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ezen voor de lijst, moet
dat nu echt? Boeken...
nee toch hè. Saaaaii!!
Het is de hopeloze mis-
sie van elke leraar Ne-
derlands: leerlingen
proberen te verleiden
tot iets wat ze vrijwillig
beslist nooit zullen
doen: lezen. Geen app-
jes of Instagram, maar

literatuur. Vrijwel kansloze onderneming: twee gre-
tige lezers per klas is een geweldige oogst, en die kinde-
ren lazen toch al. Voor de anderen is het een akelige
plicht waar je je met samenvattingen geplukt van in-
ternet doorheen sleurt.
Literatuur kan de concurrentie met aanlokkelijker

bezigheden steeds minder doorstaan, alle inspannin-
gen van docenten ten spijt. Dat is het verschrikkelijke
aan leesbevordering: wat je zelf het liefste doet, iets
wat jouw leven de moeite waard maakt, bij anderen
door de strot te moeten te duwen. Afgewezen liefde,
telkens weer. Wat je ook bedenkt – schrijvers op school
uitnodigen, debatten over een boek, filmpjes met
schrijvers maken –, vroeg of laat klinkt honend het  
s-woord.

Er is één uitzondering, leert mij een zeer onrepresen-
tatief onderzoek in mijn omgeving: de romans van
 Renate Dorrestein. Leraren die hun leerlingen, als die
met een kop als een oorwurm om advies vragen, een
van haar boeken aanraden, willen nog weleens verrast
worden. Een hart van steen, Zonder genade, Verborgen
 gebreken, Ontaarde moeders, Het duister dat ons scheidt –
door die boeken geschiedt regelmatig een wonder. Ze
krijgen minzame puberale oordelen, ook van jongens,
als best oké, echt wel spannend, niet mega-saai. Er zijn
zelfs kinderen, meisjes meestal, die gegrepen worden
en ál haar boeken willen lezen.

Wat heeft Dorresteins werk voor jongeren wat bijna
alle Nederlandse schrijvers missen? In de eerste plaats
zijn het echte verhalen, met een spannende verhaallijn
en een ontknoping. Plot-driven romans. Er gebeurt Iets
Ergs, dat het verhaal op gang brengt en maakt dat je
doorleest.
Een hekel aan verliteratuurde literatuur, dat had

Dorrestein gemeen met leerlingen. Aan boeken waarin
iemand, om jou te treiteren, ‘thema’s’, ‘motieven’ en
geheime bedoelingen heeft gestopt, die jij er weer uit
mag peuteren. Die afkeer beleed ze uitdagend als een
puber.
Haar hoofdpersonen zijn vaak kinderen. Niet per se

leuke kinderen: pestkoppen, dwarsliggers, rare eenlin-
gen. Ze weigeren te eten, lopen weg, duwen hun broer-
tje met zijn hoofd tegen de rand van de kade. Ze zijn
vaak uit op een glorieuze vergelding. Dat is te begrij-
pen.

Dorrestein kon zich met huid en haarverplaatsen
in kinderen. In een interview dat ik met haar had zei ze
eens dat ze het leuke aan kinderen vond dat ze hun
emoties niet verbergen: ‘Ze kunnen ontzettend ge-
meen zijn.’ Bij Dorrestein zijn kinderen vaak geman-
geld en verscheurd door tegenstrijdige verwachtingen
en loyaliteiten. Toch zijn ze verbazend trouw, ook aan
ouders die dat niet verdienen.
Kinderachtig of opzichtig ‘leuk voor jongeren’ zijn

haar boeken niet. De enige Dorrestein die minder goed
valt is het bewust op tieners toegesneden Echt sexy, dat
in een stoere puberwereld vol seks en drugs speelt en
bol staat van de toffe jongerentaal. Daar zijn leerlingen
allergisch voor.
Helaas komen er geen nieuwe Dorresteins meer.

Maar ze schreef genoeg om nog nog vele leeshaters te
genezen. Dat moet haar tevreden stemmen, daarbo-
ven.

