KERSTSPECIAL BOER-POLITICUS TANJA VAN DE VEN-VOGELS

leeftijd 48 jaar
woonplaats Beek en Donk
gezin getrouwd met Michel, 4 zonen
bedrijf in vof met Michel 200 melkkoeien en 2000 vleesvarkens
politieke functie lid van de Provinciale Staten Noord-Brabant
namens het CDA sinds 2019
politieke carrière o.a. bestuurslid BAJK,
voorzitter ZLTO afdeling Laarbeek,
lid gemeenteraad Laarbeek namens het CDA

‘In de politiek

maak je gee n
Toen boeren aankondigden persoonlijk
verhaal te halen bij CDA-Statenleden,
bezorgde dat Tanja van de Ven-Vogels
een paar slapeloze nachten. ‘Ik vecht in
de Provinciale Staten voor mijn collega’s.
Maar in de politiek gaan veranderingen
in heel kleine stapjes.’
TEKST WICHERT KOOPMAN

‘O

ch meidje, moete gĳ da nou op goan losse ...?’ De woorden van haar man Michel herinnert Tanja van de VenVogels zich nog heel goed. Ze was net voor een derde
termĳn gekozen als gemeenteraadslid, toen het CDA in Brabant
haar vroeg of ze zich kandidaat wilde stelde voor de Provinciale
Staten. Het was oktober 2018 en de provinciale verplichting om
vóór 2022 te investeren in emissiearme stallen hing als een donkere
wolk boven veel Brabantse boerenbedrĳven.
Tanja wist dat het hard werken zou worden om de gehate maatregel van tafel te krĳgen. Daarbĳ had de boerin de handen vol aan
haar gezin met vier kinderen en het bedrĳf met 200 melkkoeien en
2000 vleesvarkens. ‘Maar binnen een paar seconden wist ik dat ik
het moest gaan doen. Er moest iemand in de Provinciale Staten
opstaan voor de belangen van de boeren’, herinnert ze zich haar
gevoel. Met een derde plaats op de kandidatenlĳst wist Tanja dat de
kans groot zou zĳn dat ze het gemeentehuis in Beek en Donk zou
moeten gaan inruilen voor het provinciehuis in Den Bosch. Het
CDA haalde bĳ de verkiezingen acht zetels.

Hard op de inhoud
Nieuw was de politieke arena voor de Brabantse boerin niet. Zo
werd ze in 2002 – naar eigen zeggen ‘zo groen als gras’ – gekozen
in de raad van de gemeente Laarbeek, een functie die ze uiteindelĳk
bĳna negen jaar zou vervullen. Daarnaast deed de onderneemster
bestuurlĳke ervaring op in het agrarisch jongerenwerk en als voorzitter van de ZLTO-afdeling Laarbeek. ‘Maar de provinciale politiek
is wel een ander verhaal. In de Statenzaal wordt het spel soms keihard gespeeld. Daar moest ik wel aan wennen’, verklaart ze.
Dat het niet eenvoudig is om in het provinciaal bestuur iets voor
boeren te bereiken, ervaarde het kersverse Statenlid al tĳdens de
coalitieonderhandelingen. De stalmaatregel ging niet van tafel. ‘In
de Provinciale Staten hebben we te maken met partĳen die een
fundamenteel andere visie hebben op de landbouw’, legt ze uit. ‘Ik
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ee n vrienden’
Tanja van de Ven-Vogels:
‘Boeren voelden zich
tegen de muur gezet,
hun hoop was het CDA’
zat er strak in, maar in de uitwisseling van belangen lukte het niet
om dit punt binnen te halen. De landbouwparagraaf in het coalitieakkoord heb ik uit protest dan ook niet getekend’, benadrukt Tanja.
‘Ja, als het gaat om de inhoud, kan ik bikkelhard zijn.’

Strijd om lijfsbehoud
Een half jaar later volgde het memorabele landbouwdebat met
1500 trekkers voor het provinciehuis. ‘Ik begreep de emoties van
mijn collega’s heel goed. Ze stonden daar, omdat ze zich door de
overheid met de rug tegen de muur gezet voelden. Hun hoop hadden ze op het CDA gevestigd’, verwoordt Tanja haar eigen gevoel.
De uitkomst van het debat bood de protesterende boeren niet de
gewenste uitkomst. ‘Ik heb mensen met tranen in de ogen naar
huis zien gaan’, herinnert het Statenlid zich. ‘Het CDA had die
avond uit de coalitie kunnen stappen. Maar dan waren we onze
invloed kwijt geweest en het had aan de uitkomst niets veranderd.’
Een deel van de boeren uitte zijn teleurstelling op sociale media. Ze
kondigden aan persoonlijk verhaal te gaan halen bij Statenleden
van het CDA. ‘Ik weet dat je in de politiek geen vrienden maakt’,
reageert Tanja. ‘Maar ik vind wel dat je altijd inhoudelijk met elkaar in gesprek moet blijven. Schelden op Twitter is niet mijn stijl.’
‘De volgende dag belden de burgemeester en de Commissaris van
de Koning. Ik kreeg beveiliging. Zelf vond ik het allemaal wat overdreven’, herinnert ze zich. ‘Ik weet hoe boeren zijn als ze strijden
om lijfsbehoud. Bang ben ik nooit geweest, maar ik heb wel een
paar nachten slecht geslapen. En Michel ook. Hij is degene die mijn
verhalen aanhoort als ik na een zware vergadering laat thuiskom’,
zegt ze en ze benadrukt de onmisbare steun van het thuisfront.

Knokken voor ieder stapje
Twee gestrande coalities verder zit het CDA nog steeds in het Brabants college. De stalmaatregel is niet van tafel, maar de ingangsdatum is voorlopig wel uitgesteld tot 2024. Dit betekent dat een volgend college hier nog wat aan zou kunnen doen. ‘Politiek resultaat
boek je in kleine stapjes en voor ieder stapje moet je knokken’,
leerde Tanja. ‘Ik snap dat niet iedereen dit ziet. Maar neem van mij
maar aan dat ik vecht voor de toekomst van de boeren. Meer dan
11.000 Brabanders, waaronder waarschijnlijk een groot aantal collega’s, hebben in 2019 op mij gestemd. Aan hen ben ik het verplicht om me meer dan 100 procent in te blijven zetten. Nee, ik zit
niet in de Provinciale Staten om een stoel warm te houden.’ l
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