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Niet alleen boeren zijn
verantwoordelijk voor aarde

Marianne Velsink

Nijega | De zaal van dorpshuis De Jis-
ter in Nijega is lang niet groot genoeg
voor het symposium Boer, burger en
maatschappij. ,,We hadden op vijftig
mensen gerekend”, zegt initiator
Douwe Hiemstra van de werkgroep
Kerken en Landbouw. ,,Maar bijna
het dubbele is erop afgekomen, zo
lijkt het.” In de zaal zitten agrariërs,
pastoren en dominees, ouderlingen
en kerkgangers.

De bijeenkomst van gisterenheeft
als thema ‘De aarde verbindt’. Als het
gaat om vervuiling, wordt momen-
teel vaak naar de boer gewezen.
Hiemstra vindt dat niet terecht. ,,Er-
van uitgaan dat boeren zich hier al-
leen mee moeten redden, leidt bij
hen tot druk, stress en onbegrip.”
Classispredikant Wim Beekman
voegt eraan toe ,,dat het doorgeven
van de aarde, diewe immers in bruik-
leen hebben, een verantwoordelijk-

Friese kerken willen groene
boodschap overbrengen

heid van ons allemaal is.”
In de Friese kerken leeft het ecolo-

gische vraagstuk steedsmeer, vertelt
Beekman. Tijdens het symposium,
vertellen verschillende vertegen-
woordigers van kerken al geregeld
boeren op te zoeken. De ‘groene’
kerk van Burgum organiseert bij-
voorbeeld ieder jaar een fietstocht
voor leden langs boerenbedrijven. Al-
bert van der Ploeg, pastoor en boer in
Trynwâlden, organiseerde een paar
keer kerkdiensten in de ligboxstal bij
boerenbedrijven. Daarna volgde een

weidevogelexcursie op het land. ,,Er
kwamen de laatste keer tweehon-
derd mensen op af.”

Van der Ploeg ziet nog een moge-
lijke taak voor de kerk weggelegd.
,,De kerk heeft veel grond die wordt
verpacht aan boeren. Waarom zou je
de pachtprijs niet naar beneden bij
kunnen stellen, en er dan een biodi-
versiteitsslag voor terugvragen van
de gebruiker?” In Reduzum zou hier-
mee al zijn geëxperimenteerd, al was
het nog niet zo eenvoudig om uit te
voeren, vertelt iemand die daar toen
bij betrokken was.

Gemeenschappelijk huisGemeenschappelijk huis
In de Rooms-Katholieke Kerk heeft
paus Franciscus de milieuproblema-
tiek ter sprake gebracht in een ency-
cliek. Ron van den Hout, bisschop
van het bisdom Groningen-Leeuwar-
den, vertaalt dat zo: ,,De aarde is ons
gemeenschappelijk huis. We wonen
er samen op. We zijn er samen ver-
antwoordelijk voor. Als we dat se-
rieus nemen, kunnen we iets berei-
ken.” Beekman vindt het een morele
taak dat wij hier op het welvarendste
stukje land ter wereld een oplossing

vinden voor een duurzamer beheer
van de aarde. De bijeenkomst van gis-
teren stemt hem tevreden. ,,Dat we
hier met zoveel mensen zo eensge-
zind over kunnen praten, vind ik
heel bemoedigend. Van polarisatie,

zoals je wel eens hoort en leest, heb
ik hier niks gemerkt.”

De werkgroep Kerken en Land-
bouw wil na de bijeenkomst zorgen
voormeer verbinding tussen ‘boeren
en burgers’. Op de website komen

voorbeelden te staan van geslaagde
ontmoetingen die in Fryslân hebben
plaatsgevonden.

Meer informatie op www.kerke-
nenlandbouw.nl
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Veehouder Pieter van der Valk vertelt op het symposium ‘De aarde verbindt’ over hoe hij wel wil verduurza-
men, maar niet alleen. Foto: Jilmer Postma


