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Jan Douwe heeft zichzelf wel eens gekenschetst als ‘wandelleraar’. 

Wandelleraar is een begrip uit de periode van ongeveer 1870-1920. 

Wandelleraren werden, naar Duits voorbeeld, vooral door landbouw-

maatschappijen aangesteld (landbouwkundige Staring heeft ooit protest 

aangetekend tegen dit germanisme en pleitte voor het begrip ‘omgaande 

leraars’, maar dat terzijde). Het waren deskundigen die over het platteland 

trokken om lezingen te geven voor boeren: dierenartsen, onderwijzers met 

een landbouwakte en dergelijke, maar bijvoorbeeld ook boeren die op een 

bepaald terrein veel kennis vergaard hadden. De aantallen toehoorders 

moeten tezamen in de honderdduizenden hebben gelopen en de invloed 

van de wandelleraren is groot geweest 1. Ze hebben onder andere ook 

bijgedragen aan de totstandkoming van de eerste lokale landbouw-

coöperaties. De betreffende kennis was deels ook van boerenbedrijven zelf 

afkomstig; boeren-waarnemingen en eigen experimenten op een klein 

deel van het bedrijf vormden belangrijke bronnen van kennis die 

vervolgens via het wandelpad van de leraar hun weg vonden naar andere 

boeren die vervolgens weer eigen ervaringen opdeden en zo voort en zo 

verder. De wandelleraar is naast leraar ook wandelonderzoeker. Je zou, met 

een beetje goede wil, de benaming wandelleraar kunnen zien als een 

beeldende en mooie benaming voor de haast ultieme combinatie van 

docent, empirisch onderzoeker en verspreider van kennis (die een co-

productie is van boeren en de wandelonderzoeker); wellicht passen de 

termen ‘OVO-drieluik’ en ‘gouden driehoek’ meer bij de hier beschreven 

praktijken dan bij de praktijken waarvoor ze later veelvuldig gebruikt zijn 

en worden. Waarom JD – zoals hij bij hem op de gang in De Leeuwenborch 

1. Zie H. Van den 

Bosch (1986),  

Landbouwscholen 

in Wageningen, LUW 

Wageningen.
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Over de paden van een 
onverwoestbare wandelleraar

Jan Douwe van der Ploeg

5

 

72 Ye Yingzhong: 

 The China connection

73  Sergio Schneider: 

  Embedded, Rooted and 

Committed

77 Frits Rijkenberg: 

 You made a difference

78 Gianluca Brunori: 

 Understanding Italy

79 Guido van Huylenbroeck: 

  Jan Douwe en de landbouw-

economen

80 Arie Rip: 

 Productieve complementariteit

81  Flaminia Ventura and Pierluigi 

Milone: 

  Heritage of collaboration and 

friendship 

83 de Promovendi

84 Peter Gerritsen: 

 The teachings of Don Juan

85  Lola Dominguez Garcia en Paul 

Swagemakers: 

 Altijd waren er lessen

86 Hielke Vermeulen: 

  Over Veenweiden, Freia, magere 

kalveren en vette wijven...

87 Little Meng: 

 Like a grandfather.

88 Zhao Yong: 

 Teacher, boss and friend

89  Miriam Paredes and Stephen 

Sherwood: 

  Discovering creativity and the 

limits of good hair

91  Eric Hees: 

 Trekkers naast de Trap

92 Adri van den Dries: 

 Keerpunt

93  Opiniemakers & 
Bekende nederlanders

94 Leo Klep:  

 (Ingezonden Manifest)

96 Dirk Strijker: 

 Framing

98  Dick Veerman:  

2016 – Het hoogtepunt van  

Jan Douwe’s gelijk

99 Laurent van der Poele: 

 Force Tranquile

100 Bram van de Vlugt: 

  Breedwerpig bovengronds 

uitrijden

101 Jan Marijnissen: 

 Een voorbeeld voor de   

 wetenschappers van vandaag

103 Roel Cazemier: 

  Krachtig perspectief voor 

agrarische ondernemers

102 Ton Verstegen: 

  De ongrijpbaarheid van de 

boerenstand

103 Bart-Jan Krouwel: 

 Onconventioneel plezier

106 Lambert Gosse Jansma: 

 Steun in donkere dagen

107 Marleen Felius: 

  Ulske Pietsje, het evenbeeld van 

Jan Douwe

Inhoud



de wetenschap wordt wel eens het onderscheid 

gemaakt tussen ‘fundamenteel onderzoek’ en 

‘praktijkonderzoek’. JD heeft laten zien dat met je neus 

vooraan staan in de praktijk en het serieus kijken naar 

op het eerste gezicht onbeduidend en futiel lijkende 

praktijken kan resulteren in het formuleren van nieuwe 

fundamentele vragen; alleen door te wandelen kom je 

op kleine, smalle paden en vind je nieuwe paden en 

aanzetten tot in de samenleving gewortelde 

vernieuwing en innovatie (daar waar veel wetenschap 

nogal eens over het verleden en heden heen springt en 

druk doende is, zoals JD het zou zeggen “de 

hedendaagse maatschappij te ordenen via door het 

expertsysteem gecreëerde en geïnstitutionaliseerde 

toekomstbeelden”).