Ook Dorrestein had een hekel
aan verliteratuurde literatuur
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dissement in Parijs. Haar appartement is
ruim en licht, met Frans parket en hier
en daar slingerend speelgoed tussen de
designklassiekers. Het doet denken aan
het huis van het welgestelde Parijse echt-
paar in Een zachte hand, Slimani’s roman
over twee kleine kinderen die worden
vermoord door de nanny. Het boek werd
bekroond met de prestigieuze Prix Gon-
court en maakte van de schrijver een ster
in binnen- en buitenland. Het is net uit
in Amerika, dat in de ban lijkt van die
French writerdie schreef over your worst
nightmare. De Franse president Emma-
nuel Macron was er als de kippen bij om
een graantje mee te pikken van Slimani’s
internationale roem, en vroeg haar om
minister van Cultuur te worden. Dat zou
mooi staan op het bordes van het Elysée;
een vrouw die opgroeide in Marokko als
hoeder van wat de Fransen zo lief is: hun
literatuur, hun taal, hun erfgoed. Maar
Slimani weigerde. ‘Ik hou te zeer van
mijn vrijheid’, zei ze tegen The New
 Yorker. Nu is ze Macrons cultureel ambas-
sadeur en reist ze de wereld over om de
Franse taal en cultuur te vertegenwoor-
digen.
Vandaag komt ze net uit Marokko.

Haar koffer staat nog onuitgepakt in
haar werkkamer, een rommelig hok met
boeken en paperassen, de geur van siga-
retten en een bank waar anderhalf mens
op past – twee als je zo petitebent als Sli-
mani. Er is geen interview dat vergeet te
vermelden hoe mooi ze is, en dat is ze.
Maar dat zal haar worst wezen. Er was
een tijd, zal ze later vertellen als ons ge-
sprek komt op de objectificatie van vrou-
wen, dat ze het gevoel had dat ze mooi
moest zijn. ‘Maar toen was ik jong. Nu
ben ik ouder, ik schrijf mijn boeken, ik
leid mijn leven. Ik heb er maling aan wat
mannen van me verwachten.’

Voelt u zich anders wanneer u in
Marokko bent?

‘Ja, zeker. Heel anders. Ik voel me niet
 dezelfde vrouw als wanneer ik in Frank-
rijk ben. Simpelweg omdat ik daar niet
dezelfde rechten heb. Ten eerste zijn in
Marokko kerk en staat niet gescheiden,
dus voor mij gelden islamitische wetten
die in Frankrijk niet gelden. Maar ik
 gedraag me ook anders in Marokko. In
Frankrijk doe ik wat ik wil, als ik op een
terras wil zitten en daar twee uur in mijn
eentje wil zitten roken, zal niemand 
zich daarmee bemoeien, niemand zal
het zelfs maar opmerken. Dat is niet
 hetzelfde in Marokko.’

In Marrakech kun je als vrouw toch
wel op een terras zitten?
‘Ja, in Marrakech zie je nog wel vrouwen
op straat, op scooters zelfs. Maar de rest
van het land is een stuk masculiener.
Daar kun je als ongetrouwde vrouw niet
zomaar naar het strand of het park. Niet
alleen, en al helemaal niet met je
vriendje. Dan komt de politie vragen wat
je aan het doen bent.’

In Marokko, schrijft u in Seks en
leugens, zijn vrouwen niet alleen
onderworpen aan wetten die
bepalen dat ze geen seks voor of
buiten het huwelijk mogen hebben,
geen lesbische seks en geen abortus.
U beschrijft ook zeer prangend de
maatschappelijke obsessie met hun
maagdelijkheid. Hoe heeft u die
ervaren?
‘Als meisje begreep ik al vroeg dat mijn
seksualiteit iedereen aanging. Mijn
maagdelijkheid was publiek bezit. Ik
weet niet of een Europees meisje van 16
begrijpt hoe beangstigend dat is. Ik had
gelukkig ruimdenkende ouders en ging
naar een Franse school die minder con-
servatief was. Maar ik heb me nooit puur
gevoeld. Dat is het paradoxale aan zo’n
klimaat: juist door vrouwen af te schilde-
ren als provocerend, zo gevaarlijk dat

Vrouwen als ding behandelen is niet typisch
voor de islam, maar een wereldwijd probleem,

zegt de Marokkaans-Franse auteur Leïla
Slimani. Het is tijd voor echte actie.

