
Chris De Stoop brengt intiem en intens

ournalist Chris De Stoop heeft
met zijn nieuwste, zeer ont-
roerende boekDit ismijn hof

gedaan wat gedaan moest worden:
beschrijven wat letterlijk en figuur-
lijk aan het verdrinken is. De ooit
‘deserterende boerenzoon’ die weg-
trok van de familiale boerderij om
de wijde wereld te zien, is hier niet
zozeer de observerende journalist
maar eerder chroniqueur van de
familiale landbouwwereld uit zijn
jeugd, die in sneltempo aan het ver-
dwijnen is. Zo snel dat de immer
drukke moderne mens het amper
opmerken zou.

De vraag is of De Stoop met zijn
vileine, sarcastische (en soms
terechte) kritiek op ‘de groenen’ en
de ‘nieuwe natuur’ zijn doel niet
soms voorbijschiet?

Naar het schijnt is het schrijven
van het boek De Stoop niet in zijn
koude kleren gaan zitten. Dat ver-
baast niet, want de pijn, het verdriet
en het gevoel van weemoed dat ‘aan
hem kleefde’ bij het schrijven van dit
verhaal, spreken uit bijna elke
pagina. Ik heb lang niet alle boeken

van De Stoop gelezen, maar dit is
wellicht zijn meest persoonlijke, ja
zelfs intiemste werk.

Op liefdevolle en pijnlijk eerlijke
wijze verweeft De Stoop het ‘ver-
dwijnen’ van zijn broer, die na de
dood van hun vader de boerderij in
het plaatsje (what’s in a name)
Zaligem draaiende hield, en het
langzaam aftakelen van zijn sterke
en trotse moeder met het grotere
verhaal over de teloorgang van het
boerenleven in de Zeeuwse polders
waar ooit Reynaert de Vos huishield.

Vertruttende natuur
Door een ironische wending van de
geschiedenis is De Stoop op een
gegeven moment letterlijk de laatste
op het erf: ‘Ik, van beide kanten
afkomstig uit grote boerengeslach-
ten, moet een einde maken aan de
eeuwenoude ketting van het boeren-
leven, terwijl boeren voor ons altijd
even vanzelfsprekend was als het
hebben van een moeder. Ik ben niet
eens de laatste schakel van de ket-
ting. Ik ben de tang die ze door-
knipt.’

Met dikke tegenzin, dat spreekt.
Want de historische navelstreng die
hij moet doorknippen, staat ook
voor een tijd waarin ‘rechtschapen-
heid nog via de moedermelk’ werd
toegediend, waar een woord een
woord was, waar de gemeenschap
geborgenheid bood. Ja, nostalgie
troef in dit boek, maar voorwaar
geen romantische nostalgie die je
leest bij sommige en vogue zijnde
conservatieve politici en denkers.
Wel diepgewortelde nostalgie, die
ruikt naar hard labeur, klei, stront,
urine en andere natuurlijke dampen
allerhande.

InDit ismijn hof tilt De Stoop een
persoonlijke geschiedenis uit de
zompige Zeeuwse polder op naar
een niveau dat ons allemaal raakt.
Het boek roept vragen op en
schreeuwt om meer maatschappe-
lijk debat. Want als alle familiale
boeren in Vlaanderen over twintig
jaar verdwenen zijn, wie produceert
dan nog ons voedsel? Zijn landbouw
en een gezonde natuur echt onver-
enigbaar? Wat is de ecologische
waarde van de op tekentafels
bedachte nieuwe ‘troetel-natuur’ of
‘nieuwe wildernis’?

MetDit ismijn hof schaart ras-
verhalenverteller De Stoop zich in
een grote en rijke traditie van schrij-
vers als John Steinbeck (Druiven der
gramschap), John Berger (De vrucht
van hun arbeid) en meer onlangs
Geert Mak (Hoe god verdweenuit
Jorwerd) en Frank Westerman
(DeGraanrepubliek). In essentie

geven al die boeken een stem aan de
‘kleine boeren’ en hun gemeen-
schappen, die vermorzeld werden
en worden door het oprukkende
grote geld, de industrialisering van
de landbouw, de globalisering, de
moderniteit en, welja, de rust zoe-
kende stedeling en natuurliefheb-
ber. Die laatste wil vanuit zijn fer-
mette graag een plattelandsgevoel
beleven, het liefst zo authentiek
mogelijk, maar wil geen mest(over-
schot) ruiken of de voorbijscheu-
rende tractoren horen.

De moderne mens en natuurlief-
hebber die in het Waasland – waar
het drama zich afspeelt – meer com-
passie voor de rugstreeppad en
kluut kan opbrengen dan voor de
ploeterende familiale boeren, die
vaak al vele generaties met, van en
op het land, de flora en de fauna
leven. Oftewel: genieten van vertrut-
tende natuur, compleet met houten
loopbruggetjes en infobordjes, ter-
wijl de boer verzuipt.