Hij heeft in zijn loopbaan meerdere paden bewandeld, 

verkend en ook nieuwe paden gebaand, maar bovenal 

paden die afwijken van de hoofdstroom en het (liefst) 

daar dwars tegen in gaan. JD heeft een scherp oog voor 

het bijzondere, het afwijkende, het tegendraadse, een 

oog voor verscheidenheid bovenal, met een 

uitgesproken bewondering voor hen verschil weten te 

maken, als bron van inspiratie en vernieuwing. Deze 

paden heeft hij niet alleen bewandeld, onderweg heeft 

Over de paden van een OnverwOestbare wandelleraarde wandelleraar

Met leermeester Bruno Benvenuti

Aan de landbouwkundige wandel in China

Besmettelijke liefde voor landbouw, platteland en 
vrolijkheid
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hij medestanders en tegenstanders getroffen, 

medewerking en tegenwerking ondervonden, vrienden 

en ook vijanden gemaakt. In ieder geval was hij 

‘aanwezig’; een voormalig secretaris van het College 

van Bestuur (toen de WU nog LUW was en nog geen 

Raad van Bestuur nodig had) zei ooit: “als Jan Douwe 

binnenkomt, is de zaal meteen vol”. Het heeft JD 

gebracht waar hij nu is en wie hij nu is. Het heeft hem 

gevormd en hij heeft zijn vak- en tijdgenoten 

(deelgenoten) gevormd met zijn verhalen over wat hij 

onderweg zoal op het spoor is gekomen. JD is niet 

alleen een wandelaar maar ook een groot verteller, 

schrijver en spreker; zijn oeuvre is indrukwekkend en 

het aantal inspirerende lezingen ontelbaar. Maar zijn 

betekenis gaat veel verder dan hetgeen hij zelf heeft 

geschreven en heeft verteld; zeker zo belangrijk en 

betekenisvol is dat hij anderen heeft geïnspireerd, 

geënthousiasmeerd en heeft leren onderzoeken. Dan 

gaat het onder meer om studenten, promovendi, 

publicisten, collega- onderzoekers, boeren, 

beleidsmakers en politici op allerlei plekken in de 

wereld. JD ademt besmettelijke liefde voor landbouw 

en platteland en vrolijkheid uit, en op één of andere 

manier ook altijd perspectief. Hij zet mensen aan zelf 

weer nieuwe dingen te gaan doen, in Italië, China, 

Columbia, België, Zuid Afrika, Brazilië of de Noardlike 

Fryske Wâlden et cetera. Hoe vaak hebben we het niet 

gezien, een student die met zijn handen in het haar zit 

(motivatieproblemen, onderzoeksproblemen o.i.d.), bij 

Jan Douwe binnen gaat en weer enthousiast naar 

buiten komt en ‘er weer volop zin in heeft’. Daarbij gaat 

het niet alleen om ‘kennisoverdracht’, het gaat veel 

meer om liefde voor het vak en voor onderzoek, om 

mooie lessen in ‘hoe word ik wetenschapper’. Vrijwel 

altijd begon het bespreken van een film op college of 

een excursie met de vraag “wat zie je hier eigenlijk?”, “wat betekent dat?”; het ging steeds weer om scherp 

waarnemen, door het oppervlakkige of ‘mainstream-

verhaal’ heen kijken en hetgeen je ziet contextualiseren 

en in historisch perspectief plaatsen.

Dat kan worden geïllustreerd met vele voorbeelden. 

Uitspraken van twee Friese ‘zuinige boeren’ die zeggen: 

“Dat hoofdstuk dat over ons gaat, zet daar maar boven 

‘Wij tellen weer mee!’ ” en “Sûniche boeren; dat ben ik 

dus ook en ik ben er ook wel trots op dat ik daar bij zit, 

dat zijn wel de tûke boeren”. Een promovendus, aan het 

woord verderop in deze bundel: “many things I learned 

from you will be passed on to my students, now and in 

the future”. Een publicist, Ton Verstegen, schrijft in zijn 

mooie boek Rogge en Wilde Rijst dat hij dankzij jou 

weer praatjes krijgt en weer op het toneel verschijnt. 

Een recensent (Louis de Bruyn) over ‘The new 

peasantries’: “een verhaal van hoop op de toekomst dat 

zijn kracht put uit de weerstand en de herbeleving van 

de boerenlandbouw van vandaag”. En zo kunnen we 

vaak werd genoemd – zichzelf als wandelleraar 

kenschetste is denken we wel duidelijk, en anders 

wordt het wel duidelijk na het lezen van deze bundel.

Jan Douwe is consequent blijven wandelen. Ook al liet 

hij zich veelvuldig rijden (m.n. door Kees) en vliegt hij 

de hele wereld over, het ‘wandelprincipe’ is intact 

gebleven. Steeds weer vormen praktijken en verhalen 

van boeren en boerinnen het startpunt van zijn 

wetenschappelijk denkproces. Veel van de bekende 

dikke ‘key-publications’ vinden hun oorsprong en 

inspiratie in het ogenschijnlijke kleine en marginale; 

de grote EU-projecten met een fors budget vinden 

allemaal hun aanzet in kleine slecht betaalde 

activiteiten ergens in een uithoek op het platteland. In 



nog wel even doorgaan. Enneh, een niet onbelangrijk detail, dat geldt ook 

allemaal voor je (voormalige) collega’s van de leerstoelgroep Rurale 

Sociologie: hartelijk dank, en – hoewel je onvervangbaar bent – wij 

kunnen en gaan vrolijk verder met de liefde voor het vak en het geleerde... 

