
Dankdagvoor gewas en arbeid.
Hoevier je die in tĳden van de kli-
maatcrisis en boerenprotesten?
ʻConsumptiegedragstaat niet los
van je naaste liefhebben.ʼ

Opdankdagzitten deklimaatactivist
en deboer naast elkaar in de kerk-
bank. De één dankt voor zĳn oogst,
de ander wil dat de veestapel gehal-
veerd wordt.
De boer piekert over de stikstofcrisis

Boer en klimaatactivist biddenzĳ aan zĳ
Jacolien Viveen nd.nl/geloofbeeldnd, Laur a Ponchel, anp /Lex van Lieshout

de boer
Dickvan der Horst (70 jaar) is voor-
zitter van CGMVagrariërs. Zĳn vak-
bond roept samen met Christen
Contact Agrarisch (CCA)op zowel te
danken als te bidden vanwege on-
zekerheid en polarisatie. Devoor-
malig melkveehouderviert vandaag
dankdag in zĳn gemeente, de Gere-
formeerde Kerkvrĳgemaakt in Balk-
brug.
ʻOphet platteland vieren we denk ik
het meest dankdag. Het gewas is
hier heel zichtbaar omme heen,
overigens is arbeid ook belangrĳk.
Het is dankdag voor gewas én ar-
beid. Ik ben dankbaar dat we on-
danks de eerdere droogte weer een
mooie oogst hebben. Niettemin, in
andere sectoren zĳn er wel zorgen
zoals met de vogelgriep. Daar moe-
ten we oog voor houden; bedrĳven
en werknemers die het niet makke-
lĳk hebben.
Ik vind het belangrĳk om dankdag
te vieren omdat we moeten laten
weten dat we dankbaar zĳn. Alsje
iets krĳgt, zeg je dankjewel. We
bidden vaak om een goede oogst,
zoudenwe dan niet danken?
We blĳven bidden voor onze naas-
ten ver weg die oogst missen. Het
bidden ontslaat ons niet van de
plicht hen te helpen. Wemoeten
het goede doen, vrĳgevig zĳn.

Daarbĳmoeten we ons verantwoor-
den tegenover onze Schepper. Re-
kenschap afleggen.
Deboer en de klimaatactivist zitten
samen in de kerk, ja ookhier. Je
moet vooral zorgendat je met el-
kaar in gesprekblĳft. Houdvertrou-
wen in elkaar, ondanks verschillen.
Het kan best dat die ander je iets
vertelt wat jĳ over het hoofd hebt
gezien. Mocht ik preken op dankdag
dan zou ik voortborduren op ons
kerkelĳk jaarthema ʻtel je zegenin-
genʼ. Ookal loopt je werk of je be-
drĳf niet goed, gaan er dingen mis,
blĳf je zegeningen zien.ʼ

ʻEr zitten vreemde principes in de economie van de landbouw. Een grote oogst
levert dus niet per definitie meer op. Dat frustreert boeren.ʼ

Hans-Lukas Zuurman nd.nl/nederlandbeeld nd

OrganisatieMars voor het
Leven baalt van polarisatie
…Dejaarlĳkse Mars voor het Leven
zal dit jaar meerdan tienduizend
deelnemers trekken, zo is de ver-
wachting.

…Een aangekondigde tegenactie
van het tv-programma Pak de
Machtverandert daar niets aan.
ʻWĳ gaan graag de dialoog over
abortus aanʼ, stelt directeurArthur
Alderliesten.

▶DenHaag
Na twee jaar corona– met een jaar
helemaal geenstille tocht en vorig
jaar metmaximaal vĳfhonderddeel-
nemers – kan de traditionele Mars
voor het leven weer als vanoudsdoor-
gaan in Den Haagop zaterdag12no-
vember. ʻDedaling van het aantal co-
ronabesmettingen zet door,de
voorbereidingen zĳn in volle gangʼ,
meldt directeur Arthur Alderliesten
van Schreeuw omLeven,de christe-
lĳke prolife-organisatiedie demars
dit jaar voor dedertigste keer organi-
seert. ʻHet is spannend hoedruk het
gaatworden, maar de signalen zĳn
goed;we verwachten de tienduizend
deelnemers te overstĳgen.ʼ
Met de stille tocht,die vooraf wordt
gegaandoor eenbĳeenkomst met
ʻzingenen toesprakenʼop het Malie-
veld,wil Schreeuw om Leven ʻtegen-
wicht biedenʼ aan een ʻsteedslaag-
drempeliger beleid voor abortusʼ. ʻHet
is opvallend hoevaak abortusweer in
het nieuws was dit jaar,met deaf-
schaffingvan deberaadtermĳn van
vĳf dagenen deabortuspil die via de
huisarts verkrĳgbaar moet zĳn.De
liberalisering van dewetgeving zet
door.Daarom blĳft de noodzaakbe-