‘We hebben
een vrouwen-

revolutie 
nodig, én een

mannen-
revolutie

W
Door Maartje Laterveer Foto Bart Koetsier

Wat het woord ‘kech’ betekent en waar
het voor staat, weet iedereen in Neder-
land dankzij rapper Boef: een dubbele
seksuele moraal die maakt dat vrouwen
in de Marokkaanse gemeenschap niet
dezelfde vrijheid genieten als mannen.
Twee weken geleden pleitte de acteur en
columnist Sahil Amar Aïssa in  de Volks-
krantvoor de autonomie van Marok-
kaanse vrouwen. Zij moeten, schreef hij,
continu moreel koorddansen: ze dienen
aan puriteinse verwachtingen te vol-
doen en niet te praten over hun seksuele
ervaringen.
Woorden van gelijke strekking schrijft

de Marokkaans-Franse schrijfster Leïla
Slimani (Rabat, 1981) in haar nieuwe
boek Seks en leugens, waarin ze de seksu-
ele ervaringen optekent van vrouwen in
Marokko. Hun verhalen stemmen mis-
moedig en zijn bij vlagen haast ondraag-
lijk, zoals dat van de jonge vrouw die op
15-jarige leeftijd werd verkracht door een
groep jongens en het nooit aan iemand
durfde te vertellen. Maar, zegt Slimani
dit is niet alleen een Marokkaans pro-
bleem. ‘Het is fout te denken dat het alle-
maal de schuld is van de islam. Misogy-
nie is het meest wijdverbreide verschijn-
sel ter wereld.’
Leïla Slimani woont in een opvallend

groen en rustig straatje in het 9de arron-
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elke seksuele lust in hen gedoofd moet
worden, maak je het ze onmogelijk om
puur te zijn. Ik voelde me al schuldig
voor ik zelfs maar had gezondigd.’

Waarom heeft u Seks en leugens
geschreven, denkt u dat u er iets
mee kunt veranderen?
‘Nee, ik geloof niet dat boeken de wereld
kunnen veranderen. Ik schrijf niet met
een doel, volgens mij werkt het zo niet.
Volgens mij schrijf je vanuit een inner-
lijke drang. Mijn drang kwam nadat ik
mijn eerste roman had geschreven, In de
tuin van het beest. Deze gaat over een ge-
trouwde vrouw die verslaafd is aan seks
met andere mannen. Toen ik de roman
had gepubliceerd, kwamen ineens alle-
maal vrouwen in Marokko naar me toe
om mij hun verhaal te vertellen. Ik wilde
hun een stem geven. Het maakt me woe-
dend te constateren dat deze vrouwen
onophoudelijk balanceren tussen de
drang naar vrijheid en de acceptatie van

het keurslijf dat hun wordt opgelegd. Als
zij hun ongelijke positie ten opzichte
van mannen niet ten volle beseffen, dan
zal deze blijven bestaan.’

Uw eerste roman, die in Nederland
gelijktijdig wordt uitgebracht met
Seks en leugens, gaat over een
nymfomane. Althans, dat schrijven
de kritieken. Ik las vooral over een
eenzame vrouw die niet kan genieten
van seks, maar erin vlucht omdat ze
het gevoel heeft geen recht te
hebben op geluk. Is zij in uw jeugd
ontstaan?
‘Ja, zij is in zekere zin een metafoor voor
de seksualiteit die ik in Marokko zag.
Seks in Marokko is verborgen. Juist
daarom beleven Marokkanen, als ze seks
hebben, dat op een vaak intense manier,
totaal losbandig. Als seks een taboe is,
raakt seksualiteit verziekt, extreem, ex-
cessief. Heel anders dan de seksualiteit
die ik zag toen ik in Parijs kwam – die was

natuurlijker, normaler, seks leek hier te
worden beleefd op een volkomen van-
zelfsprekende manier.’

Desalniettemin schrijft u in Seks en
leugens dat seksuele onderdrukking
van vrouwen niet louter een
islamitisch probleem is.
‘Sterker nog, veel van de onderdruk-
kende wetten komen niet van de islam,
maar van de Franse kolonisten uit begin
20ste eeuw. Zoals de wet die homoseksu-
aliteit verbiedt: dat is een napoleonti-
sche wet, die ook in Frankrijk nog tot
1982 geldig was, laten we dat niet verge-
ten’

Welke parallellen ziet u met de
westerse wereld?
‘Allereerst: alle religies zijn misogyn. Of
het nu gaat om het christendom of de
 islam, ze hebben allemaal een vrouw-
beeld waarin de vrouw het zondige
 wezen is, de bron van verleiding, de beli-

chaming van het kwaad die onderdrukt
moet worden.’