Wat het langst zal blijven nagalmen in de gangen van ruraal sociologen 

overal ter wereld is niet zijn volle stem, maar zijn re-conceptualisatie van 

‘peasantry’ als een sociale categorie naar ‘peasantry’ als proces: de 

continue zoektocht naar autonomie en het herpositionering ten opzichte 

van markt en technologie, staat en empire.

In deze bundel blikken we met enkele deelgenoten terug op de paden die 

JD samen met hen heeft bewandeld en gebaand en de belangrijkste 

mijlpalen die hij al doende met hen heeft bereikt (het aantal bijdragen is 

om praktische redenen beperkt). De doorlopen paden verbeelden daarmee 

zijn ‘loopbaan’. De vele inhoudelijke paden van Jan Douwe kruisen elkaar 

steeds weer in de tijd, maar hieronder hebben we er toch enkele benoemd. 

Voor velen is het misschien enigszins cryptisch, maar lezing van alle 

bijdragen zal de kleurrijke en levendige inhoud van de verschillende paden 

openbaren:

• Studie in Wageningen

• Boerengroep, o.a. boek met Jaap Frouws over landbouwvoorlichting

•  Afstudeeronderzoek in Peru; boek De Gestolen Toekomst.

• Ontwikkelingssamenwerking in Guinee Bissau en Colombia.

• Tijdschrift voor landbouw en politiek Marquetalia

• Promotie onderzoek in Italië en Peru.

• Bedrijfsstijlen onderzoek.

•  Vernieuwing van landbouw en platteland in NL en EU: eerste milieu-

coöperatie VEL/VANLA; Waddengroep en erkende streekproducten; EU 

projecten CAMAR, IMPACT, ETUDE; Atlas van het Vernieuwend 

Platteland; Kleurrijk Platteland; Living Countrysides; Raad voor het 

Landelijk Gebied; de Cork verklaring over plattelandsontwikkeling.

•  Kiemen van vernieuwing en transitie: NWO project Agrinovim;  

Bodem-Plant-Dier systeem.

•  Commoditization debate; Food Empires; Repeasantization: EU, Brazilië, 

China.

•  High Level Panel of Experts (HLPE) on Food Security and Nutrition of the 

Committee on World Food Security, FAO; Food sovereignty – La Via 

Campesina, International Peasant’s Movement.

•  Integratie van alles in de praktijk van de volkstuin.

Jan Douwe has characterised himself as ‘wandelleraar’ (walking teacher). This 

is a concept that dates back to the 1870-1920 period. Walking teachers were, 

based on a German example, primarily employed by farmers’ unions. They 

were experts who travelled through the countryside to give lectures to farm-

ers. Some of the walking teachers were veterinarians, others were teachers at 

agricultural schools and some were farmers with a specific field of expertise. 

Hundreds of thousands of farmers were reached by these walking teachers 

and their impact on farming is acclaimed to have been high 1. They have, for 

instance, contributed to the development of the first agricultural cooperatives. 

Walking teachers partially gained their knowledge from farmers: farmer’s 

observations and interpretations of on-farm experiments were an important 

source of knowledge, that found its way to other farmers via the trail of the 

walking teacher. Hence, while moving from one place to the other the walk-

ing teacher both taught to and learned from farmers. In addition to being a 

teacher the walking teacher was also a researcher. In fact, the walking teacher 

embodied the perfect combination of teacher, empirical researcher and agri-

cultural extensionist. Why JD – as many of his colleagues at the Rural Sociol-

ogy Group often called him – described himself as a walking teacher is quite 

obvious and, if not, it will become clear when reading this magazine.

Jan Douwe has consistently continued to walk. Although he often travelled 

by car or plane to visit places all over the world, the principle of walking has 
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remained. Time and again the practices and stories of 

male and female farmers constituted and shaped his 

scientific thinking. Many of his key publications originate 

from and are inspired by what many others perceive to be 

marginal and irrelevant. And many of the larger EU-fund-

ed research projects have their origin in small, and usually 

poorly funded, research activities in remote rural places. 

In the world of scientific research quite often a distinction 

is made between fundamental and applied research. JD 

has shown that good fundamental questions begin with a 

sincere interest in and proper analysis of seemingly trivial 

and futile practices. Only by walking along small and 

narrow paths does one discover new paths and seeds of 

change and innovation. This is in stark contrast with the 

“reordering of contemporary society on the basis of insti-

tutionalised future images created by the expert system”, 

as JD would phrase it. 

