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Mariann Fischer-Boel

Gerda Verburg

Met veel plezier schrijf ik een voorwoord bij dit fascinerende boek. Het

Ik heb bijzondere waardering voor al diegenen die met grote persoonlijke

verhaal en de ontwikkeling van de Eemlandhoeve is bijzonder inspire-

inzet werken aan het mooi, sterk en vitaal maken en houden van ons plat-

rend. De hoeve is een prachtig voorbeeld van de innovatie die we zoeken

teland. Aan het versterken van de band tussen stad en land, tussen boeren

bij boeren en plattelandsondernemers.

en burgers. Aan het leveren van voedsel dat hoogwaardig is en een verhaal
heeft. Aan mooie en toegankelijke landschappen en een rijke natuur. Ook,

In de afgelopen paar jaar is het agrarische- en plattelandsbeleid van de

of misschien wel vooral, in een sterk verstedelijkt land als Nederland maakt

Europese Unie steeds meer nadruk gaan leggen op innovatie en diversi-

dit alles immers dat mensen zich verbonden kunnen blijven voelen met het

ficatie.

platteland en hun eigen regio. Dat ze zich betrokken weten en zelf verant-

Uiteraard blijft de voornaamste taak van onze boeren om goed, gezond

woordelijkheid willen nemen. Dat vind ik enorm belangrijk.

en betaalbaar voedsel te leveren. Maar we onderkennen dat de boeren

1943

een veel bredere rol vervullen op het platteland: door de bescherming

Voor u ligt een boek waarin de recente geschiedenis wordt beschreven van de

van het milieu, het behoud van ons agrarische erfgoed, door de motor te

Eemlandhoeve in Bunschoten. Een boerderij onder de rook van Amersfoort

zijn van onze rurale economie en door verbreding op andere gebieden,

waar de verbinding tussen stad en land en de betekenis van het concept mul-

zoals de energie-productie.

tifunctionele landbouw zichtbaar gestalte en inhoud krijgen.

Meer dan 90 procent van het grondgebied van de Europese Unie bestaat

De Eemlandhoeve wordt in dit boek beschreven als een van de eerste mul-

uit platteland en meer dan de helft van de Europese bevolking woont in

tifunctionele bedrijven in Nederland, waar de agrarische productie allang

deze gebieden. Behalve een vitaal onderdeel van onze economie, biedt

niet meer de belangrijkste invalshoek is en waar de ´productie´ van brede-

het platteland een essentieel toevluchtsoord voor onze stedelingen.

re coöperatieve plattelandsnetwerken en van nieuwe concepten voor zorg,

Om al deze redenen is ons huidige beleid gericht op het aanmoedigen

educatie en recreatie minstens zo belangrijk zijn.

van een holistische benadering, om boeren te steunen in ruil voor het

Een boerderij als ´broeinest van plattelandsontwikkeling´. En een boer op

leveren van publieke diensten zoals milieubescherming en om diversi

expeditie.

ficatie en innovatie te stimuleren.

Dat de inspanningen van Jan Huijgen en zijn mensen niet onopgemerkt zijn

De Eemlandhoeve is een uitmuntend voorbeeld van wat er op het

gebleven mag blijken uit het feit dat hij daarvoor in 2007 de Mansholtprijs

Europese platteland bereikt kan worden. Ik hoop dat het kan dienen als

mocht ontvangen.

inspiratiebron voor veel andere plattelandsondernemers.

1957

Hoewel dit boek in eerste instantie de geschiedschrijving is van de boerde-

Mariann Fischer-Boel

rij van één bevlogen en eigenwijze man en zijn team, is het natuurlijk ook
een analyse van de bredere ontwikkeling naar professioneel en innovatief

Gerda Verburg

Mariann Fischer-Boel is sinds november 2004

plattelandsondernemerschap in Nederland. En biedt het, onder meer door

Gerda Verburg is sinds 22 februari 2007 minister

Europees Commissaris voor Landbouw en

de inzichten van een aantal dwarsdenkers uit het netwerk van de Eemland-

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in

Plattelandsontwikkeling. Daarvoor was ze

hoeve, een doorkijkje naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen, ook in

Nederland. Van 1998 tot 2007 was zij Tweede

minister van Voedsel, Landbouw en Visserij in

Europees perspectief.

Kamerlid voor het CDA. Daarvoor was zij

Denemarken.

Ook om die reden beveel ik dit boek van harte bij u aan.

zelfstandig ondernemer.
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de eemlandhoeve,

Cityside Oasis gaat over de Eemlandhoeve, een Nederlandse boerderij

lokaal begon, groeide via regionale en lande-

die gebruik maakt van de veelzijdige mogelijkheden van het platteland.

lijke kanalen uit tot Europese proporties. In

oase tussen stad en platteland

We plaatsen de Eemlandhoeve in zijn lokale, regionale, nationale en Eu-

2007 kreeg Jan Huijgen voor zijn inspanningen
de internationale Mansholtprijs.

ropese context. Daarom leest u niet alleen over de activiteiten van de
hoeve zelf, maar ook over de omliggende gebieden, de agrarische cul-

Vanwege de grote interesse in de Eemland-

tuur, de geschiedenis. En u krijgt de ongezouten toekomstverwachting

hoeve hebben we besloten een degelijk boek-

van een aantal prominente denkers op het gebied van landbouw.

werk uit te geven. Een rijk geïllustreerd boek
over nieuw ondernemerschap op het platte

De multifunctionele landbouw is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot
volwaardige bedrijfstak. Het heeft zich een plaats verworven in het
klassieke rijtje akkerbouw, veeteelt, tuinbouw, fruitteelt en bosbouw.
Dit boek schetst het ontstaan van een van de eerste multifunctionele

Het ontstaan van een bedrijf als de Eemlandhoeve is een boeiend

land, nieuw elan en visie op de verhouding

proces – niet alleen bedrijfsmatig, historisch en politiek, maar ook per-

stad-platteland in Nederland en Europa. Als

soonlijk. Een proces, een worsteling zo u wilt, van een boer die wil breken

leidraad gebruiken we het persoonlijke ver-

met tradities, maar ze tegelijk wil behouden. Toen Jan Huijgen – eigenaar

haal van boer-filosoof Jan – om zo zijn waar-

van de hoeve – in 1993 besloot zijn boerenbedrijf om te vormen tot een

den en drijfveren transparant te maken voor

multifunctioneel oord, zat hij vol plannen en dromen. Het moest een plek

het internationale netwerk van de Eemland-

worden waar stad en platteland dichterbij elkaar kwamen. Waar mensen

hoeve.

konden bijkomen van het drukke leven, maar ook een plek waar de eigen-

plattelandsondernemingen in Europa.

heid van het boerenbestaan in stand bleef – waar dus hard gewerkt werd.
Jan bleek een voorloper.

landbouwpionier
Zowel politici als marktpartijen, ondernemers en collega-boeren volgden
de ontwikkeling op de voet. Kon het echt wat deze landbouwpionier bedacht had? Was het werkelijk mogelijk om te leven van meer dan alleen
de fysieke opbrengst van het platteland? Het kon. In de loop van de jaren ontdekte Huijgen samen met heel veel anderen dat de veelzijdigheid
van het platteland grote mogelijkheden had voor ondernemers met een
beetje lef.
In vijftien jaar tijd ontstond aan de rand van een stedelijk gebied een
kleine oase – een Cityside Oasis - met stallen, landbouwgrond, vergaderruimtes, educatieruimtes, een zorgboerderij en een winkel. De Eemlandhoeve bleek een broedplek voor innovatie en nieuwe initiatieven. Wat

Stijn Postema

medewerkers eemlandhoeve
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Veel mensen vragen zich af wat de gedachte is
achter de Eemlandhoeve. Heeft de boer die dit
alles is begonnen de kolder in de kop? Ziet hij iets
wat anderen niet zien? Of is de Eemlandhoeve
gewoon een project van een slimme boer die een
gat in de markt heeft ontdekt?

dromen over de bron
De Eemlandhoeve ligt in een stedelijk gebied van zo’n 350.000 inwoners.
Dichtbij Amersfoort en de drukke A1 is het een oase van rust een eenvoud. De basis van de Eemlandhoeve is de dagelijkse routine van een
twintigtal mensen die er werken: koeien voeren, de ecologische tuinen
onderhouden, de winkel, de keuken, de zorgboerderij, de kantoren, de
educatie- en vergaderruimtes. Maar naast de dagelijkse routine is de
hoeve een broeinest van plattelandsontwikkeling.
Denker en doener achter de Eemlandhoeve is boer Jan Huijgen. Hij laat
zich voeden door veel bronnen uit heden en verleden en deduceerde die
tot een eigen filosofie en spiritualiteit. Zijn geheim is simpel: ‘Tachtig
procent van de informatie die op mij afkomt is ruis, het is de truc om
de twintig procent te herkennen.’ En hoe zorg je ervoor dat die twintig
procent waardevolle informatie zo groot mogelijk wordt? Door heel veel
te lezen. Jan laat zich voeden door specialisten, theologen, geleerden en
andere meesters. Zijn persoonlijke boekenkast omvat voldoende boeken voor een onbescheiden dorpsbibliotheek.
Om als auteurs van dit boek die twintig procent waaruit de Eemland
hoeve is ontstaan kernachtig samen te vatten, moeten wij dus op
foto
Maaike zorgt dat Jan met beide
benen op de grond blijft

onze beurt zeker tachtig procent als ruis beschouwen. Wat overblijft
moet dan duidelijk maken wat de Eemlandhoeve tot zo’n krachtig

jans meest
waardevolle
inspiratiebron
is zijn vrouw
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concept maakt. Dat concept begon in 1998. Jan Huijgen kreeg een veront-

De tijd bleek rijp om zijn visie te laten groeien. Jan ging lezend en met

rustend visioen. In een e-mail aan een paar kameraden schrijft hij:

veel overleg te werk. Hij stuitte op de ‘U-theorie’ van de Duits-Amerikaanse onderzoeker Otto Scharmer. Deze theorie gaat uit van een noodzakelijke peiling in de eigen ziel om een nieuwe richting te kunnen inslaan.
leven. Dat kan alleen met een open geest, een open hart en een open

weekend las.

en boeren. Opmerkelijk is de rol van de

grote machtsblokken tot de orde roe-

wil. Je bronnen helpen je keuzes te maken, nieuwe keuzes soms. Daarna

geestelijke macht als morele spiegel

pen en een spiegel voorhouden.

vind je weer de weg naar boven, met nieuwe inzichten en een gevoel van

voor de machtsvorming van de vors-

lisering. De wereld in verval’, van een

ten en ridders. Hun ‘vorstenspiegels’

roeping. Het is een proces van onthechting en verankering in je bronnen.
Hier komt nu mijn eigen verlangen en

De Middeleeuwse kloostertraditie is zo’n bron die direct voortvloeit uit

paar Duitse journalisten. Ze beschrij-

geven de morele codes voor de macht

visie naar voren. Ik zou graag in het

mijn droom. Hammarskjöld is een bron. Van hem leerde ik alleen te ex-

ven in dit boek hoe we een nieuwe

weer. Zij brengen het morele ferment

moreel verlaten landschap nieuwe

celleren in dat wat ik echt goed kan. Dankzij hem kreeg ik inzicht in mijn

machtsconcentratie krijgen van het

in de maatschappij. Duby laat zien hoe

plekken (oases) van moreel- en ge-

talenten. Andere fundamentele bronnen zijn Mansholt en Sloterdijk.’

kapitaal. Globalisering zorgt voor een

in het barbaarse Europa een netwerk

loofsleven bouwen waarmee de grote

Deze vier inspiratiebronnen leidden tot de vier hoofdartikelen in dit

hernieuwde feodale tijd, waarbij twin-

van kloosters ontstaat en hoe deze

machtsblokken tegemoet getreden

boek. Onder de titel ‘bronnen van Jan’ vormen ze een prachtig portret.

tig procent van de mensheid tachtig

kloosters een nieuwe samenleving op-

kunnen worden. Op een manier die

procent van de productiemiddelen in

bouwen met daarin oases van cultuur

past in onze tijd. En ook om binnen het

Jans meest waardevolle inspiratiebron hebben we dan nog buiten be-

handen heeft. De rest van de mensheid

en gebed, barmhartigheid en hulpver-

globaliserende netwerk van internet,

schouwing gelaten. Dat is zonder twijfel zijn vrouw Maaike Huijgen.

wordt door middel van entertainment

lening.

bedrijven en organisaties weer draden

Zij zorgt dat Jan met al zijn complexe kronkels in de realiteit blijft. Met

te weven die getuigen van de reële

beide benen op de grond. Over haar zei Jan eens: ‘als God tot je wil spre-

en ‘tittytainment’ – het Amerikaanse
bargoens voor borsten – van genoe-

Deze drie lijnen kwamen plotseling bij

Tegenwoordige en genezende Kracht

ken, doet hij dat negentig procent van de keren door je vrouw. Zij staat

gens voorzien.

elkaar, vandaar dat ik verontrust wak-

van God. Is de tijd rijp om deze visie te

het dichtst bij je hart.’ Waarop Maaike reageerde: ‘Nou, dan moet ik dus

ker werd.

laten groeien? Kunnen deze visioenen

oppassen wat ik zeg. Mooi is dat.’

Zondagochtend las ik ‘Gods tegen-

De globalisering is, in Middeleeuwse

gedeeld worden?

woordigheid geneest’, van Leanne

termen, een nieuwe feodalisering, met

Payne, over de aanwezigheid van God

concentratie van macht en rijkdom. In

Tot zover mijn verontrusting en de

als reële en effectieve kracht.

onze tijd zijn de bestaande machten

bijbehorende gedachten. Ik weet nog

gefundeerd op macht, geld en seks.

niet goed hoe ik hierop moet reageren.

Zondagavond las ik van de Franse his-

Het volk, de tachtig procent, krijgt een

Misschien jullie?

toricus George Duby ‘De drie orden’.

nieuwe slavernij toegewezen, ze zijn

Duby schetst de ondergang van een

afhankelijk geworden van de enter-

oude structuur met een koning en bis-

tainmentindustrie.

schoppen, en de opkomst van de nieu-

Wat mij diep verontrust is dat in onze

we feodale cultuur: de ridders (wereld-

tijd het morele ferment ontbreekt wat

se

2

Zaterdagavond las ik het boek ‘Globa-

ing

Jan: ‘De theorie leert je de weg omlaag te gaan, naar de bronnen van je

de dragers van een morele code die de

5 e
volv

de kloosters destijds boden. We missen

macht) en de derde stand: de burgers

g

lijke macht), de kloosters (geestelijke

ker. Dat komt door de boeken die ik dit

n
1 seei

Ik werd vanmorgen verontrust wak-

ns

in

g

r
4 c

ea

tin

g

3 presencing

afbeelding
de U-theorie van Otto Scharmer leert
hoe je eerst omlaag moet, naar de bron,
waarna je met een gevoel van roeping
weer omhoog kunt.
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reportage - kuieren op het erf

rust en ruimte op
het platteland

19

Alsof een reusachtige hand naar hartelust een enorme kudde bontgekleurde koeien over deze plattelandsstreek heeft rondgestrooid. Veel
koeien gooien van puur geluk de achterpoten omhoog, om de stramheid
van de gestalde wintermaanden van zich af te schudden. Een boer maait
het malse gras en trekt achter zich een spoor van fijn stof.
‘Kijk, ik heb vandaag een grote spin gevangen,’ meldt een jongen van een

Het platteland ligt er op deze warme voorjaarsdag prachtig bij. Vanaf de

jaar of zes. Hij houdt een plastic bakje omhoog met op de deksel een vergrootglas. Het diertje ziet er inderdaad imposant uit, met de lange poten

Eemlandhoeve is het uitzicht op de omliggende weilanden onbetaalbaar: in sloten

tastend naar een glimpje vrijheid. Het ventje huppelt verder, de andere
kinderen achterna. Vandaag brengt hij met zijn klas van De Wegwijzer

kwaken eenden, boven enkele struiken scheren vogels, verderop dartelen schapen

uit Spakenburg een bezoek aan de Eemlandhoeve. Het is ‘kriebelbeestjesdag’, wat betekent dat kinderen met potjes een stuk land uitkammen

met hun lammetjes, en aan de overkant van de Bisschopsweg opent zich een waar

op zoek naar kleine insecten of andere diertjes. ‘Het is altijd een opwindende ervaring als zij iets vinden, een tor, een spin, een regenworm of

decor voor Hollandse landschapsschilders.

een oorwurm,’ zegt Anke van Meijel. ‘Laatst ontdekten kinderen zelfs
een mol die zich had verstopt in een oude bloempot. Als je dan die oogjes ziet glinsteren!’
Anke werkt bij Educatief Platteland, een bedrijf dat een vaste plek heeft
op de Eemlandhoeve. Haar taak is het organiseren van rondleidingen en
het begeleiden van praktijklessen in de omgeving. Ze woont in Amersfoort en heeft daar gewerkt in een milieu- en natuurcentrum, maar sinds
2007 loopt ze ook enkele dagen in de week op de boerderij rond. ‘Wij hebben sloot- en plassenlessen, om ze te laten ontdekken hoeveel leven in
het water zit en hoe gezond dat is.’ De verwondering bij kinderen boeit
haar nog het meest. ‘Zij realiseren zich meestal niet dat het vlees wat ze
’s avonds eten afkomstig is van bijvoorbeeld koeien. Dat is altijd weer
een openbaring. Dat zo’n dier geslacht moet worden. Zielig vinden ze
dat. Maar dan leg je het uit en dan begrijpen ze het ook wel weer.’
Ook de koeien van de Eemlandhoeve lopen buiten. Helemaal achterin
het weiland staat Jan Huijgen samen met een paar gasten zijn vee te bekijken en te keuren: vijf stipjes te midden van kleurige vlekken in een zee

foto
De sfeervolle omgeving straalt rust
en eenvoud uit.
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van groen. Zeven koeien zijn achtergebleven.

De twee schoffelaars krijgen hun instructies via zorgboerderij

de landelijke omgeving. Na afloop neemt menigeen iets onder de arm

In de open stal liggen ze wat loom de vliegen

d’Boerenkiel, eveneens op het erf van de Eemlandhoeve. Een paar

mee voor thuis. Binnen staan uiteenlopende producten. Honing van eigen

van zich af te houden. De oudste staat op,

maanden geleden mochten de mensen er voor het eerst naar binnen,

bijen, boerenbiermosterd, tokkelroom, appelmoes, kruidenwijn, diverse

strekt zich even en wandelt dan rustig naar

een feestelijke opening waar nog dagelijks over wordt gesproken. Fons

sappen en eetbare paddestoelen. In twee forse vrieskisten liggen comple-

de voerbak. Naast de boerderij, evenwijdig

Bos is een van de eerste ‘hulpboeren’, zoals hij het zelf noemt, die op

te vleespakketten met biefstuk, rosbief, lendelap, rollades en hamlappen.

aan de sloot, ligt de kruidentuin, en daarach-

de zorgboerderij aan de slag mocht gaan. Samen met anderen met een

ter een moestuin waar ondanks de warmte

verstandelijke of lichamelijke beperking of met autisme, een burnout of

Boven het erf prikt de zon door de hoge sluierbewolking heen. Twee een-

flink wordt geschoffeld en gepoot. Het is een

psychische problemen. Fons is buitengewoon vaardig met zijn handen.

den zitten elkaar luidruchtig achterna. Hier voelt Harry Lamberts zich

tuin-in-wording. De rabarber en de aardbeien

Hij figuurzaagde uit een stuk hout de wegwijzer bij de parkeerplaats,

thuis – het doet hem denken aan Zuid-Afrika, waar hij tien jaar heeft ge-

beginnen al op te komen en ook de rode bes-

een knap stukje werk dat hij vol trots laat zien. Vroeger werkte hij bij

woond, voor hij terugkeerde om uiteindelijk neer te strijken op de Eem-

senstruik doet zijn best, maar de prei, de krop-

een metaalbedrijf, nu brengt een taxi hem vier dagen in de week naar

landhoeve. Tegenwoordig zwaait hij de scepter over de catering, meestal

sla, de andijvie, de uien en de tuinbonen lig-

Bunschoten. ‘Daar moest ik verwarmingsbeugels maken. Hier vind ik het

een uitgebreide lunch tijdens de vergaderpauzes.

gen nog onwennig in de zwarte kleiaarde. Het

veel leuker. Het is gezellig en ik kan elke dag buiten zijn. Ik word er veel

‘Ik haal de ingrediënten bij goede kaas- en groenteboeren, en we hebben

veldje waar de broccoli moet komen, is zelfs

rustiger van.’

een uitstekende bakker in het dorp. Het hoeft voor mij niet altijd biolo-

helemaal leeg.

Binnen in d’Boerenkiel schenkt beheerder Jan Willem Imminkhuizen heer-

gisch, dat kan ook niet altijd, als het maar smaakvol en betrouwbaar is.

lijke ijsthee en laat grote brokken ijs in het glas glijden. Op tafel ligt een

Ik houd ervan diverse soorten soep te koken, en ik merk aan de gasten

lijst met namen waarop activiteiten staan gekrabbeld: dieren voeren, grind

dat het in goede aarde valt.’ Het liefst zou de boerenzoon uit Groningen

harken, planten begieten, buxus knippen, banken opknappen en schilde-

buiten wat rommelen met grote potten boven een open vuur, een knip-

ren. Veel tijd heeft hij niet, want telkens moet iemand even op weg wor-

oog naar de Afrikaanse mentaliteit. In Nederland laat het weer dat niet

den geholpen. Dat gaat hem makkelijk af; als voormalige boomkweker en

altijd toe. Daarom verlegde hij zijn wens naar een ander ideaal: een klein

hovenier moest hij mensen begeleiden die het vak wilden leren. ‘Dit is een

restaurant op het erf waar hij elke maand een streekproduct van een

unieke zorgplek. We zijn hier niet bezig met het maken van producten om

bepaalde provincie bereidt. Uiteraard gemaakt met lokale ingrediënten.

aan anderen te verkopen. Want dan krijg je direct eisen van kwaliteit en

Het idee is nog in ontwikkeling, maar de Eemlandhoeve biedt hem veel

aanleverdata. Dat betekent vaak dat je een druk op mensen legt. Dat willen

ruimte dit verder uit te werken.

we niet. Heeft iemand van ons iets creatiefs gemaakt, dan krijgt dat een
plekje bij de deur. Soms wordt het verkocht. We geven sommigen wat werk

Breedlachend: ‘Deze hoeve heeft iets aparts. Iedereen heeft zijn taak en

in de moestuin. Als we dan jam of sap maken, leggen we dat in de winkel

is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijf. Daardoor bestaan hier geen

met streekproducten hier op het erf, maar het is geen verplichting.’

gezagsverhoudingen. Niemand is hier de baas, niemand is personeel. We
zijn allemaal gelijk. Dat brengt ook iets spannends met zich mee, iets

soep koken

dynamisch ook. We zijn allen bezig met de toekomst, en omdat we zo
goed met elkaar kunnen opschieten, leren we ook veel van elkaar en le-

De winkel, het domein van Maaike Huijgen, staat aan de voorkant van de

veren we elk een bijdrage aan deze Eemlandhoeve. Maar nu ga ik weer

Eemlandhoeve, naast een grote vergaderzaal. Bijna dagelijks komen groe-

aan de slag. De mensen moeten na afloop van de vergadering natuurlijk

pen uit het hele land naar Bunschoten om zich te laten inspireren door

weer wat te drinken en eten hebben.’

foto
De Eemvalleiwinkel verkoopt
geschenkmanden met streekproducten
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1.

initiate

Initiators en kwartiermeesters zijn mensen die stoppen met praten en beginnen. Daar is lef voor
nodig. En een stukje ondernemerschap gecombineerd met visie. Initiëren is ook inwijden in de
tradities van de stam. Boerentradities die opnieuw ontdekt worden door boeren en burgers.
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inleiding
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Eem

onherbergzaam
nederlands oerlandschap

Ee

m

Slierten mist dreven over plukjes riet en gras te midden van enorme

boeren zo goed en kwaad als het ging hun stukjes land. Vooral langs het

oostelijke moerassen. Op open, droge plekken

waterplassen. Een akelig en koud gebied. Mensen hadden hier niets te

riviertje Eem stonden een paar kleine boerderijen met er omheen wat

verrezen dan niet één, maar soms wel veertig

zoeken. Zo lag de huidige polder van het Eemland er pakweg dertien eeu-

akkerland.

hoeven tegelijkertijd. Kolonisten streken er

wen geleden bij. Aan de oostkant vonden we moerassen met hoogveen.

Idyllisch was het allerminst. Maar dat veranderde toen er kloosters werden

neer en werkten de grond om tot vruchtbaar

In het westen en zuiden verrezen de bossen van de Utrechtse heuvel-

gebouwd. Eén ervan was eigendom van de Utrechtse bisschop Ansfried.

akkerland. Ze boerden er goed, en als later de

rug, met daarachter nog meer moeras. En aan de noordkant loerde het

Rond het jaar 1000 trok hij zich terug in een klooster ten oosten van Leus-

verplichting verviel om op het eigen stuk land

soms woeste Flevomeer. In de vroege Middeleeuwen gold deze streek

den. Daar lag de heuvel Heiligenberg, vlakbij een nederzetting die later zou

te wonen, verhuisden de rijkste eigenaren

als gevaarlijk en onherbergzaam, de Flethite. Het gebied viel onder het

uitgroeien tot de stad Amersfoort. Ansfried voelde zich aangetrokken tot

naar Amersfoort. Daar vormden ze al snel de

graafschap Hamaland, dat zich uitstrekte van West-Nederland tot in

een vroom, innerlijk gebedsleven. Een fors deel van het landbezit nam hij

maatschappelijke bovenlaag. Ze gingen in de

Duitsland.

mee naar dit klooster, terwijl de rest in handen bleef van het domein Leus-

handel en de nijverheid en verpachtten hun

den. Zogeheten ministrialen gingen voor dit kerkelijk eigendom zorgdra-

bezit aan andere boeren.