Maar in westerse landen is er toch
wel scheiding tussen kerk en staat?
‘Natuurlijk. Maar religies hebben
 wereldwijd een samenleving geschapen
waarin de vrouw in dienst staat van de
man en van de voortplanting. En dus zie
je overal min of meer dezelfde situatie:
een zeer sterk patriarchaat, een domi-
nantie van mannen over vrouwen, een
gebod aan vrouwen om te zwijgen, om
zich te schamen. De manier waarop
deze middelen worden ingezet is overal
anders, maar uiteindelijk is het effect
hetzelfde. Soms geef ik interviews aan
Italianen of Spanjaarden die zich verba-
zen over Marokko, maar dan zeg ik: in
Zuid-Italië werd vijftig jaar geleden nog
eerwraak voltrokken. Spanje kent ook

LEÏLA SLIMANI IN PARIJS ‘Seks in Marokko is verborgen. Juist daarom beleven Marokkanen, als ze seks hebben, dat op een vaak intense manier, losbandig.’ 

Overal zie ik min
of meer hetzelfde:
een zeer sterk
patriarchaat, een
dominantie van
mannen over
vrouwen, een
gebod aan
vrouwen om te
zwijgen, om zich
te schamen
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perioden waarin de vrouwelijke maag-
delijkheid werd gecultiveerd. Dus laten
we ons hoeden voor culturalisten die
denken dat het alleen in bepaalde lan-
den voorkomt.’

Voelt u zich als vrouw ook hier
weleens publiek bezit?
‘Ikzelf niet, maar ik weet dat veel vrou-
wen in het Westen zich wel geobjecti-
veerd voelen en dat begrijp ik. Als je kijkt
naar hoe vrouwen worden neergezet in
de media, naar de manier waarop naar
vrouwen wordt gekeken, hoe ze worden
gewantrouwd als ze melding maken van
aanranding of misbruik, dan is er nog
immens veel werk te doen om alle voor-
oordelen en aannames te veranderen.’
In januari schreef Slimani in de Franse

krant Libérationeen reactie op onder an-
deren Catherine Deneuve en Cathérine
Millet, die in Le Monde een vlammend
betoog hielden om #MeToo toch vooral
niet te overdrijven en avances meteen
naar het rijk der aanranding te verwij-
zen. ‘Ik ben geen slachtoffer’, schreef
 Slimani. ‘Maar ik eis mijn recht op om
niet becommentarieerd te worden over
mijn houding, mijn kleding, de manier
waarop ik loop, de vorm van mijn billen
en de grootte van mijn borsten.’
Vandaag, de dag van ons gesprek, staat

Slimani wederom in Libération, met haar
naam in een rijtje prominente Françai-
ses. Allemaal hebben ze een petitie gete-
kend getiteld Maintenant On Agit (en nu
iets doen), een initiatief om in de slip-

stream van #MeToo geld in te zamelen
voor vrouwen die zijn misbruikt.

is dit ook een reactie op het
antipleidooi in le Monde?
‘Nee, ik geloof dat beide initiatieven zich
op verschillende niveaus afspelen.
 Sowieso ben ik voor het debat. Ook al
ben ik het niet eens met wat in Le Monde
stond, ik geloof dat het belangrijk is dat
iedereen zijn of haar mening mag geven.
Dit gaat ergens anders om. Wij willen
echt oproepen tot actie. Veel vrouwen
hebben niet de middelen om zich te ver-
dedigen, om een goede advocaat in te
huren. En ik heb altijd geloofd dat dit het
grootste probleem is, dat vrouwen
vooral last hebben van een gebrek aan
mogelijkheden om aan te klagen. Aan-
randingen gebeuren niet alleen in Holly-
wood. Het gebeurt ook huisvrouwen,
caissières, op de boerderij. Voor deze
vrouwen is het moelijker om daders aan
te klagen. Ze lopen het risico te worden
verstoten door hun familie, hun vrien-
den, en hebben geen geld om een proces
te beginnen. Aan die vrouwen moeten
we geld geven. Anders kunnen we oever-
loos blijven praten over ongelijkheid en
rechtvaardigheid, maar zal dat nergens
toe leiden.’

leidt #Metoo niet al ergens toe? er
is een vurig debat gaande rondom de
seksuele rechten van vrouwen.
‘Zeker, en dat zie je ook in Marokko. Het
is waar dat vrouwen zich emanciperen,
ze zijn bezig de overhand te nemen in
het gesprek. Maar nu moeten we door-

pakken. Niet loslaten. Want tegelijker-
tijd is er weerstand. In Marokko zijn
kringen, zeker in de bourgeoisie, die een
heel goed leven en veel vrijheden heb-
ben, maar niet over hun cultuur willen
praten op een manier die niet helemaal
positief is, en zeker niet over seks of ho-
moseksualiteit. Ook in het Westen ruk-
ken conservatieve stromingen op. Het is
niet voor niets dat Donald Trump werd
gekozen. Zijn verkiezing staat net als de
Brexit voor een sfeer die samenhangt
met de blanke westerse man die zijn
macht verliest ten opzichte van vrouwen
en van immigranten. Als we willen sa-
menleven, zullen mannen moeten ac-
cepteren dat de wereld is veranderd.’