During his career Jan Douwe has explored and travelled 

multiple routes and created new pathways. Above all, 

these were routes and pathways that diverted from the 

mainstream, and preferably ones that opposed it. He has a 

keen eye for extraordinary, deviant and unorthodox phe-

nomena, and above all, for diversity. He has an explicit ad-

miration for those that are capable of making a difference, 

of being a source of inspiration and innovation. JD has not 

travelled these routes alone. Along the way he has found 

supporters and opponents, encountered cooperation 

and opposition, and made friends and enemies. This has 

taken him to where and who he currently is. It has shaped 

him and he has shaped his colleagues and companions 

through his stories about his encounters and discoveries 

during his many journeys. JD is not just a traveller, but 

also a great storyteller and writer. His has an impressive 

oeuvre and an uncountable number of inspiring lectures 

and public speeches. His impact goes beyond that what 

he has written and spoken about. Equally important is that 

he has been a source of inspiration for many others, such 

as MSc and PhD students, writers, fellow researchers, 

farmers, policymakers and politicians all over the world: in 

Italy, China, Columbia, Belgium, South Africa, Brazil, and 

the Northern Frisian Woodlands. He has a contagious love 

for farming and the countryside. And in one way or the 

other, he is always able to think in terms of opportunities. 

We have often witnessed students entering JD’s room in 

despair and leaving his room inspired and full of enthusi-

asm. Motivating and encouraging people is not just about 

the transfer of knowledge, but much more about con-

veying love for the domain and for doing research. When he showed a movie 

in one of his courses or took students on a field trip, he always started with 

the following questions: “what do you see” and “what does it mean”. He really 

encouraged students to have a keen eye for everyday realities, to look beyond 

the mainstream story and to contextualise practices and stories and put them 

in a historical perspective.

His impact and keen eye for everyday realities can be illustrated by a vast 

amount of examples. For instance two Frisian ‘economic’ farmers in response 

to one of Jan Douwe’s publications: “This chapter is about us, we are taken se-

riously” and “I am proud to be an economic farmer”. Or a former PhD student: 

“Many things I learned from you will be passed on to my students, now and 

in the future”. A writer, Ton Verstegen, writes in his beautiful book “Rogge en 

Wilde Rijst” (Rye and Wild Rice) that Jan Douwe has inspired him to tell stories. 

A book reviewer, Louis de Bruyn, writes about ‘The New Peasantries’: “a story 

about a hopeful future that finds its strength in resistance and the reliving of 

contemporary peasant agriculture”. And as this magazine shows, there are 

many more for whom Jan Douwe has been a source of inspiration. Last but 

not least, this also holds true for Jan Douwe’s (former) colleagues of the Rural 

Sociology Group: thank you so much and – although you are irreplaceable – 

we will remember your lessons and insights and love for research and contin-

ue to do research in the domain so dear to you. What will remain for a longer 

period of time in the international rural sociology community is your re-con-

ceptualisation of peasantry from a social category to a process: the continuous 

quest for autonomy and the repositioning vis-à-vis markets, technology, state 

and empire.

In this magazine we and other fellow travellers look back at the trails Jan Dou-

we has walked and created with them and the important milestones he has 

achieved. Together the different trails, that cross one another time and again, 

depict his career. To this end we have distinguished the following trails:

On the traIls Of an IndestruCtIble walkIng teaCher
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• Masters in Wageningen;

•  Boerengroep (Peasants/Farmers Foundation), including a book with Jaap 

Frouws about agricultural extension;

•  Master thesis research in Peru and book ‘De Gestolen Toekomst’ (The Stolen 

Future);

• Development cooperation in Guinee Bissau and Colombia;

• Marquetalia, magazine for agriculture and politics;

• PhD research in Italy and Peru;

• Farming styles research;

•  Agricultural and rural innovation in the Netherlands and the EU: first 

environmental cooperatives VEL and VANLA, Wadden group and certified 

regional products, EU-funded projects CAMAR, IMPACT and ETUDE, Atlas 

of the Renewing Countryside, Kleurrijk Platteland (Colourful Countryside), 

Living Countrysides, Council for Rural Areas, Cork declaration on rural 

development;

•  Seeds of innovation and transition: NWO AGRINOVIM project, Soil-Plant-

Animal system;

•  Commoditization debate, Food empires, Repeasantization in EU, Brazil and 

China;

•  High Level Panel of Experts (HLPE) on Food and Nutrition Security of 

the Committee on World Food Security, FAO, Food sovereignty – La Via 

Campesina, International Peasant’s Movement;

• Integration of all of the above in community garden.

12 13
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sjef gussen-
hoven
oNtwikkE- 
LiNGswERkER 
iN GuiNEE- 
BissAu  
EiND JAREN ‘70

Op een dag 
kwam hij in 
Bissau aan met 
twee gebroken 
polsen

Ik ben trots op 
mijn vriend 

1977: onze eerst kennismaking met Jd was 
per brief. Vanuit Colombia schreef de veel-
belovende, geëngageerde ontwikkelings-
werker aan het angola Comité in amsterdam 
dat hij graag een bijdrage wilde leveren 
aan de opbouw van de recent vrijgevochten 
Portugese koloniën in afrika. Immers, na 
lange bevrijdingsoorlogen, die leidden tot 
de val van de dictatuur in Portugal, wisten 
bevrijdingsbewegingen in angola, Mozam-
bique, Guinee-Bissau en Kaapverdië hun 
onafhankelijkheid te verwerven. revolutie 
en vrijheid!