Veel bijzonders viel er in Flethite niet te beleven. Net als andere delen

gen. De beheerders vatten die taak zeer serieus op. Als een soort project-

Rond 1300 was het hele Eemland in cultuur

van Hamaland was het eigendom van Karolingse koningen, die het be-

ontwikkelaars begonnen ze met het vruchtbaar maken van de gronden.

gebracht. Opeenvolgende boerengeslachten

heer aan graven overlieten. In de zomer van 777 schonk Karel de Grote,

Zo bouwden ze aan de grenzen van bewoonbare delen nieuwe, grotere

zorgden vervolgens dat dit oer-Hollands pol-

die 23 jaar later door de paus tot keizer van het West-Romeinse Rijk zou

hoeven. Maar ook midden in de woestenij werden open plekken gekapt.

dergebied vrijwel ongeschonden tot op de

worden gekroond, het gebied aan de nog jonge kerk in de stad Utrecht.

De blokverkavelingen die hier en daar nog te vinden zijn, stammen uit

huidige dag floreert. Bunschoten groeide uit

De oorkonde waarin de overdracht werd geregeld, sprak van het domein

deze vroege periode. Na 1125 gingen de beheerders de ontginningen

tot een van de grootste dorpen van Eemland.

Leusden met omliggende woeste gronden. Rond die plek bewerkten

planmatiger en grootschaliger aanpakken. Ze richtten zich vooral op de

En eeuwenlang profiteerden burgers van
Amersfoort volop van de vruchtbare akkers
en weilanden, van de tuinbouw en graanteelt,
maar vooral ook van het vee op de lager gelegen delen – leverancier van melk, kaas, boter
en vlees. Dit is het Eemland, een uniek stuk
agrarisch cultuurlandschap.

idyllisch was
het allerminst,
maar dat
veranderde
toen er
kloosters
werden
gebouwd
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achtergrond – lokaal
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wat moest
er gebeuren
met de

hoe het lokaal begon

eeuwenoude
familie
boerderij?
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Huijgen is een typisch boerengeslacht uit het

polder. Een nieuwe landinrichting was een praktische oplossing hier-

liep, overleed zijn vader aan een hartverlamming. Omdat Jan nog stu-

Eemland. De familiegeschiedenis is via huwe-

voor, maar tot 1990 bleef deze onhandige situatie bestaan. Het leidde

deerde, besloten zijn broers de bedrijfsvoering zo lang over te nemen.

lijken nauw verweven met de Van Twillerts,

tot opmerkelijke taferelen. In het voor- en najaar werden tal van fami-

Nadat Jan zijn studie – een jaar later – had afgerond, runde hij een tijd

een andere boerenfamilie uit deze omgeving.

lieleden opgetrommeld om de veertig koeien dwars door het dorp van

lang samen met Wouter de boerderij.

Ook de vader van Jan Huijgen trouwde met

en naar de stal te leiden. Om het stuk land aan de overkant van de Eem,

een boerendochter van Van Twillert. Beide na-

zo’n vijf kilometer verderop te bereiken, gingen de dieren met een pontje

Omdat Jan nog niet fulltime hoefde te werken, combineerde hij de werk-

men komen veel voor in de dorpen Bunscho-

over. En rond melktijd werden afstanden afgelegd waaraan de boer in

zaamheden op de boerderij een poosje met lesgeven aan de Christelijke

ten, Spakenburg en Eemdijk. De boerderij aan

z’n eentje een dagtaak zou hebben.

Agrarische Hogeschool in Dronten. Hij vond zelfs tijd om een studie filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam te beginnen.

de Kerkstraat in Spakenburg dateert van 1850
en is dus al zeker anderhalve eeuw in het be-

Jan Huijgen groeide op in een gezin met vijf kinderen: drie jongens en

Het verlangen om kennis en inzicht over te dragen, bleken later een be-

zit van de Huijgens.

twee meisjes. De jongens moesten op de boerderij meehelpen met hun

langrijke voedingsbodem voor de ontwikkeling van de Eemlandhoeve.

Een verre voorvader, Louw Huijgen, bouwde

vader Arres, de meisjes droegen hun steentje bij aan het drukke huishou-

In 1987 trouwde Jan met Maaike Mostert die hij op het dorp had ontmoet.

de reeds bestaande boerderij uit tot een ka-

den van moeder Lutje. Jan was de oudste van de drie jongens en ook het

Het echtpaar kreeg twee kinderen, Arris en Henk. In 1991nam het gezin

rakteristiek pand met een dwars voorhuis en

meest geïnteresseerd in het boerenbestaan. Bovendien bleek hij zeer

een ingrijpende beslissing. Voor een buitenlandse studie die Jan wilde

de lange oude stal er achter. In het Eemland

leergierig. De tweede zoon, Barend, toonde meer belangstelling voor

volgen, vertrokken ze een jaar lang naar Canada. Jan ging studeren aan

staan meer van zulke typische boerderijen.

techniek. Met het boerenleven had hij weinig op. Hij begon een mecha-

het Institute for Christian Studies in Toronto. In datzelfde jaar gaf zijn

Achter de boerderij stond een grote hooi-

nisatiebedrijf. Wouter, de jongste van de drie zonen, werkte lange tijd in

broer Wouter echter te kennen dat hij niet verder wilde met het werken

berg, een zogenaamde vijfroeder. De omvang

de boerderij, maar besloot toch een eigen onderneming in sierhekken te

op de boerderij. Wouters keuze stelde Jan voor een zware beslissing. Wat

ervan gaf de welstand weer: hier woont een

beginnen.

moest er gebeuren met de eeuwenoude familieboerderij? Moest hij die
opgeven, moest hij fulltime aan de bak als boer, of was er een andere

rijke boer. Oude plaatjes laten zien dat het
bedrijf nog in het vrije veld van Spakenburg
stond. Inmiddels is de boerderij geheel in de
bebouwde kom van het dorp ingesloten.
Door het huwelijk van de ouders van Jan Huijgen kwam het land van een Bunschoter boer
en dat van een Eemdijker boer bij elkaar. Maar
het totale eigendom van de Huijgens lag nu
verspreid over meer dan zeven plekken in de

Toen Jans studie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen ten einde

mogelijkheid? Toen kreeg hij een idee…
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geneagram familie huijgen
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CLAES CORNELISSEN HUIJGEN
(1696), veehouder aan Eemdijk,
geh. c.1655 m. Aeltje Killen

Evert Claesse HUIJGEN
1661-(1728†), geh. 1690 m.
Meijnsje Claes Nagel (1730†)

Aaltje Everts HUIJGEN
1692-; geh. 1715 m.
Gerrit Willemsz de Boer

Hendricus Evertsz HUIJGEN
1708-1773, geh.(1) 1729 m.
Hilletje Lamberts Heijnen (1750/55†)

Jannetje
RUIZENDAAL
1833-1889

Evertje Hendricus HUIJGEN
1742-1775/82, geh. 1762 m.
Harmen Pietersz Niezen, †1793

Gerrit Evertsz DE BOER
1763-1837, geh. (1) 1806
Woutertje Koenen †1808

Lutje DE BOER
1795-1843, geh. 1815 m.
Pieter Ruizendaal, †1872

Evertje VAN TWILLERT
1792-1870, geh. 1815 m.
Jan Beekhuis, †1848

1862

Arend
BEEKHUIS
1823-1904

Hijmen VAN TWILLERT
1801-1881, geh. 1823 m.
Maria van de Kolk †1862

Hilletje
VAN TWILLERT
1829-1897

Lutje BEEKHUIS
1865-1930. geh. 1898 m.
Jan Hoeve

Jannetje
HOEVE
1900-1969

Louw Claessen HUIJGEN
1655/60-(1731†), geh.(1) 1690 m.
Aeltjen Claes †1692/99

Carel Killen HUIJGEN
1681-(1731†), geh.(2) 1707 m.
Grietie Lamberts Perk

Claes Louwen HUIJGEN
1690-(1758†), geh. 1721 m.
Meijnsje Claes v. Oudenaller (1763†)

Gerrit Karels HUIJGEN
1708-(1778), geh.(2) 1737 m.
Jaepje Schouten 1778†

Evert Willemsz DE BOER
1733-1800, geh. 1756 m.
Lutje Fransse Heek, †1813

Frans Evertsz DE BOER
1765-1813, geh. 1790 m.
Kuiniera Aarts Vedder, †1831

Kil Claessen HUIJGEN
1655/60-1702, geh. 1679 m.
Woutertjen Carels, †1701

1927

Hilletje Harmens NIEZEN
1765-1821, geh. 1789 m.
Aalbert Hijmensz van Twillert, †1813

Lutje
DE BOER
1807-1867

1826

1855

Klaas
HUIJGEN
1827-1902

Maria
HUIJGEN
1858-1938

Jannetje Gerrits HUIJGEN
1742-(1805†), geh.(1) 1767 m.
Willem Varenkamp †1782

Barend
HUIJGEN
1801-1855

Klaas Willemsz VARENKAMP
1773-1800, geh. 1798 m.
Jannetje Ravesloot †1835

Harmen
VAN TWILLERT
1796-1859

Aalbert
VAN TWILLERT
1824-1915

1889

1857

1822

Jannetje
VARENKAMP
1799-1858

Hendrikje
HUIJGEN
1834-1892

Louw Claesz HUIJGEN
1732-1811, geh. (1) 1766 m.
Stijntje Arris Bakkenes

1787

Klaas Louwen HUIJGEN
1768-1857, geh. 1799 m.
Angniesje van Twillert †1868

Arres HUIJGEN
1804-1888, geh.(1) 1831 m.
Reintje van de Kolk

Jan VAN TWILLERT
1831-1922, geh. 1858 m.
Jannetje Oudsten †1906

Harmen
VAN TWILLERT
1858-1940

Wijmpje
VAN TWILLERT
1863-1933

Barend
VAN TWILLERT
1896-1985

Angniesje
HUIJGEN
1837-1907

1890

Jan
HUIJGEN
1896-1982

Trijntje Claesse HUIJGEN
1740-(1801†), geh. 1766 m.
Cornelis Pietersz ter Beek

Hendrikus NIEZEN
1774-1844; geh. 1794 m.
Jannetje Donkersteeg, †1860

Evertje
NIEZEN
1796-1871

1855

1821

Hendrikus
HUIJGEN
1824-1885

Gerrit Louwen
HUIJGEN
1773-1841

Peter Cornelisse TER BEEK
1771-1808, geh.(1) 1794 m.
Wijmpje Rutgers Nagel †1801

Elbertje Cornelisse TER BEEK
1767-1845, geh.(1) m.
Evert Evertsz van de Kolk †1809

Rutger TER BEEK
1800-1880, geh. 1829 m.
Trijntje der Kinderen †1870

Arend VAN DE KOLK
1803-1852, geh. 1837 m.
Jaapje Vedder †1845

Louw HUIJGEN
1843-1928, geh.(1) 1868 m.
Mengsje van den Bos †1877

Arres
HUIJGEN
1857-1916

Wouter
HUIJGEN
1871-1969

1925

Meindert
TER BEEK
1837-1911

1897

1867

Trijntje
VAN DE KOLK
1843-1897

Trijntje
TER BEEK
1872-1951

Mengsje
HUIJGEN
1898-1976

de Huijgens
Lutje
VAN TWILLERT
1930

1956

JAN
HUIJGEN
1957

Arres
HUIJGEN
1927-1982

de Van Twillerts
andere geslachten
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amersfoort groenste
stad van europa 2007

de bunschoter
boer ploegt
voort...
Bunschoten is van oorsprong een
boerendorp. Het nabijgelegen
Spakenburg is een vissersdorp, hoewel
daar ook landbouwers waren. Met de
omliggende polder erbij stonden hier
zo’n tweehonderd boerderijen.

Vanaf het brugje tussen de Gasthuisweg en de Fokjesweg zijn de boerde-

trouwde hij met Hilletje Varenkamp. Samen

Van oudsher vervult Amersfoort een belangrijke

weinige oost-westverbindingen in deze streek. Dat

rijen van Bunschoten goed te zien. Hoeveel boeren zijn er nog? Zeven op de

kwamen ze aan de Dorpsstraat wonen. Pas

rol in het omliggende platteland. De stad kent een

bleek gunstig voor boeren die de grond wilden ont-

Gasthuisweg, acht op de Fokjesweg. Tel daar de boeren van Eemdijk bij op,

vorig jaar verliet hij die plek. Nu staat hij in

bijzondere geschiedenis, omdat hier drie verschil-

ginnen en afzet voor hun producten zochten.

en de Smeerweg, de Groeneweg en de Zevenhuizerstraat, en je haalt er krap

zijn grote kamer op de vierde verdieping, met

lende landschappen elkaar raken: de Utrechtse heu-

De strategische plek trok tevens kooplieden aan.

dertig.

uitzicht op het vissersdorp Spakenburg. Klaas

velrug, ontstaan tijdens de laatste ijstijd, het pol-

Ter bescherming wierpen inwoners een aarden wal

gebruikt tijdelijk een rollator, omdat hij is

derland van het riviertje de Eem, en het gletsjerdal

op en legden er een gracht omheen. Later maakte

Boerderijen die nog in een dorps- of stadskern staan, worden vaak afge-

geopereerd aan zijn heup. Met een schriftje

van de Gelderse Vallei. De lokale overheid heeft de

de wal plaats voor een stenen muur met land- en

broken zodra de laatste bewoner is vertrokken. Ook de boerderij van de

in zijn hand loopt hij langzaam naar de tafel.

afgelopen decennia geprobeerd het karakter van de

waterpoorten. De welvaart steeg, de bevolking

oudste boer uit Bunschoten aan de Dorpsstraat 144 verdwijnt binnen-

Bijna honderd streepjes op een pagina bewij-

drie gebieden te behouden en waar mogelijk te in-

groeide, en er moest al snel een tweede stadsmuur

kort uit het centrum van het dorp. Het gebouw staat er verlaten bij. De

zen zijn ambachtelijke rekenwerk.

tegreren in opeenvolgende stadsuitbreidingen. Dit

komen. De eerste werd afgebroken en op de funda-

ramen zijn ingegooid, de voordeur staat open en beweegt soms door de

‘Ik ben een uur lang aan het prakkiseren ge-

beleid werd in september 2007 bekroond met het

menten ervan verrezen woningen. Deze zogeheten

wind. Rechts op het dak liggen nog wat oude dakpannen, de rest is kaal

weest, over het aantal boeren zo rond de ja-

predikaat ‘groenste stad van Europa’. Een jaar daar-

muurhuizen staan nog altijd in de binnenstad. De

met hier en daar plukjes hooi.

ren dertig en veertig. Ik ben begonnen op de

voor haalde Amersfoort al de nationale titel binnen.

stad bleef groeien en specialiseerde zich in de han-

Klaas Bast (89) woont er niet meer. Zijn boerderij is onbewoonbaar. De

Burgwal en zo terug richting de Dorpsstraat.

Amersfoort scoorde in de Europese competitie het

del in textiel, turf en tabak. De stad werd zelfs een

verzakte muren zitten vol scheuren. Bij binnenkomst zie je dakpannen

Ik kom uit op zestig kleine boeren met onge-

hoogste puntenaantal ooit door een Nederlandse

belangrijk bedevaartsoord. In de zestiende eeuw

in de voergeul liggen. Regendruppels vallen door de gaten in het dak. In

veer tien koeien, en tweeëntwintig grote met

stad behaald. Deze wedstrijd, de ‘Entente Florale’

viel Amersfoort economisch ver terug. Meer dan

de stal passen precies achttien koeien en in een stal verderop nog eens

meer dan twintig koeien. De aantallen van

wil het belang van groen voor stedelingen bena-

drie eeuwen was er weinig te beleven, en uit pure

ruim veertig. De mozaïeken vensterbanken in de woonkamer roepen

Spakenburg en Eemdijk weet ik niet, hoor.’

drukken. Uit wetenschappelijk onderzoek komt

armoede braken de inwoners grote delen van de

herinneringen op aan een vervlogen tijdperk. Vroeger sliepen de kinde-

Dan gaat zijn duim terug naar het schriftje.

naar voren dat natuur een positief effect heeft op

stadsmuur en de poorten af. Pas in de loop van de

ren van Klaas boven de stal. Elke ochtend passeerden ze een boog van

‘Wacht, ik heb niet goed geteld,’ fronst hij. ‘Er

het welzijn en welbevinden van mensen. Groen

twintigste eeuw kreeg de stad weer aanzien met de

geglazuurde bakstenen en konden ze regelrecht de stal in lopen.

waren zeventig kleine boeren.’

helpt ontstressen en is daarmee goed voor de ge-

komst van kazernes en de aansluiting op het spoor-

De tuin ligt vol omgezaagde stammen van lindebomen. Alleen een zil-

Als boer moest je vroeger een sterke kerel

zondheid. Amersfoort onderkende al vroeg het be-

wegnet. In 1980 wees de landelijke overheid Amers-

verlinde staat nog overeind. De gemeente wil de oude boom graag be-

zijn en over een flinke dosis geduld beschik-

lang van groenvoorzieningen. Bovendien versterkt

foort aan als groeistad. Dat betekent dat de stad in

houden. De huidige eigenaars van de grond hebben de linde niettemin

ken. ‘Soms moest je wel twintig melkbussen

groen de aantrekkingskracht van de stad.

2016 ongeveer 160.000 inwoners zal moeten tellen.

gesnoeid, waardoor de boom nu meer weg heeft van een treurwilg. De

van elk dertig liter aan de weg zetten. Dat ik

De internationale jury prees de poging van de stad

De gemeente beschouwt het als een uitdaging het

schoonvader van Klaas Bast pootte hem rond 1936. Nu is de boom een

lichamelijk nog zo in orde ben, kun je niet be-

zich fysiek, sociaal en economisch met het omme-

ommeland daarbij zo veel mogelijk te ontzien.

stille getuige van de tijd dat er behalve bladeren ook hooi op de straten

grijpen. In 1962 kreeg ik een melktank en dat

land te verbinden. In het centrum is veel groen te

lag. Een lindeboom verwijst vaak naar een verloren liefde. Deze zilver-

was een hele verbetering.’ Want er was altijd

vinden, bewoners komen in contact met de natuur,

linde symboliseert de liefde voor het bijna verdwenen boerenleven in

veel te doen. ‘De koeien gingen begin mei

en de multifunctionele landbouw krijgt een steun

Bunschoten. Met de teloorgang van deze boerderij gaat in dit dorp op-

het land op en je moest telkens honderden

in de rug. Daarmee laat Amersfoort zien oog te heb-

nieuw een stukje nostalgie verloren.

meters lopen met maar drie koeien per keer.

ben voor een duurzame relatie tussen stad en plat-

Ook het voorkomen van hooibroei was een

teland. Toen hier in de elfde eeuw nog een kleine

Klaas Bast woont tegenwoordig in wooncentrum De Haven. Hij is een

tijdrovende bezigheid. De uitvinding van de

nederzetting lag, aan een voorde (doorwaadbare

grijze, vriendelijke man die tot vorig jaar nog gewoon auto reed. In 1942

hooiblazer was echt een uitkomst.’

plaats) aan de Amer, nu de Eem, was het een van de

36

37

het contact

Klaas staart uit het raam van zijn woning in

ben ik echt gestopt met het melken van koeien,’ zegt hij. Op de huidige

kwart eeuw duurde. Daarna ging hij alleen verder, maar wel op een andere

De Haven. ‘Voor de Tweede Wereldoorlog

boerderij lopen zo’n honderd kalveren, pinken en koeien. Zelf begon hij

manier. ‘Ik had op vijf verschillende plaatsen land op drie tot zes kilometer

met de beesten

haalden drie melkrijders de melk op. Ze moes-

ooit met zes stuks aan de Kerkstraat in Spakenburg. Willem had een

van de boerderij. Om de koeien buiten te krijgen, was je een hele ochtend

ten met paard en wagen over de Westdijk

lucratieve bijverdienste: ‘Ik voerde een houthandel, timmerde landhek-

kwijt. Toen in 1990 een ruilverkaveling plaatsvond, greep ik mijn kans.’

is door alle

naar melkfabriek Eemlandia. De Vaartweg

ken en maakte droogstaken. Op maandag, wasdag, verkocht ik soms wel

Harmen mocht drie nieuwe locaties aanwijzen. Zijn eerste keus bleek een

was er toen nog niet. Ik zie ze nog gaan over

veertig staken voor de waslijnen.’

schot in de roos. Hij leverde dertig hectare land in, en kreeg er veertig hecta-

machines minder

die dijk,’ zegt hij met een lach.

geworden

kalfje wordt koetje

re voor terug. Het land ligt naast zijn boerderij en de 120 koeien lopen zo de
Van dit werk heeft Willem nu, na het boerenbestaan, zijn hobby gemaakt.

weide in. Een droom ging in vervulling. ‘Je kunt je niet voorstellen hoe mooi

Hij zit bovendien sinds enkele maanden op houtsnijles. In de kamer

het is, als je zoveel koeien voor je uit ziet lopen. Het geeft mij hetzelfde ge-

pronkt een blok hout met de opdruk van een boer met twee paarden. De

voel als een voetballer heeft wanneer hij een doelpunt maakt. Het is in één

In het spoor van de melkrijders vervolgt de reis

tekst luidt: ‘En de boer ploegde voort’ - een citaat uit De Ballade van den

woord fantastisch.’ De tijd van de Dorpsstraat is voorbij, maar aan de Gast-

ver de Westdijk langs het Eemmeer. Links van

Boer van J.W.F. Werumeus Buning. Want geboerd wordt er nog steeds. Al

huisweg staat nu een puike boerderij die het stokje heeft overgenomen. Zo

de dijk strekt zich een fraai boerenlandschap

merkt Willem op dat er veel veranderd is. ‘Boeren hebben tegenwoordig

blijft de boerencultuur behouden voor Bunschoten en omstreken.

uit, rechts ligt een weidevogelgebied. Aan de

meer kopzorgen dan vroeger. Het contact met de beesten is door alle

overkant van het meer duikt ineens een kluit

machines ook minder geworden. Aan de andere kant was het boerenle-

Wie bij de zilverlinde van Klaas Bast een paar honderd meter naar rechts

moderne windmolens op. Als je het idyllische

ven toen zwaarder. Het schoonmaken van sloten gebeurde bijvoorbeeld

loopt, komt uit bij Veenestraat 17. Zwarte teerranden op de muur van

Eemdijk uitrijdt, kom je bij boerderij ‘Hoeve

allemaal met de hand. Je had een sniezeisem (snijzeis) om riet en water-

een schuurtje zijn de enige sporen van een tijd waarin dit pand een boe-

Veelust’. Een man met opvallend bruine ogen

planten af te snijden, een laok (soort baggerbeugel) om de bagger uit te

renfunctie had. De vader van Aartje liet de boerderij bouwen in 1905.

en een ferme handdruk doet open. Willem

sloot te halen, en een sjoefel (schoffel). Tegenwoordig gebeurt dat werk

Korte tijd later trouwde Aartje met Wim Heuveling, nu 67, die uiteindelijk

Duyst (76) is het levende bewijs dat Spaken-

met een tractor en veel boeren besteden het uit.’

het hele bedrijf overnam. Vanaf 1967 tot 2007 was Wim actief als boer. Al

vertelt hij hoe hecht de gemeenschap vroeger

burg niet alleen een vissersdorp was. Hij weet

in 1980 kreeg hij te maken met de gemeente die de boeren uit het dorp

was. ‘Ik had net zoals veel andere boeren wei-

wel waarom sommigen hier liever boer dan

wilde hebben. ‘Wij kregen subsidie en met mij verhuisden nog vier boe-

nig te maken met Amersfoort. Je kwam daar

ren. De oude stallen werden ontmanteld,’ blikt Wim terug. Wim zette zijn

alleen voor het ziekenhuis. De boeren richtten

werkzaamheden voort aan de Groeneweg.

zich op Spakenburg. Het hele culturele leven

visser werden. ‘Vroeger zeiden ze: Een kalfje

de groene weide

wordt een koetje, maar een netje wordt een

De terugweg door het polderlandschap gaat via de Vaartweg naar de Gast-

sletje. Een kalf wordt een koe, maar een vis-

huisweg in Bunschoten. Op de hoek van deze twee wegen staat boerde-

sersnet gaat kapot en dan moet je een nieuw

rij ‘De Groene Weide’ van Harmen Bast (59), zoon van Klaas Bast. Op zijn

De inmiddels gepensioneerde boer heeft nu als hobby nog een aantal

een vriendschappelijke band. Als iemand last

net kopen.’

achttiende begon hij met zijn vader te boeren. Een samenwerking die een

dieren rondlopen. Terwijl hij met een tractor de mest aan het mixen is,

had van hooibroei, stonden we soms wel met

speelde zich ook daar af. Onderling hadden we

tien man te helpen.’ Vanaf de Groeneweg rolSamen met zijn vrouw woont Willem al bijna

len de grazige weiden zich uit. Echte boeren,

veertig jaar op Veelust. Eind jaren zestig ver-

ze zijn er nog steeds. De overgebleven boeren

kocht hij zijn Spakenburgse boerderij aan de

in het dorp zoeken allemaal op hun eigen ma-

Kerkstraat en verhuisde naar deze plek. Zijn

nier naar wegen om te overleven. De een doet

zoon Jacob nam de boerderij over toen Wil-

dat door uit te breiden, een ander door stad en

lem 52 jaar was. ‘Maar pas tien jaar geleden

platteland met elkaar te verbinden.

foto
stad en platteland zijn nauw
met elkaar verbonden
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uit het netwerk
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‘landbouw concludeert zelf
dat ze moet veranderen’

‘multifunctionele landbouw
was voor sukkels’

‘Ik ga niet op de stoel van de ondernemer zit-

dus geen blauwdrukken maken en het voor initiatiefnemers bedenken,

Multifunctionele landbouw zal de komende

nele landbouw vijftien jaar geleden bijna onmogelijk was. ‘Multifunctio-

ten, dus ik zal niet zeggen dat de landbouw

maar ze in staat stellen te werken op de manier die bij ze past.’

