hun stem er
minder toe doet.” Volgens Matthijs Bartels. Bij
de Wisdom of the Crowd moet iedereen, of in

ieder geval een heel nauwkeurige representatie van alle bevolkingsgroepen, meedoen. “Pas
dan komt de mening van iedereen in beeld.
Wat je vaak ziet is dat mensen iets vinden omdat het dichtbij komt of omdat ze ergens tegen
zijn. Dan voert dat de toon in een discussie
en deze negativiteit komt er ook weer uit. Dat
is jammer”, aldus Ten Kate. Dit is dan niet per
se representatief voor het grotere geheel. De
betrokkenheid van de ‘stille meerderheid’ is op
zo’n moment erg belangrijk, want hier zit hele
belangrijke input.

Meer inspraak van jongeren
in de politiek nodig
Het vergt behoorlijk wat tijd om je te mengen
in de politiek, maar dit kan wel veel voordelen
met zich meebrengen. “Dat hoort allemaal bij
het spel, je staat een stuk sterker wanneer je
kunt zeggen dat je namens een partij ergens
over spreekt”, aldus Van Oorschot. Je zit aan
tafel en maakt de discussies mee, waardoor je
ook ziet hoe andere mensen denken. Als je een
sterke mening hebt, steek dan je kop boven
het veld uit en doe er iets mee, aldus Veldman:
“Als je commentaar hebt, zorg dan ook dat je
invloed krijgt, op wat voor manier dan ook.”

TOT STAND
Dit artikel is tot stand gekomen met
medewerking van Bob Keurentjes
(GAJK), Hendrik Veldman (DeLaval),
Matthij Bartels (ZAJK), Robert ten
Kate (BAJK), Joan van Oorschot
(Friesland Campina), Andre Arfman
(voorzitter NAJK).
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