
 

 
 

 

 

Onbekend maakt onbemind 

Lessen uit COVID-19 beleid over betrekking van boeren bij nationaal 

klimaatbeleid 

 

Anna Scholder, Jolin Ordelman, Marie Voerman 

 

Onderzoek uitgevoerd tijdens Etnografisch Practicum,  

Programma Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, UvA 

 

Datum 10-07-20 

 

Contact: G.J.E.Gerrits@uva.nl 

  

 

mailto:G.J.E.Gerrits@uva.nl


1 
 

‘Soms is er een crisis nodig om te zien wat echt belangrijk is’ - Renske 

 

Inleiding 

Voordat de COVID-19 crisis begon, zaten wij in het hoogtepunt van de media-

aandacht voor de klimaatcrisis in Nederland. Jongeren demonstreerden voor 

verscherpte maatregelen ten behoeve van een betere toekomst. Daarnaast stonden 

de boerenprotesten tegen de maatregelen voor hun sector in het middelpunt. Over 

de tijd heen werden de boeren en boerenprotesten steeds negatiever afgebeeld: als 

boemannen tegen de klimaatmaatregelen. Dit staat haaks op het gevoel van de 

boeren om onterecht als boemannen en “de grote vervuiler” te worden neergezet en 

ze uitten deze frustratie in de vorm van protest.              

              Nu, middenin de COVID-19 crisis, is er sprake van een compleet andere 

aanpak. Overal op borden is het slogan ‘Samen sterk tegen Corona’ terug te vinden. 

Er zijn geen boemannen, iedereen is geacht om verantwoordelijkheid te dragen. Wij 

dragen allemaal bij om samen door deze crisis heen te komen. Ook deze crisisaanpak 

heeft hier en daar geleid tot enkele protesten vanuit burgers. Deze burgers 

wantrouwen de overheid in de aanpak en serieusheid van de crisis.1 Onze vraag is 

daarom: Hoe ervaren boeren het nationaal crisisbeleid van de Nederlandse COVID-19 

en klimaatcrisis? Het onderzoeken van onze vraag doen wij aan de hand van de 

volgende drie vragen: Hoe is de relatie tussen consumenten, beleidsmakers en boeren 

ten tijde van een crisis? Hoe en waarom komen boeren in protest? enWelke lessen leert 

de COVID-19-crisis ons? 

 

Methode 

In een tijdsbestek van de maand mei 2020 hebben wij 10 boeren weten te benaderen 

voor een gesprek. Op verschillende manieren zijn wij met hen in contact gekomen. 

Een aantal waren te benaderen via onze eigen kennissenkringen; anderen via 

 
1 https://www.ed.nl/eindhoven/demonstratie-tegen-lockdown-in-eindhoven-weg-met-de-
anderhalvemetersamenleving~a6ba026c/?referrer=https://www.google.com/ (18-06-20) 
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boerenorganisaties of sociale media platformen. De meeste interviews zijn, vanwege 

de toenmalige COVID-19 maatregelen, telefonisch of via videobellen uitgevoerd. Bij 

twee boeren was het echter mogelijk om langs te gaan. Hierdoor was ook een 

observatie en rondleiding mogelijk. Veelal hebben wij mondeling consent voor het 

gebruiken van informatie uit de gesprekken gevraagd, waarna wij de gesprekken 

hebben kunnen opnemen. De overkoepelende term “boer” is van toepassing op onze 

gesprekspartners. Omdat elke boer echter een specialisme heeft, duiden wij de 

boeren aan met hun specialisme. Zo hebben wij boeren gesproken die hard werken 

aan het onderhouden van een boerderij met vleesvee of tuinbouw, de zogenaamde 

‘gangbare boeren’2, en boeren die werken aan een nieuwe, milieubewuste manier van 

tuin- of akkerbouw, de ‘biologische en agro-ecologische boeren’. 

 

Uitwerking 

Hoe is de relatie tussen consumenten, beleidsmakers en boeren ten tijde van een crisis?  