jaren alleen maar toenemen, verwacht pro-

nele landbouw deed je gewoon niet. Wie het wel deed was een sukkel en

fessor Han Wiskerke, hoogleraar Rurale Socio

een achterlijke boer die als laatste redmiddel probeerde om het zo nog

directeur Platteland Barto Piersma van het

Piersma ziet dagelijks allerlei subsidieaanvragen voorbij komen. Niet

logie aan de Wageningen Universiteit. Vooral

een paar jaartjes vol te houden. Er werd echt op neergekeken.’ Het wa-

ministerie van LNV. ‘Ik denk dat de landbouw

alles wordt gehonoreerd. ‘We gebruiken subsidies om waar nodig een

rond de stedelijke gebieden ziet hij steeds

ren volgens Wiskerke niet alleen boeren, maar juist ook de dominante

zelf de conclusie heeft getrokken dat ze be-

gewenst initiatief op gang te brengen. Maar een echte ondernemer wil

meer multifunctionele bedrijven verschijnen.

beleidsmakers die er zo over dachten.

paalde keuzes moet maken. Sommige boeren

eigenlijk niet afhankelijk zijn van subsidies. Leren en kennis is voor de

Ze richten zich, net als de Eemlandhoeve, op

gaan voor de verdieping van de productie,

initiatiefnemer een heel belangrijke factor. Als overheid stimuleren we

de stad.

anderen worden multifunctioneel boer, dus

daarom graag de ontwikkeling van kennisnetwerken.’ Hij is zeer te spre-

meer gastheer op het platteland. Verbreding

ken over bedrijven die via streekproducten hun eigen regio in de markt

Han Wiskerke vindt het opvallend dat boeren

ders. De kosten van de productie stijgen, terwijl de inkomsten daaruit

dus. De sector zelf voelt dat dergelijke keuzes

zetten. ‘Naast gezond ondernemerschap zie je dat regiobranding zich

dichtbij steden zich beter redden dan boeren-

de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Aan de andere kant is er de consu-

gemaakt moeten worden.’

ontwikkelt. Als een gebied een eigen smoel heeft, dan kun je dat gebied

bedrijven in dunbevolkte gebieden. Volgens

ment die een ander gebruik van het landschap wil, voor recreatie en het

ook als brand in een aantal producten kwijt.’

hem is de stad geen bedreiging voor de land-

genieten van de natuur. Die trends hebben er onder andere voor gezorgd

Piersma merkt dat multifunctionele land-

bouw, maar juist een kans: ‘Vanaf de jaren ne-

dat de multifunctionele landbouw langzaam vorm en inhoud kreeg. Op

bouw een andere benadering van de over-

gentig tot 2005 verdwenen ruim 35.000 land-

beleidsniveau werd dat vervolgens ook opgepakt. Vooral in Europa ver-

heid verlangt dan voorheen. Om dat duide-

bouwbedrijven in Nederland. Die daling vindt

andert het landbouwbeleid steeds meer van een markt- en prijsbeleid

lijk te maken, maakt hij onderscheid tussen

vooral plaats in de dunbevolkte gebieden.

naar een plattelandsontwikkelingsbeleid waarbinnen de multifunctio-

landbouwbeleid en plattelandsbeleid. ‘Land-

In gebieden rond de steden blijft het aantal

nele landbouw wettelijk kan gedijen.’

bouwbeleid is vrij centraal bedacht. Vanuit de

bedrijven vrijwel onveranderd. Volgens mij

markt, het WTO, handelsblok Europa. Daarbij

heeft dat te maken met boerenbedrijven die

Han Wiskerke

bedenken we soms tot op het niveau van de

zich daar verbreden en zich richten op de ste-

Professor Han Wiskerke is hoogleraar Rurale

Barto Piersma is sinds januari 2007

boer in Europa wat er allemaal kan en niet

deling. Ze produceren voedsel, maar bieden

Sociologie aan de Wageningen Universiteit

plaatsvervangend directeur van de Directie

kan. Plattelandsbeleid is iets heel anders.

daarnaast ook educatie, zorg, ontspanning

waaraan hij sinds 2001 verbonden is. Na zijn

Platteland van het ministerie van Landbouw,

Daarbij constateert de gemeenschap zelf: wij

en recreatie. De stad is dus eigenlijk de markt

promotie in 1997 was hij als postdoc werkzaam

Natuur, en Voedselkwaliteit. Hij is al vanaf 1992

willen aan onze toekomst werken en dat wil-

voor de boer.’

bij het Centrum voor Studies van Wetenschap,

in dienst bij het ministerie en vervulde diverse

len we samen doen. Dat werkt bottom up in

managementfuncties.

plaats van top down. Als overheid moeten we

móet vernieuwen,’ zegt plaatsvervangend

19 5 9

Barto Piersma

De kentering in die beeldvorming heeft een aantal oorzaken. Wiskerke:
‘Veel boeren staat het water aan de lippen, dus ze moeten wel iets an-

1967

Technologie en Samenleving van de Universiteit

Wiskerke constateert ook dat multifunctio-

Twente.
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bronnen van jan - kloostertradities
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In een handvol gezonde landbouwgrond krioelt
meer leven dan dat er mensen op aarde zijn.
Onze aarde wordt een moederschoot genoemd
waaruit het leven jaar na jaar omhoog wordt
getrokken. Ondanks al onze kennis blijft de
aarde een verborgen weerbarstigheid houden,
waarvan je als boer afhankelijk bent.

van de oase en de vorstenspiegel
Wie dicht op de natuur staat voelt iets van de kosmische grootheid. Dat kan
zelfs de meest nuchtere boer je vertellen. Veel boeren in Europa voelen zich
om die reden ook aangetrokken tot een bepaalde vorm van spiritualiteit.
De ene boer kiest daarom voor biologisch-dynamische landbouw, de ander
voelt zich meer aangetrokken tot de oerchristelijke tradities die verweven
zijn met de grondlegging van Europa. Dat laatste geldt ook voor boer Jan
Huijgen. Zijn persoonlijke geschiedenis en die van de grond waarop hij
woont, is verbonden met de christelijke cultuur. Toen hij zijn bedrijfsvoering veranderde van een klassiek landbouwbedrijf in een multifunctionele
boerenonderneming, stond hem het model voor ogen van een klooster.
Jan Huijgen is een man van metaforen. Een metafoor is beeldspraak
waarbij twee of meer zaken samen een nieuwe betekenis krijgen. Elk
kunstwerk, elk gebouw, maar ook elke stichting en netwerk op de Eemlandhoeve is voor Jan tegelijk een metafoor. Hij laat al zijn beelden voortdurend in elkaar grijpen en ontdekt steeds nieuwe betekenissen: nieuwe
metaforen. Twee metaforen reizen al vanaf het begin van de hoeve mee:
de oase en de vorstenspiegel. Het zijn elementen uit de Middeleeuwse
kloostertraditie die Jan gebruikt als richtlijn voor de ontwikkeling van
de Eemlandhoeve. Maar Jan heeft ook zijn eigen geheime oase en een
(beslagen) spiegel waar hij nauwelijks in durft te kijken.
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vroeger kon

Zo lang hij zich kan herinneren voelt Jan Huij-

een evenwicht dat tot in de achttiende eeuw bleef bestaan: de drie or-

greep Jan hoe zijn ‘afschuw van onmacht’ kon worden omgezet in

leen de geestelijke grond bewerken, maar ook

gen een ‘afschuw van onmacht’ als kwetsbare

den van krijgers (vorsten), bidders (monniken) en werkers (boeren en

een verlangen. In het moreel verlaten landschap van de huidige tijd

fysiek de handen uit de mouwen steken.

je dreigen

mensen onrecht wordt aangedaan. Hij be-

burgers). De kloosters deden overigens nog meer. Ze ontplooiden zich

wilde hij nieuwe oorden laten ontstaan: oases met gezonde structu-

Clairvaux liet de kloosters niet op zichzelf

doelt het gevoel niets te kunnen doen, terwijl

als broedplaatsen van kennis en ontwikkeling in het barbaarse Europa

ren waar moraal en geloof een centrale plek innamen en van waaruit

staan. Hij reisde Europa door vanuit het moe-

met de hel,

je tot diep in je poriën voelt dat er iets móet

en creëerden veilige oases waar kwetsbare, zwakke mensen konden

de bestaande machten tegemoet getreden konden worden. De oases

derklooster in Citeaux in Frankrijk. Door te

gebeuren. Het is eind jaren negentig. Jan is

schuilen. Zo kregen de kloosters twee belangrijke sociale functies: de

moesten geborgenheid bieden aan de verschoppeling van de indivi-

netwerken zorgde hij voor een sociale bewe-

tegenwoordig

nog maar een paar jaar met de Eemlandhoeve

vorstenspiegel zorgde voor het morele ferment, de oase zorgde voor

dualistische cultuur, maar ook aan de op drift geraakte stedeling die

ging. Omdat hijzelf uit de adel stamde, had hij

bezig en zoekt al lezend naar een vorm die bij

geborgenheid.

zijn wortels is vergeten. Tegelijk wilde hij een spiegel voorhouden aan

de mogelijkheid om de landheren en ridders

kan de reputatie

hem en de boerderij past. In die tijd leest hij

de grote machten van onze tijd. Aan overheden, maar ook aan de con-

een spiegel voor te houden. In de literatuur
staat dit bekend als de vorstenspiegel. Zo’n

van een bedrijf

droom

glomeraten die als een stel diabolische geiten in een weelderige bloe-

ters het opnamen voor kwetsbare mensen in

mentuin de wereld afgrazen op zoek naar rijkdom. Het waren de jaren

vorst moordde en brandde boerderijen plat

de samenleving.

Jans rechtvaardigheidsgevoel wordt gecultiveerd door wat hij leest. In

negentig en ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ bestond nog

en dan kwam de geestelijkheid die zei: “Als je

kapot dankzij
internet

voor het eerst hoe de Middeleeuwse kloos-

dezelfde tijd komt hij verschillende alarmerende boeken tegen over glo-

nauwelijks. Jans droom leek meer een luchtspiegeling, niettemin be-

zo doet, mag je niet deelnemen aan het hei-

Een Middeleeuwse vorst of landheer bezat

balisering. De algemene strekking van boeken uit die tijd is ongeveer dat

sloot hij de droom te volgen. Een dapper besluit voor een onbeteke-

lig avondmaal en heb je geen deel aan Gods

lijfeigenen. De juridische positie van zo’n lijf-

globalisering zorgde voor schaalvergroting, wereldwijd kapitalisme en

nende boer uit Bunschoten.

Koninkrijk.” Dat was het morele ferment. Ze

eigene stelde niks voor. Hij had geen wapens

verspreiding van de consumptiecultuur. Twintig procent van de mensen

om zich te verdedigen en geen communica-

had toen al tachtig procent van de productiemiddelen in handen. De rest

tiemiddelen om een opstand te organise-

van de mensheid had geen mogelijkheden om in opstand te komen en

de spiegel

ren. Niets stond de vorst in de weg om deze

werd in slaap gesukkeld door een nieuwe vorm van slavernij: z’n eigen

Jan Huijgen: ‘Vroeger kon je dreigen met de hel. Tegenwoordig kan de

Ik merk zelf dat ik het nog niet aandurf die

kwetsbare groep uit te buiten. En dat deed

behoefte aan entertainment. De westerse cultuur werd individualisti-

reputatie van een bedrijf eraan gaan, dankzij de internetbeweging. Waar

spiegel op zo’n manier op te pakken. Als er

hij dus ook eeuwenlang. Tot hij in de twaalf-

scher, egoïstischer en veel mensen vereenzaamden en raakten op drift.

het om gaat is: wie heeft de guts om voor de rechtvaardigheid op te ko-

een of andere grote ondernemer voor heel

de eeuw de Europese kloosters tegenover

Hoewel dit de typisch fatalistische eindtijdtaal van de jaren negentig is,

men. Om te zorgen dat de grote ondernemingen kiezen voor maatschap-

veel geld alle landerijen in onze omgeving

zich vond. De Middeleeuwse monniken had-

mocht de verontrustende ondertoon volgens velen niet worden gene-

pelijk ondernemen, hebben we het morele ferment weer nodig van de

opkoopt en vervolgens de eigenheid en de

den wel communicatiemiddelen: er was in

geerd. Ook bij Jan Huijgen raakte het een gevoelige snaar.

kloosters.

kwaliteit van het landschap aantast, dan zie

Bernard van Clairvaux is een van mijn voorbeelden. Hij hervormde de

ik daarin herfeodalisering van het landschap.

de twee eeuwen daarvoor een netwerk van

kwamen op voor de zwakken en konden de
vorsten intomen.

kloosters ontstaan in Europa. De monniken

In 1998 kreeg hij een ingrijpende droom (zie pagina 16) waarin de

Benedictijner kloosters in Europa en maakte er plekken van waar mon-

Ik zou die ondernemer een spiegel willen

hadden maatschappelijke relevantie verkre-

globalisering versmolt met de feodale Middeleeuwen. Plotseling be-

niken deden aan Ora et Labora: bidden en werken. Ze moesten niet al-

voorhouden, maar vind dat moeilijk. Ik weet

gen dankzij hun vaardigheid als schrijvers en

dat ik dan weerstand krijg, dat ik verguisd

boekhouders. En nog belangrijker, ze hadden

wordt. Daar zit ik toch al dicht tegenaan naar

een machtig wapen: de toegang tot de eeu-

mijn idee. Ik voel de verontwaardiging wel,

wigheid. Met de vinger opgeheven naar de

maar heb niet de moed om die spiegel zo op

hemel, hielden ze de vorsten een spiegel voor.

te houden.

Dat hielp. De positie van de meest kwetsbare

De Middeleeuwse kloosters konden een be-

boeren en burgers verbeterde en er ontstond

roep doen op de hogere autoriteit van God.
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Die mogelijkheid is nu weggevallen. Mijn ma-

landhoeve een plek wordt voor mensen die niet kunnen meekomen in

aandacht voor elkaar. Op de Eemlandhoeve lopen ook mensen rond die

de beweging? Wie geeft de mens de inspiratie

nier moet daarom ook anders zijn. In de poli-

onze snelle maatschappij. Daarom mocht de hoeve geen pretparkachtig

er gewoon even uit moeten. Er kwam hier zo’n jongen van een groot

om te bewegen, om tot daden te komen?

tiek heb je liberale denkers die vragen of iets

evenement worden, maar een duurzaam oord.

kantoor die z’n jaarcijfers in oktober had gehaald. Hij kon de laatste

Jans oase is een berg met boeken waarin hij

drie maanden nog meer geld gaan verdienen, maar hij besloot om die

steeds op zoek is naar de bron die hem in be-

exploitabel is. Dan heb je de groene beweging die vaak met een antihouding reageert.

‘Tegenover de grote machten die het landschap afgrazen en zich niet

maanden mee te lopen op die boerderij. Hij stond hier lekker in de tuin

weging zet. Hij initieert en pioniert – zet in

In het christelijke denken zie je dat politici

wortelen op één plek, stel ik de Eemlandhoeve. Dat doe ik door me weer

te harken.

beweging – en hij beseft dat daarvoor meer

het morele ferment willen terugbrengen. Dat

te verbinden met de plek, met het voorgeslacht, met het erfgoed waarop

Ook de vergaderruimtes maken deel uit van de oase. Bedrijven die een

kracht nodig is, dan nodig is om een bestaande

hoeft niet krampachtig. Je kunt met een stuk

ik teer. Als je de verbinding met je cultuur verbreekt, dan raak je op drift.

ruimte huren zijn er even lekker uit. Even niet dat gejaagde van kantoor.

beweging gaande te houden. Oerkracht. Als

ontspannen aanstekelijkheid een beweging

Je ziet aan een heleboel mensen dat ze nergens veilig en geworteld zijn.

Verder komen hier regelmatig schoolklassen. Kloosters waren tenslotte

christelijke jongen komt hij haast vanzelfspre-

motiveren en in gang zetten. Daarom bestaat

Hoe meer je jezelf geeft in de buitenwereld, hoe sterker je jezelf tegen-

plekken voor vorming. Om te leren, te luisteren en te studeren.

kend bij God uit. Maar zo simpel liet Jan het

mijn spiegel veel meer uit agendasetting. Net

komt en verlangt naar rust, eenzaamheid, aandacht, thuis zijn. Wortelen

als met de beweging Veelzijdig Platteland ei-

doe je door terug te gaan naar het verleden. Je laat je dan voeden door

genlijk.’

het besef dat je op een plek bent waar mensen vroeger ook al hebben

de oase

tegenover
de grote
machten die
het landschap
afgrazen

niet zijn. Hij koos voor een weerbarstiger weg.

stel ik de

jans oase

Hij ontdekte bij zichzelf dat sterke recht-

gewoond en gewerkt.

‘Je hebt Ora et Labora, maar er is ook nog een derde Benedictijner prin-

vaardigheidsgevoel als motor. Maar hij vroeg

eemlandhoeve

Ik ontdekte dat mijn grond eeuwen geleden eigendom was van de St.

cipe, namelijk Lectio: de studie. Bidden doe ik met een vriendenclub,

zich meteen af hoe dat gevoel dan weer in

Paulusabdij – een klooster dat in de Middeleeuwen is gesticht op de

werken doe ik de hele dag al, het studeren is voor mij het contact met de

hem terechtkwam. ‘Al van jongs af aan voel

Enerzijds volgt Jan Huijgen het morele fer-

Heiligenberg in Amersfoort, op de plek waar Sint Ansfried als kluizenaar

voedende bron – de oase. Ik ben hongerig en wil gevoed worden.’

ik de afschuw van de onmacht als kwetsbare,

ment dat Bernard van Clairvaux in de samen-

woonde. Zo blijkt de Eemlandhoeve historisch ook nog eens te herleiden

leving bracht. Daardoor is hij veel onderweg,

tot de oude kloosterstructuur.

Jans oase is een berg met boeken. Het landschap van die berg is hem zo

bruikt. De ervaring van machteloosheid en

langs boeren, organisaties, bedrijven, over-

De zorg voor kwetsbare mensen is trouwens niet alleen een kloostertra-

vertrouwd dat hij daar wil zijn als alles hem te veel wordt. Wat hij leest

onmacht is zo sterk dat ik een overkill heb

heidsinstanties, stichtingen, kennisinstellin-

ditie, maar ook een boerentraditie. Veel boeren hebben op hun bedrijf

kan bijna willekeurig zijn. Als het maar enigszins raakvlakken heeft met

aan ideeën om daar iets aan te doen. Bijna

gen en universiteiten. Anderzijds wil hij dat

mensen rondlopen die wat minder goed kunnen meekomen. Op de boer-

het thema wat hem op dat moment bezighoudt, gebruikt hij de metaforen

alsof er vluchtgedrag achter schuilt om maar

de fysieke ruimte van de Eemlandhoeve zelf

derij van mijn vader hadden we Louw. Louw van Twillert, een simpele

en ideeën uit het boek voor zijn eigen doel. Onbeschaamd legt hij eigen

niet met die afschuw in aanraking te hoeven

een oase is. Een soort moederklooster waar

ziel. Hij hielp altijd mee met puinruimen of hooien. Die sociale traditie,

kaders en projecties op wat hij leest en legt hij nieuwe verbindingen voor

komen.’ Soms vraagt hij zich weifelend af of

hij steeds weer naar terugkeert. De Middel-

om ruimte te hebben voor de kwetsbare, is op de Eemlandhoeve uitge-

nieuwe metaforen die helpen bij het verwezenlijken van zijn droom.

de bron van zijn rechtvaardigheidsgevoel

eeuwse geestelijke die hem inspireert voor

mond in de zorgboerderij.

zo’n veilig oord is Franciscus van Assisi. De

De oude kloosters waren oases van rust. Gastvrije plekken, met echt

weerloze mensen worden uitgebuit en mis-

misschien een psychologische verklaring
Een vraag die hij al lezend telkens opnieuw stelt is: wie is de motor achter

heeft. Dat het inderdaad vluchtgedrag is. In

franciscaner orde houdt zich aan de regel van

de afdeling psychologie van zijn bibliotheek

de armoede. Daarin gingen ze naast de meest

vindt hij verklaringen zat. Maar toch, zelfs

kwetsbare mensen van de Middeleeuwse sa-

daarachter zit dan toch weer een oerkracht

menleving staan. In de westerse cultuur is

die alles in beweging zet. Jan blijft terugkeren

eenzaamheid een groter probleem dan mate-

naar zijn christelijke wortels. Hij blijft de weg

riële armoede. Eenzaamheid maakt mensen

terug vinden naar een landschap dat hem zo

kwetsbaar. Om die reden wil Jan dat de Eem-

bekend voorkomt, maar waar hij maar niet
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naar kan kijken zonder er zijn eigen projec-

wekkende God van de bijbel. Al relativeert hij ook: ‘dat is voor negentig

op leggen. Ik moet in een soort gelatenheid terechtkomen om echt los te

ties op te leggen. Hij noemt dat land ‘heilige

procent onredelijke angst.’

komen van de kramp.’

Toch is het wonderlijk dat iemand die put uit christelijke tradities moei-

En dan versmelten ook de spiegel en de oase tot één metafoor: ‘Thuis aan

te heeft met het lezen van de bijbel. Jan: ‘Er is een verhaal waar ik vanaf

de keukentafel lees ik wel de bijbel. Daar mag ik lezen zonder dat mijn

moet blijven. Dat is het verhaal van Hem. Dat is heilige grond. Ik mag dat

beelden me in de weg zitten. Dan lees ik zoals m’n dochtertje Marith. Die

verhaal niet als een metafoor gebruiken of zomaar toepassen zoals ik

snapt ook niet alles. Ze hoort dingetjes, snapt een paar woordjes. Ik ben

De Nederlandse schrijver Willem Jan Otten

dat doe met andere boeken en leermeesters. Bij dit verhaal moet ik luis-

hartstikke blij dat ik dan net als zij een boekje mag lezen waar ik gewoon

hield op zaterdag 29 maart 2008 een lezing

teren, zwijgen, het laten zoals het er staat. Wij zijn zo intens bezig met

heel weinig van begrijp.’

met de titel: de ambigue gelovige. De lezing

onze intenties, onze behoeften, onze verlangens, dat er eigenlijk geen

verscheen op 5 april in een bijlage van het

ruimte meer is voor de ontvankelijkheid van Zijn verhaal en Zijn wil.

dagblad Trouw. Het gaat onder andere over

Godsprikkels zijn subtiel. Als je zelf te vol zit, heb je niet de ontvankelijk-

mensen die ‘geloven dat er wel iets is’, zonder

heid om die waar te nemen. De filosoof Heidegger zei: wat er eigenlijk

dat ze het God noemen. Hij schrijft: ‘Het komt

aan jouw deur klopt, dat ben je vergeten. Je bent de leegte aan het op-

er uiteindelijk op neer dat God overal is waar

vullen. Je bent zo druk dat je bij de eigenlijke vragen niet terechtkomt.

de ietsist in de spiegel kijkt – overal is hij,

Seinsvergessen noemt hij dat.

maar, mirabile dictu, niet op Golgotha.’

De kloostertradities hebben mij geholpen om meer die essentiële vra-

grond’ waar hij alleen maar gelaten aan de
grens kan staan.

jans spiegel

gen te stellen van wat er leeft in mij en wat God wil met mij.
Jan, de boekenlezer, heeft één boek dat hém

Maar ik heb zo’n gigantische theologische bagage, zoveel dogmatiek,

de vorstenspiegel voorhoudt. Maar hij kan

dat het me niet lukt om de bijbel te lezen zonder er mijn eigen projecties

het niet aan. ‘De bijbel durf ik niet te lezen. De
Grote, de Heilige is daar te present. Als ik dingen oppak die mij overweldigen, dan moet ik
daar op de een of andere manier wat mee. Als
er een roep vanuit gaat, wil ik luisteren, volgen. De profeten in het Oude Testament, die
lees ik al helemaal niet. Ik voel op m’n klompen aan wat dat zou kunnen betekenen: ik
moet anderen echt die spiegel voorhouden,
ook al roept dat weerstand op. Als ik de verontwaardiging voel als er onrecht gebeurt,
dan voel ik de kracht die daar tegenover gezet
kan worden.’ Hij is oprecht bang voor wat er
gebeurt in de tegenwoordigheid van de vrees-

bij dit verhaal
moet ik
luisteren,
zwijgen

2.

inspire

Een oase dichtbij de stad, waar mensen ruimte krijgen om op te laden en zich te laten inspireren. Volgens
de Amerikaanse onderzoeker Richard Florida is de creatieve klasse bepalend voor de economische
groei van steden. Meer creativiteit zorgt voor meer welvaart. Dat is pas een inspirerende gedachte.
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platteland biedt binding
en ontmoeting
De tijd dat landbouw alle ruimte moest krijgen om te moderniseren ligt

de dagelijkse boodschappen uit naar de supermarkt in de stad.

Sommige ‘nieuwe’ boeren gaan een stap ver-

achter ons. Op het platteland gonst het van nieuwe activiteiten die in-

Met deze scheiding is veel verloren gegaan. Burgers zijn vervreemd van

der en proberen burgers aan hun bedrijf te

haken op ontwikkelingen in de samenleving. Een van de belangrijkste

voedsel, de natuur, de zorg voor dieren, de vertrouwdheid met buurtge-

laten deelnemen. Als plaatsgenoten geld over

trends is de hang naar een kleine, veilige en overzichtelijke wereld. Dat

noten. Maar inmiddels groeit bij grote groepen stedelingen een verlan-

hebben voor de instandhouding van het land-

blijkt bijvoorbeeld uit de tentoonstelling ‘Knus’ in het Noordbrabants

gen naar herworteling en onderlinge ontmoeting. Dat is veel boeren niet

schap, dan kunnen ze een bijdrage storten in

Museum in Den Bosch. Deze terugblik op de jaren vijftig trok in drie

ontgaan. Zij leggen zich toe op zorg, recreatie, educatie en natuur, en

een regionaal groenfonds. Dat fonds voorziet

maanden 167.000 bezoekers, een record. Nu globalisering en migratie

produceren daarmee belangrijke maatschappelijke waarden. Vooral de

boeren van kapitaal om bijvoorbeeld natuur-

de samenleving snel doen veranderen, wordt het saai geachte tijdperk

zorglandbouw heeft de potentie de snelst groeiende tak te worden.

vriendelijk te gaan boeren. Hun boerderij

van een halve eeuw geleden plots beschouwd als een baken van vaste

Deze plattelandondernemers worden door het Sociaal en Cultureel

wordt dan een ‘buurderij’: omdat boer en bur-

waarden en normen.