revolutionair  
ontwikkelingswerk

Het werd Guinee-Bissau, waar we 

bezig waren een ruraal ontwikke-

lingsprojekt uit te voeren met gulle 

fondsen van de Nederlandse ontwik-

kelingssamenwerking, toen onder 

minister Jan Pronk. Het projekt was 

gericht op verbetering van drinkwa-

tervoorziening en gezondheidszorg 

in het zuiden van dat land(je). Natte 

tropen met veel modder en oerbos, 

en een bevolking die zwaar te lijden 

had gehad van de oorlog. Met een 

aantal jonge ontwikkelingswerkers 

werd begonnen gezondheidsvoor-

lichting op te zetten en inzicht krijgen 

in de dorpseconomie, vrijwel geheel 

zelfvoorzienend, waar de beroemde rijstpolders (bolan-

ha’s) cruciaal waren. JD kreeg de opdracht de sociologi-

sche basis te leggen voor de interventies. Hij verzamelde 

veel gegevens, later terug te vinden in publikaties, maakte 

er veel vrienden onder de stoere rijstboeren van de 

Balanta stam en verdiepte zich in hun indrukwekkende 

(agri) cultuur en produktiesystemen. Als hij even in de stad 

kwam kregen we bij een schaars biertje op mijn terras in 

geuren en kleuren zijn avonturen te horen. Zoals over die 

omgevallen woudreus die door de bosgeesten weer over-

eind was gezet, en over de ongekende kracht waarmee 

de Balanta’s de dijkjes in stand hielden van hun rijstpol-

dertjes. Op een dag kwam hij in Bissau aan met twee 

gebroken polsen, die hij opliep staande achter op een 

vrachtwagen die op een weggetje door de bush te snel en 

door te veel kuilen scheurde. Door een stevige Cubaanse 

arts werden de breuken handmatig weer ‘gezet’, zonder 

verdoving. JD hield zich groot en kon gelukkig direct door 

op vakantie.

Een aantal jaren later, hij was neergestreken in het goed 

geregelde Wageningen, lokte Afrika weer en de passie 

die JD op de been hield: de motorfiets. Met twee gelijk-

gezinde coureurs werd het plan opgevat de Sahara te 

bedwingen op 500cc Off the Road Yamaha’s. Een gele 

kampeerbus die die reis al eens eerder had gemaakt, werd 

volgestouwd met banden, smeerolie en reserve onderde-

len, blikken nasi, veel pakken soep en flessen goedkope 

jenever. In het zuidelijkste puntje van Algerije, bleek de 

grens met Niger gesloten vanwege een staatsgreep. We 

kampeerden ‘n weekje tussen de rotsen en het zand bij 

Tamanrasset, kwamen bijna in botsing met een Fokker op 

een airstrip bij Niamey. Een eindje verder werden we even 

gearresteerd door de politie in een nationaal park toen we 

tegen het verbod in stopten om wat foto’s maakten (‘vous 

avez volé notre beauté )̀.Uiteindelijk slaagden we er in 

al onze voertuigen te verpatsen op de markt in Cotonou 

(Benin), genoeg voor de vliegtuigkaartjes terug naar huis.

Jaap Nieuwenhuize
MEDEstRiJDER EN -wANDELAAR

Vriendschap

Jan Douwe en ik zijn 50 jaar bevriend! Onze vriendschap staat en krijgt er 

door de kinderen en kleinkinderen alleen maar een dimensie bij.

Met Jan Douwe kan je lachen en huilen. Jan Douwe bulkt van de levenslust 

en als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ervoor. Je kunt hem vertrouwen, 

ook als het moeilijk wordt.

Ik ben trots op mijn vriend en zijn geleverde prestaties (kinderen, echt-

genoot en de maatschappij).

Op naar een nieuwe etappe, waarin we doorgaan voortbouwend op de 

ingeslagen weg...

studIevrIenden en mede-OntwIkkelIngswerkers
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Jorge 
Vílchez 
Sandoval
AMiGo, hiJo 
DE uNos DE 
Los GRANDEs 
DiRiGENtEs 
CAMPEsiNAs DE 
LA CoMuNiDAD 
DE CAtACAos

in Comunidad 
Campesina san 
Juan Bautista de 
Catacaos

globalización que ha dado sus ventajas, pero ha traído 

grandes desventajas en el territorio comunal.

En este escenario difícil que estamos atravesando 

recordamos a Juanito, pues a través de su intelecto 

ha dado a conocer a la comunidad de catacaos al 

mundo. Se ha conocido no solo el territorio comunal 

sino también las destrezas que tenemos los catacaos 

(Agricultores, alfareros, Orfebres y su gastronomía 

expresada en la chicha y el ceviche de caballa con 

cancha cocida en arena caliente.

Seguiremos siendo la familia que mantiene vivo el 

pensamiento de José del Carmen Vílchez Lachira, en la 

búsqueda de un futuro mejor para los que trabajamos 

el campo.

En esta nueva etapa de tu vida Juanito siempre estarás 

vivo entre nosotros, por el aporte intelectual dejado 

para el recuerdo de una comunidad que no cesara de 

agradecer y recordar en especial los amigos de San 

Pablo Sur “Tierra de lucha campesina”.

granifero, y cultivos en pequeña 

escala como pan llevar.

Jan desde que llega se identifica con 

los campesinos pues el usaba las 

ojotas, la alforja en la que llevaba sus 

cosas, así mismo él se trasladaba en 

la carreta jalada por un burro.