Diverse boeren praten over de afstand tussen boer en consument; dat de consument 

niet meer weet waar zijn eten vandaan komt en zelf maar eens moet komen kijken 

voordat ze een mening vellen over de boer. Op het moment dat informatie 

ontbreekt, kan aan het onbekende een eigen invulling worden gegeven. In combinatie 

met beeldvorming door sociale media kunnen er vooroordelen en wantrouwen 

ontstaan tussen boeren en consumenten. Volgens gangbare veehouder Renske komt 

daar ‘haat van en dat is van beide kanten zo’. Ze geeft het hamsteren aan het begin 

van de uitbraak van COVID-19 in Nederland als voorbeeld van de miscommunicatie 

tussen boeren en consumenten. De lege schappen hadden niets te maken met 

voedseltekorten maar meer met een logistiek probleem. Ook krijgen de boeren 

krijgen in de media en volksmond het label “milieuvervuilers”. Terwijl de 

landbouwsector – volgens onze informanten - een enorme transitie doormaakt op 

 
2 Boeren maken zelf het onderscheid in het gebruik van de termen biologische boer en gangbaar boer. Deze 
houden wij daarom ook aan. 



3 
 

het gebied van duurzaamheid. De moeizame communicatie tussen boer en 

consument ervaren de boeren als negatieve beeldvorming van hun beroepsgroep. 

Daar bovenop hebben boeren niet het gevoel vertegenwoordigd te worden 

vanuit de overheid. Gangbare veehouder Harold vertelt: ‘De overheid gaat niet achter 

ons staan. Wij zijn een groep die andere belangen heeft. Er zijn belangen die de 

overheid belangrijker vindt dan de landbouw’. Er blijkt weinig waardering vanuit de 

overheid voor de innovaties van de boeren en hun stem wordt niet meegenomen in 

de beleidsvorming, wat resulteert in een onbegrip bij de boeren die elke keer weer 

aan nieuwe regels moeten voldoen. De relatie tussen beleidsmakers en boeren zien 

de boeren dus als een van onderwaardering en ontkenning van boerenbelangen.  

 

Hoe en waarom komen boeren in protest? 

Er zijn verschillende vormen van protest. De boerenprotesten in de vorm van 

demonstraties tegen de stikstofmaatregelingen gedurende de laatste maanden van 

2019 waren moeilijk te missen; er was veel aandacht voor in de media. Daarnaast 

gebruiken sommige boeren ook een andere, subtielere, vorm van protest zoals het 

laten zien van een alternatieve werkwijze door educatieve excursies. Tevens noemen 

boeren het maken van een documentaire en het gesprek aangaan over diverse 

werkwijzen (van gangbaar tot agro-ecologisch) als steeds gebruikelijker. De reden dat 

de boeren in protest komen tegen de klimaatmaatregelen kwam volgens de boeren 

die wij hebben gesproken door het gevoel van oneerlijkheid om aangewezen te 

worden als ‘grootste vervuiler’. Nu, gedurende de COVID-19 crisis, wordt dit gevoel 

van oneerlijkheid bij hen wederom bevestigd.  

 

‘We worden gezien als de stikstofvervuilers, en dan komt Corona en worden er 

luchtfoto’s gemaakt en is de lucht nog nooit zo schoon geweest. Terwijl alle 

landbouw nog in bedrijf was.’ - Harold 
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Op basis van het gevoel van oneerlijkheid omtrent de klimaatmaatregelen voor 

boeren, kwamen eind 2019 boerenprotesten op in de vorm van demonstraties, onder 

andere geleid door de Farmers Defence Force (FDF). ‘Ik vind die mensen wel ruig’, 

geeft gangbare vleesveehouder en tuinbouwer Frans aan wanneer wij hem vragen 

naar de FDF tijdens het interview. Volgens hem is de FDF wat agressiever in hun 

aanpak en laat geen mogelijkheid tot niet gehoord worden. Aangezien Frans zich 

over het algemeen niet gehoord voelt door beleidsmakers, kan hij zich erg vinden in 

de aanpak van de FDF. Het gevoel van oneerlijk behandeld worden gepaard met het 

gevoel van niet gehoord worden door beleidsmakers, kan voor boeren resulteren in 

protest.  