Planbureau recent bestempeld als ‘nieuwe type boeren’. Zij zien in dat

ger samen zorgdragen voor het beheer van

Onderzoek wijst uit dat veel Nederlanders verwachten die geborgenheid

het platteland een voorsprong heeft waar het gaat om breedgedragen

de leefomgeving. Maar er zijn ook burgers die

terug te vinden op het platteland. Maatschappelijke veranderingen vin-

behoeften in de samenleving. Het platteland draagt bij aan gezondheid,

rechtstreeks contact willen hebben met een

den daar vaak minder snel ingang. Sommigen hebben zelf nog meege-

de leefkwaliteit en zelfs de identiteit van mensen en regio’s. Daarmee

boer om de hoek. Door financieel een steentje

maakt dat boerderijen vaak de plaatsen waren voor melk, vlees en aardap-

vormen ze een innovatieve boerenstand die een sleutelrol vervult in de

bij te dragen, raken ze betrokken bij het reilen

pelen, waar kinderen speelden, waar mensen nog tijd voor elkaar hadden.

toekomst van het platteland. Uit regionale debatten die her en der in

en zeilen op een landbouwbedrijf.

Met de modernisering ontstond een scherpe scheiding. Waar de boer zich

het land worden gehouden, blijkt een groot vertrouwen in deze onder-

Het InnovatieNetwerk groene ruimte en agro-

toelegde op productie voor de buitenlandse markt, week de burger voor

nemers.

cluster, een denktank van het ministerie van
Landbouw, denkt dat buurderijen goed in
staat zijn stad en platteland dichter bij elkaar
te brengen. Landbouw is economie, maar ook
zingeving, cultuurhistorie en sociale binding.
Van oudsher zorgt de sector voor interne samenhang in een regio. Tegenwoordig is dat
niet vanzelfsprekend meer. Daarom moeten
boeren op zoek naar waarden die burgers belangrijk vinden, zoals kwaliteit, gezondheid,
rust, ontspanning, passie, ontmoeting met
natuur en met andere mensen.

inmiddels
groeit bij
grote groepen
stedelingen
een verlangen
naar
herworteling
en onderlinge
ontmoeting

52

achtergrond - regionaal

53

dat hij een stuk
grond moest
verkopen deed

hoe het regionaal groeide
> pagina 31

het meest pijn

Jan wil na zijn terugkeer uit Canada in 1992

voor goede doelen. Met die route langs de boerderij en andere interes-

De omstandigheden worden in de loop van de jaren negentig alleen

het boerenbedrijf gaan combineren met land-

sante plekken in het Eemland, wordt de hoeve voor recreanten ontslo-

maar moeilijker voor boeren. De mestwetgeving en onwrikbare bestem-

bouw- en natuureducatie, een boerderij-plus.

ten en krijgt ook de educatieve functie van de Eemlandhoeve meer reliëf.

mingsplannen leiden tot meer beperkingen. Financieel zijn de goede

Maar het voortzetten van de normale werk-

Zo opent de Eemlandhoeve in 1993 de deuren met een potstal en een

tijden voor de landbouw voorbij. Eerst de quotumbeperking voor melk,

zaamheden middenin het dorp wordt steeds

voorhuis aan de Bisschopsweg in Bunschoten. Maar de tijd blijkt nog

daarna de sterke daling van de vleesprijzen. Ondertussen stijgen de kos-

moeilijker. Het bedrijf krijgt allerlei beperkin-

niet rijp te zijn voor zijn boerderij-plus-concept. Het is niet toegestaan

ten door allerlei administratieve verplichtingen. Grond wordt duur door

gen opgelegd en nieuwe milieuwetten maken

het voorhuis te gebruiken voor niet-agrarische doeleinden. En met het

de schaarste op de grondmarkt. De strategie van moderniseren (uitbrei-

het werken op de boerderij steeds moeilijker.

drastisch kelderen van de vleesprijzen, zijn de werkzaamheden niet vol

den en efficiënter werken) zoals die in de landbouw tot dan toe geldt,

Ten slotte krijgt Jan een kavel toegewezen

te houden. Er is hard geld nodig…

is voor slechts enkelen weggelegd. Er moeten nieuwe wegen worden

aan de Bisschopsweg. Het blijkt echter een

Jan denkt lang na. Hij gaat terug naar zijn geestelijke wortels en de ker-

gevonden.

lastige klus om zijn plannen op de nieuwe

kelijke traditie waarin hij is opgegroeid. Het wordt een fundamentele

locatie te realiseren. De plek is eigenlijk in-

zoektocht naar de bronnen van zijn bestaan. Ten slotte komt hij tot de

Jan vindt een weg in het toenemend milieubewustzijn. Samen met een

gericht voor een klassiek boerenbedrijf. Toch

conclusie dat hij radicaal met tradities moet breken om oude traditie

andere boer dient hij een voorstel in om zorg te dragen voor milieu en

slaagt Jan erin zijn ideeën te verwezenlijken.

weer nieuw leven in te blazen. Een van de pijnlijkste dingen daarin was

natuur in het buitengebied van de gemeente. In dat plan draait het om

Hij gaat zelfs verder. Zijn wens is om scholen

dat hij grond moest verkopen om ruimte te creëren voor zijn nieuwe

educatie, recreatie en overnachtingsmogelijkheden, bedoeld om bur-

te ontvangen, zodat kinderen en studenten

boerderij-concept.

gers meer bij het landschap in hun omgeving te betrekken. De aanvraag

meer vertrouwd raken met het boerenleven

Hij vraagt zich af of hij de enige is die zo diep moet gaan om iets te be-

wordt niet gehonoreerd, maar in tweede instantie geeft de provincie

en de natuur. Hij maakt zich namelijk zor-

reiken: ‘Ben ik zo’n vroege vogel die de komende lente aankondigt, maar

Utrecht wel goedkeuring. Jans missie en de regionale inbedding worden

gen over de steeds minder vanzelfsprekende

vervolgens nog met sneeuw en regen te maken krijgt? Ik merk dat ik

eindelijk zichtbaar. In september 1999 vindt de uitbreiding plaats van de

plaats van de landbouw in de samenleving.

steeds een jaar of vijf vooruitloop. Maar uiteindelijk komt er wel bewe-

Eemlandhoeve met een goedbezocht symposium en de start van de regi-

Dat hij met de Eemlandhoeve afstand neemt

ging in. De signalen oppakken doe ik dan snel.’

onale agrarische natuurvereniging Ark & Eemlandschap.

van een traditionele boerderij komt ook in de
bouwstijl tot uiting. Een nieuw concept betekent ook een nieuwe vorm. Na lobbywerk bij
de gemeente krijgt Jan toestemming om een
stal met een voorhuis te bouwen.
De volgende stap is de aanleg van een natuurroute die wordt gefinancierd uit een fonds
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reportage – fietsen in de regio
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28 04 2004

coöperatie
stadteland

op de fiets
door het nationaal
landschap
De Eemlandhoeve maakt – de naam zegt
het al – deel uit van Arkemheen-Eemland.

Kees de Heer woont in de wijk Kattenbroek, aan de rand van Amersfoort.

Op woensdag 28 april 2004 gaat op de Eemlandhoeve

Het is maar kort fietsen naar het platteland. De weersvooruitzichten zijn

in aanwezigheid van de toenmalige minister Cees Veer-

gunstig: wat fris, maar niet koud, en het zal droog blijven. ‘Ideaal fiets-

man de kurk van de fles. De nieuwe coöperatie Stad-

weer,’ vindt Kees. Met een rugzak vol appels, boterhammen, kaarten en

teland is een feit. Vier agrarische natuurverenigingen

een fototoestel gaan we op pad. ‘Dit gebied leent zich uitstekend voor

in Nederland hebben besloten gezamenlijk de vraag

zo’n tocht,’ vertelt hij. ‘Vanwege de vele verharde wegen en paden is dit

vanuit de samenleving naar rust, ruimte en natuurbele-

gebied bijna volledig op de fiets te verkennen. Er liggen hier ook een paar

ving op te pakken. Die vraag levert voor boeren nieuwe

boeiende wandelroutes, zoals de klompenpaden die je dwars door de

kansen op om hun bedrijf voort te zetten en tegelijk de

weilanden leiden.’

brug te slaan naar burgers. Maar boeren kunnen dat

Kees kent Arkemheen-Eemland als zijn eigen broekzak. Enkele jaren ge-

vaak niet alleen. Ze hebben behoefte aan goede ideeën

leden volgde hij met twee boeren en twintig burgers de cursus ‘Leesbaar

en voorbeelden van multifunctionele landbouw. Ook

Landschap’ – een methode om de samenhang in het landschap te ont-

willen ze steun wanneer bestaande wetten en voor-

dekken door er met verschillende brillen naar te kijken. Zo is er de ver-

schriften vernieuwing in de weg staan.

ticale bril, die informatie geeft over de ondergrond en het landgebruik.

Het grasrijke gebied, dat onlangs het
predikaat Nationaal Landschap kreeg, is
qua natuur én cultuur uniek in Nederland.

De horizontale bril kijkt naar patronen van wegen, paden, waterlopen

Stadteland gaat daarom kennis en ervaring van boeren

en sociaal-economische factoren die het landschap bepalen. De histori-

bundelen. Vroeger zochten boeren altijd al naar samen-

sche bril heeft oog voor elementen in het landschap die informatie ge-

werking. Door zich te verenigen, bleken ze telkens in

ven over de historie. En de seizoensbril wijst op kleuren en vormen van

staat in moeilijke omstandigheden het hoofd boven

beplanting en vegetatie naar gelang de tijd van het jaar.

water te houden. Ook nu heeft de agrarische sector het
niet makkelijk. Daarom is gekozen voor de oude maar

Een verkenningstocht met bioloog en
freelancejournalist Kees de Heer.

succesvolle coöperatievorm. De leden zijn individuele

strijd tegen water

boeren of verenigingen. Nieuw is dat ook burgers en

De fietstocht die Kees heeft uitgestippeld, gaat richting het noorden,

overheden zich kunnen committeren aan de coöperatie

langs de rechteroever van de kronkelende rivier de Eem, richting het

en zo actief worden in het ontplooien van activiteiten

Randmeer. Al fietsend vertelt hij over het gebied. ‘Zie je dat gemaaltje?

op het grensvlak van stad en platteland.

Daar wordt het overtollige water uit de polder Zeldert geloosd op de
Eem.’ Het jaartal 1896 dat op het gemaaltje staat, laat zien dat de strijd

Het bestuur van Stadteland wordt gevormd door de

tegen het water al een tijdje wordt gevoerd. ‘Op oude kaarten staat op

oprichters: Den Haneker uit Alblasserwaard-Vijfheeren-

deze plek een stoomgemaal ingetekend. Daarnaast ligt een doorbraak-

landen, Vechtvallei uit de Gooi- en Vechtstreek, Vallei &

kolk. Dat wil zeggen dat daar in het verleden ooit de dijk is doorgebro-

Boerderij uit de Gelderse Vallei, en Ark & Eemlandschap

ken.’

uit het gebied tussen de Utrechtse Heuvelrug en Nij-

Kees is blij dat Arkemheen-Eemland de stempel van Nationaal Landschap heeft gekregen. ‘Het is toch gelukt dit kleine gebied op de kaart te
zetten. Terecht natuurlijk.’ Wie goed om zich heen kijkt, ziet dat er weinig

kerk. Zij sturen de coöperatie aan, en zorgen voor het
foto
Het gemaal Eemnes zorgt sinds 1791 voor
de afvoer van water uit moerassige gebieden.

bijeenbrengen van verschillende partijen en het vermarkten van nieuwe producten en diensten.
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akkoord van
amersfoort
Op maandag 11 juni 2007 schudden stad en ommeland

bomen staan. ‘Dat komt omdat de natte polders eigenlijk alleen geschikt

legd plasje. ‘Eén van de initiatieven om nieu-

elkaar de hand. De Eemlandhoeve is die dag het decor

zijn voor grasland. De meeste boeren hier zijn dan ook melkveehouders.

we natuur te ontwikkelen,’ vertelt Kees. ‘Het

voor de conferentie ‘Stad zoekt boer’, georganiseerd

Een enkeling heeft een perceel maïs, maar dat zijn er niet veel.’

is geschikt gemaakt voor allerlei soorten wa-

door de gemeente Amersfoort en het nationaal land-

Bij de boerderij van Toon van ’t Klooster is het tijd voor een kleine pauze.

tervogels.’ En het werpt vruchten af, gezien

schap Arkemheen-Eemland. Beide partijen maken sa-

Toon is een van die melkveehouders. Zijn boerderij is al sinds 1850 ei-

de talrijke diersoorten in en bij het water.

men veertig afspraken over de toekomstige inrichting

gendom van zijn familie en hij weet veel van de geschiedenis van het

Dan slaan we de weg naar het zuiden weer

van het landschap. Ze worden vastgelegd in het zoge-

landschap. Met behulp van oude landkaarten vertelt hij over de ijstijd,

in. We passeren Bunschoten en Spakenburg,

heten ‘Akkoord van Amersfoort’, de eerste van dit type

toen je over de Noordzee kon lopen. Over het jaar 700, toen Eemland nog

twee dorpjes die in veel opzichten nog de

samenwerking tussen stedelijke en landelijke gebieden

vooral uit woeste grond bestond. En over het taaie gevecht tegen het

boeren- en de vissersgeschiedenis uitstralen.

in Nederland. Het Akkoord van Amersfoort erkent het

water, dat in de elfde eeuw begon.

Dat is te zien aan de ‘vishangen’, oude schu-

platteland als recreatief uitloopgebied. Dat betekent

Toon heeft de afgelopen jaren flink wat boerderijen zien verdwijnen.

ren waar vroeger vis werd gerookt, en natuur-

een vernieuwde stad-landrelatie, met tal van ideeën:

‘De boerenstand is hier bijna gehalveerd, en de bedrijven die overblijven

lijk aan de haven die vol ligt met authentieke

nieuwe poelen, kanoroutes, klompen- en landschapspa-

worden steeds groter.’ Zelf heeft hij ook geen opvolger. Daar is hij nuch-

botters.

den, natuurvriendelijke slootkanten en educatieprojec-

ter onder. ‘Zo gaat dat. Op een gegeven moment houdt het op.’

ten. Veel aandacht gaat uit naar een gps-systeem dat
een maaimachine automatisch omhoog laat komen

stadse contouren

als een grutto in het vizier komt. Ook een gebiedseigen

boerderij op terpen

schaapskudde valt goed – een schapenboer biedt zich

Als we na een kop koffie weer op de fiets zijn gestapt, vertelt Kees dat

foort, gaan over een zandpad, langs de Laak,

spontaan aan. Een ander voorstel is een ommuurde

alle oude boerderijen in het gebied op terpen zijn gebouwd. ‘Op iedere

een eeuwenoud, kaarsrecht kanaaltje. Aan

kloostertuin midden in een woonwijk. Een uitstekende

zandplek in de ondergrond is een terp opgeworpen en een boerderij

de horizon doemen langzaam maar zeker de

locatie om tot rust te komen van het drukke stadsleven.

neergezet. Die hoge plekken waren hard nodig, de dijk is tientallen ke-

contouren van de stad op, terwijl het zachtjes

Volgens Jan Huijgen hoort een dergelijke tuin in dit ge-

ren doorgebroken.’

begint te regenen. Qua grootte is Amersfoort

bied, gezien de vroegere functie van Amersfoort als pel-

Inmiddels naderen we het Randmeer. Aan de horizon verschijnen talloze

de afgelopen honderd jaar vertienvoudigd.

grimsstad. Ook het platteland zelf kan voor stilte en be-

windmolens. We horen een kievit, zien verschillende soorten ganzen en

Maar inmiddels heeft de gemeente aange-

zinning zorgen. Daarom zou het Eemland de status van

eenden en passeren zelfs een grutto op een paar meter afstand. Kees

kondigd dat de rek er uit is. Na Vathorst wordt

‘het tweede Groene Hart’ moeten krijgen. ‘De Eemvallei

wijst naar de uitgestrekte graslanden, die door kaarsrechte slootjes van

er niet meer bijgebouwd. Een hele geruststel-

als karakteristieke, duurzame en innovatieve regio waar

elkaar worden gescheiden. ‘Er waren plannen om daar ook een windmo-

ling, vindt Kees. ‘Dit landschap mogen we niet

stad en platteland een nieuw verbond zijn aangegaan.’

lenpark aan te leggen. Gelukkig is dat niet doorgegaan.’

verliezen. Daar is het echt veel te mooi en te

Aan het slot van de conferentie overhandigt de Amers-

Bij het Randmeer aangekomen valt het oog op een kunstmatig aange-

waardevol voor.’

De laatste paar kilometers, richting Amers-

foortse wethouder Hans van Daalen het ‘Akkoord van
Amersfoort’ aan landbouwminister Gerda Verburg. Ook
zij wijst op de toegevoegde waarde van het landschap,
met name voor de jeugd. ‘Ik wil investeren in scharrelkinderen, om hangjongeren te voorkomen.’

foto
De natuur bij het Randmeer is geschikt
gemaakt voor allerlei soorten water
vogels, zoals de grutto.
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uit het netwerk

59

1961

creatieve professionals en
kunstenaars benutten de ruimte

Ronald Vrijenhoef
Ronald Vrijenhoef (1961) was ooit boomverzorger in dienst van de overheid. Inmiddels
werkt hij als zelfstandige en wordt hij ingehuurd om met zijn projecten mensen te helpen die maatschappelijk buiten de boot vallen. Op de Eemlandhoeve coördineert hij het
ecologisch groenbeheer, samen met Maaike

De Eemlandhoeve heeft z’n eigen creative class. Binnen in de gebouwen hangen

Huijgen. Zijn grootste liefde is hout en dan
vooral dat van de robinia (acacia), het ultieme

ambachtelijke en inspirerende kunstwerken aan de muren. Buiten is ruimte voor

alternatief voor tropisch hardhout. Hij bouwt
huizen, speeltoestelen en sculpturen, hij legt

land-art en monumentale sculpturen. Maar ook de architect en de houtbewerker

wandelpaden aan, bouwt kunstige stellages
met daarin minuscule gaatjes voor solitaire

zijn van grote invloed op de uiterlijke verschijning van de hoeve als geheel.

bijen, kaasplanken, doodskisten en houten
kerstballen. In de winkel van de Eemlandhoeve worden zijn sokkels verkocht: vierkante
spiegelgladde houtblokken met een prach-

Vijf creatieve professionals en kunstenaars nemen

tige tekening. Als je een sokkel schuurt, komt
een boom opnieuw tot leven. Hoe grilliger de

een bijzondere plek in op de hoeve.

boom, hoe interessanter de sokkel.
De veelzijdige houtproductie van Ronald
heeft alles te maken met zijn aanpak. Hij
werkt ‘andersom’. In plaats van dat hij een
bepaalde tafel wil maken en op zoek gaat
naar een geschikt stuk hout, kijkt hij naar
een boom en bedenkt hij vervolgens wat hij
het best uit die boom kan maken. Vrijwel al
het hout dat hij gebruikt komt uit de buurt.
Hij moet er niet honderden kilometers voor
hoeven rijden. Vrijenhoef is een eigenzinnig
idealist. Hij past hier dus goed.
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1935

Piet Wassink
Piet Wassink (1935) is architect van de meeste
gebouwen op de Eemlandhoeve. Zijn opdracht, om bestaande werktuigschuren om
te bouwen tot volwaardige vergaderruimtes,

1949

was niet eenvoudig. Toch lukte het hem. Hij

Otto de Bruijne

bedacht bovendien het symbool dat kenmerkend werd voor de boerderij: de twee halve

Otto de Bruijne (1949) is publicist, kunstenaar,

bollen die overal in de gebouwen terugko-

dichter en theoloog. Met de Eemlandhoeve

men. Wassink ontwierp tijdens zijn loopbaan

heeft hij al heel lang een klik. Hij ziet de hoeve

diverse scholen en raadhuizen, waaronder

als een strategisch initiatief op maatschap

die van Wageningen en Ermelo.

pelijk gebied. In de vergaderruimte en hal
hangen zijn schilderwerken. Vierkante doe-

Op de Eemlandhoeve zou hij graag nog de

ken vol christelijke symboliek uit de serie

kapel zien die hij ontwierp. Die ligt hem het
meest na aan het hart. Als architect let Was-

Paradox. Otto is een stadsjongen die hunkerde naar de zandverstuiving. Die vond hij op de

Eeuwige Boer,

en geestelijk zuurstof. In de stinkende industriestad Zaandam waar hij als kind opgroeide, moest hij die ademruimte in zijn hoofd
creëren. Zo ontstond een fantasierijke geest.

Ploeg onze verlamming om tot moed om de aarde te redden
Zaai liefde in de voren van onze angst
Laat kracht groeien uit onze onmacht
Oogst toekomst voor ons samen.

werp van de kapel was dit bijzonder moeilijk:
een bezoeker moet in de kleine kapelruimte
in gedachten verzonken kunnen zijn, zonder
dat de aanwezigheid van een andere bezoeker zijn moment verstoort. Of die opzet is ge-

En, zo zegt hij zelf, daar droomde hij over een
idyllisch boerenbestaan.

sink met name op de manier waarop mensen
zich in een ruimte verspreiden. Voor het ont-

Veluwe. De natuur daar geeft hem lichamelijk

Amen

slaagd, moet dus nog blijken.
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1960

Willem Ruizendaal
Willem Ruizendaal (1960) is informatie-vormgever. Hij kalligrafeerde enorme genealogieën
en bracht het Eemland historisch in kaart. Momenteel werkt hij aan de Historische Canon
van Bunschoten. Hoogtepunten uit het werk

1938

van Ruizendaal zijn een historische tijdbalk

Jaap Cok

van Nederland (2 x 6 meter) en een stamboom
van Oranje-Nassau die in het bezoekerscen-

De stamtafel is een project van meerdere

verklaart ook de christelijke symboliek: Jezus

trum van de Ridderzaal in Den Haag staan

kunstenaars, maar schilder en beeldhouwer

deelde brood en vis en at ook vaak bij mensen

opgesteld. Op de Eemlandhoeve hangt een

Jaap Cok (1938) is de ontwerper. Het was een

thuis. Goede communicatie begint aan tafel,

meer bescheiden, maar eveneens indrukwek-

project van Jan. Hij had Stonehenge in zijn

bij een maaltijd. De zeven bomen verschenen

kend werk. Een genealogie van de adellijke en

hoofd. Al snel kwam Jaap op het idee om

als zeven scheppingsdagen rondom. Ronald

geestelijke geslachten uit de streek. Geïnspi-

bomen te gebruiken als alternatief voor de

Vrijenhoef bracht de bomen, een boer kwam

reerd op prenten die Middeleeuwse monniken

zware stenen menhirs. En hij voegde broden

met een grote trekker om de terp te maken

maakten. Kleurrijke combinaties van letter en

en vissen toe: de vissen voor Spakenburg,

en de palen in de grond te zetten. Een grafi-

beeld. De werken hangen passend in de Bis-

de broden voor het boeren Bunschoten. Hij

cus schreef de tekst en een lasser verbond al

schopszaal. Willem komt als goede kennis van

hieuw ze uit steen. Volgens Jaap is niet het

het ijzer met elkaar voor de constructie. Zo

Jan Huijgen graag op de Eemlandhoeve. Ooit

altaar, niet de preekstoel, maar de stamtafel

verbeeldde het ontstaan van de stamtafel

had hij er een moestuintje, maar dat gaf hij op.

het centrale punt van een gemeenschap. Hij

zichzelf.

Historicus Willem is geen buitenmens.
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bronnen van jan – dag hammerskjöld

65

Dat de diplomatieke Dag Hammarskjöld (19051961) over een indrukwekkende spiritualiteit
beschikte, wist tijdens zijn leven bijna niemand.
Als secretaris-generaal van de Verenigde Naties
bracht hij supermachten tot rede en smoorde hij
overal ter wereld bloedige conflicten in de kiem.
Zijn ambtelijke zwoegen werd bekroond met de
Nobelprijs voor de Vrede.

de tucht van de menselijke intimiteit
Helaas overleed Hammarskjöld voor hij de prijs in ontvangst kon nemen.
Wel liet hij een dagboek na vol mystieke teksten. Op haast diplomatieke
wijze beschrijft hij diepe emotionele worstelingen en grote menselijke
vraagstukken. En voor iemand die zich vrijmoedig bewoog tussen de
grootste wereldmachten, tast hij opvallend voorzichtig de ruimte af op
zoek naar het hogere, zonder daarbij esoterisch te worden.
Jan Huijgen raakte diep onder de indruk van Merkstenen. Een aantal passages uit de bundel leest hij telkens opnieuw. Alsof ze als een blauwdruk
over zijn leven gelegd kunnen worden.
De eerste aantekening uit het dagboek is een gedicht. Op twintigjarige
leeftijd schreef Dag Hammarskjöld Zo was het. In al zijn jongheid voelde
hij zich staan aan het begin van een reis door het onbekende land. Zijn
laatste gedicht schreef hij op 24 augustus 1961, ongeveer een maand
voor zijn dood. Daarin schrijft hij over hetzelfde onbekende land, maar
dit keer durft hij bescheiden toe te voegen dat hij de kaart en de windstreken begint te kennen.
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zo was het (1925)

24 aug. 61

Verder word ik gedreven,

Is het een nieuw land,

een onbekend land in.

in een andere werkelijkheid

De grond wordt harder,

dan die van de dag?

de lucht prikkelender, kouder.