Compartía a diario con los 

comuneros las labores agrícolas, el 

apaño algodón compartió la gata 

con la gente y aplacaba la sed con la 

bebida del pueblo que es la chicha 

de Maíz.

Estaba involucrado siempre en los 

grandes debates que había en el 

seno de la comunidad, para definir 

como la comunidad podía desbrozar 

el camino hacia una sociedad más 

justa.

En esta época se vivía la lucha por 

la tierra y el agua, se trabajaba 

con apoyo de Banco Agrario se 

comercializaba con el dueño del 

Monopolio del algodón Grupo 

romero, que pagaba precios injustos 

por algodón rama, Jan vivió y 

en la costa de mi país se encuentra la región 
Piura y en cuyo territorio se desarrolla la 
ancestral Comunidad Campesina San Juan 
Bautista de Catacaos, en el año 1973 en el 
Perú se implementa la reforma agraria y en 
Piura se crea 09 cooperativas comunales y 
en este periodo también se había generado 
la invasión de tierras, los comuneros que no 
tenían tierras integraban este movimiento se 
crean las unidades comunales de producción, 
estas tierras fueron siempre propiedad de la 
Comunidad, se hacía honor a un principio 
comunal ‘la comunidad es indestructible y 
autónoma’.

En este periodo llega a Perú el joven holandés Jan Van der 

Ploeg, que había culminado sus estudios de sociología 

en la universidad de Wageningen y Amsterdam, él llega 

a Piura y se interesa por analizar la problemática que 

ocurría en el territorio comunal, se instala en la Unidad 

Comunal de Producción San Pablo Sur N° 2 donde un 

grupo de comuneros de los caseríos Tablazo Norte y Sur, 

Yapato, Monte Sullon, Catacaos, empezaba a trabajar la 

tierra y empezaban a generar economía desarrollando 

cultivos emblemáticos de la zona “Algodón Pima”, sorgo 

Mirando las huellas del sufrimiento

Jan identifi-
ceert zich met 
de boeren, 
want hij loopt 
op sandalen. 
draagt zijn 
eigen spullen 
en verplaatst 
zich met een 
kar, getrokken 
door een ezel

studIevrIenden en mede-OntwIkkelIngswerkers

compartió el sufrimiento de los 

comuneros productores de algodón.

Por todo lo que expresamos en 

estas líneas los comuneros de hoy 

reflexionamos y estamos con la 

mirada de un mundo distinto pues 

ahora estamos con la presencia de la 
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Eppo Bolhuis
PRoMotiE-
CoLLEGA

De nieuws- 
gierigheid van 
Jan Douwe 
kende geen 
grenzen

Joop den uyl bij de 
promotie van Jan 
Douwe en Eppo

Jan douwe en ik gingen in september 1980 
het avontuur tegemoet met ons promotie- 
onderzoek. Twee jaar gingen wij veldonder-
zoek doen, eerst in Italië en daarna in Perú 
dat wij beiden goed kenden uit ons stagejaar. 
Het waren spannende jaren.

De promotiejaren

In Rome aangekomen kwamen wij - 

dank zij introducties van Bruno Ben-

venuti - bij Staatsecretaris Pignagnoli 

van het Ministerie van Landbouw 

terecht. Hij zorgde ervoor dat wij in 

Italië onderzoek konden doen, maar, 

ook belangrijk, hij nam ons gelijk mee 

naar één van de beste restaurants van 

Rome om daar lekker te lunchen. Een 

dergelijke met alcohol oversproeide 

maaltijd midden op de dag waren 

wij niet gewend. Er zouden er nog 

heel wat volgen. Veel boeren die wij 

interviewden produceerden naast 

melk en graan ook hun eigen wijn, 

en waren maar wat bereid ons van 

hun wijn te laten proeven. Dankzij 

Benvenuti en Pignagnoli liep ons 

onderzoek op rolletjes; er kwamen 

data voor ons beschikbaar, deuren 

van onderzoeksinstituten werden 

gastvrij geopend. 

In Perú was de gastvrijheid eerder 

meer dan minder, maar het culinaire 

niveau anders. Er werd heel wat rijst 

met kip of vis verorberd en bier ge-

dronken in plattelandstentjes terwijl 

wij ijverig aantekeningen zaten te 

maken over alles wat we ondertussen 

aan de weet kwamen over de lokale 

landbouwbeoefening. 

De nieuwsgierigheid van Jan Douwe 

kende geen grenzen. Beroemd en 

berucht bij ons was een melkveehou-

der uit de Parma streek waar hij vaak 

naar terug ging om tot in de finesses 

uit te pluizen wat daar nu toch aan de 

hand was. ‘s Avonds kwam hij bijna 

bevroren terug, want op de motor 

was het in de winter ijskoud. Dan zei 

hij dan tegen mij “die nummer 50 

(zijn kengetal in de boekhouding) had 

het over goed boeren”. En dan volgde er een uitgebreide 

uiteenzetting over datgene wat deze boer “goed boeren” 

vond. In die tijd dachten vele landbouwwetenschappers 

dat er één unilineair ontwikkelingspad voor een melkvee-

houder was (in Nederland betekende dat: rentesubsidie 

aanvragen, ligboxenstal bouwen, intensiveren). Wij zagen 

aan de hand van de bedrijfsdata en de interviews dat er 

meerdere ontwikkelingsstijlen mogelijk waren. Het was 

fascinerend om daar diep in te duiken. Die fascinatie en 

nieuwsgierigheid heeft Jan Douwe zijn hele leven gehou-

den. Professor Hofstee was daarbij zijn grote voorbeeld.