 

Welke lessen leert de COVID-19-crisis ons? 

Een crisis brengt verandering met zich mee: tijdelijk dan wel blijvend. Renske hoopt 

dat de positieve veranderingen van de coronacrisis vast worden gehouden. Veel 

boeren valt de opleving van lokaal contact op tijdens de coronacrisis: de boer is 

opeens de veiligste plek geworden om boodschappen te doen. Ze waarderen de 

keuze van consumenten voor hun streekproducten boven de voorgesneden groenten 

uit de supermarkt, ‘Kijk daar willen we naartoe’, zegt gangbare veehouder Geert.  

     Daarnaast zien ze het verschil in aanpak van de COVID-19 en klimaatcrisis: ‘Kijk 

we stoten allemaal wat uit. Als je wat wil bereiken dan moet je het met elkaar doen. 

Dat kun je al wel zien met Corona.’ Door de handen in elkaar te slaan gaat de 

Nederlandse samenleving deze crisis tegen. Waarom gebeurt dit, naar de 

boerenbelevenis, dan niet in de klimaatcrisis?  

    Voor deze samenwerking is bewustwording nodig. Agro-ecologische kaasboer 

Fred noemt deze bewustwording als noodzakelijk om uit ons technisch efficiënte 

systeem te stappen, door te leren van een natuurlijk systeem dat altijd naar balans 

streeft. Boer Geert verlangt naar bewustwording bij de medeburgers: ‘Mensen komen 

steeds verder van de landbouw te staan … ze weten niet meer waar de melk vandaan 

komt en hoe die geproduceerd wordt’. Het belang van het contact met je omgeving, 
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natuurlijk én menselijk, is ironisch genoeg de les die volgens de boeren valt te halen 

uit de COVID-19 crisis.  

 

 

 

Beleidssuggesties 

Als wij kijken naar de ervaringen van boeren, is contact met de omgeving broodnodig 

als tegenwicht tegen de negatieve beeldvorming van boeren als ‘boemannen’ en 

‘milieuvervuilers’. Dit is een imago dat zwaar weegt op boeren. Veel boeren doen hun 

best om de constant veranderende regelgeving bij te benen, terwijl ze vaak al 

overuren maken, en dan nog wordt hun werk afgekeurd. Lokaal contact - door 

streekproducten kopen of excursies - kan volgens hen de katalysator zijn voor een 

bredere bewustwording van boerenleven en -belangen onder burgers en 

consumenten. Dit contact kan bijdragen aan een beleid dat gezamenlijk een crisis, 

ook de klimaatcrisis, onder controle houdt. Bovendien biedt dit contact een 

luisterend oor voor gedupeerden en hun belangen. Als advies geven wij 

beleidsmakers mee om lokaal contact tussen boeren en consumenten te stimuleren 

om zo wederzijds begrip van verschillende interesses van groepen en erkenning van 

werk te bevorderen. Beleidsmakers kunnen hiervoor gebruik maken van de 

alternatieve manieren van protesteren die Nederlandse boeren al toepassen om dit 

contact te bevorderen. Dit zal, naar conclusie van ons onderzoek, resulteren in een 

breder geaccepteerd klimaatbeleid onder boeren en consumenten.  

Het is belangrijk om deze suggesties ook voor toekomstig COVID-19 beleid in 

het achterhoofd te houden. Een crisisbeleid werkt, naar conclusie van ons onderzoek, 

beter als deze verantwoordelijkheid gezamenlijk gevoeld en nageleefd wordt. Dit 

betekent dat negatieve beeldvorming van één sociale groep moet worden verholpen 

en contact tussen verschillende groepen moet worden gestimuleerd.  

 