Of heb ik er geleefd,

Aangeraakt door de wind,

vóór de dag?

die mij toewaait

‘Ik vind die twee gedichten heel bijzonder.

goede. Die tegenkrachten kan ik ook ervaren. Iets dat loert. Iets dat ge-

een boerenego loslaten, voordat ik kwam bij

Zo aan het begin en aan het eind van Merk-

stalte aanneemt in de vorm van jaloezie, wrok, afgunst en bitterheid. Zo

dat wat mij was toevertrouwd: mijn echte ‘ik’.

stenen. Ik bevind mij ook in dat onbekende

worden die tegenkrachten instrumenten van het kwaad. Zodra de liefde

Ik heb filosofie gestudeerd. In die tijd was ik

land. Ik voel ook dat de grond harder wordt

er buiten staat, wordt dat een harde kracht die zijn degen stoot.’

ervan overtuigd dat ik móest afstuderen. Anders telde ik niet mee. Maar ik ontdekte dat ik

naarmate ik verder loop en dat de tocht eenzamer is. Ook ik ben op zoek naar oriëntatie-

Het woord is gevallen. Liefde. Jans bibliotheek bevat duizenden boeken.

te weinig geduld en concentratie kan opbren-

punten (merkstenen), de kaart, de windstre-

Hij worstelde zich door het werk van loodzware filosofen, robuuste ge-

gen om een proefschrift te schrijven. Ik word

van mijn onbekende doel

Ontwaakte,

ken. Kennelijk heeft Hammarskjöld zo jong al

leerden en geduchte theologen. En uiteindelijk kwam hij via het loslaten

gevoed door boeken, maar moet ze niet zelf

trillen de snaren

een gewone ochtend met grijs licht

het vermogen om scherp aan te voelen en te

van allerlei ego’s op de menselijke intimiteit en daarmee bij de liefde.

schrijven. Mijn rol is dat ik dingen mag losma-

in afwachting.

weerkaatst van de straat,

verwoorden wat hij beleeft. Als jongen van 20

Het dagboek van Hammarskjöld staat al jaren in zijn boekenkast, maar

ken. Initiëren en vooruitzien om daarna weer

ontwaakte –

jaar noteert hij van die vreemde zinnen: mor-

hij was er nooit aan toe. Pas een paar jaar geleden pakte hij het op en

los te laten. Mijn filosofische ego moest dus

Aldoor vragend

uit de donkerblauwe nacht

gen zien we elkaar, de dood en ik – hij zal zijn

ontdekte de volwassen worstelingen van een verwante ziel. Overal in

sterven. Ik kan je vertellen, dat afscheid deed

zal ik aankomen,

boven de boomgrens

degen stoten in een wakend man. Alsof hij al

Jans exemplaar van Merkstenen staan teksten onderstreept en aanteke-

enorm veel pijn. Ik verafgoodde het idee dat

daar waar het leven wegklinkt –

met het schijnsel van de maan op de heide

iets aanvoelde.’

ningen in de kantlijn. Zo ook bij een tekst uit 1945. Hammarskjöld schrijft:

ik zou promoveren. Mijn honger naar kennis

een heldere zuivere toon

en de bergkam in schaduw.

Jan Huijgen doelt op de mysterieuze omstan-

Ieder ogenblik kies je je eigen ik. Maar kies je – jezelf? Het lichaam en de

was obsessief. Hammarskjöld schrijft ergens:

in de stilte.

Dacht

digheden waaronder Dag Hammarskjöld

ziel hebben duizend mogelijkheden waaruit je tal van ego’s kunt bou-

je werk als verdovingsmiddel tegen de een-

aan andere dromen,

overleed. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens

wen. Maar slechts een ervan geeft congruentie tussen de kiezer en het

zaamheid, boeken als surrogaat voor mensen.

dacht

een diplomatieke missie in Congo. Verschil-

gekozene.

Dat gold echt voor mij. Mijn vrouw herinnert

aan hetzelfde bergland:

lende getuigen, waaronder hoge militairen,

Een man die werd wat hij kon,

tweemaal was ik op de kammen,

beweren dat hij is vermoord, dat de (schot)

‘Je kunt als mens vele ego’s opbouwen, maar er is lef voor nodig om al

boek lig te lezen. Dan zegt ze: ‘Er ligt weer let-

en was wat hij was -

woonde ik bij het binnenste meer

wond op zijn hoofd is weggeretoucheerd van

die stomme ego’s weer uit te schakelen. Als je bij je echte ‘ik’ wilt komen

terlijk een boek tussen ons in.’

en volgde ik de stroom

de foto’s. Een maand voor zijn dood schreef

en bij dat wat je echte passie is, dan moet je door de pijn heen. Dat lukt

Mijn zakelijke ego moest ook sterven. Als boer

hij zijn laatste gedicht. Die waarin hij de kaart

alleen als je vasthoudt aan je dromen. Zo kwam ik tot mijn lijfspreuk:

had ik altijd mensen in dienst, maar ik was

begint te kennen. Jan: ‘Je zou bijna zeggen: hij

Durf de pijn te lijden om de passie te ontdekken. Droom de dromen om

geen goede manager. Ik was altijd met mijn

was nog nooit zo wakker als toen hij dood-

je visioen te behouden. Heb het lef om er niet omheen, maar doorheen

dromen bezig en liep steeds overal op vooruit.

ging. Deze man begreep iets van de tegen-

te gaan.

Ik liep vast, moest mensen uit dienst zetten

Dag Hammarskjöld

krachten. Hij wist dat het kwaad loert op het

Om mijn visioen te behouden moest ik een filosofisch, een zakelijk en

en voelde me daardoor alleen gelaten. Toch

Dag Hammarskjöld geniet nog altijd groot

gaf het me ook de ruimte om te groeien en te

respect. Tot op de dag van vandaag laten hoge

rijpen. Door het zakelijke ego los te laten, kan

ambtenaren en regeringsleiders zich inspireren

ik nu anderen de ruimte geven en hebben nu

door Merkstenen. Onder hen Ruud Lubbers, die

heel veel mensen hun eigen bedrijfje op de

in 1982 bij zijn aantreden als minister-president

Eemlandhoeve.

van Nederland, uit handen van koningin Beatrix

Nog meer pijn deed het loslaten van het boe-

haar persoonlijke exemplaar van dit boek

renego. Dat is het stukje dat ik verbonden ben

ontving.

Glimlachend, open, eerlijk –
het lichaam beheerst en vrij.

steeds bereid alles bijeen te brengen
in een eenvoudig offer.

naar de bronnen.
De seizoenen wisselden

Morgen zien we elkaar,

en het licht

de dood en ik –.

en het weer

Hij zal zijn degen stoten in een wakend man.

en het uur.
Maar het is hetzelfde land.

Maar hoe schrijnt de herinnering

En ik begin de kaart te kennen

aan elk verspild uur.

en de windstreken.

gedichten uit de uitgave ‘Merkstenen’

me nog wel eens aan die tijd als ik in bed een

1905 – 1961
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je bent ergens

aan de boerencultuur: het dorp, de familie en

en je vernietigingsdrift hun enige tegenstander ontberen die sterker is:

vlucht in de ideologie, maar dichtbij mensen blijf en de tucht van de

Jan: ‘Dit is zo intens. Hammarskjöld heeft een

de kerk. Ik moest daar werkelijk uit losge-

de liefde. De liefde die de objectloze uitstroom is van een door onderwer-

menselijke intimiteit onderga. Maar het is een grote klus om zowel de

doorbrekend besef van de overzijde: het be-

in het leven

scheurd worden om te ontdekken wat echt

ping bevrijde kracht maar die een sublieme vorm van buitenmenselijke

grote als de kleine samenhang in de gaten te houden.’

sef dat Hij groter is, dat ik word bemind door

bij mij hoort. In die tijd liep ik ook al rond met

zelfhandhaving zou blijven, machteloos tegen het negatieve in je, als zij

ingevoegd

m’n dromen. Ik wilde te snel en om de dro-

niet werd ingetoomd door de tucht van een menselijke intimiteit en ge-

Het is interessant om te onderzoeken hoe een grootheid als Hammarsk-

dingen beschrijft is dat geen esoterische ken-

men te kunnen financieren verkocht ik twee

vuld werd door de innigheid daarvan. Het is beter om uit geheel je hart

jöld zich staande weet te houden tussen alle wereldkrachten. Waar haalt

nis, maar openbaring. Mensen hebben het ka-

en moet

hectare land. Nou, als je aan een boer z’n ziel

één mens goed te doen dan ‘je op te offeren voor de mensheid’.

hij die energie vandaan? Als Jan bepaalde stukken in het dagboek leest,

rakter van God omschreven in de Bijbel. Der-

dan herkent hij in Hammarskjöld een geestverwant. Zo is er een reeks in-

gelijke woorden neem ik loeiserieus. Het zijn

de klappen

moment symboliseert voor mij het loslaten

‘Deze passage uit Merkstenen kan ik keer op keer toepassen op mijn le-

drukwekkende interpretaties van het offer van Jezus. Ze putten beide uit

woorden die in geen mensenhart zijn opgeko-

van m’n boerenego. Ik handelde niet naar het

ven. Ik heb de neiging groots te denken: Europa, nationaal, allerlei hero’s.

dezelfde geestelijke bron, al laat deze kracht die huist in de diepste bin-

men. Dag Hammarskjöld heeft het dan over

daarvan

principe van investeren, hard werken en ver-

Als ik alleen bezig ben met het creëren in de grote samenhang, is dat uit-

nenkamer zich maar moeilijk omschrijven door alle heftige emoties die

de grens van het ongehoorde. Je voelt dat ach-

der ontwikkelen, maar volgde mijn droom.’

eindelijk vernietigend voor mezelf. Ik offer me dan helemaal op, zonder

de afdaling naar deze plek met zich meebrengt. Hammarskjöld doet in

ter deze woorden zoveel passie zit. Je voelt de

dat het zin heeft. Daarom is de kleine samenhang zo nodig. Dat is de plek

zijn boek verschillende dappere pogingen. Ook in de volgende passage:

vreugdedans van het leven. Dat herken ik zo.

meebeleven

wilt komen, moet je aan z’n land komen. Dat

Hem die beminnen kan. Als Hammarskjöld die

Soms, als ik alleen ben, en niemand kijkt, dan

De vraag is wat er overblijft als al die ego’s

waar je bent ingevoegd: je gezin, de boerderij, de mensen die je ontmoet.

verdwenen zijn. Hammarskjöld vond zijn ech-

Zonder nederigheid en warmte leef ik in een wereld van abstracties.

Nu. Sinds ik de vrees overwonnen heb – voor anderen, voor mijzelf, voor

maak ik een paar van die gekke sprongen, net

te ‘ik’ in de nederigheid en warmte van men-

De tekst spreekt me ook zo aan omdat hij tegenover al die vernietigende

de duisternis daaronder:

als jonge bokjes in de wei. Dan roep ik uit: le

selijke intimiteit. Ook Jan Huijgen herkent

krachten maar één tegenkracht stelt: de liefde. En die zegt: jij bent van

aan de grens van het ongehoorde.

chaïm! Leven! Het is iets wat tintelend door

dat. Hij gelooft zelfs dat intieme omgang met

waarde. Hammarskjöld heeft het over de tucht van de menselijke intimi-

Hier eindigt het bekende. Maar van de overzijde vult iets mijn wezen met

je heen jast. Dat is... ik zou zeggen... hij heeft

mensen ervoor kan zorgen dat hij op het rech-

teit. Je ben ergens ingevoegd en moet de klappen daarvan meebeleven.

de mogelijkheid van zijn oorsprong.

dat ook... door de uiterlijke plichten mag hij

te spoor blijft. Dat zijn grote dromen geen

Niet je daaraan onttrekken!

Hier wordt het verlangen gezuiverd tot openheid: elke handeling voor-

niet tonen wie hijzelf is. Je moet je inhouden...

utopieën worden. Met andere woorden: dat

Als het grote verhaal van het veelzijdige platteland niet samenhangt met

bereiding, elke keuze een ja tegen het onbekende.

maar af en toe mag ik iets laten zien. Het is

hij met beide benen op de grond blijft. Een an-

dat nederige nabije perspectief van die ene boer, dan gaat het fout. Sicco

Door de plichten van het uiterlijke leven verhinderd om me te buigen

een angst voor de kracht die in jou zit... zo’n

dere, moeilijke, passage uit Merkstenen wees

Mansholt is daarvan een voorbeeld. Hij droomde z’n dromen en had ook

over de diepte, maar in die plichten geleidelijk aan toegerust om vor-

power, zo overpowering. Daar zit geestkracht

hem daarop:

lef, maar hij durfde de pijn niet te lijden om bij die passie te komen. Hij

mend omlaag te treden in de chaos waaruit de geur van de witte zeven-

in... daar zit vuur... daar wordt je bang voor...

was bevangen door zijn ideologie en daardoor werd het een verblinding.

ster de belofte draagt van een nieuwe saamhorigheid.

Nelson Mandela citeerde ooit de uitspraak:

Op 10 juni 1956 noteert Hammarskjöld:

Hierdoor keerde hij de landbouw ondersteboven. Op dat vlak heb ik ook

Aan de grens -

Our deepest fear is not that we are inadequa-

De ‘kleine samenhang’ wordt zo gemakkelijk

mijn reserves tegenover Mansholt. Het is voor mij een baken dat ik niet

overschaduwd door ‘de grote’. Maar zonder
de nederigheid en warmte die je moet bereiken in je relatie tot degenen in wier persoonlijke leven je bent ingevoegd kun je niets doen
voor de velen. Zonder die eigenschappen leef
je in een wereld van abstracties waarin je solipsisme (je ‘ik’ centraal), je honger naar macht

te. Our deepest fear is that we are powerful
beyond measure.’
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3.

innovate

Innoveren is de markt aanvoelen en vernieuwen. De wereldmarkt vraagt om voedsel, energie en milieuzorg, de lokale
markt vraagt om kwaliteit, ruimte en ontspanning. Innovatie betekent dan dat het agrarische ondernemerschap
zo vernieuwd dat beide markten optimaal bediend kunnen worden. Vanuit één veelzijdig platteland.
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inleiding
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experiment legt basis
voor innovaties op platteland
De afgelopen jaren stelden diverse beleidsnota’s dat het platteland van

vernieuwend denken letterlijk de ruimte te geven. De 21ste eeuw vraagt

in staat zijn de innerlijke ruimte te vergroten

zestien miljoen Nederlanders is. Er mogen dan enkele tienduizenden

om dynamiek, maatwerk en pluriformiteit, ofwel zoeken naar verbin-

en waarden als rust en weidsheid in onszelf

boeren werken, in feite beheren ze een groene ruimte die we tegenwoor-

ding en vertrouwen. Dat is een cultuuromslag van formaat.

te koesteren, dan ontstaat meer vrijheid om

dig als een collectief goed moeten gaan beschouwen. Daarmee onder-

Er bestaat echter een dimensie die nog onderbelicht blijft. Dat is onze

te experimenteren met nieuwe ontwerpen

kent de overheid dat het platteland belangrijke waarden vertegenwoor-

beleving van de ruimte. Veel mensen ervaren in Nederland een structu-

van de ruimte om ons heen. Kleinschalige

digt. Maar tegelijkertijd worden de inwoners van het landelijke gebied

reel ruimtetekort. Maar in feite projecteren zij bepaalde behoeften in

ontwerpen met een eigen ‘sfeer’ kunnen dan

met een groot probleem opgezadeld. Er liggen zoveel wensen over het

zichzelf (meer rust, meer groen) op de fysieke buitenwereld. Volgens pro-

tegemoet komen aan menselijke behoeften.

gebruik en de ruimtelijke inrichting op tafel, dat het onmogelijk is ze alle

cesarchitect Gaston Remmers leidt dat tot een vicieuze cirkel van steeds

Het uiteindelijke doel is om te komen tot een

in te willigen. Bovendien is de kans groot dat een verantwoorde afwe-

meer ruimteclaims en steeds minder echte oplossingen. Hij pleit daarom

duurzame en leefbare samenleving.

ging achterwege blijft.

voor zelfreflectie: we moeten meer ‘innerlijke ruimte’ creëren, waardoor

Op dat vernieuwende platteland krijgt de

De vele claims voor natuur, wegen, woonwijken, waterberging, energie-

we minder afwentelen op de ‘uiterlijke ruimte’. Hij ziet het als een uit-

landbouw nadrukkelijk een centrale rol toe-

levering en recreatiegebieden vragen om een geïntegreerde aanpak. De

daging tot de kern van menselijke verlangens door te dringen: wat zijn

bedeeld. Zo beoogt het manifest Veelzijdig

Praktijkacademie voor Gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld, werkt vanuit

onze wérkelijke wensen, passies en drijfveren?

Platteland een bundeling van frisse econo-

concrete ruimtelijke projecten. Dit is een initiatief van Habiforum, een

Filosoof Peter Sloterdijk helpt die verlangens onder ogen te zien. Hij on-

mische initiatieven in en rond een versterkte

kennisnetwerk van professionals die de belangen en kansen van een

derscheidt scherp het verschil tussen echt en nep, tussen de menselijke

agrarische sector. Multifunctionele boeren

gebied centraal stellen. De andere partner is het Nederlands Instituut

maat en de verovering van de ruimte. Dat zijn belangrijke voorvragen over

investeren in nieuwe relaties met hun direc-

voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), dat een stevige

ons mens-zijn. De directe relatie tussen de innerlijke en uiterlijke wereld

te omgeving; ze zoeken naar levensvatbare

impuls wil geven aan regionale kwaliteit en identiteit door koplopers in

biedt ook mogelijkheden voor nieuwe ideeën over het platteland. Als we

combinaties met andere instellingen en organisaties in de samenleving. Dat betekent per
definitie een grensverleggende en toekomstgerichte houding, wat vele kansen oplevert.
De gedachte erachter is dat het platteland
een maatschappelijke meerwaarde levert,
maar dat vernieuwing tevens een actieve en
betrokken houding vraagt van burgers en
overheden.

de 21ste eeuw
vraagt om
dynamiek,
maatwerk en
pluriformiteit
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achtergrond – nationaal
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en de

hoe de hoeve landelijk
bekend werd
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eemlandhoeve
groeit maar
door

Na de opening in 1999 ontwikkelt de Eemland-

De plattelandscultuur biedt uitstekende aanknopingspunten om oude

groene diensten ontwikkelen en aanbieden, zoals ecologisch vlees en

hoeve zich dynamisch verder. Het verhaal van

tradities opnieuw in te voeren. Zo heeft de Eemlandhoeve weer een

andere streekproducten, maar ook onderwijs, toerisme, training, land-

Jan is niet meer het project van één pionier,

ouderwetse potstal, er staat een prima imkerij, en inheemse planten-

schapsbeheer, zorglandbouw.

maar raakt meer en meer verweven met het

soorten gedijen goed langs de speciaal daarvoor aangelegde muren en

verhaal van gemeenschappen, van mensen die

singels. Verder wordt het midwinterfeest nieuw leven ingeblazen. Van

De Eemlandhoeve heeft zelf inmiddels een keur aan groene diensten

er werken en die in de omgeving wonen. De

oudsher is dat een echt gemeenschapsfeest: midden in de winter vertel-

ontwikkeld. Schoolklassen komen regelmatig langs. En nadat de boer-

hoeve fungeert als middelpunt van drie con-

len boeren en dorpelingen elkaar verhalen rond het vuur. De plaatselijke

derij in de media en bij de landelijke overheid bekend is geraakt als voor-

centrische cirkels: lokaal het bedrijf, regionaal

dorpscultuur kent nog altijd het oude gewoonterecht om vreugdevuren

beeld van een innovatief plattelandsbedrijf, beginnen de boekingen

het landschap, en landelijk de inspiratie. Die

te ontsteken. Nu gebeurt dat op de Eemlandhoeve, waar de knetterende

voor vergaderruimten gecombineerd met boerenlunch binnen te stro-

cirkels keren terug in de missie van de Eem-

midwintervlammen letterlijk het brandpunt zijn van inspirerende ideeën.

men. Veel grote bedrijven zoeken bewust een locatie met een landelijke
en rustieke uitstraling, waarbij de goede bereikbaarheid ten opzichte

landhoeve: alles draait om de ontmoeting tus-

van de Randstad grote voordelen biedt.

sen boer en burger, tussen stad en platteland,

Ook elders in de regio herontdekken boeren en burgers de waarden van

en tussen Creator en creatie. De missie sluit

hun woon- en leefgebied. Beide groepen beginnen de verantwoordelijk-

aan bij een sterk groeiende belangstelling in

heid te delen voor het open polderlandschap en vinden elkaar in een

En de Eemlandhoeve groeit maar door. De landelijke bekendheid zorgt

de samenleving voor het landleven, als tegen-

nieuwe agrarische natuurvereniging voor Eemland (rond Bunschoten)

voor nieuwe impulsen om de banden tussen platteland en stad nog

wicht tegen een gestreste werk- en stadscul-

en het Arkemheen (Nijkerkerpolder). Ongeveer 115 boeren en 35 burgers

beter aan te halen. Voor de regio wordt het zogeheten ‘Akkoord van

tuur. Duurzaamheid wordt een sleutelwoord.

zijn lid. Ze treffen elkaar onder andere op de Eemlandhoeve, waar naast

Amersfoort’ gesloten. Eén van de speerpunten van deze overeenkomst

In 1999 verschijnt ook de beleidsnota Belve-

het boerenwerk steeds nieuwe initiatieven blijven ontstaan.

is het oprichten van een Regionaal Innovatiecentrum op het erf van de

dère, bedoeld om beleidsmakers, markt-

Om al de activiteiten in het gebied op elkaar af te stemmen, wordt de

Eemlandhoeve. Hier moeten nieuwe plannen worden uitgedokterd die

partijen en ruimtelijke beroepsgroepen op

Coöperatie Stadteland opgericht. De leden brengen deskundigheid in

elders in het land, en zo mogelijk ook in andere Europese landen, ten

nieuwe gedachten te brengen. De nota is een

en profiteren van het aanbod van de andere deelnemers. Stadteland wil

uitvoer kunnen worden gebracht.

initiatief van vier ministeries en een bron van
inspiratie. Belvedère betekent ‘behoud door
ontwikkeling’ en de nota heeft dan ook tot
doel om de cultuurhistorische identiteit van
waardevolle gebieden in Nederland zichtbaar
te maken. De Eemlandhoeve haakt hier dankbaar op in.
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reportage – per auto door het land
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taskforce multi
functionele landbouw
Op donderdag 6 december 2007 wordt de Taskforce
Multifunctionele Landbouw geïnstalleerd door

netwerken
zonder mobieltje
Voor een pionier als Jan Huijgen is het
van belang personen vanuit de gehele
breedte van de samenleving warm te
krijgen voor zijn initiatieven. De jaren
door heeft hij daarom een groot netwerk

landbouwminister Gerda Verburg. Zij bedankt daar-

De tocht gaat vandaag per auto naar Zuid-Nederland. In Nijmegen heeft

bij onder andere Jan Huijgen als inspirator achter

Jan Huijgen een afspraak met Ton Duffhues, onderzoeker en medewer-

de schermen. ‘Jij was een van de eersten die de stad

ker bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO). Jans doel is

naar het platteland haalde, die afspraken maakte

ook het katholieke zuiden in te schakelen voor de grote internationale

met de stedeling.’

conferentie in oktober op zijn Eemlandhoeve.

De Taskforce heeft als ambitie om de huidige jaarom-

‘Er zit nogal een verschil tussen mijn contacten boven en beneden de

zet bij ‘burgergerichte’ boeren binnen vier jaar te ver-

rivieren,’ vertelt Jan nadat we de auto zijn ingestapt. ‘Zuiderlingen heb-

dubbelen van 600 miljoen euro naar 1,2 miljard euro.

ben een zekere gemoedelijkheid over zich. Ik mag dat wel. Heel anders

Dat willen ze doen door brochures en folders uit te

dan de soms wat stugge protestanten in het noorden. Je ziet bij hen dat

geven, ondernemersdagen te organiseren en kennis-

verschillende waarden worden herontdekt. Het verlangen naar rust en

netwerken te stimuleren.

verstilling komt terug. De belangstelling voor abdijdagen groeit. Mensen

Volgens LTO Nederland en het Ministerie van LNV

zoeken in de stilte van een klooster rust voor zichzelf. Dat sluit natuur-

biedt verbreding en multifunctionele landbouw uit-

lijk goed aan bij mijn visie op de moderne samenleving, waar waarden

komst voor de vijftienduizend boeren die momen-

als modernisering, snelheid en zelfverrijking de baas zijn geworden.’

teel weinig economisch perspectief hebben. Het

Jan draait de A12 op en pakt de routebeschrijving erbij die Duffhues hem

ministerie en de landbouworganisatie stellen dat

heeft toegestuurd. ‘De koffie staat klaar,’ had Duffhues in zijn e-mail ver-

de boeren kansen hebben op het gebied van zorg,

meld. Dat biedt perspectief.

recreatie en educatie. De missie van de taskforce
luidt: ‘Het stimuleren van de verdere ontwikkeling

om zich heen opgebouwd. Een dagje
netwerken met een te drukke boer.

van de multifunctionele landbouw als motor van

vertrouwen

een veelzijdig (en) ondernemend platteland’. De

Jan vertelt: ‘In mijn werk staat en valt alles met relaties. Je moet mensen

multifunctionele boer wordt dus zelf als drijvende

om je heen weten te vergaren die vertrouwen in je stellen. Vertrouwen is

kracht van het platteland gezien.

ontzettend belangrijk. Dat moet je kweken, dat moet je opbouwen. Dat

De tien stuurgroepleden die op persoonlijke titel in

wil zeggen dat je niet alleen op de oppervlakte blijft. Soms moet je ook

de taskforce zitten, zijn in het dagelijks leven als di-

de diepte in willen duiken om te achterhalen hoe iemand denkt, hoe hij

recteur, voorzitter of raadslid betrokken bij organi-

in elkaar zit. En het moet van twee kanten komen. Je wilt figuren van-

saties als LTO Noord, Natuurmonumenten, Triodos

uit de hele samenleving om je heen hebben die denken: deze man is de

Bank, de Noaber Foundation en zorgverzekeraar

moeite waard.’

Agis. Taskforcevoorzitter Ronald van der Zijl is voor-

Jan steekt – zonder een gsm te gebruiken – veel tijd in het onderhou-

malig directeur van pretpark de Efteling. De breedte

den van zijn contacten. ‘Je moet eerst kijken naar mensen die het

geeft aan dat de Taskforce Multifunctionele Land-

dichtst bij je staan. Op lokaal niveau dus. Overheden, burgemeesters

bouw veel mogelijkheden ziet in samenwerking tus-

en wethouders. Toen ik begon met de Eemlandhoeve, had ik vergunningen nodig. Daarom was het belangrijk juist met mensen op het lokale
niveau goed uit de voeten te kunnen. Ik heb daar echt in geïnvesteerd.

sen boeren en marktspelers uit natuur, zorg, recrefoto
Het verlangen naar rust en verstilling komt
terug in de moderne samenleving.

atie of kinderopvang.