Zelf ben ik na onze promotie een andere kant op gegaan, 

directeur van de brancheorganisatie van de zuivelsector 

geworden en van Campina, en later Tweede Kamerlid. 

Regelmatig zagen Jan Douwe en ik elkaar, en dan was hij 

altijd zeer nieuwsgierig hoe het nu in zo’n organisatie toe-

ging. Hij realiseerde zich goed dat een heel leven aan de 

Universiteit ook betekent dat andere organisaties en hun 

cultuur je dan vreemd blijven, tenzij je je er hardnekkig in 

verdiept. En die hardnekkigheid had hij.

Bertus  
Haverkort
oNtwikkE- 
LiNGswERkER 
iN CoLoMBiA iN 
DE JAREN ‘70

voorbij de gestolen toekomst

Volgens een bekende auteur was in Peru de toekomst gestolen. 
Maar In Colombia wilde lopez Michelsen de toekomst verze-
keren door ‘Cerrar la Brecha’. PMUr met haar p.e.a. de f.a.t. 
zouden het verschil maken. een super team met extremen in 
visie, deskundigheid en politieke oriëntatie. een super positie 
in een super organisatie Sena. Politiek onafhankelijk en toch 
gepolitiseerd naar de goede kant.

En ’s nachts 
stampend op 
je typemachine 
om je opbrui-
sende ideeën 
uit te werken

Wat een ontdekkingstocht in ons eigen kunnen en onkun-

de! Wat een uitdaging om samen te werken en bondjes 

te sluiten! Wat een genot te paard door de bergen, in de 

kroegen in de krochten van Medellin!

Wat een avonturen met Alfonso, Lydia, don Ruiz, en met 

Maria Victoria, Maria Eugenia, Gilberto en Hugo! Wat een 

gesprekken over coöperaties, gerechtigheid, economie en 

sociale fenomenen!

Wat een exposure door reizen, fotograferen van mensen 

en vogels!

Wat een vriendschap met Gabriel, Cecilia, Berna en als ze 

op bezoek was, Sabine. Wat een onvergetelijke tijd!

Overdag zwoegend in het team, onderhandelend, ver-

wonderend, boos en toch steeds weer kansen zien.

’s Avonds een pilsje of twee (?) op het terras boven de 

quebrada in el Poblado.

En ’s nachts stampend op je typemachine om je opbrui-

sende ideeën uit te werken en te onderbouwen met voet-

noten die soms langer waren dan de hoofdtekst. Beroemd 

was voetnoot 12a, derde alinea. Daar zat de essentie van 

de schat van je ideeën verborgen.

En de volgende dag te laat op de vergadering aankomend. 

Teleurgesteld dat we niet even je 

twintig pagina’s nachtelijke pen-

nenvrucht konden doornemen en 

aanvaarden.

Je perquecas waren geroemd. Je 

motor was stoer, je mooie ogen 

en charmes verleidelijk. Je ideeën 

briljant, irritant en onwerkbaar, voor 

elk wat wils.

En je gesprekken met de boeren 

tijdens veldwerk en paardetochten 

gaven nieuwe inzichten en voeding 

aan nieuwe gedachten en voetnoten.

En wat een leerervaring om desillusie 

niet te laten verworden tot frustratie 

maar om door te gaan en nieuwe 

wegen te blijven zoeken! Jij in de 

universitaire wereld, met sterke bin-

ding met boeren en boerengroepen. 

Tegen de stroom in, boek na boek, 

idee na idee, plek na plek.

Ik, blijvend in de uitvoering probe-

rend de boerenkennis te begrijpen en 

te versterken van binnenuit.

Soms met tussenposen, maar altijd in 

verbinding gebleven.

Dank, en nog veel inspiratie en vitali-

teit gewenst.

studIevrIenden en mede-OntwIkkelIngswerkers

Glind
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‘Tagliatelle  
non so’

De Parmigno- 
Reggianokaas 
heeft in ons 
beiden een 
enorm  
enthousiasme 
opgewekt

Giovanni spinge l’aratro

Deze letterlijke italiaanse vertaling van Jan Douwe van der Ploeg valt bij 

ons regelmatig te beluisteren. Oktober 1983, een maand voor mijn vertrek 

naar Italie, heb ik je leren kennen in een donkere kamer aan de Lawickse 

Allee. Misschien was het donker vanwege het de weersomstandigheden. 

Bruno Benvenuti had me aangeraden met jou te praten, want jij wist alles 

van het project ‘Guastalla due’, een onderzoek waaraan ik ook zou deelne-

men. Voor die tijd was je al bekend bij vele boeren hier in Emilia-Romagna, 

waarmee je lange geprekken had gevoerd, nadat je jezelf had uitgepeld uit 

het motorpak. 