dat lijkt nog niet zo makkelijk.
columnist Sahil aamar aïssa
bijvoorbeeld kreeg bakken kritiek
over zich heen, net als philip huff
toen hij mannen opriep tot een
herziening van hun mannelijkheid.
Sommige mannen lijken moeite te
hebben met die veranderingen.
‘Ach, die mannen moet je laten. Wij gaan
verder. Ik denk dat onze zonen al andere
mannen zullen zijn dan deze mannen.
En ongetwijfeld gelukkiger.’

waarom gelukkiger?
‘Veel mannen zijn ook ongelukkig met
de rol die hun wordt opgelegd. Mannen
zitten net zo goed in een keurslijf, terwijl
velen helemaal geen zin hebben om die
op seks beluste lomperik te zijn die do-
mineert. Ook Marokkaanse mannen lij-
den, dat is belangrijk om te beseffen. Dit

zijn mannen die zijn opgevoed met sek-
suele frustratie. Die over vrouwen nooit
iets anders hoorden dan dat er twee
soorten zijn: hoeren en maagden. Dat
seks iets vies is, iets slechts. Ik geloof
echt, echt dat als we dingen willen ver-
anderen, we niet alleen een feministi-
sche revolutie nodig hebben, maar ook
een viriele revolutie. Mannen moeten in
de spiegel kijken en hun plaats in de
 wereld herdefiniëren.’

wat valt er voor mannen te winnen
als ze macht verliezen?
‘Een wereld met minder geweld. Een
 wereld die gelijker is, rechtvaardiger,
met partners die gelijkwaardiger zijn. Ik
geloof dat we meer van elkaar houden
als we gelijkwaardig zijn. Ze zullen vrij-
heid winnen, ze hoeven niet langer een
viriele kerel te zijn, ze zullen niet meer
met dat belachelijke beeld van een man
moeten leven. Als je het mij vraagt, heb-
ben ze alles te winnen.’

Betere seks ook ?
‘Maar natuurlijk. Als mannen ook kwets-
baar mogen zijn, als ze niet meer in die
onzin over jagers en in die debiele per-
formance hoeven te geloven, wordt alles
beter, ook de seks. Er wacht ons een ge-
weldige tijd. We gaan een revolutie star-
ten. En we zullen allemaal winnen.’

leïla Slimani: Seks en leugens – Ge-
sprekken met islamitische vrouwen
(Nieuw amsterdam; 160 p.; € 18,99) en
in de tuin van het beest (Nieuw am-
sterdam; 176 p.; € 19,99).
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Mooi boeren,
met een goed
gevoel mijn
geld verdienen,
dat is wat ik nu
wil

oude
Standpunt

‘Biologisch boeren is niet rendabel. Je
kunt minder koeien per hectare houden
en hebt een lagere opbrengst uit melk
en vlees. Het prijsverschil met niet-biolo-
gische producten is te klein om de inves-
teringen terug te verdienen en het be-
drijf financieel gezond te houden. Ik
wilde van jongs af aan graag boer wor-
den en het kleinschalige bedrijf van
mijn ouders overnemen. Boeren zag ik
als een manier van leven. Op mijn 17de
raakte ik gedreven om er ook een goede
boterham mee te verdienen. Ik liep als
student van de middelbare landbouw-
school stage op een boerderij in Califor-
nië. Een bedrijf met 1.200 koeien en een
hoge productie waar goed aan werd ver-
diend. De vrijheid van veel geld in han-
den hebben vond ik geweldig. Ze gingen
wel vier keer per week uit eten. Dat was
ik thuis niet gewend. Op het erf waar ik
opgroeide was een meertje waar ik als
jongetje vaak te vinden was. Vogels spot-

ten, vissen vangen en verkopen. Dat ik
geldgedreven ben, wist ik al jong. 
‘In 1996 kon ik de boerderij van mijn

ouders goed verkopen en met zware fi-
nanciering een groter stuk land aan-
schaffen. Dat betekende: zo veel moge-
lijk koeien per hectare om zo veel moge-
lijk melk te kunnen produceren om de
lening af te betalen en er goed aan te ver-
dienen. Ik maaide elke drie à vier weken,
zodra het groen een kootje lang was:
jong gras is snel verteerbaar dus efficiënt
om te zetten in melk. Met een opbrengst
van 800duizend liter melk op 40 hec-
tare haalde ik een maximale productie
per hectare. Ik maaide altijd netjes om
de paar nesten van de weidevogels heen.
Toch overleefden de kuikens het nooit. Ik
had geen idee hoe dat kwam.’