78

79

manifest veelzijdig
platteland
Ik wil nu graag weer wat uitbreiden, en omdat

voeging zijn voor Jan in diens zoektocht naar een juiste samenstelling

ik de lokale bestuurders goed ken, en zij mij

voor de conferentie. Naast Duffhues is ook Hein Pieper, directeur van het

ETEN

naar de stad. Duizenden zorgboeren, recreatieboeren,

ook kennen, zijn de lijntjes korter geworden.

Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO) van de

educatieboeren, boeren voor natuur of met streekpro-

En op hun beurt hebben die mensen ook de

partij. Een paar uur praten en drie koppen koffie later is het weer tijd om

lekkere
streekproducten

nodige interessante relaties.’

te vertrekken. Jan moet terug, want ’s middags krijgt hij op de Eemland-

Zodoende stapt Jan ieder week wel een keer

hoeve buitenlandse studenten op bezoek. Die willen graag meer weten

GENIETEN

Ook het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat on-

in de auto om zijn contacten te onderhouden.

over zijn bedrijfsconcept en zijn ondernemerszin.

gevarieerde
landschappen

derkend. De ‘nieuwe type boer’ krijgt in het rapport

Soms is dat niet eenvoudig. ‘Ik moest onlangs

Pioniers worden ze genoemd. Boeren die bruggen slaan

ducten. Ondernemers met een onmisbare maatschappelijke functie.

Investeren in vermogen veel lof toegezwaaid, als in-

oud-minister Veerman spreken. Dat gaat dan

Wie Jan een tikje gehaast van hot naar her ziet rennen, zou haast verge-

via z’n secretaresse en dan weet je het wel. Ik

ten dat juist hij de oude waarden van rust, reinheid en regelmaat van

BELEVEN

Nederland. Boeren die inzien dat het platteland een

kreeg ’m maar niet te pakken, totdat ik las dat

het vroegere boerenleven weer wil herintroduceren. ‘Ja, eigenlijk ben ik

unieke voorsprong heeft in gezondheid, leefkwaliteit

hij een lezing zou geven op de universiteit in

veel te druk,’ verzucht de boer op de terugweg in de auto. ‘Dat is wel iro-

meer te
beleven

Wageningen. Ik ben toen daar maar naar toe

nisch, hè? Het is maar goed dat ik alleen voor noodgevallen een mobiele

gereden en heb hem na afloop gesproken. Je

telefoon heb. Soms zie je van die mannen lopen met drie rinkelende tele-

IN BALANS KOMEN

moet daar een beetje handig in zijn.’

foons op zak. Zo wil ik echt niet zijn.’

heilzame
omgeving

nieuwe landbouw
Veerman ziet de Eemlandhoeve als voorbeeld
van de nieuwe landbouw, zowel in Nederland

spirerend voorbeeld van kansrijke ontwikkelingen in

en zelfs de identiteit van burgers. Het is er gewoon beter toeven dan in de stad.

Het is één van de verborgen vernieuwingen van de laatste jaren: een innovatieve boerenstand met oog voor
breed gedragen behoeften van burgers. En de potentie

LEREN

is enorm. Onderzoek leert dat circa twintigduizend boe-

unieke
leeromgeving

ren staan te popelen om als maatschappelijk ondernemer aan de slag te gaan. Een ongekende kans voor het

als in Europa. Jan: ‘Hij heeft ook weer allerlei

platteland, en dus voor de gehele samenleving. Vooral

contacten in de toplagen van de samenle-

WERKEN

de zorglandbouw kan de snelst groeiende tak worden.

ving. Als pionier, want dat ben ik eigenlijk,

innovatie &
ondernemerschap

Hier zien we de contouren van een nieuwe boeren-

heb je dat toch nodig.’ Dat Jan zelfs in Euro-

stand, die alles in zich heeft om uit te groeien tot een

pese kring de nodige aandacht op zich heeft

beweging van formaat, ook in Europees verband.

ondernemerschap marktcreatie

weten te richten, had hij vijftien jaar geleden

regiotransitie

kenniscentrum

nooit kunnen denken. ‘Volgende week reis ik

Die beweging krijgt alleen de wind in de zeilen als het

af naar Brussel voor een gesprek met het ad-

gedragen wordt door boeren, burgers en bestuurders

junct hoofd van het kabinet van de Eurocom-

met moed en visie. Het Comité van de Regio’s, een

missaris. Dat geloof je toch niet?’

spreekbuis van lokale en regionale overheden in de
Europese Unie, zegt het ronduit: om culturele waarden

Na een flink uur rijden komt eindbestemming
Nijmegen in zicht. Ton Duffhues kan vanuit
zijn functie binnen de ZLTO een goede toe-

Illustratie
Veelzijdig Platteland ontwikkelde een schema waarin de
activiteiten en netwerken van elke plattelandsondernemer
(oases) zijn ondergebracht.

overeind te houden, moet ondernemerschap worden
gestimuleerd. Daarom zijn initiatieven en ervaringen
van pioniers zo belangrijk. Ze zijn gebundeld in het Manifest ‘Veelzijdig Platteland!’, dat sinds eind 2006 door
tal van organisaties is ondertekend.
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uit het netwerk
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‘plattelandsonderneming moet
zowel renderen als doelen halen’

19 5 1

Paul Baan

‘boer kan slim inhaken
op stadswens’

‘De opkomst van de multifunctionele land-

‘Als kind-van-het-platteland – ik kom uit Twente – heb ik goede herin-

Wim de Hoop is stellig: ‘Boeren hebben enor-

De omslag had niet op een beter moment kunnen komen. Want de boer

bouw is een logische, noodzakelijke en ook

neringen aan hoe het was. Als inwoner van Barneveld, fietsend door de

me kansen om in te haken op wensen die in

staat ineens volop in de schijnwerpers. ‘In de jaren vijftig en zestig be-

een interessante beweging,’ zegt Paul Baan,

omgeving, weet ik hoe het er nu is. Soms gebeuren er zaken die je heel

de samenleving heersen.’ Als hoofd van de

stond er nog een algemene trots voor de boer als voedselproducent. In

voorzitter van de Noaber Foundation en lid

bijzonder bepalen bij de toekomst van je omgeving. Ik denk bijvoorbeeld

afdeling beleid bij het Landbouw Economisch

de jaren zeventig en tachtig werd hij in het defensief gedrongen, want

van de stuurgroep van de Taskforce Multi-

aan de MKZ-crisis van de jaren negentig. Door omstandigheden raakte ik

Instituut (LEI) houdt hij zich al jaren bezig met

de sector zou slecht zijn voor natuur, milieu, landschap en dierwelzijn.

functionele Landbouw. Hij noemt de bewe-

betrokken bij de vraag ‘hoe nu verder’. Maar ik moet ook denken aan de

ontwikkelingen op het platteland. Volgens

De laatste jaren zien we dat het imago van de boer weer flink aan het ver-

ging logisch omdat de belangstelling voor de

mogelijkheid die we kregen deel te nemen in de Coöperatie Stadteland,

hem tekent zich een fundamentele omslag

beteren is. Mensen willen weten wat de agrarische sector in huis heeft.

het platteland toeneemt, ook internationaal.

dat alleen al vanwege de visionaire naam appellerend was.’ Het leek een

af die voor het platteland gunstig lijkt uit te

Dan zie je ook dat boeren het aandurven naar buiten te treden en con-

interessant experiment met een veelbelovend en in de landbouwsector

pakken. ‘Tot voor kort werd alles wat de boer

tact met de samenleving te maken.’

‘Dat komt volgens mij doordat er een behoor-

goed bekend bedrijfsmodel. Nieuw zijn de Regionale Innovatie Centra.

deed sterk bepaald door boerenorganisaties

Het resultaat is een enorme diversiteit aan producten en diensten. Wim

lijke druk uitgaat van de stad. Tegelijk is het

Opnieuw interessant en de moeite van het volgen waard: hoe wordt mul-

en door Den Haag en Brussel. Maar die trek-

de Hoop probeert die verscheidenheid onder te brengen in drie typen

noodzakelijk dat we oplossingen vinden voor

tifunctionele landbouw regionaal ondersteund en kennis ontwikkeld en

ken zich steeds meer terug. Het is niet meer

landbouwbedrijven. ‘Ten eerste speciality farming, daaronder vallen

de uitdagingen die er hierdoor ontstaan, an-

verspreid.’

“zorgen voor”, maar “zorgen dat”. Ze willen

bedrijven die streekproducten maken, maar óók bedrijven die voor de

ders dreigen we namelijk de kwaliteiten van

Hij en Jan mogen graag samen sparren over plattelandsinnovatie. Paul

nu gunstige voorwaarden scheppen om agra-

wereldmarkt produceren. De tweede soort is community farming: be-

het platteland te verliezen. Multifunctionele

Baan noemt dat een heel persoonlijke vorm van noaberschap – een

riërs de gelegenheid te geven een eigen stra-

drijven die zich richten op zorg of educatie. En het derde type is nature

landbouw is zo’n oplossing. Als boeren kans

woord dat is ontleent aan het Oost- en Noord-Nederlandse dialect voor

tegie te ontwikkelen.’

farming, dat zijn boeren die doen aan natuurbeheer en onderhoud van

zien nieuwe producten en diensten te ont-

‘buur’. Dat is ook de manier waarop de Noaber Foundation zich profi-

Hij noemt dat een fundamentele breuk met

het landschap. Het interessantste is dat al die verschillende activiteiten

wikkeling, blijft het platteland ook om die

leert: ‘Onder noaberschap versta ik het delen van kennis en ervaring en

het verleden. ‘Het boeiende is dat je als boer

geschikt zijn om de eigen regio een sterkere identiteit te verschaffen. En

reden van belang. En ten slotte is het een in-

het creëren van nieuwe samenhangen en oplossingen. Om dit te kunnen

zelf aan de slag kunt gaan. Het wordt weer

dat komt het platteland als geheel alleen maar ten goede.’

teressante beweging. Als oud-ondernemer in

doen zijn mensen, middelen en een ondernemende houding noodzake-

leuk om te ondernemen. Ik merk dat niet al-

de software industrie weet ik hoe belangrijk

lijke voorwaarden. Daarmee bedoel ik niet dat er alleen maar commer-

leen bij jongeren. Ook ouderen zeggen dat ze

vernieuwingen is. Ik ben ervan overtuigd dat

cieel moet worden gedacht. Integendeel zelfs! Het gaat om méér dan

altijd hard hebben gewerkt, maar nu breder

er binnen de landbouwsector een geweldig

financieel rendement. Het gaat óók om sociaal, cultureel en bijvoor-

willen kijken. En dat blijkt erg stimulerend

potentieel aan innovatie aanwezig is. Lang

beeld landschappelijk rendement. Maar, denk erom, ik heb het wel over

te zijn. Je hebt het gevoel weer midden in de

Paul Baan is voorzitter van de Noaber Founda-

geleden is in allerlei onderzoeken al vastge-

‘rendement’. En dat is wat anders dan alleen maar ‘je doelen halen’. De

samenleving te staan, je hebt veel contac-

tion die hij in 2000 oprichtte. Daarnaast is hij

steld dat geen enkele andere branche zo snel

zorgboer bij ons in de buurt ‘haalt zijn doelen’ en hij ‘maakt rendement’

ten met klanten of toeristen. Ze worden uit

onder meer lid van de stuurgroep Taskforce

innovaties oppakt als de landbouw.’

omdat wat hij doet rendeert: de boerderij – de koeien, paarden, de oogst

gedaagd door de vraag vanuit de stad naar

Wim de Hoop

Multifunctionele Landbouw. Voorheen was hij

Baan vindt het platteland te mooi en te be-

– dat draait goed, en de zorg zorgt voor een aanvullende opbrengst die

gezond voedsel, naar beleving van rust en

Wim de Hoop is hoofd van de afdeling Bedrijf &

als ondernemer actief in een softwarebedrijf.

langrijk om aan te tasten of te verwaarlozen.

zowel financieel is als maatschappelijk.’

ruimte, naar binding met het verleden.’

Beleid bij het LEI – Wageningen UR.
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bronnen van jan – peter sloterdijk
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De Duitse denker en publicist Peter Sloterdijk
(1947) is een ruimtefilosoof. Hij denkt na
over tijd en ruimte en de gevolgen van
globalisering. Ruimte wordt volgens hem als
een te verwaarlozen grootheid ervaren. Dankzij
telefonie, internet en luchtvaart zijn grote
afstanden probleemloos en in korte tijd te
overbruggen.

zwevend als een zeepbel in ruimte
en tijd

Mensen gebruiken de ruimte waarin ze leven steeds vaker als netwerk
van lijnen – verbindingen tussen miljarden computers. Daarmee is de
wereld verschrompeld tot een serie interessante knooppunten in zakformaat. Tegelijkertijd staat de mensheid door al deze veranderingen
voor het eerst los van de grond die voedt en leven schenkt. Het verbaast
Sloterdijk dat maar weinig filosofen nadenken over die gevolgen van de
globalisering. Boer-filosoof Jan Huijgen is een van hen. Hij wil de mens
weer verbinden aan de grond die hij als boer bewerkt. Dus filosofeert
en analyseert hij met Sloterdijk mee over hoe mensen, die als schuimbellen rondzwerven in een onmetelijke onbegrensde ruimte, weer een
beschutte veilige plek kunnen vinden.
Sloterdijks bijtende kritiek op de huidige tijd klinkt Jan weldadig in de
oren. Zo schrijft Sloterdijk in Het Kristalpaleis over de mensverslindende
cultuur waarin geld als Baäl wordt aanbeden: ‘In dit horizontale Babylon
verandert het mens-zijn in een kwestie van koopkracht, een wereld van
consumptie, gekarakteriseerd door penetrante geldstromen.’ Het gevolg
is een wereld waar mensen zich steeds minder thuis voelen. Het vertrouwenwekkende gaat verloren, omdat mensen hun eigen omgeving niet
meer kennen. Jan kan goed met dit soort analyses uit de voeten. Maar
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onze innerlijke

Sloterdijk spreekt hem ook aan omdat hij de re-

gen van mensen. Jan: ‘Hij herleidt dit tot de ruimte van de baarmoeder – de

minder strak gescheiden waren: de stad en het platteland. ‘Dat kan al-

herkenning, beleving, beschutting. Blijkbaar

ligieuze vragen van de mens wél serieus neemt,

bel. Moeder en kind zijn daar in één gevulde ruimte verbonden via de na-

leen ontstaan als de verantwoordelijkheid voor het landschap bij de

kunnen wij moeilijk omgaan met een onein-

leegte moeten

in tegenstelling tot veel andere filosofen. ‘Hij

velstreng. Dat gaf een vulling en eenheid in het bestaan. Met de geboorte

boeren én de burgers ligt. Samen beheren zij het landschap.’

dige ruimte. Dus zet ik op de Eemlandhoeve

betrekt ook theologie erbij, en dat is goed. Dat

wordt de eenheid en beschutting verbroken en worden we verlangende

we niet

maakt hem aantrekkelijk, al wordt theologie

zielen naar iets, naar iemand. Een diepe drijfkracht achter ons handelen is

In het derde deel Schuim gebruikt Sloterdijk opnieuw een bolvormige

een afrastering – temidden van het weidse

bij hem de “leer van de intieme betrekkingen”.

dus het verlangen om deze leegte op te vullen en deze eenzaamheid tegen

metafoor. Nu om de sociale verhoudingen in onze samenleving te schet-

landschap van het Eemland creëren we ge-

verdrijven met

Maar het gaat mij om de theos, de ontmoeting,

te gaan. Als eerste is het nodig dat we tot erkenning komen van de geogra-

sen. Hij beschrijft het als schuimbellen die elkaar aantrekken en afstoten,

vulde ruimtes.’

met anderen en met de Ander, God. Daar ligt

fie van de ‘innerlijkheid’. Dat we de leegte onder ogen zien en de nepvul-

samensmelten en knappen. Samengeklonterd worden het schuimvlok-

nepvulling:

mijn identiteit, en dat is in wezen bovenaards,

lingen herkennen die onze cultuur hiervoor biedt – status, materiële luxe,

ken – groepen schuimbellen die van het moment genieten en zich ner-

het stijgt boven alle locaties uit. Ik begraaf me

mobiliteit, virtualiteit. Als je inziet wat er allemaal nep is, helpt dat om je

gens meer aan gebonden en verbonden weten. ‘Dat geeft ook een licht-

verbonden-zijn

status, luxe,

daarom ook nooit in een dorpsgemeenschap,

eigen patronen te doorbreken.’ Jan wilde dat de ruimte van de Eemland

heid aan het bestaan: zwevende groepen die profiteren van het moment,

Sloterdijk zet Jan ook aan tot nadenken over

maar maak gebruik van de mogelijkheden om

gevuld zou worden op een manier die echt is – waar weer een verbinding

genieten van de overvloed en zo het leven in een vreugderoes vieren,

het verbonden-zijn. In een ander boek schrijft

virtualiteit

anders met tijd en ruimte om te gaan dan onze

zit die een gevoel geeft van vulling en eenheid in het bestaan.

terwijl iedereen tegelijkertijd besef heeft van klimaatverschuivingen,

hij: ‘Het nieuwe ruimtedenken is de opstand

onrecht tussen groepen mensen en complete werelddelen, conflicten

tegen de ingekrompen wereld. Onze vin-

voorouders. Het elkaar opzoeken biedt kansen

hier een muur, daar een rij bomen, verderop

om over lokale grenzen heen naar gemeen-

In het tweede deel Globes beschrijft Sloterdijk de verovering van de

tussen religies en de kwetsbare balans in mensen zelf in zijn evenwicht

gertoppen kunnen dankzij internet de hele

schappelijke oplossingen te zoeken voor bij-

aarde: de globalisering. Doordat de mens intern onzeker is, wil hij sferen

tussen werk en privé, stress en ontspanning, carrière en leven.’ Dus wil

wereld beroeren, we mogen het lokale niet

voorbeeld de aftakeling van het landschap.’

(ruimtes) creëren die hem afschermen van de vijandige buitenwereld.

Jan een sfeer waarin de groep niet zomaar uit elkaar valt, hij heeft waar-

veronachtzamen.’ Hij voert een pleidooi voor

Dat doet de mens door landsgrenzen op te trekken, door omgrensde

den nodig die mensen duurzaam met elkaar verbinden. ‘Maar waar vind

menselijke intimiteit op kleine schaal, voor

Jan leest graag Sloterdijk. Al was het maar

buitenwijken, maar ook via godsdienst en ideologie. ‘Daarvoor gebruikt

je die? Hoe zorg je dat de mensen op de Eemlandhoeve zich aan elkaar

de noodzaak van worteling op een plek, met

om zijn eigenzinnigheid en dwarse manier

de mensheid altijd al dezelfde middelen, alleen zijn die veel efficiënter

verbinden, zorgen voor elkaar, samen bezig zijn met het vervullen van

anderen. Hij schrijft: ‘Er is geen bestaan zon-

van denken. Sloterdijk laveert meeslepend

geworden in de loop der eeuwen: technologie, planologie, economie en

diepe verlangens van mensen? Dat kan door de oude patronen te vervan-

der deelname aan het verbonden-zijn.’

tussen wijsbegeerte en literatuur, politiek en

wetenschap. Met deze instrumenten verovert het Westen bijvoorbeeld

gen door een nieuwe gemeenschap: een tribal community die het hart

Jan begrijpt dat. Als nazaat van een oud Bun-

psychoanalyse, kunst, architectuur en weten-

de cultuur van Azië, Latijns-Amerika, Afrika. Maar moderne bedrijven die

vervult zodat de externe eenzame ruimteclaims wegebben.’

schoter geslacht loopt hij op boerengrond waar

schap. Gecombineerd met fijn taalgevoel le-

het landschap afgrazen gebruiken dezelfde middelen.’ Sloterdijk zet de

vert dat telkens prachtige notities op. Vooral

lokalisering tegenover de globalisering. En dat is koren op Jans molen.

Dat klinkt nog altijd als een onbereikbaar ideaal. Tot Jan het concreet

hebben geplengd. Dat doet iets met een mens.

de ‘sferentrilogie’ is filosofisch smullen: 2500

Want dan gaat het over moderne bedrijven die de wereldbol afgrazen

gestalte geeft in de fysieke inrichting van de Eemlandhoeve ‘Er komen

Delen en helen, doorgeven en overleven: het

pagina’s in drie kloeke delen. De Duitstalige

versus de regionale identiteit en menselijke maat. En dat is wat hij met

steeds meer niet-plaatsen als perrons, stations of vliegvelden waar men-

hele menselijk leven samengebald op een paar

exemplaren van Jan zien er beduimeld uit.

de Eemlandhoeve wil doen: een nieuwe ruimte, een nieuwe sfeer met

sen alleen op doorreis zijn. Zelfs pleinen en winkelstraten hebben geen

vierkante kilometer. En Jan zoekt naar manie-

Peter Sloterdijk

Het is het resultaat van een noeste studie die

een brugfunctie tussen twee bestaande ruimten die van oudsher veel

eigenheid meer. Terwijl de mens juist behoefte heeft aan plaatsen vol

generaties voorouders hun zweet en tranen
1947

ren om de gemeenschap die zich in de loop der

De Duitse filosoof Peter Sloterdijk publiceert

een wonderbaarlijk grote invloed heeft op de

jaren aan de Eemlandhoeve heeft verbonden,

sinds 1980 vele essays. Hij werd op slag beroemd

ruimtelijke inrichting van de Eemlandhoeve.

ook te plaatsen in dat verbonden-zijn. Sommige

met zijn ‘Kritiek van de cynische rede’ in 1983.

dingen gaan daarin vanzelf – het alledaagse rit-

Zijn meest recente publicatie is Woede en tijd

In Bellen, het eerste deel van de sferentrilogie,

me op een boerderij – maar een filosoof ziet dat

– over de woede als bepalende drift voor het

analyseert Sloterdijk het heimwee en verlan-

natuurlijk vanuit een ander perspectief.

verloop van de menselijke geschiedenis

86

87

Want hoe vanzelfsprekend een koffiepauze

van morgenrood tot avondrood – hoe minder de innerlijke drang er is om

huisje in de bergen om zijn gedachten zo diep en zuiver mogelijk te ver-

dat maar eens toe op landschap. Wat doet dat

ook mag lijken, voor Jan Huijgen krijgt zelfs

een leegte op te vullen – ze geven innerlijke samenhang en een gevoel

woorden. Dat laatste gebeurde in 1927 in zijn hoofdwerk Sein und Zeit.

met je? Welke stemming roept dat bij je op?

dit eenvoudige moment verdieping. Het

van vervulling. De terugkeer naar de gevierde, gevulde, unieke ‘heilige’

‘Een buitengewoon invloedrijk werk,’ zegt Jan, als hij het bruingekafte

Zorgt het voor een gevoel van be-stemming,

verbonden-zijn van een schuimvlok aan een

ruimte en tijd, vult de innerlijke leegte.’ Of om het meer praktisch uit te

boek erbij pakt en haast eerbiedig openklapt. ‘Het gaf de filosofie een

zodat je ermee kunt in-stemmen? Ik vind het

beschutte bel (dus: waarom er mensen naar

drukken: ‘achter komt een kapel, met een eigen sfeer, waar je naar buiten

nieuwe impuls. De kracht van Heidegger ligt in de grondige ontleding

prachtig om zo met woorden om te gaan, om

de Eemlandhoeve komen en daarmee verbon-

kunt kijken en tegelijkertijd ook naar binnen, in jezelf. Voor de boerderij

van de hedendaagse mens. We leven dankzij wetenschap en techniek in

te pakken wat zo moeilijk grijpbaar is. Land-

den blijven) vraagt ook dat hij nadenkt over

staat nu de stamtafel, ook een aparte plek maar dan van ontmoeting. Al-

een maakbare wereld. Het is een van de grootste verworvenheden van de

schap kan benauwd overkomen, of juist open

de rol van tijd. Dat brengt Jan bij Josef Pieper,

lemaal plekken waar je jezelf moet loslaten om de dingen te laten gebeu-

Verlichting, die een rationele wereld tevoorschijn toverde en de utopie

en vrij. Het gaat hier om gevoelservaring, ge-

een rooms-katholieke filosoof die veel heeft

ren. Daar is moed voor nodig. Maar als je dat op je laat inwerken, word je

binnen handbereik bracht. In de 19 eeuw geloofde men in een “Nieuwe

moedsgesteldheid, de beleving van de omge-

geschreven over de noodzaak van rust in een

bemoedigd omdat er een vermoeden ontstaat van iets bijzonders.’

Tijd” en een “Nieuwe Wereld”. Ingenieurs snoerden rivieren in, legden

ving als stedeling, als plattelander.’

wereld op drift. Rust is niet passief achterover

plattelandsstreken open waar dat eerder ondenkbaar was, piloten ver-

De naam van Heidegger ligt vaak op zijn lippen.

leunen, maar een actieve bezigheid. Het draait

Net als Sloterdijk heeft Jan weinig op met de globetrotter die de gehele

kenden het luchtruim en astronauten werden het heelal ingeschoten.