Bruggenbouwers
De Stoop schrijft zijn frustratie en
die van vele boeren in zijn geteis-
terde omgeving van zich af en zet de
natuurliefhebbers en boswachters
allerhande soms een beetje grotesk
neer als wat misantrope, groene fas-
cisten. En hoewel De Stoop zichzelf
als grote natuurliefhebber
beschrijft, zet hij met name de zeer
populaire organisatie Natuurpunt
veelvuldig te kakken.
Boeren hebben het – soms terechte,
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Testamentvaneen
Het nieuwe boek van Chris De Stoop is een
integer en bijwijlen bloedmooi eerbetoon aan
zijn geboortegrond en zijn boerenjeugd in de
Zeeuwse polders. De weemoed spat van de
pagina’s, maar is zijn gevoel altijd fair?
HANS VAN SCHAREN
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hulde aan zijn roots

somsonterechte –gevoel dat ze via
nieuwemilieumaatregelen (bewust)
wordenweggepest.Het is een senti-
mentwaaropde somsschizofrene
Boerenbond–zowel vakbondals
rijke agro-industriëleholding–al
vele jarenopeenvalsewijze inspeelt
(herinneru ‘degroenehoer’ aanhet
adres van toenmalig landbouw-
ministerVeraDuaenonlangsde
campagne ‘Stopdegroen-waanzin’).

Veel boeren–DeStoopwas tijdens
het schrijvenzelf parttimeboer –
beschouwdenzich lange tijd als de
eeuwenoudehoeders en rentmees-
ters vandeboerennatuur, vanhet
cultuurlandschap, debruggen-
bouwers tussenmensennatuur.
MaarDeStoopgeeft zelfmeerdere
malenaandat industriële landbouw,
ookwel ironischbio-industrie
genoemd, inderdaadvoor ecologi-
scheproblemenheeft gezorgd.De
landbouwals industriële exportma-
chineheeft zware ecologischeén
sociale gevolgen.

Dat is ookhetdramavande loop-
gravenoorlog tussenmilieubeweging
enerzijds enboerenorganisaties
anderzijds. Terwijl in feite ookDe
Stoopaangeeft dat een familiaal
landbouwbedrijf opeenecologisch
evenwichtigemanierkan functione-
ren.Die alliantie zoudenweallemaal
moetenaanmoedigenensteunen.

‘Mest is deGodvande landbouw,
werdvroeger gezegdengeschreven’,
aldusDeStoop. Ja, allicht,maardan
het liefst in eengesloten land-
bouwbedrijf,waarbij

demeststoffenvandedierendienen
als voedingvoordedaargeteelde
gewassen.Mest isuiteraardgeen
probleem, te veelmestwél.

DeStoopsbroerkoos erbewust
vooromhet zoogkoeienbedrijf klein
tehouden, omdathij niet afhankelijk
wilde zijn vanbankenofdebio-
industrie: niemandsmeester, nie-
mandsknecht.Getuigedeboeren-
protestenonlangs inBrussel en

elders, staat demeesteboerendie via
forse leningenwélmeegingenmet
meer, groter,moderner, hetwater (of
moetenwezeggendrijfmest?) aande
lippen.Een samenlevingwaarinde
meestemensen inde steden levenen
vervreemdzijngeraakt vanhetboe-
renlevenendevoedselproductie, zou
zichdaargrote zorgenovermoeten
maken.

Ookhet overheersendebeelddatde
boeren inhetWaasland stelselmatig
moestenverdwijnenomdat ernieuw
natuurgebiedmoest komen, verdient
watmeernuance.Alleenal rondde
boerderij vanDeStoops familie zijn
het vooral de industriële tomaten-
kweker, de rijkaardmet eendikke
villa, eenwindmolenvanElectrabel
eneenmeubelboulevarddiede zo
doorhemgekoesterde ‘verte’ vande
polderhebbenkapotgemaakt.

Verplichte kost
Het is zeerwelmogelijkdatdeallian-
tie diedemilieubewegingopeen
gegevenmomentaangingmetde
Antwerpsehaven–compensatiena-
tuur in ruil voor steunaandehaven-
uitbreiding– inderdaadergongeluk-
kigwas.Maardegrote slokopzijn en
blijvendeuitbreidingvande
Antwerpsehaven, de industrialise-
ring endeverstedelijking. Inde
vorige regeerperiodewerddaarvoor
inVlaanderen in totaal zo’n2.000
hectare landbouwgrondper jaar
ingepikt, voornieuwenatuurwasdat
500hectare.

In essentie iswatDeStoopaande
kaak stelt eenpolitiekprobleem:
welkeprioriteitenhanterenwebij de
verdelingvangrond?Waaromkrij-
genVlaamseboerendiehungrond
verliezen–endaarmeeeen stukvan

hunziel –niet automatischeenver-
vangendvruchtbaar stuk landaange-
wezen, zoals inNederland?

En ja, het ismakkelijkde spotdrij-
venmetgekunsteldeaangeharkte
nieuwenatuur,maarhetweeroppeil
brengenvanbiodiversiteit en rustge-
bieden, dat is ookeenwerkvan lange
adem,net als cultuur-historische
natuurdat is. ZoalsLucebert zei:
‘Alles vanwaarde isweerloos.’

Louter schietenopwat groen is,
heeft vaakverborgenagenda’s.Voor
eenkeer vergetenhoeveel geld een
miljoen is, iswellichtnuttiger.
Niettemin isdit boekverplichtekost
voorallemilieuliefhebbers eneen-
iederdie graaggezondeet.

Chris De Stoopwordt
geïnterviewd door Jos Geysels,
om 13 uur op Letterenboot 2.
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