staan om eenander geluid te laten
horen,waarin we opkomenvoor het
ongeboren leven.ʼ
Hoewel het aantal zwangerschapsaf-
brekingen vorig jaar met 315daalde
tot 31.049,wĳst Alderliesten erop dat
het aantal abortussenper duizend le-
vendgeborenen ʻblĳft stĳgenʼonder
vrouwen van 15tot 45jaar. ʻHetwas
afgelopen jaren stabiel rond 150,
maar inmiddels is het opgelopennaar
169.Daar blĳven we aandacht voor
vragen.ʼDoor dat te doen via een stille
tocht, gebeurtdit op een volgenshem
ʻwaardigemanierʼ.

tegenactie
Alderliesten zegt te balen van ʻtoene-
mende polarisatieʼrond het thema
abortus in de samenleving. Begin deze
maand kondigdehet BNNVARA-pro-
gramma Pak deMacht van presenta-
tor Tim Hofman een ʻdoodknuffelac-
tieʼ aan,als reactie opde komende
Mars voor het leven.Hofman riep kĳ-
kers op ʻvoor elke antiabortusdemon-
strantʼ geldte doneren aan AVA.Dat
is een organisatie,opgericht vanuit

het Humanistisch Verbond,die zich
inzet voor ʻgoedeabortuszorgen anti-
conceptieʼ.ʻZowillen we onderdruk-
kende groepenop een positieve ma-
nier een hak zettenʼ,meldt Pak de
Macht opdewebsite van BNNVARA.
Alderliesten: ʻWĳ doenonswerk niet
vanuit het motto ʻpakdemachtʼ,maar
handelen dooruit liefde het goedete
doen.Wĳ gaangraagde dialoogaan,
maar merken hoe lastig het is een
goedgesprek te voeren.ʼ Daarmee
doelt hĳ opacties als die van Hofman,
die voor zĳn BOOS-programmaal
eensmet camera bĳ Alderliesten op
de stoepstondmet vrouwen die een
abortus hadden ondergaan.Zĳ kwa-
men verhaal halen omdat zedoor
Schreeuw om Leven lastig zoudenzĳn
gevallen bĳ abortusklinieken. ʻHet
uitblĳven van zoʼngoedgesprekvind
ik jammer,want het iseen onderwerp
dat ter zakedoet,waarbĳ het goedis
als je elkaar in de ogenkunt kĳken en
er eerlĳk over kan praten.Dat gesprek
moet blĳvend en respectvol gevoerd
worden, zonderintimidatie – ietswat
onssomsonterecht verweten wordt.ʼ

hulplĳn
Schreeuw omLeven biedt vrouwen
die afwillen zien van een abortusook
hulp aan.Vanaf januari verwacht de
organisatie de telefonische hulpdienst
voor ongewenstzwangere vrouwen
uit te breidennaar eendienst die 24
uur per dagbereikbaar is,dat ismo-
menteel drie dagen.ʻWe zien de laat-
stemaanden een stĳging van zoʼn
vĳftien procent in het aantal hulpvra-
gen.Hoe dat komtweet ik niet, men-
senweten ons kennelĳk steedsbeter
te vinden.ʼ <

Arthur Alderliesten

redactie vk nd.nl/nederlandbeeldnd

Aantal elektrische autoʼsin
twee jaar bĳna verdubbeld
▶Amsterdam
Het aantal emissievrĳe autoʼs is
sinds 2021bijna verdubbeld. Van
alle nieuw verkochte autoʼs is dit
jaar bĳna 21procent volledig elek-
trisch: het hoogste percentage ooit.
Vanaf 2035moeten alle verkochte
autoʼs in de EUuitstootvrĳ zĳn.