Waarom is híj niet zijn grote voorbeeld? ‘Hij is

om beschouwend rondkijken en ontvankelijk

aardbol als diens werkterrein beschouwt, en het lokale slechts als voet-

Maar de voorspoed bracht tevens vervreemding met zich mee: de mens

inderdaad een oerbron,’ beaamt Jan. ‘Maar las-

worden voor het wonder van het leven. In het

veeg gebruikt. Het nieuwe type mens dat zo’n ruimte vooral waardeert

weet zijn plek niet meer.’

tig te lezen. Pas recent is zijn werk in het Ne-

denken van Pieper is feestvieren heel belang-

als je er met grote snelheid lekker doorheen kunt jakkeren. ‘Maar waar

derlands vertaald. Voor mij is Sloterdijk con-

rijk. Jan: ‘Het woord tempel betekent letterlijk

je ook vertoeft, hoe vaak je ook reist, verhuist, emigreert of van baan

“een stuk grond dat door omheining en afba-

of partner wisselt – telkens keert de basistoestand terug. Men schiet al-

ruimtedenken

creter, omdat hij het heeft over Raum (ruimte)

kening is afgezonderd van akker en woning”.

tijd weer op een bepaalde plek wortel,’ zegt Sloterdijk. Hij voelt zich op

Jan ontdekte Heidegger tijdens zijn studie filosofie in Amsterdam. Nu, zo-

nog een andere reden. Heidegger ziet angst als

Zo moet je een feestdag ook zien: als een be-

zijn beurt gesterkt door Heidegger, die schreef: ‘In het bestaan ligt naar

veel jaren later, kan hij nog altijd intens genieten van het taaie en soms

de grootste drijfveer van de mens. Dat vloeit

grensde tijdruimte – afgezonderd van de ande-

zijn aard een tendens in de richting van nabijheid.’ Met andere woorden:

rauwe Duits. Het gaat over Dasein, Existenz, Stimmung, Gelassenheit, Ge-

voort uit zijn bittere ervaringen van de Eer-

re dagen. Maar dat geldt ook voor momenten

de mens is vanouds betrokken op zijn directe omgeving. Enkel daar, op

worfenheit. Toch hapert Jan geen moment, hij zuigt de woorden naar bin-

ste Wereldoorlog. De bloederige loopgraven

op de dag, de koffiepauzes, de lunch, de voor-

plaatselijk niveau, word je pas echt mens.

nen, proeft ze op zijn tong, beproeft hun betekenis, weegt en overweegt

bij Verdun stonden op zijn netvlies gebrand.

jaarsdag waarop de koeien voor het eerst naar

Zo doemt achter de brede rug van Sloterdijk een ander figuur op, een

zijn eigen mening, geniet van de confrontatie met deze fenomenale den-

Jan: ‘Volgens Heidegger moet de mens uit een

buiten gaan, een schaapscheerdersdag, bid-

denker van kolossale omvang, een filosoof die zich volgens Jan kan me-

ker. Het is een bijzonder ogenblik. Hier komt de filosoof in Jan even los van

hels bestaan worden bevrijd. Dat is eigenlijk

dag voor wat groeit en bloeit, dankdag voor de

ten met Immanuël Kant en misschien wel met Plato uit de klassieke

de dagelijkse beslommeringen. Hier haalt de boer in Jan zijn diepste inspi-

een heel negatieve kijk op het leven. Alsof

oogst, het midwinterfeest. Niet alleen de fysie-

oudheid: Martin Heidegger. Deze Duitse zoon van een rooms-katholieke

ratie vandaan. De ideeënrijkdom doet hem broeden op nieuwe invallen.

de aarde woest en ledig is, onherbergzaam.

ke ruimte dient gevuld te worden. Wanneer we

koster werd in 1889 geboren in Freiburg en ontwikkelde zich later tot

‘Heidegger gebruikt de term Sein om de verhouding tot de wereld aan

Sloterdijk heeft die ervaring niet. Ook ande-

ook de tijd betekenis geven, ontstaat opnieuw

een zeer oorspronkelijke denker, die grote groepen studenten trok. Des-

te geven. Die relatie wordt steeds vluchtiger en veranderlijker. Maar de

ren zijn kritisch. Die hebben het over liefde,

een alternatief voor deze onrustige tijd.’

ondanks hield Heidegger van de stilte en de rust in zijn houten vakantie-

wereld bepaalt jou óók. Hij duidt dat aan met het woord Stimmung. Pas

vertrouwen, het bewoonbaar maken van de

in plaats van Sein, het in-de-wereld-zijn.’ Er is

aarde, het zoeken naar nieuwe geborgenheid,
Op de Eemlandhoeve worden deze ‘begrensde

over ruimten en sferen waar we het leven

tijdruimtes’ uiteraard ontleend aan het na-

weer leren vieren. Daar kan ik meer mee. Ei-

tuurlijke ritme van het boerenleven. ‘Hoe meer

genlijk ben ik voortdurend bezig met de vraag:

deze natuurlijke tijdritmes ingevuld worden –

hoe creëer ik plekken met een eigen sfeer.’

hoe vanzelf
sprekend de
koffiepauze
ook lijkt, voor
de filosoof
krijgt zelfs dit
eenvoudige
moment
verdieping
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4.

integrate

Integratie is het geheel dat ontstaat als verschillende domeinen bij elkaar komen. Dat vraagt om afstemming, samenhang
in visies en spannende verbindingen. Elke verandering zorgt voor een nieuw boeiend samenspel. Zo blijft het ‘integrale’
een veelbelovende horizon die ons uit het hier en nu lokt en plaatst in een nieuwe frisse opwindende werkelijkheid.
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inleiding
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samenwerking rond
europese stad-plattelandrelaties
Aan het begin van de 21ste eeuw ontstaat naast akkerbouw en veeteelt

Dat geldt ook voor de Eemlandhoeve. Bij de start in 1993 geloofden maar

In 2008 werd op de Eemlandhoeve het eerste

opeens een nieuwe agrarische bedrijfstak: de multifunctionele land-

weinigen dat de Eemlandhoeve, door zich te richten op het omliggende

Regionale Innovatie Centrum (RIC) van Ne-

bouw. Enerzijds ontstond deze bedrijfstak vanuit noodzaak: boeren

stedelijk gebied van 350.000 inwoners, een rendabel bedrijf zou kunnen

derland opgericht. De RIC’s vormen het hart

verdienden onvoldoende geld aan productie alleen. Anderzijds vanuit

worden. Toen een paar jaar later de missie werd geformuleerd, werden

van de stad-plattelandrelaties. Boeren, plat-

behoefte: stedelingen ontdekten de pracht, schoonheid, rust en ruimte

opnieuw heel wat wenkbrauwen opgetrokken. Wat moest ‘een plek

telandsondernemers, overheden en kennis

van het platteland.

van ontmoeting en verbinding van boer en burger, stad en platteland,

instellingen bundelen hier hun krachten om

Creator en creatie’ nu in een veredeld groen industrieterrein? Want zo

de regionale kwaliteiten zo optimaal moge-

Begin jaren negentig van de vorige eeuw was een multifunctionele boer

zagen de meesten het platteland toch. Pas toen stedelingen en burgers

lijk te ontplooien.

nog een sukkel die op de verkeerde manier probeerde z’n bedrijf te red-

de waarde van het platteland opnieuw ontdekten, werd het platteland

den. Tegenwoordig is het een slimme plattelandsondernemer die zijn

meer dan alleen industrieel gebied. Aan het begin van de 21ste eeuw pik-

In datzelfde jaar wordt een begin gemaakt

grondgebied op waarde weet te schatten en de veelzijdige kwaliteit er

ten veel media dit gegeven onmiddellijk op: het platteland zou nu wel

met nieuwe Europese netwerken. Als eerste

van naar boven haalt en vermarkt. In het dichtbevolkte en economisch

snel veranderen in een veredeld groen pretpark waar de laatste overge-

het European Multifunctional Farmers Net-

sterke Nederland bloeit de multifunctionaliteit dan ook volop. Zeker

bleven boer het gras mocht maaien.

work (EMFN). Daarna het European Regional
Innovation Centre Exchange (ERICE). Vervol-

twintig procent van alle Nederlandse plattelandsondernemers gebruikt
multifunctionaliteit als strategie om zich verder te ontwikkelen. Naar

Maar het platteland bleek veerkrachtig. Het kon de behoefte van ste-

gens het Netwerk voor steden en ommeland

schatting wordt jaarlijks 500 miljoen euro omgezet in de multifunctio-

delingen aan rust, ruimte en recreatie gemakkelijk aan, zonder iets van

(City & countryside relationships). En ten slot-

nele landbouw.

haar identiteit te hoeven opgeven. Maar wat was die identiteit dan? Het

te de Rural European Platform (REP). Op de

platteland bleek zowel kenmerken van een industrieterrein, een pret-

Europese EemlandConferentie van oktober

Een belangrijke voorwaarde voor deze vorm van landbouw blijkt de na-

park, een natuurreservaat als een cultuurhistorisch museum te hebben.

2008, bij het vijftienjarig bestaan van de

bijheid van een stad. De meeste multifunctionele boerderijen scharen

Al snel werd een geschikte term gevonden: Veelzijdig Platteland. Het

Eemlandhoeve, werden deze netwerken in

zich rond de steden. Waar productiegerichte boeren zich vooral richten

stond voor alles tussen intensieve productie, natuurbeheer, zorg en re-

aanwezigheid van Eurocommissaris Mariann

op de mondiale markt, moet de multifunctionele boer zich juist lokaal

creatie.

Fischer-Boel in een samenhangend veelzijdig

oriënteren. Zijn markt ligt, net als voor de Tweede Wereldoorlog eigen-

Het leidde in 2007 tot het Manifest Veelzijdig Platteland, dat onderte-

plattelandconcept gepositioneerd.

lijk, vlakbij zijn boerderij.

kend werd door verschillende belanghebbende partijen (zie pagina 79).

het platteland
kan de
behoefte van
de stedeling
gemakkelijk
aan zonder
iets van haar
identiteit
te hoeven
opgeven
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achtergrond – europees
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elke ric is in de

hoe regionale innovatie een
europees netwerk opent
> pagina 75

eerste plaats een
ontmoetingsplek

Europese eenheid loopt volgens velen via

duidig: breng mensen met inzicht en ervaring bij elkaar. Laat ze inspi-

werkingsvorm. Het motto van de academie luid kort maar krachtig: sa-

de regio’s. Op het platteland lijkt dat ook zo

ratie opdoen en zo een stap verder komen. Ondernemers, specialisten,

men werken, samen leren en samen innoveren, voor een veelzijdig plat-

te werken. In maart 2008 opende op de Eem-

docenten, studenten, wethouders, of gewoon mensen met een eigen kijk

teland en een duurzame regionale ontwikkeling. Het gaat erom ideeën

landhoeve het eerste officiële Regionale

op de toekomst kunnen meedoen. Personen met een verschillende ach-

te toetsen, ondernemerschap te stimuleren en resultaten van nader on-

Innovatie Centrum (RIC) van Europa. Zowel

tergrond, maar met één ding gemeen: een grote betrokkenheid op hun

derzoek toegankelijk te maken voor de praktijk. Met andere woorden,

in Nederland, als in Portugal en Estland zijn

leefomgeving. Dat gegeven herbergt op zich al een potentie tot positie-

innovatie staat voorop. De Plattelandsacademie moet ervoor zorgen dat

ondertussen RIC’s opgericht, waaruit een net-

ve veranderingen. Maar door denkbeelden nu onder één dak te brengen

bestaande en nieuwe kennis wordt verankerd in concrete producten en

werk van innovatiecentra is ontstaan onder

en vervolgens onverwachte dwarsverbanden te leggen, ontstaat een

diensten.

de naam ERICE (European Regional Innova-

unieke broedkamer vol beloften voor de regionale gemeenschap.
Achter het RIC Eemland schuilen vier stakeholders. Dat zijn de Eemland-

tion Centre Exchange).
Woensdag 5 maart 2008 was het een drukke

Een RIC is in de eerste plaats een ontmoetingsplek. Hier komen mensen

hoeve, Gemeente Amersfoort, Wageningen Universiteit, en Stichting

bedoening op de Eemlandhoeve. ’s Middags

met visie samen. Een zogeheten gebiedsanimator zorgt voor contacten

Vernieuwing Gelderse Vallei. Inmiddels hebben ook andere organisaties

werd de vlag gehesen voor het Regionaal

en nodigt partijen uit. Verder brengt een kennismakelaar nieuwe infor-

belangstelling getoond. Vereniging Natuurmonumenten, Gemeente

Innovatie Centrum Eemland, een mijlpaal op

matie uit andere regio’s of andere landen in. Zo komt een spannend leer-

Bunschoten, en de Kamer van Koophandel Gooi-Eemland nemen inmid-

weg naar een stevige band tussen boeren,

proces op gang. De onderlinge uitwisseling kan leiden tot de vraag naar

dels eveneens deel aan het RIC. Naar verwachting zullen andere partijen

burgers en bestuurders in de regio. Alom

een meer concreet vervolg. Dat gebeurt in een ‘werkplaats’. Deelnemers

zich aansluiten. De bedoeling is ook elders innovatiecentra op te rich-

wordt erkend dat het hedendaagse platte-

gaan aan de slag om gezamenlijk een oplossing te bedenken voor een

ten, elk met specifieke expertise voor hun eigen regio.

land veelzijdig is en rijk aan waarden. Dat

project in de buurt. Zo’n werkplaats dient zo tevens als studiecentrum,

geldt ook voor het ommeland van Amersfoort

veldlokaal, ontwikkelplek of ontwerpatelier – benamingen die duiden

Uiteindelijk moet binnen enkele jaren een Europees netwerk van RIC’s

en andere, kleinere steden: het Eemland-

op de creatieve en vooral vernieuwende dimensie van een RIC.

van de grond komen. Er blijkt grote behoefte te bestaan aan samenwer-

Arkemheen. Maar hoe die betekenis vorm

Ontmoeten en ontwikkelen zijn ingebed in een Plattelandsacademie.

king rond multifunctionele landbouw en nieuwe, duurzame relatievor-

moet krijgen, bleef vooralsnog onduidelijk.

Deze is niet ergens in Nederland gesitueerd, maar kent een open samen-

men tussen stad en platteland.

Met de komst van een Regionaal Innovatie
Centrum (RIC) is de eerste steen gelegd voor
een kenniscentrum waar nieuwe ideeën uitgroeien tot volwaardige projecten die voor
iedereen nut hebben.
De gedachte achter een RIC is helder en een-

<<
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speech bij de mansholtprijs 2007

bizonboer uit
estland runt
restaurant met
streekproducten
Langs de oprit naar de saloon staat
een houten ruif waar vijftien bizons
samendrommen. Een jong mannetje duwt

drijven, ik met de multifunctionele bedrijfsvorm.

uit handen van VROM-minister Jacqueline Cramer.

Ook de boerensolidariteit ervaar ik diep van binnen.

De tweejaarlijkse prijs viel eerder toe aan Slow Food

Mijn beide opa’s waren betrokken bij de coöpera-

de hoeven. De kop van het jonge mannetje beweegt mee met twee meis-

(Italië) en Eurocommissaris Franz Fischler (Oosten-

ties rond zuivel, veevoer, verzekering, bankwezen.

jes die te paard voorbij stuiven. Allebei dragen ze een cowboyhoed, een

rijk). Huijgen is de eerste Nederlander die de prijs

Die samenwerking wil ik in deze tijd zelf ook weer

geruit bloesje en stevige rijlaarzen. Ze stijgen sierlijk af, slingeren de

wint. Hieronder een deel uit zijn dankwoord.

vormgeven door middel van bestaande en nieuwe

teugels losjes om een balk en verdwijnen via de parkeerplaats vol auto’s

verbanden rond Ark & Eemlandschap, Stadteland,

in de rode saloon. Naast de parkeerplaats staan op een flauwe helling

‘Ik was zeer vereerd toen ik de uitslag hoorde van

en nu rond de beweging Veelzijdig Platteland waar

acht teepees en in het gras daaromheen groeien blauwe sneeuwklokjes.

de jury van de Mansholtprijs. Ik voel me inderdaad

we de stammenstrijd tussen de verbrede en de klas-

Het is vroeg in het voorjaar en de lucht is aangenaam koel. De oerbos-

diep betrokken bij grond, dieren, boeren, landschap

sieke boeren weer aan het overwinnen zijn.

sen in de verte zijn fris groen. Ze worden bevolkt door beren, wolven en

en de tradities er omheen. Via mijn filosofische

Ik wil ook, mede geïnspireerd door Mansholt, een

lynxen – waarover iedereen in de vallei wel angstaanjagende verhalen

houding heb ik zeer diep de moderne/postmoderne

stap vooruitzetten. Mijn talent is dat ik meestal vijf

weet te vertellen. Maar vandaag niet. Vanuit de saloon klinkt gelach en

maatschappij geproefd en de levenspatronen hier-

tot tien jaar vooruitdenk. Dat doe ik dus ook hier.

countrymuziek.

van in mijn lijf opgenomen. Tegelijk ben ik zoon uit

In een bepaald opzicht droom ik ervan twee grote

een eeuwenoud boerengeslacht uit Bunschoten en

bewegingen bij elkaar te brengen. De eerste: bur-

Op 120 kilometer van de hoofdstad Tallinn in Estland, staat de bizonboer-

heb de tradities van de boerencultuur in mijn ziel.

gers, steden, maatschappelijke organisaties, over-

derij van Hillar Pulk. De ruwe romantiek van de idyllische vallei waar zijn

Daarom ervaar ik ook dat het ‘tegoed’ van deze boe-

heden die een grote, soms nog latente vraag heb-

boerderij staat, heeft een ongekende aantrekkingskracht op stedelin-

rencultuur veel kan betekenen voor vraagstukken

ben naar rust, ruimte, kwaliteit in landschap, zorg,

gen. Hillar Pulk is een van de multifunctionele boeren in het European

van onze huidige moderne maatschappij.

leerervaringen, goed en eerlijk eten. Deze vraag

Multifunctional Farmers Network (EMFN). Daarnaast participeert hij met

Eigenlijk is onze boerderij de Eemlandhoeve de

vertaalt zich reeds in ‘Food Strategies’ van steden,

zijn regio in het European Regional Innovation Centre Exchange (het ERI-

resultante van dit innerlijke gesprek en soms ook

‘Slow food movements’ in restaurants en catering,

CE-programma), waar ook het RIC Eemland deel van uitmaakt. Hij begon

innerlijke gevecht tussen burger en boer, stad en

zorg- en educatieboerderijen in het landschap, om-

platteland. En, omdat ik ook een gelovige boer ben,

gevingskwaliteit e.a. En de tweede: boeren die als

ervaar ik dat gesprek/gevecht ook tussen de Creator

ondernemer ontdekken dat het platteland zoveel

900 hectare land over te nemen. In eerste instantie had hij alleen melkkoeien. Hij realiseerde zich dat hij met zoveel land de kans had om zijn

zich naar voren.

ervaarbaar te maken. Hij met zijn grootschalige be-

holtprijs in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag

Het veld achter de beesten is afgegraasd en de grond stukgetrapt door

vijftien jaar geleden, toen hij de kans kreeg een collectieve boerderij met

agressief zijn soortgenoten opzij en dringt

Op 7 juni 2007 ontvangt Jan Huijgen de Sicco Mans-

foto
Twee bizons naast de Piisonite Saloon van
collegaboer Hillar Pulk in Estland.

en creatie. Die ontmoeting is de missie van de Eem-

meer te bieden heeft, die in samenwerking nieuwe

droom waar te maken. Als klein jongetje wilde hij al zelfvoorzienend zijn.

landhoeve geworden. Aan de gebouwen, de biodi-

arrangementen aanbieden. Kortom: verbreding. Zij

Dus kweekte hij eigen groenten, nam hij andere diersoorten en besloot

versiteit, de activiteiten en alle mensen in en rond

willen de multifunctionele landbouw als serieuze

hij een restaurant te beginnen.

die hoeve, zie je hoe stad en platteland opnieuw

en innovatieve bedrijfsstrategie neerzetten en de

aan elkaar verbonden kunnen worden. Aan de kof-

verbinding met de burger en de stad aangaan. Pas

Middenop zijn land staat nu de saloon: de Piisoni Farm, de bizonboerde-

fietafel van de Eemlandhoeve vindt de ontmoeting

vanuit de spannende interactie van stad en omme-

rij. Binnen verdringen de gasten zich rond de vuurplaats waar de chef-

plaats tussen de businessfiguur en de zorgman of

land als een twee-eenheid, ontstaat een boeiend

kok stukken mals vlees roostert. De meisjes met de cowboyhoeden zijn

vrouw, tussen de student en de boer, tussen de over-

innovatief proces voor zowel de burger als de boer/

achter de bar gaan staan en helpen hun collega’s met het vullen van de

heidsstrateeg en het kind dat geniet van een bloem,

plattelandsondernemer. De burger die ontdekt dat

glazen. De saloon is gevuld met houten banken en tafels, maar in het

tussen de wetenschapper en de financiële man.

hij meer met het platteland kan. En de boer/plat-

voorste gedeelte is ruimte opengelaten die wordt gebruikt om te dansen

Met Mansholt heb ik behoefte om wat mij ten

telandsondernemer die laat zien dat het platteland

– getuige de slijtageplekken op de houten vloer. Achterin staan de ta-

diepste beweegt ook fysiek concreet zichtbaar en

zoveel meer te bieden heeft.’
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veel gasten van

fels rond een binnenplaats die is afgezet met

het gedrag van zijn dieren en weet wanneer de beesten echt agressief

de geiten zitten kijken. Dat geeft rust, dieren hebben alle tijd. Maar het

glas en houten balken. De functie daarvan is

zijn. ‘Toen ik de bizons net had, bracht ik de halve zomer door met het

is ook heel leerzaam. Als we onze gasten meenemen naar de varkens en

de saloon komen

nog onduidelijk. Vlak naast de ingang staat

bestuderen van hun gedrag. Daarna ging ik de wei in en probeerde ik

vertellen over al de bijzonder sociale gebruiken van die beesten, dan zie

een versleten honkytonk piano op een klein

heel rustig hun lichaamstaal te kopiëren. Dat werkte. Na een paar uur

je dat iedereen dat heel interessant vindt. Eerst vertellen we daarover,

uit de hoofdstad

podium. Aan de andere kant, naast de trap

kwamen ze naar me toe en aten ze iets uit mijn hand, dus ik maakte vor-

vervolgens doen we bijvoorbeeld een wedstrijd: wie de lekkerste maal-

die naar een ruime open bovenverdieping

deringen. Maar nog een uur later daagde een jong mannetje me uit om

tijd kan klaarmaken voor het varken. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk,

tallinn, op

leidt, staan allerlei potten met ingemaakte

te vechten. Ze hadden me opgenomen in de groep en nu probeerden ze

varkens lusten alles. Aan het eind van de dag gaan we naar de saloon en

groenten, jam en andere lokale producten. De

uit te vinden wat mijn positie was binnen de kudde. Heel begrijpelijk na-

dan eten we varken. Sommige mensen hoeven dat dan niet meer. En dat

120 kilometer

tientallen opgehangen zwartrode worsten

tuurlijk. Maar sindsdien lopen we niet meer tussen de bizons.’

is prima. Anderen die het wel eten, staan er meer bij stil als ze de volgen-

springen het meest in het oog. Het gerookte

De voormalige dierenarts is mateloos gefascineerd door dieren. Als klein

de keer vlees in de supermarkt kopen. We proberen hier zo goed mogelijk

afstand

vlees is afkomstig van de Aberdeen Agnus.

jongetje broedde hij ooit een ganzenei uit door het in een doek dagen-

met de dieren om te gaan. Dat zie je aan de dieren die het hier goed heb-

De zwarte vleeskoeien leveren volgens ken-

lang op zijn blote lichaam mee te dragen. Toen fantaseerde hij al over

ben. Als onze gasten beseffen hoe belangrijk en interessant dieren zijn,

ners het beste rundvlees ter wereld. Ondanks

een plek waar hij zich kon terugtrekken – ergens diep in de bossen, waar

brengen we ze toch weer een stukje dichter bij de natuur.’

de hoge prijs van tien euro per stuk, zijn de

hij niets anders nodig had dan de dieren en de natuur om hem heen. Die

worsten enorm populair. Het restaurant op

jongensdroom is in zekere zin uitgekomen, behalve dan dat hij vijftien

Het enthousiasme over het dierenleven vormt een deel van de aantrek-

de boerderij onderscheidt zich doordat Hil-

man vast in dienst heeft om de dieren te verzorgen en de koeien te mel-

kingskracht van zijn boerderij op de bevolking van de stad. De saloon

lar Pulk alleen streekproducten wil gebrui-

ken. En in het hoogseizoen, tijdens de zomermaanden, loopt er soms wel

is groot genoeg voor feesten tot tweehonderd man. Hillar eist van zijn

ken. ‘Behalve de koffie komt alles wat we in

veertig man personeel rond.

personeel dat ze zowel met mensen als met dieren kunnen omgaan.

ons restaurant serveren uit deze streek. Een

De cowboymeisjes gedragen zich overdag volgens Hillar als de meiden

tuur is een leven dat helemaal afhankelijk is

belangrijk gedeelte van ons product is het

uit de tv-serie McLeod’s Daughters: ze voeren de dieren of helpen in de

van het vee. Vervolgens kwam het idee van de

verhaal eromheen. De manier waarop we het

rondleiding

melkerij. Maar ’s avonds veranderen ze in de serveersters uit de film

westernsfeer vanzelf.’ Die sfeer is doorgetrok-

product maken. Alles wat we hier verkopen

De gasten die naar zijn boerderij komen, krijgen uitgebreide informatie

Coyote Ugly. Dat krijgen de gasten van deze avond ook te zien. Uit de

ken tot in de slaapverblijven. ‘Onze gasten

moet van een hogere kwaliteit zijn dan ergens

over de verschillende dieren en hun gedrag. Op de boerderij lopen drie-

boxen komt het geluid van een snel countrynummer en een groep

kunnen op de zolder van de saloon slapen of

anders. Ik verkoop dan ook nooit iets voor de

honderd melkkoeien, honderd vleeskoeien, honderdvijftig schapen, vijf-

cowboymeiden springt op de dansvloer en begint aanstekelijk te dan-

in een van de cottages, maar ook in de india-

markt – al mijn producten zijn exclusief hier

tig varkens, dertig geiten, vijftien bizons, paarden, ganzen, eenden, bijen

sen. De twee die op het paard kwamen aangereden dansen ook mee. Na

nententen. In elke tent passen acht mensen

verkrijgbaar,’ zegt Hillar stellig.

en kippen. En voor elke diersoort heeft Hillar Pulk een eigen aanstekelijke

het eerste nummer trekken ze alle de gasten de vloer op voor een lesje

rond een klein houtvuur.’

