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Joop Land en zijn vrouw Menke uit Surhuisterveen hebben samen ruim vijftig jaar een
loonbedrijf gerund. Al die jaren zaten ze er bovenop en waren ze erbij. Nu ze allebei de
zeventig zijn gepasseerd, vinden ze het tijd om af te bouwen. Dat is niet zo gemakkelijk,
want erbij zijn is fijn. En wanneer maak je de stap er niet meer bij te zijn?
Joop doet nu alleen nog de leuke klussen: een
beetje kranen, balen maken of een tuin vlakken,
zodat de hovenier aan het werk kan. “Ik zeg altijd:
ik heb een grote rieten mand en haal eruit wat ik
leuk vind. Zo valt het werk voor één persoon te
behappen en kan ik er toch een beetje bij blijven”,
zegt hij. Soms jeukt het echt. Laatst waren ze bij
hem om de hoek bezig met een wegconstructie.
Dan verlangt hij weer naar de dagen dat hij in de
kraan zat of grond reed met zijn Ford 5000. “Dan
zou ik zo weer aan de slag willen, want dat sfeertje was zo fijn”, legt hij uit. Zijn vrouw Menke
moet lachen. “Na enkele hele dagen op de kraan
denk je daar vast heel anders over”, zegt ze.
Joops vader had een boerderij en samen pakten
ze in de jaren zestig hier en daar wat loonwerk
op. “We hadden twee Miedema-wagens. Ik weet
nog dat ze hier sportvelden aan het aanleggen
waren met inzet van de werkverschaffing en wij
werden ingehuurd om grond te rijden. Kipwagens met hydrauliek bestonden nog niet, dus alle
vrachten die wij reden, moesten met de hand
worden uitgeschept. Wat een werk.”
Joop wist van jongs af aan al dat hij geen boer
wilde worden. “Ik wilde geen zeven dagen in de
week werken. We zijn geen machine. Je hebt een
rustdag nodig”, zegt hij daarover. Dus toen in
1969 de btw werd ingevoerd, besloten ze het
loonbedrijf van de boerderij te splitsen. Joop
ging verder met het loonbedrijf. “Mijn vader kon
de btw niet van het melkgeld betalen, dus hebben we de bedrijven gescheiden. Het loonbedrijf
werd een bedrijf met btw, de boerderij kon verder zonder btw.”

land dicht zat”, vertelt hij. “In de eerste jaren deden we dat nog met zand en stonden we de hele
nacht met de kraan sneeuw in de berm te scheppen om de weg vrij te maken. Dat was leuk, daar
wilde je bij zijn.”
Zijn vrouw bakte hamburgers voor als de mannen
‘s ochtends vroeg thuis kwamen. “Ik kon ze wel

‘IK HAD EEN
MCCORMICK 724
MET 70 PK’

AL BIJNA VIJFTIG JAAR BIJ CUMELA
Ze weten het nog precies. In 1977 werden Joop en Menke lid van Cumela, of BOVAL zoals het toentertijd nog heette. “Mijn vader was
toen ziek en we moesten daardoor iemand in dienst nemen”, vertelt
Menke. “We hadden nog nooit met medewerkers gewerkt, dus ook
helemaal geen verstand van loonadministratie of een cao. We hebben heel veel steun van Cumela gehad als het over personeelszaken
en lonen ging. Ik heb best vaak gemaild en gebeld met de afdeling die
over deze zaken gaat. Hun kennis kwam ons goed van pas.”

ZICH THUIS VOELEN

‘IK HEB EEN GROTE
RIETEN MAND EN
HAAL ERUIT WAT IK
LEUK VIND’

In het loonwerk voelde hij zich thuis en daar wilde
hij bij zijn. Hij begon met een cirkelmaaier achter
zijn trekker. “Toentertijd hadden boeren nog geen
sterke trekkers. Ik had een McCormick 724 met 70
pk, dus al dat maaiwerk deden wij voor die boeren.
We reden het gras naar de boer, die het in kuilsilo’s
draaide. Hooi werd los in de schuur geschoven.”
Zo groeide hij door. Op het hoogtepunt had hij
vier man personeel in dienst. Naast het loonwerk
kwam in 1979 het werk in de gladheidbestrijding
erbij. “Dat jaar vroor het zo hard dat heel Fries-

In de tientallen jaren dat ze lid zijn, hebben ze ook gebruikt gemaakt
van het verzekeringsaspect. “Zo ben ik een keer door een streekbus
aangereden”, vertelt Joop. “Die bus wilde me inhalen, maar ik reed
met een zaaimachinecombinatie met dubbellucht en had een ontheffing voor drie meter. De buschauffeur dacht dat dat wel paste, maar
het paste niet. Ik stond uiteindelijk een kwartslag gedraaid op de
weg en in de bus zat een gat. De chauffeur en de enige passagier in de
bus bleven echter ontkennen dat ze me hadden geraakt. De hele
zaaicombinatie was krom! Cumela is daar achteraan gegaan en de
verzekeraar heeft in ons voordeel beslist.”
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bellen dat ze te veel uren hadden gedraaid, maar
ze kwamen niet eerder dan dat het werk af was”,
lacht ze. Ze wilden erbij zijn, ze moesten erbij zijn.
“We moesten overal bij zijn om klanten tevreden
te houden”, gaat ze verder, “We zeiden nooit ‘nee,
we kunnen niet’, want als je je klanten tevreden
houdt, mag je er het jaar erna weer komen.”

