
Vrijdag 7 februari 2020

Christelijk dagblad • 113e jaargang nr. 32 • frieschdagblad.nl • Prijs ! 2,85

8 711834 000204

Arbeidsmigranten Huisvestingsplan Bitgummole van de baan
Cambuur Van Ewijk beleeft een bijzonder debuutjaar als prof
WMO Inwoners moeten te lang wachten op hulpmiddelen
Kultuer Jan van der Kooi naast Rembrandt in Duits museum
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Leeuwarden | Inwoners van Fryslân
moeten een beter beeld krijgen van
de agrarische sector en waar boeren
mee bezig zijn. Burgers en boeren
moeten daarom bij elkaar worden ge-
bracht voor ontmoeting. De werk-
groep Kerk en Landbouw Fryslân wil
zich daar voor inzetten. Vandaag
wordt in Nijega het plan Boer, burger,
maatschappij gepresenteerd tijdens
een symposium. 

,,Wy wolle de boarger wer op it
hiem fan ’e de boer ha”, zo zegt voor-
zitter Douwe Hiemstra van de werk-
groep. Doel is het creëren van meer
bewustwording en verdieping over
‘de waarden van het land’, maar ook
over thema’s als schaalvergroting,
duurzame landbouw en de geestelij-
ke en sociale nood onder boeren. ,,In
soad boargers sjogge no allinnich
mar in hiele grutte buorkerij, mar
witte faak net wat dêr plakfynt.” Zo
ontstaan er volgens Hiemstra onte-

rechte beelden over bijvoorbeeld me-
gastallen met honderden koeien.
,,Dy kij ha it better as de sechtich kij
eartiids.”

De Werkgroep Kerk en Landbouw
had in het verleden al eens het initia-
tief In bakje by de boer, maar wil het
nu structureler aanpakken. Daarvoor
is al contact gelegd met Solidair Fries-
land, de diaconale organisatie die
zich richt op de breedte van de Friese
kerken en de samenleving. Solidair
Friesland wijst ook op de urgentie, nu
er ,,een verharding in de samenle-
ving is en groepen steeds meer tegen-
over elkaar komen te staan”, aldus
Jan Bosman. ,,Alleen door ontmoe-
ting kun je uit die kramp komen.”

Niet voor een dubbeltje
Bosman wil ook de middengroep
,,van mensen die niet gelijk op de bar-
ricaden staan” mee krijgen. ,,Dat ook
zij eens aan het woord komen. Dat
duidelijk wordt bij de burgers dat je,
als het gaat om consumptie van voed-
sel, niet meer voor een dubbeltje op
de eerste rang kan zitten.” Een eerlij-
ke prijs is nodig. ,,Wij hopen dat boe-
ren en burgers sámen gaan werken
aan de gezamenlijke uitdaging van

duurzaam leven en omgang met de
aarde.” Gedacht wordt om dialoog-
groepen in verschillende regio’s in de
provincie op te zetten. 

De consument staat volgens
Hiemstra steeds verder af ,,fan wêr’t
ús iten wei komt”. De werkgroep wil
ook laten zien hoe belangrijk agrari-
ers zijn voor de Friese economie en
dat ze vaak heel bewust omgaan met
de aarde, met dieren en het land-
schap. 

Er zou ook een link gelegd kunnen

worden met vieringen in kerken, en
met wat er wordt verteld tijdens cate-
chese en bij leerhuizen – of zondags
vanaf de kansel. Door de meerwaarde
van ‘reflectie op locatie’ ontstaan er
andere beelden over ethische dilem-
ma’s en ecologische kwesties. 

Hiemstra is de afgelopen jaren
vaak op gemeenteavonden van ker-
ken geweest om de band tussen kerk
en boer te helpen versterken. Maar
eigenlijk is de Werkgroep Kerk en
Landbouw te klein om dat allemaal

zelf te doen. Daarom wil ze gespreks-
leiders gaan opleiden die er op ter-
mijn voor moeten zorgen dat honder-
den boeren en burgers met elkaar in
dialoog kunnen gaan. Vijftig kaderle-
den uit kerk en samenleving zouden
de kar mee moeten gaan trekken. 

Op de bijeenkomst vandaag in
dorpshuis De Jister in Nijega licht
Hiemstra de plannen toe. Hij hoopt
dat dit voorjaar de eerste ontmoeting
bij een boerenbedrijf gepland kan
worden. 

Kerk streeft betere relatie burger en boer na

• Nieuw initiatief van
Werkgroep Kerk en Landbouw 

Lodewijk Born

Het Baltimore Museum of Art (BMA) in de Verenigde Staten koopt dit
jaar alleen werken van vrouwelijke kunstenaars, om zo vrouwen te
stimuleren een carrière in de kunst na te jagen. De curatoren zullen
dit jaar omgerekend circa 2,3 miljoen euro hiervoor uitgeven. Het
BMA doet dit ook omdat het honderd jaar geleden is dat Amerikaanse
vrouwen kiesrecht kregen. Het is tevens voor de curatoren een mo-
ment van zelfreflectie: van de 95.000 kunstwerken die het museum in
bezit heeft, is slechts 4 procent door vrouwen gemaakt. Daarin is het
BMA geen uitzondering. De gedurfde keuze leidde zowel tot lof als
scepsis bij het publiek. Zo denkt een curator uit Baltimore dat één jaar
niet genoeg is om de disbalans in de kunstwereld te veranderen. ,,Ik
denk dat dit een goede eerste stap is, maar het is een kleine stap.”

Alleen kunst door vrouwen

“Doe’t ik nei in foarstelling fan Wende Snijders

west hie, krige ik hiel sterk it gefoel: dit wol ik

ek. Dit moat ik dwaan.”
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Het weer vandaag
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Onthulling 

Raadsleden Waadhoeke kunnen voortaan genieten van een winters Franeker

Kunstenaar Douwe Elias uit Franeker onthulde gisteravond na afloop van de raadsvergadering van Waadhoeke het schilderij dat hij speciaal maakte voor de gemeenteraadszaal. In de
raadszaal was, na de verbouwing van twee jaar geleden, nog ruimte voor een schilderij. Elias schilderde het uitzicht dat hij vanuit zijn atelier aan de Froonacker heeft op de stad, met op
de achtergrond de Martinikerk. Foto: Simon Bleeker