Achter het glas beweegt iets. De gasten aan

rondleiding bedacht en telkens weet hij zijn gasten zo te verrassen dat

linedance. Meegesleept door de hele sfeer doen de gasten stoer mee. Hil-

Buiten wordt het donker. De stokken van

de tafeltjes kijken verbaasd op. Door een ope-

ze blijven terugkomen. ‘Mensen zoeken naar dit soort rustige plekken in

lar kijkt lachend toe: ‘Ik vind dit leuk, maar het gaat me niet zozeer om

de teepees steken spookachtig in de lucht.

ning achterin de binnenruimte verschijnt de

hun gehaaste leven. Als ze hier zijn, zeg ik: ga maar eens een paar uur bij

de Amerikaanse cowboystijl. Wat ik vooral interessant vind aan die cul-

Achter de bomen gaat de zon traag onder. De

kop van een bizon. Het dier loopt een paar

muziek uit de saloon klinkt zwak en ergens

onrustige rondjes langs de glaswand en duwt

in de verte blaft een hond, of is het een wolf…

dan zijn kop woest snuivend door een kantel-

Het feest in de saloon zal tot in de kleine uur-

raampje. Het ziet er gevaarlijk uit. ‘Kijk, hij is

tjes duren. Het is nog lang geen tijd om te

nieuwsgierig,’ zegt Hillar vrolijk. Hij herkent

gaan slapen.

foto
De gemeenschappelijke ruimtes van de
saloon zijn groot genoeg voor feesten tot
tweehonderd man.
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‘inwoners moeten beslissen
over hun eigen regio’
Professor Gert van Dijk, oud-directeur van

aan de concurrentie op de globale markt. Overal waar ik kom speelt het-

Historicus Johan van Merriënboer schreef een

Uit het materiaal rijst een beeld van een politicus die het overtuigen van

de Nationale Coöperatieve Raad, is initiator

zelfde probleem; in Hongarije, Spanje, Duitsland en Engeland. Daarom

indringende biografie over Sicco Mansholt.

anderen tot in zijn vingertoppen beheerste. Het was alsof Mansholt in-

van het Nederlandse Agribusiness Forum

probeer ik steeds hetzelfde advies te verwoorden, namelijk dat het be-

Hij is ervan overtuigd dat de Europese samen-

tuïtief aanvoelde hoe hij met mensen moest omgaan. ‘Vooral zijn door-

en voorzitter van de Europese variant van

langrijk is dat de inwoners van een bepaalde regio laten horen wat zij

werking nooit tot stand was gekomen zonder

zettingsvermogen heeft mij vanaf het begin geïntrigreerd. Elke politieke

deze belangenclub. Eind 2007 werd hij voor-

met hun achterland willen. Ook is het belangrijk dat ondernemers weer

de inzet van deze Groningse boerenzoon, die

nederlaag was voor hem een extra motivatie om stug vol te houden. Met

zitter van de Cogeca, de koepel van Euro-

gaan ondernemen. In de politiek, zowel in Nederland als in Europa, moe-

als Nederlandse minister en later als Euro-

een biografie focus je je wel altijd op één persoon. Daarom heb ik mij

pese coöperaties. Hij staat dertigste in de

ten agrarische coöperaties zich bezighouden met het stimuleren van de

commissaris in Brussel een centrale rol voor

voortdurend afgevraagd of het succes van de landbouw echt alleen aan

Agritop-50 van invloedrijke landbouwmensen

marketing van producten en met het aanboren van nieuwe markten.’

de landbouw opeiste.

hem te danken was. Toch ben ik ervan overtuigd dat niemand anders dit

In 2006 promoveerde Van Merriënboer op

had kunnen doen. Hij was de juiste man op de juiste plaats. In Brussel

In Veelzijdig Platteland ziet Van Dijk wel wat, al is hij ook kritisch. ‘Voor

een proefschrift over Mansholt. Zijn studie

zou eigenlijk een standbeeld van hem moeten komen.’

volgens het Agrarisch Dagblad en ook op de
Eemlandhoeve heeft hij zijn stempel gedrukt.

een beweging als Veelzijdig Platteland is de tijd nu rijp. Iedereen is met

kreeg de neutrale titel ‘Sicco Mansholt. Een

Zo raakte hij onder meer betrokken bij de

het onderwerp bezig – in Slovenië, de Baltische landen, Duitsland en

biografie’. Hij kon eenvoudigweg geen keuze

Van Merriënboer kreeg een helder beeld van Mansholt door het lezen

oprichting van de coöperatie Stadteland.

Engeland. Maar het is belangrijk de burgers in de discussie te betrekken

maken uit de vele aspecten van de man. Van

van diens persoonlijke brieven aan zijn familie. ‘Hij schreef eens dat hij

‘Stadteland is een prachtig voorbeeld van een

en de nadruk te leggen op het ondernemerschap. Verder is ecotoerisme

Merriënboer werkt nu als onderzoeker bij het

na lange vergaderingen op een trekker was gekropen en lekker een hele

commissie waarin burgers betrokken worden

en boerentoerisme mooi, maar het platteland moet ook geen stad wor-

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

ochtend was gaan ploegen. Op die manier leer je een persoon heel goed

en ondernemerschap wordt gestimuleerd.

den. Van platteland een stad maken is voor veel partijen altijd een lucra-

aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘Op

kennen. Na verloop van tijd zit je met je gedachten wel voortdurend bij

Een van de beste coöperaties die ik ken in

tieve bezigheid geweest. Dus is daarvoor veel animo. Het gaat er om uit

een gegeven moment ben ik met Mansholt

die man. Ik las eens in zijn Indische brieven dat hij boven in een boom

Nederland en daarbuiten. Maar het moet veel

die valkuil weg te blijven. Dat is de opdracht.’

gaan corresponderen. Ik kreeg heel aardige

met een geweer de wacht hield om vee te beschermen. Prompt droomde

Gert van Dijk

1962

Johan van
Merriënboer

brieven van hem terug, en ik besloot hem op

ik dat ik Mansholt in die boom was. Maar ik ben niet de enige die daar

meer ondernemend optreden. Het multifunc-

Van Dijk stelt ten slotte dat de ondernemer best mag inspelen op het

te zoeken. Hij was al op leeftijd, maar wist nog

last van heeft. Laatst sprak ik een andere biograaf; die voerde ’s nachts

tionele gedeelte drijft te veel op subsidie en

culturele onbehagen: ‘Je moet bedenken dat wij als burgers ons gedrag

veel verhalen te vertellen. Vlak voordat ik met

hele discussies met zijn hoofdpersoon.’

te weinig op ondernemend gedrag.’

als consument corrigeren. We zijn tegen vliegvervuiling en willen hogere

een serie interviews wilde beginnen, overleed

Historicus Johan van Merriënboer studeerde

belastingen op kerosine, maar stappen net zo makkelijk een paar dagen

hij vrij plotseling. Ik heb zijn leven toen eerst

geschiedenis en Nederlands recht. Hij specia-

verder. Ze moeten ook naar andere regio’s en
19 4 6

‘een standbeeld voor
sicco mansholt in brussel’

Gert van Dijk is oud-directeur van de Nationale

Van Dijk wil de burger betrekken en onder-

later op het vliegtuig voor een vakantiereisje naar het buitenland. Ik denk

in een notendop opgetekend. Later heb ik

liseerde zich in de Nederlandse politiek van de

Coöperatieve Raad. Daarnaast is hij hoogleraar

nemend gedrag stimuleren. Ook op Europees

dat deze schizofrenie onvermijdelijk is, maar als ondernemer kun je die

meer dan honderd dozen met documenten en

negentiende en twintigste eeuw en in Europees

aan Nyenrode en de Wageningen universiteit.

niveau draagt hij deze boodschap uit: ‘De Eu-

situatie gebruiken om de politiek jou kant op te krijgen. Dat onbehagen

persoonlijke notities doorgespit die bij hem

recht. Sinds 1990 is hij wetenschappelijk me-

Hij is voorzitter van de Cogeca, initiator van het

ropese landbouw heeft in de verschillende

kun je gebruiken om betaling af te dwingen voor het beheer van het land-

op zolder lagen. Die zijn inmiddels overge-

dewerker van het Centrum voor Parlementaire

Nederlands Agribusiness Forum en voorzitter

regio’s behoefte aan duidelijkheid over de

schap. Dan is het ook geen subsidie, maar betaling voor een aantoonbare

bracht naar het Internationale Instituut voor

Geschiedenis (CPG). Hij heeft diverse publicaties

van het Europees Agribusiness Forum.

manier waarop ze zich kunnen aanpassen

dienst.’

Sociale Geschiedenis in Amsterdam.’

op zijn naam staan.
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bronnen van jan – sicco mansholt

101

Als jonge student ontmoette Jan Huijgen zijn
voorbeeld Sicco Mansholt. Dat was in 1978,
tijdens een discussie in de Tweede Kamer, waar
de toenmalige Eurocommissaris Frans Andriessen
een betoog hield over de positie van de landbouw
in de wereld. Toen al zat Jan gefascineerd naar de
forsgebouwde boer/commissaris Mansholt achter
de microfoon te kijken.

mansholt wijst weg naar nieuwe landbouw
Die man was in staat in enkele zinnen de essentie van landbouw neer te
zetten: kort, krachtig en visionair. Het is de graanprijs, sprak Mansholt,
die alles bepaalt. ‘Als we de prijs op peil houden, dan leidt dat tot stabiele aanvoer van veevoer, betere koopkracht voor boeren, en betaalbaar
brood voor burgers.’ Dat uiterst complexe landbouwsysteem werd teruggebracht tot één enkel aspect, wat het eenvoudiger maakt de sector
beleidsmatig aan te sturen.’
Nu, vele jaren later, kan Jan aangeven op welke terreinen Sicco Mansholt
voor hem een groot voorbeeld was. ‘Sicco was in staat op alle niveaus te
opereren, van regionaal tot mondiaal, en daar veel invloed uit te oefenen. Hij was een man met een helder visioen, iemand met een missie. Hij
behield overzicht en door een enorme kennis van zaken had hij op bijna
iedereen een voorsprong. En hij was gevoelig voor de maatschappelijke
context en de waarde van de landbouw voor de samenleving. Maar bovenal dacht hij heel goed na over de interne samenhang van zijn plannen.
Hier bewijst zich de kracht van een goed concept en goede verhalen.’
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‘Op alle uren van de dag en nacht stond

‘Hij weet precies welke richting hij op wil gaan en slaagt er dikwijls

‘Ik werk altijd met kleurpotloden

Natuurlijk, zijn hart lag bij de landbouw. Hij beheerste de materie volko-

De belangrijkste draai moest toen nog komen.

hij klaar vraagstukken te bespreken

in zijn zin door te drijven. Eén moment van onoplettendheid en,

en kleine vlaggetjes … iedereen

men én hij had een duidelijke visie op de toekomst. Maar het zijn diens

Maar dat gebeurde pas na zijn tijd als minis-

kan enkele punten winnen als

karaktertrekken die Jan nog het meest aanspreken. Gedreven. Dominant.

ter en Eurocommissaris. Eerst kleurden de

Praktisch. Realistisch. Durf. Gewiekst. Vasthoudend. Overtuigingskracht.

oorlogsjaren zijn gemoed en toen deze voor-

Organisatietalent. Eigenschappen die van toepassing zijn op een man

bij waren, werd zijn grootste drijfveer: nooit

van formaat. Jan spiegelt zich graag aan hem, zonder in alle opzichten

meer honger. De boerenstand moest meer

in zijn voetsporen te willen treden. Dat zou ook van onbescheidenheid

produceren, wat tegelijk betekende: weg met

getuigen, en misschien wel van te weinig respect. Liever zoekt Jan naar

de kleinschaligheid – in zijn ogen kneuterig

raakvlakken op een ander gebied. In zijn leven moest hij leren dingen

gedoe. Subsidies zouden van boeren arbei-

los te laten. Verrassend genoeg maakte Sicco Mansholt datzelfde proces

ders maken, met vast inkomen en recht op

door van loslaten en opnieuw beginnen.

vakantie, net als de rest van de samenleving.

en ontwerpen te maken. Hij kende

met onvoorstelbare handigheid, stelde hij vast dat er unanimiteit

pessimisme noch vermoeidheid’

is en dat het besluit genomen is’

hij ergens anders wat geeft’

Linthorst Homan,

Michel Cointat,

Sicco Mansholt,

Nederlandse topambtenaar over Sicco Mansholt

Franse landbouwambtenaar over Sicco Mansholt

over zijn strategie van politiek bedrijven

Omwille van de schaalvergroting zou van het
plan de helft van de tien miljoen kleine boe-

Jan houdt graag de biografie over Sicco Mans-

Mansholt intrigeren hem. Hoe kun je mensen overtuigen? Door met zorg

holt bij de hand. Het boek staat vol met stre-

de juiste omgeving en omstandigheden te kiezen. Zo maak je hoofden rijp

drijfveer

pen en uitroeptekens, getuigen van intensieve

en harten warm. Mansholt zocht naar consensus en vond een opmerkelij-

Opeens blijkt Sicco dan een man van diepe gevoelens te zijn. Zijn Groningse

Een snoeiharde boodschap. Meermalen heeft

bestudering. Maar bij het deel waar het pot-

ke eensgezindheid om naar oplossingen te zoeken. Een zwemparty op de

afkomst belemmerde dat de buitenwacht dat altijd kon waarnemen. Maar

hij moeten slikken als boeren de straat opgin-

lood het vaakst en diepst staat gekerfd, valt

verjaardag van zijn vrouw – hij had haar naar Stresa meegenomen – droeg

de binnenste beroering was er niet minder om. Jan vertelt over het opgeven

gen en een pop meedroegen, getooid met zijn

het vuistdikke werk haast vanzelf open. Hier

aan het succes bij. Iedereen was laaiend enthousiast over dat feest. Twee

bij Sicco: ‘Toen hij veertien was, verkochten zijn ouders de familieboerderij

foto en een wurgkoord om de nek.

spat de bewondering van de pagina’s. Het gaat

speedboten lagen in het water klaar, en een Duitse ambtenaar probeerde

in het Oldambt en moest hij het boerenleven loslaten. Dat was voor hem

‘Sicco was de grondlegger van het gemeen-

Sicco Mansholt

over het vertrek van Mansholt naar Brussel, in

indruk te maken door waterski’s onder te binden. Tot drie keer toe duikelde

een traumatische ervaring. Hij ervoer de verkoop als gedwongen, een boer

schappelijk landbouwbeleid. Daar stond hij

Op het kantoor van Jan prijkt boven de stapels

de zomer van 1958. Van minister werd hij Eu-

de man in het water. Toen kwam Sicco. Hij had nog nooit waterski’s aange-

die van zijn land wordt verdreven. Later vertrok hij met hoge idealen naar

voor, radicaal. Dat was Mansholt I. Landbouw

boeken en paperassen het gegoten beeldje

rocommissaris, om daar het gemeenschappe-

had. Maar dat deerde hem niets. Na een aarzelend begin stoof hij in wijde

Indië, waar hij de positie van de arme inlandse arbeiders wilde verbeteren.

en Europa waren voor hem middelen om een

van Sicco Mansholt, de fysieke neerslag van de

lijk landbouwbeleid vorm te gaan geven. Een

cirkels over het Lago Maggiore. Dankzij deze stunt, zo noteerde jaren later

Dat mislukte, en ook van die droom moest hij afstand doen.’

rechtvaardiger samenleving te creëren. Maar

Mansholtprijs die Jan in juni 2007 won. Dankzij

lastige klus. Maar Mansholt, slim als hij was,

een toeschouwer, heeft Mansholt zijn landbouwpolitiek gemaakt.

ren in Europa gedwongen worden te stoppen.

1905 – 1995

in de jaren zeventig keerde het tij. De negatie-

Mansholt heeft Europa de landbouw geaccep-

koos het Italiaanse Stresa aan het Lago Maggi-

ve gevolgen van dat beleid werden zichtbaar,

teerd als een volwaardige sector met een grote

ore als vergaderplek. Dat bleek een schot in de

in milieu, in dierwelzijn. Toen hij eind 1971 een

maatschappelijke waarde. Toen hij op 31 decem-

roos. Veel zon, cultuur en ontspanning, goed

concept van het Rapport van Rome in handen

ber 1972, na vijftien jaar, afscheid nam als Euro-

eten en veel drinken. Mansholt kreeg het voor

kreeg, gingen zijn ogen open. Hij lag er een

commissaris, was hij het gezicht van Europa ge-

elkaar binnen negen dagen alle delegaties op

nacht van wakker, zo’n intense spijt had hij

worden. Problemen oplossen en iets scheppen

een lijn te krijgen. Daarmee vestigde hij voor-

van zijn beleid. Er kondigde zich een andere

dat werkt, dat was de kracht van Mansholt. Hij

goed zijn status als baanbreker en innovator.

tijd aan, en die verandering vroeg om een an-

deed dat met een onnavolgbare dynamiek. In de

dere oplossing. Al zijn plannen waarvoor hij

biografie schrijft Johan van Merriënboer het zo

‘Externe omstandigheden’, en ‘feest’, krab-

zich zo sterk had gemaakt, moest hij ineens

op: ‘Zonder twijfel was Sicco Mansholt een van

belde Jan in de kantlijn. De keuzes van de grote

loslaten. Dat leek op een soort bekering.’

de founding fathers van Europa.’
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mansholt schoot

Jan wist al eerder van die omslag, maar dat

bouwt nu aan een stevig netwerk van gelijkgezinde boeren in andere

Jan probeerde het op een andere manier. Hij kwam uit bij dieper liggende

die nieuwe realiteit zo hard bij Mansholt

Europese landen. Er zijn zelfs contacten buiten Europa.

waarden, het oereigene van de boerencultuur, het tegoed van het plat-

door en riep: ‘zet

naar binnen sloeg, dat had hij nooit zo gelezen als in deze biografie. Op dat front vond

In een brief aan zijn zus, schreef Sicco, terugkijkend op zijn leven: ‘Nu

In een verstedelijkte samenleving ontdekte hij de meerwaarde van het

het land maar

hij in Sicco een geestverwant. Beiden gingen

ik oud ben vraag ik mij af: wat hebben wij gedaan dat die levende sym-

platteland: ‘directheid, beleving, bezinning, onthaasting, authenticiteit,

door diepe dalen. En beiden kwamen er ook

bolen van de natuur, we spreken nu van ‘ons milieu’, verdwenen zijn?’

kortom, contact met de aarde en met fundamentele levensprocessen, als

onder water’.

min of meer als herboren uit. Sicco zei een

Het is een ontroerende passage, over stekelbaarsjes in de sloot, over dril

natuurlijk tegenwicht tegenover de gestreste stedelijke cultuur en sa-

zo hoog mogelijke voedselproductie vaarwel

en kikkertjes, over weiden vol pinksterbloemen, dotters in de slootwal-

menleving. ‘Daarmee keer ik terug naar de essentie van landbouw. Heel

daar maak je

en lanceerde nieuwe ideeën, ditmaal om een

len en tierelierende leeuweriken. En dan volgt een verzuchting die nooit

fundamenteel. Dus voedselvoorziening, maar dan in de vorm van streek-

duurzame landbouw van de grond te krijgen.

eerder uit zijn mond was opgetekend: ‘En laat – te laat? – kom je tot het

producten. Laat mensen maar zien hoe voedsel groeit. Laat ze maar be-

geen vrienden

Het werd Mansholt II, maar hij heeft nooit de

besef hoezeer wij mensen ons hebben misdragen en dat geeft je de op-

leven hoe afhankelijk we nog altijd zijn van de aarde, de natuur. Laat ze

kans gekregen die plannen daadwerkelijk uit

dracht het tij te keren. En hoewel gelukkig het besef van het behoud van

maar tot rust komen tussen planten en dieren, ver weg van allerlei ver-

mee

te voeren. Jan verkocht een deel van zijn land

de natuur en ons milieu doordringt is er de bange vraag of de mens wer-

plichtingen. Hoe krijg je de verankering van dit soort waarden in de hoof-

en koos voor landbouw op nieuwe leest, een

kelijk bereid is daarvoor de nodige offers te brengen.

den van de mensen? Dat is de grootste opgave voor de komende jaren.’

teland.

boerenbedrijf dat een brug wil slaan naar de
burger-stedeling. Maar hij heeft wél de kans

Hoewel Jan inmiddels Europees aan de weg timmert, streeft hij geen uniform
beleid na. Integendeel, bij de terugkeer naar de essentie behoort een ander

die droom te verwezenlijken.

waarden

Hij kijkt goed naar zijn voorganger en zijn

Jan begrijpt die verzuchting volkomen. Sicco wilde duurzame landbouw

voor de landbouw, voor het platteland? En dat is de regionale dimensie. De

manier van leiderschap. Jan leerde van Sicco

promoten, maar daar kwam weinig van terecht. ‘Hij kreeg de boeren niet

regio wordt weer de natuurlijke habitat voor de boer. In de eerste plaats na-

hoe belangrijk het is de juiste mensen bij el-

mee, omdat hij steeds meer de nadruk legde op natuur en milieu. Vol-

tuurlijk voor de voedselproductie. Ons land is een uiterst vruchtbare delta,

kaar te brengen. Organiseren, intuïtief han-

gens hem waren er zoveel negatieve bijeffecten van de overproductie

zeker Europees gezien. Het zou toch te gek voor woorden zijn als we daar

delen, anderen inspireren, wachten tot de

door Mansholt I, dat de landbouw in zijn ogen min of meer overbodig

niets mee doen. In de tweede plaats kun je bij uitstek op regionaal niveau de

tijd rijp is voor het lanceren van een plan of

was geworden. Hij schoot door en riep: zet het land maar onder water

specifieke waarden van de landbouw uitbuiten en versterken. Zorg is daarin

idee, het zijn kenmerken die beide mannen

of maak er natuur van. Daar maak je geen vrienden mee, behalve bij mi-

het sleutelwoord. Het is zorg voor dieren, voor mensen, voor het landschap.

stempelen. En er treedt nog een ander gelij-

lieuorganisaties.’

Zorgzaam betekent niet voor niets letterlijk “samen zorgen”.’

kenis aan het daglicht. Zowel Sicco als Jan
ontstijgen het lokale niveau om bezig te zijn
op regionaal, nationaal, Europees en zelfs
mondiaal niveau. Sicco gebruikte Europa om
zijn doel, een rechtvaardige samenleving, te
realiseren. Later maakte hij zich zorgen over
de steeds groter wordende kloof tussen rijk
en arm. Jan kreeg landelijke bekendheid met
zijn pionieren tussen stad en platteland, en

schaalniveau. ‘Ik heb me in mijn zoektocht vaak afgevraagd: wat is nú nodig
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op naar het europese
veelzijdig platteland
Het is bijzonder om een groep van getalenteerde journalisten, kunstzin-

tiele marktrijpe prototypen (de ‘incubators’)

nige fotografen en creatieve opmakers zo’n boek over het nieuwe platte-

bij elkaar.

land als Oase bij de Stad te zien ontwerpen. Stadse figuren die vanuit hun
perspectief kijken naar wat het platteland te bieden heeft – dat is wat

Het vraagt visie, commitment en volharding

deze ontmoeting tussen Stad en Platteland opgeleverd heeft. Met een

om de maatschappelijke opgaven voor het

kroniek rond een specifieke boerderij (de Eemlandhoeve) en een bijzon-

platteland en de landbouw de komende jaren,

der Nederlands landschap (het Eemland), wordt de bredere dynamiek en

met elkaar – en dat is breed ingevuld – uit te

verandering van het platteland lokaal, nationaal en Europees neergezet.

werken.

Ik ben er trots op dat dit boek op zo’n bijzondere manier laat zien hoe

Als ondernemer kijk ik graag vooruit. Ik zie

de Eemlandhoeve een onderdeel is van die grote beweging: de Europese

nationaal en Europees een netwerk van plat-

trend dat boeren de multifunctionele landbouw als volwaardige be-

teland-oases ontstaan van bijzondere inno-

drijfsstrategie hanteren. Een strategie die nauwe verbinding zoekt met

vatieve broedplaatsen. Ik heb inmiddels een

de nieuwe trends en behoeften van de stad: (h)eerlijk regionaal voedsel,

aantal van die bijzondere Europese plekken

bijzonder landschap, betekenisvolle recreatie, ruimte voor zorg voor

bezocht, met bijzondere, geïnspireerde en

mensen en dieren, educatie, duurzaam productie en aandacht voor de

daadkrachtige plattelandsondernemers. Ik

klimaatverandering.

zou met hen en met andere betrokkenen vanuit de verschillende hoeken, de volgende stap

Daarom is een nieuw en samenhangend perspectief nodig – a la Mans-

willen zetten naar de Europese ondernemen-

holt! – die verbinding legt tussen:

de beweging van het Veelzijdige Platteland!

• nu nog gescheiden beleidssectoren (landbouw, regionale ruimte,
milieu, markten),
• verschillende lagen van de overheid (regionaal, nationaal, Europees),
• onderscheiden domeinen van overheid, ondernemers met markten,
maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen (de ‘mega communities’)
• culturele inspiratie en visie gekoppeld aan de daadkracht van de boerencultuur (de ‘agri-cultuur’ )
De contouren van dit nieuwe paradigma maken bij mij weer nieuwe ideeën los: het ontwerp van het Europees Veelzijdig Platteland (EVC). Daarin
komen de innovatieve plekken waar veranderingen gerealiseerd worden
(de campussen), de netwerken die samen aan de slag gaan, de excelente
projecten die hierin gegenereerd worden ( de ‘sterprojecten’) en de poten-

Jan Huijgen

met dank aan mijn gezin
Maaike, Arris, Henk, Lotte en Marith die
mij leren om mens te zijn en niet alleen in
visioenen te verblijven.
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Cityside Oasis beschrijft een van de nieuwste
agrarische trends van de afgelopen decennia,
namelijk de opkomst van de multifunctionele
landbouw. Overal in Europa zijn plattelandsondernemingen ontstaan die zich bezighouden
met educatie, recreatie, zorg en andere vormen
van verbreding.
Cityside Oasis zoomt in op de Eemlandhoeve,
een boerderij die stad en platteland met elkaar
verbindt. Initiatiefnemer Jan Huijgen begon als
klassieke boer. Een droom inspireerde hem om
van zijn boerderij een oase bij de stad te maken.
Dit boek geeft een intieme blik in zijn leven en
de manier waarop hij samen met vele anderen
de Eemlandhoeve liet ontstaan.
In 2007 won Jan Huijgen de internationale Mansholtprize – een erkenning van zijn inspanningen
op het gebied van plattelandsvernieuwing.
In Cityside Oasis komen politici, wetenschappers en ondernemers aan het woord, zoals Gert
van Dijk (NCR), Barto Piersma (LNV), Paul Baan
(Noaber Foundation) en Wim de Hoop (LEI).
Het voorwoord is van Eurocommissaris Mariann
Fischer-Boel en minister Gerda Verburg.
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