OPLOSSINGSGERICHT

‘ER NIET MEER BIJ
ZIJN, IS SOMS
MOEILIJK’
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Het was geen moeten, benadrukt Joop. “Ik heb
het werk altijd met plezier gedaan. Het was de
afwisseling in het werk die ik leuk vond. De ene
dag dit, de andere dag dat”, legt hij uit. “En je
vindt techniek heel erg leuk”, voegt Menke eraan
toe. “Als je een machine kocht, wilde je hem eigenlijk meteen ombouwen.”
Er komt een anekdote naar boven over de ijsbaan,
waar nieuwe palen voor verlichting de grond in
moesten. Joop fabriceerde een grondboor aan
zijn kraan en wist zo het werk te klaren. Toen de
nieuwe verlichting moest worden schoongemaakt , laste hij een bakje aan de kraan en tilde
de schoonmaker zo naar boven. “Ik los graag problemen op, dus ik zat op de juiste plek: de boer
heeft een probleem en de loonwerker lost het op”,
zegt hij met een glimlach. “Ja”, zegt Menke, maar
soms dacht ik wel eens: verdorie, we worden altijd met een ander zijn probleem opgezadeld.”
Zo herinneren ze zich nog een Sinterklaasavond.
Joop was ’s avonds op tijd klaar, nog voordat de
pieten op de deur bonsden, maar ineens kregen
ze een telefoontje van een medewerker van de
gemeente, weet Joop nog. “Hij suggereerde dat
hij zijn trekker kapot had en hij vroeg ons sneeuw
te schuiven. Zulk werk kun je niet laten liggen,
dus ik ging op pad”, vertelt Joop. “Joop kwam terug toen alle cadeautjes al uitgepakt waren”,
vertelt Menke. “Later bleek ook nog dat die trekker helemaal niet kapot was, maar dat die medewerker gewoon Sinterklaasavond met zijn gezin
wilde vieren.”

VRIJHEID
Zo kun je dus ergens bij zijn, maar die keuze zorgt
er ook voor dat je ergens anders niet bij kunt zijn.
“Een medewerker zei wel eens: in de zomer zit
iedereen te barbecueën en zijn wij buiten aan het
werk. In de winter zit iedereen bij de kachel voor
de televisie en wie rijden er buiten? Wij.”
Joop lacht. “Maar ik vond het leuk. Ik had zoveel
vrijheid in mijn werk en was er goed in. Niemand
zei hoe ik mijn werk moest doen. Ik was zelf baas
en had mijn eigen klanten. Zelfs uitvoerders lieten mij mijn gang gaan”, aldus de ondernemer. Zo
vroeg de provincie hem vorig jaar nog sneeuw te
schuiven, want auto’s hadden zich vastgereden in
de sneeuw. “Die jongen van de provincie met wie
ik samenwerkte, had nog nooit sneeuw gezien,
dus heb ik het heft in eigen hand genomen. Voordat we begonnen, heb ik hem gezegd dat hij
moest doen wat ik zei. Dat deed hij. Hij reed achter me aan, maar desondanks belandde hij in de
sloot en kon ik hem eruit trekken”, lacht Joop.

AFBOUWENDE
Nu zitten ze in hun nadagen. Geen van hun drie
kinderen wilde het bedrijf overnemen. Hun klanten zitten in dezelfde leeftijdscategorie en zijn dus
óf gestopt met boeren, óf afbouwende, net als
Menke en Joop. “Er niet meer bij zijn, is soms moeilijk, dus is het lastig afscheid nemen”, zegt hij. Zo
staan alle machines nog bij hem in de schuur. De
laatste medewerker is in 2015 al weggegaan, maar
sindsdien huurt hij zo nu en dan een zzp’er in.
Toch heeft hij er meestal vrede mee met het idee er
niet meer bij te zijn. Hij is nu ergens anders bij. Hij
doet veel vrijwilligerswerk. Hij en zijn vrouw hebben daar vorig jaar allebei zelfs nog een lintje voor
gekregen. Ook hebben ze een sloep gekocht. Wie
hem nu bij mooi weer nog belt voor een klus kan
dus pech hebben. Dan zit hij samen met zijn vrouw
midden op één van de Friese meren, want het is nu
ook tijd om te genieten. Dan maar niet meer erbij.

‘IK LOS GRAAG
PROBLEMEN OP,
DUS IK ZAT OP
DE JUISTE PLEK’