Nederland telt inmiddels meer dan
300.000 emissievrĳe autoʼs. Bĳ de
Rĳksdienst voor het Wegverkeer
(RDW) staan in oktoberbĳna 310.000
autoʼs geregistreerd die alleen op
elektriciteit rĳden. Dat zĳn er 65.000
meer dan aan het begin van het jaar
en 136.000 meer dan begin 2021.
Sinds 2021is het aantal volledig elek-
trische autoʼs dus bĳna verdubbeld.
Het is nog steedsmaar fractie van het
totale aantal autoʼs in Nederland:
slechts 3,3 procent van de autoʼs is
emissievrĳ.
De gemeente met het hoogste aan-
deel uitstootvrĳe autoʼs is Almere.
Ruim 15procent van de geregistreer-
de autoʼs in die gemeente rĳdt alleen
op elektriciteit. Hierna volgen Hou-
ten, Breda, Amersfoort en Tynaarlo. In
de eerste vier gemeenten zitten een
of meerdere vestigingen van grote
leasekantoren in Nederland, dit kan

een verklaring zĳn voor het hogeaan-
deel elektrische autoʼs.Vlieland en de
GroningsegemeentenPekela enWes-
terwolde staan onderaan de lĳst: hier
is minder dan 1procent van de autoʼs
emissievrĳ.
Brussel verbiedt vanaf 2035 de ver-
brandingsmotor.Alle nieuw verkoch-
te autoʼs in de EU moeten dan volle-
dig uitstootvrĳ zĳn. In de eerste

negenmaanden van 2022was 21pro-
cent van de verkochte autoʼsemissie-
vrĳ, aldus de Rĳksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO). Het is het
hoogste percentage ooit. Per maand
werden in 2022 gemiddeld 6500vol-
ledig elektrische autoʼs verkocht. Hy-
bride autoʼsworden minder verkocht,
maar de verkoop stĳgt nog wel ieder
jaar. <

021122©deVolkskrant.Bron: CBS,RDW| *Enkel hybride auto's met elektriciteit als
hoofdbrandstof. Recentedata van hybride stekkerauto's ontbreekt.
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de dominee

Theade Ruĳter (36 jaar) is dominee
in de Protestantse Gemeente Dron-
ten. Vanoudsher staat de Agrarische
Hogeschool in de groene Flevopol-
ders. Dit jaar hoeft de dominee, die
in deeltĳd werkt, niet te preken. De
dankdagdienst op woensdag is
doorgaans goed bezocht in haar ge-
meente. ʻZou ik voorgaan op dank-
dag dan zou ik een van de schep-
pingspsalmennemen. Bĳvoorbeeld
psalm 19of 104.Daarmee richten we
het perspectief op onze Schepper.
Ik denk dat je altĳd kunt danken
voor het goede dat Hĳgeeft. Aan de
andere kant is het niet eerlĳk hoe

het voedsel over dewereld verdeeld
is. Honger en droogte zĳn er niet bĳ
toeval. Wĳ hebben daar invloed op.
Onzeleefstĳl draagt bĳ aan kli-
maatverandering. We kunnenniet
onbevangen danken voor onze
overvloed.
Tegelĳkertĳd is activisme iets van
een andere zondag. Opdankdag
danken we. We moeten de dank-
baarheid niet laten ondersneeuwen
door klimaatprobleemdenken. Geef
ruimte aan dankbaarheid en ver-
wondering vanwege de opbrengst
van het land. Verwonderingover de
groeikracht. Die verwondering krĳg
ik als dominee mee van de agrariërs
hier. Niettemin zitten er vreemde
principes in de economie van de
landbouw. Alsde oogst tegenvalt,
worden de prĳzen hoger. Een grote
oogst levert dus niet per definitie
meer op. Ik proef de frustratie van
agrariërshierin, het klopt niet.
Debezorgdheid over het klimaat
groeit, ook in Dronten. Soms slaat
dat om in doemdenken: er is niets
meer aan te doen. Hebbenmensen
de hoop verloren? Dan is het de uit-
daging voor ons als voorgangers om
te laten weten dat we geroepen zĳn
ommens te zĳn naar Godsbeeld,
ook als de toekomst zwaar of kort
is.ʼ