het
Kantelpunt

‘Ik wilde doorgroeien om meer cash flow
te genereren en kocht er 25 hectare bij,

grond met een eis van de provincie Fries-
land: maai laat, om weidevogels de kans
te geven te broeden. De inkomstender-
ving door het late maaien kreeg ik deels
gecompenseerd. Die vergoeding was ge-
ring want er waren geen vogels. Dus ver-
hoogde ik de ambities: ik bemestte met
ruige mest in plaats van kunstmest zo-
dat er weer kruiden gingen groeien en
mijn vergoedin zou stijgen. Daardoor
mocht ik op mijn andere land meer mest
gebruiken en kon ik er nog intensiever
boeren. Financieel was dat geweldig.  
‘Die 25 hectare had ik dus gekocht om

de financiële positie van mijn bedrijf te
versterken, niet voor de natuurverbete-
ring. Maar wat gebeurde er? Er kwamen
grutto’s op af. Het jongetje in mij, dat
vroeger weidevogels zo mooi vond, vond
het geweldig. Verdorie, besefte ik, door-
dat ik het gras altijd zo jong maaide,
 waren de weidevogels weggebleven. Dat
moest toch anders kunnen? Ja, zei een
biologische boer: als je laat maait en
geen kunstmest strooit, komt er weer

 leven in de bodem, dus voedsel voor de
vogels. De kuikens van broedparen wa-
ren eerder verhongerd door gebrek aan
eten. Ik zag in dat het intensieve boeren
dat ik al jaren deed, niet paste bij mijn
hart voor de natuur.’

nieuwe
Standpunt

‘Met een biologische melkveehouderij
kun je een financieel gezond bedrijf
draaien. Je hebt minder koeien per hec-
tare en een lagere productie, maar de
prijs van biologische melk en vlees is
 hoger. Daardoor kom ik financieel uit. Je
komt er pas achter of biologisch boeren
rendabel is als je het probeert. Het ver-
haal over het verdwenen bodemleven en
weidevogels deden mij drie jaar geleden
besluiten het roer om te gooien. Ik ben
later gaan maaien en gebruik geen
kunstmest, chemische middelen en
 antibiotica meer. Met de aanleg van
dammetjes zorg ik ervoor dat het water
hoger in de sloot komt en het land natter
wordt zodat er in de bovenlaag weer
wormen, kruiden en insecten komen.’

het
effect

‘Ik ben niet meer gedreven door de maxi-
male opbrengst. Mooi boeren, met een
goed gevoel mijn geld verdienen, dat is
wat ik nu wil. Als je het grasland rustiger
bemest, groeit het ook rustiger en krijg
je veel gezonder gras, melk en vlees, met
meer vitamines en mineralen. In mijn
natuurgebied heb ik vorig jaar zeventig
grutto’s geteld en zeventien broedparen
van grutto’s, kieviten en tureluurs. Om
nog meer natuur te ontwikkelen heb ik
een tweede stuk land gekocht. Crowd-
funding moet het rendabel maken en de
burger erbij betrekken. Elke are die
 iemand adopteert zal ik niet maaien,
 zodat de natuur zich kan ontwikkelen.
De snelkookpan waar ik uit ben gestapt
werkt ook verder door. Ik ontbijt nu met
havermout en mijn koeien haal ik niet
meer met de tractor op, maar te paard.’

Marjon Bolwijn

1 8 0 0
‘Biologisch boeren

past bij mijn hart
voor de natuur’

Melkveehouder Sjoerd Miedema (50)
veranderde van standpunt over

biologisch boeren.

Sjoerd Miedema: ‘Grasland rustiger bemesten geeft veel gezonder gras, melk en vlees.’ Foto Ivo van der Bent

De blanke westerse
man verliest zijn
macht ten
opzichte van
vrouwen en van
immigranten. 
Als we willen
samenleven, zullen
mannen moeten
accepteren 
dat de wereld 
is veranderd
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