de klimaatactivist

de landbouwpastor

dankdag voor gewas en arbeid

Lieke Weima (29 jaar) is predikant
van de Protestantse gemeente
Scharnegoutum, midden ophet Frie-
se platteland. Ze is betrokkenbĳ de
actiegroepen Christian Climate Ac-
tion en Fossielvrĳ Nederland. Voor
komende zondagbereidt zemet drie
melkveehouders uit haar gemeente
de dankdienst voor.
ʻWe vieren dankdag in drie delen.
Met een lezing vanuit de groeneker-
kencommissieop dinsdag en van-
daag nemen we allemaal wat mee
voor een maaltĳd met de kerken-
raad.
Zondagvieren we het in de kerk. We
spraken bĳ de voorbereiding over de
intelligentie van koeien. Hoezebĳ-
voorbeeld massaal rouwen als één
lid van de kudde dood is. Het zĳn
bĳzondere wezens. Diebewondering
voor dezedieren herkenden we alle
vier.
Dedirecte discussieover landbouw-
beleid vermĳd ik wel een beetje in
mĳn gemeente. Ik vind het lastig om
daarover als buitenstaander iets te
zeggen.
Nu komt Scharnegoutum er goed uit
op het stikstofkaartje maar er is on-
rust en pĳn. Ik bied daarom pasto-
rale zorg, zoalsveel van mĳn col-
legaʼs in agrarische gebieden.

Het is belangrĳk om dankdag te vie-
ren, tegelĳk merk ik ookdat het
somswat wrang voelt om te zingen
over onzemooie schepping, terwĳl
we weten dat we het zelf kapotma-
ken. We mogen niet losgezongen
worden van dewerkelĳkheid. Ik
preek regelmatig over klimaatrecht-
vaardigheid aan de hand van bĳ-
voorbeeld de profetische teksten. Of
met teksten uit Lucas,waar vrĳ pit-

tige dingen over arm en rĳk staan.
Wĳ leven op te grote voet, daarmee
doen we mensen aan de andere kant
van de wereld tekort. Onsconsump-
tiegedrag heeft alles te maken met
het tweede grote gebod: je naaste
liefhebben als jezelf.
Vorigjaar liep ik mee in een grote
klimaatmars, met veertigduizend
anderen in Amsterdam. In de trein
terug verlangde ik zonaar de vol-
gende zondagwaarin ik bewust zou
stilstaan bĳ de Goddie de aarde
geeft. Bĳ dat geschenkmoeten we
biddend stilstaan.
Een jaar of vĳftig terug dachten we
nog bĳ rampen aan de andere kant
van de wereld: daar kunnenwe niets
aan doen. Nuweten we dat droogte
en overstroming grotendeels veroor-
zaakt worden door de CO2-uitstoot
in ons rĳke Westen.
Je kunt dus niet zomaar danken dat
wĳ het goed hebben. Je kunt wel
danken voor de groeikracht die in de
aarde zit.
Ik preek zondagover wat Paulus
schrĳft aan de Filippenzen over
dankbaarheid: ʻDankGodonder alle
omstandighedenʼ. We danken God
niet omdat wĳ nog aan de goede
kant zitten maar je wilt eraan herin-
nerd worden dat God alles geeft.ʼ

Pieter Knĳff (59 jaar) was melkvee-
houder en is nu kerkelĳk werker van
de Protestantse Gemeente Kollumer-
zwaag. Hĳ is voornamelĳk gericht op
landbouwpastoraat. Dezeweek viert
hĳ twee keer dankdag. Knĳff gaat
vandaag voor in zĳn eigen kerk en
zondagin een andere gemeente.
ʻDankdag 2022,dat is danken met
gemengdegevoelens. Wĳ hebben
het hier goed en zĳn voorzien van al
het nodige. Onzezorgen zĳn nooit
zogroot dat we nergens meer voor
kunnen danken.
Filippenzen 4 stelt niet voor niets
dat we mogen ʻdanken onder alle
omstandighedenʼ. Ik verbind dat in
mĳn preek met Micha 7waarin de
profeet klaagt dat de oogst niets
meer is en tegelĳk stelt: ʻIk blĳf uit-
zien naar de HEER, ik blĳf hopen op
de God die mĳ redding zal brengen.
Hĳ zal mĳ horen.ʼ
In onzekerk zitten agrariërs met
heel veel zorgenover hun bedrĳf
vanwege de stikstofcrisis. Tegelĳk
moeten we voor de klimaatcrisis ook
naar onszelf kĳken. Juist in de kerk
moeten we beide benoemen. Het
eerste waar we bĳ stil moeten staan
is dat God onze schepper is. Hĳ was
bĳ het begin en Hĳ is bĳ de voltooi-
ing van de aarde.

God is de regie kwĳt, het hangt nu
af van ons, lĳkt het regerendewe-
reldbeeld. Dáár ga ik tegenin. Hĳ is
zekerniet de regie kwĳt. Wĳ moeten
het goede doen, als rentmeesters de
aarde beheren en daarin zĳn we af-
hankelĳk van zĳn zegen.Maar we
hoeven niet als de mythische Atlas
de hele aarde op onze rug te torsen.
Godgeeft ons hoop en een toe-
komst.

In de Thora komje zeven woorden
tegen die ons rechtvaardig handelen
met de scheppingsamenvatten:
ontzag, afhankelĳkheid, dankbaar-
heid, rechtvaardigheid, barmhartig-
heid, matigheid en rust. Dat ver-
wacht Godvan ons bĳ het beheer
van de aarde. Deliefde waarmee
Godde aarde maakte, noopt ons tot
bewust leven. In werk, winkelen en
vakanties moeten we rechtvaardig
handelen tegenover de andere
schepselen.
ʻMatigheidʼ en ʻrustʼ zĳnwe kwĳt-
geraakt. Debĳbelse sabbatsrust en
het jubeljaar zĳn verdwenen. Dat
past niet meer in ons economische
systeem van voortdurende groei. We
moeten niet maximaal blĳven con-
sumeren maar de bĳbelse dankbaar-
heid ontdekken en bedenken: wat
verwacht God van ons? Micha zegt
het: wĳ moeten recht doen. We
kunnen onze dankbaarheid niet los-
koppelen van het lot van die ander.
Gezegendzĳn met overvloed bete-
kent niet dat we ons in ons eentje
kunnen volvreten.
We horen rechtvaardig te delen en
na te denken waar we ons voedsel
vandaan halen. Wĳ kunnen ons er
niet makkelĳk van afmaken als we
de Bĳbel lezen.ʼ

Traditiegetrouw vieren veel kerken op de eerste woens-
dag van november de dankdag voor gewas en arbeid.
Steeds vaker verschuift het naar de zondagsedienst. In
orthodoxekringen wordt vaak wel vastgehouden aan de
eerste novemberwoensdag. Sommigereformatorische
scholen zĳn zelfsgesloten. Het gebruik van zogenaamde
bededagen, zoals bid- en dankdag, gaat ver terug. Mis-
schien wel tot de eerste eeuwen na Christus.Dankdag
lĳkt een vrĳ typisch Nederlandsprotestants gebruik,
hoewel er in Noord-Amerikaook thanksgiving wordt ge-
vierd. DeRooms-Katholieke Kerkkende van oudsher ook

bededagen, die raakten wat uit beeld. In 2005besloten
de Nederlandse bisschoppenom de protestantse bid- en
dankdagen opde liturgische kalender te zetten.
Veel kerken combineren het danken tegenwoordig met
inzamelacties voor bĳvoorbeeld de voedselbank. Ook
scholen doen dat. Zovieren het Greĳdanus college in
Zwolle en de Amalia-basisschoolin Barneveld dankdag
door het doneren van producten aan de voedselbank. De
evangelische basisschool de Olĳfboom in Deventer richt
een deelkast in bĳ school waaruit gezinnen gratis spul-
len kunnen meenemen.

en het voortbestaan van zĳn bedrĳf.
De klimaatactivist ziet de aarde weg-
kwĳnen. Hoe breng je dat samen in
een dienst?
Een boer,dominee, klimaatactivist
en landbouwpastor vertellen over de

spanning tussendanken voor de
oogsten de toenemende zorgenover
het klimaat. ʻHet voelt wrang om te
zingen over onzemooie schepping,
terwĳl we weten dat we het zelfka-
potmaken.ʼ
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