In dit nieuwe project hebben we honderden variabelen van zo’n 200 

melkvee en fruit bedrijven overhoop gehaald. Naast ons waren in Frascati 

andere onderzoekers bezig met analyses van het gedrag van sterren in de 

melkweg in het heelal, maar wij hielden ons bezig met de melkproductie 

per koe en of er gras tussen de fruitbomen groeide of niet. Dit wekte bij de 

astronomen de nodige hilariteit op! Het eten tussen de middag met Liano, 

Bruno en Ezio was een genot met een ober, die niet precies wist wat hij kon 

aanbieden op het menu: “tagliatelle non so”.

In diezelfde jaren tachtig ging je in conferenties in debat met de Fiat 

tractoren fabriek over hoe de landbouw er in het jaar 2000 uit zou zien. De 

mensen van de Nederlandse ambassade hielden een oogje in het zeil of 

het allemaal wel door de beugel kon. Ze konden toen nog niet weten dat je 

ooit deel uitmaakte van de Italiaanse delegatie tijdens een conferentie in 

Taormina. Wat zouden ze wel niet gedacht kunnen hebben!

Je blijft in Emilia-Romagna een fenomeen en vanuit de handen van 

Pezzani kreeg je ooit een prijs van de vereniging Bizzozzero als erkenning 

voor wat je voor de boeren hier hebt betekend. Je bezocht dezelfde boeren 

van deze vereniging 20 jaar later om na te gaan hoe ze zich verder ont-

wilkkeld hadden en hoe velen erin slaagden zoveel mogelijk hun auto-

nomie te behouden ten aanzien van externe markten. Ik heb ook nuttig 

gebruikgemaakt van jouw gezichtspunten, maar vooral van je stimulans 

en begeleiding naar mijn promotie. De Parmigiano-Reggiano kaas heeft in 

ons beiden een enorm enhousiasme opgewekt. 

Kees de Roest
CRPA (CENtRo RiCERChE PRoDuzioNi ANiMALi) 
REGGio EMiLiA, itALiA

‘ En wat een 
leerervaring om 
desillusie niet te 
laten verworden tot 
frustratie maar om 
door te gaan en 
nieuwe wegen te 
blijven zoeken!’

Bertus Haverkort

studIevrIenden en mede-OntwIkkelIngswerkers

De Bizzozeroprijs als 
erkenning voor wat 
je voor de boeren in 
Emilia-Romagna hebt 
betekend
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Loet van Moll
tEkENAAR

In 1970 begon ik mijn studie in Wageningen, een paar jaar later dan Jan 

Douwe van der Ploeg. Een herinnering die onuitwisbaar op mijn netvlies 

staat is verbonden aan het college Economie.

Dat college volgden ook de leden van de Universitaire Socialisten Unie 

(USU). Ze zaten als een blok vooraan in de zaal, rondom voorman Jan 

Douwe van der Ploeg. Niet lang na aanvang van het college ging Jan 

Douwe rechtop staan.

Met zijn kenmerkende zware stemgeluid begon hij uit te varen tegen de 

docent. Naar ik meen was dat Thurlings (hoogleraar), die onthutst stilviel. 

Jan Douwe hield een betoog tegen de achterhaalde beperkte klassieke eco-

nomie. Af en toe werd hij bijgevallen door andere leden van de USU. Een 

fascinerend schouwspel! Achteraf: de jaren ‘70 ten top.

Een fascinerend 
schouwspel

uit: Landinrichting 
1989, en spil 1996
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De 

leeUwenbOrch 

en cOllega’S
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Douwe, ‘die boekjes gaan niet eerder 

naar de drukker dan als Ans het ge-

zien heeft’. En daarna gingen Cees en 

ik naar Assen, naar van Gorcum om 

alles te brengen. 

Soms zei Jan Douwe tegen me: ‘Ans, 

wil je effe iets reserveren, dat of dat 

project is klaar en nu gaan we lekker 

met z’n allen eten’. Dat vond ik leuk. 

Maar op een gegeven moment heb ik 

tegen hem gezegd: ‘Ik weet wel iets 

beters dan weer alleen bier drinken 

en kletsen over het werk’. Ik heb toen 

voorgesteld om eens per jaar met 

z’n allen een weekend bij elkaar te 

komen op de camping in Arcen waar 

Cees en ik al jaren stonden. Iedereen 

in een tentje, dat kon voor weinig 

geld. Jan Douwe vond het een prima 

idee en het werden hartstikke leuke 

weekenden waarin ik ook de partners 

en de kinderen van iedereen heb 

leren kennen.

Hoe vond je hem als ‘baas’?
De samenwerking met hem was 

goed. Jan Douwe was een leuke baas, 

heel slim en altijd erg druk met zijn 

werk en lawaaierig. Maar dat laatste 

was ik ook en ik ben net als hij een 

beetje anders dan een ander. Verder 

we rookten allebei. Echte ruzie heb-

ben we nooit gehad. Hij zei alles wat 

hij dacht en dat deed ik ook, dus dat 

kwam goed, ik vond dat prima. Het 

betekende wel dat we soms woorden 

hadden. Bijvoorbeeld, wanneer hij 

naar mijn idee mensen met wie hij 

een afspraak had te lang liet wachten 

en ik tegen hem zei ’dat kun je niet 

maken’. Of wanneer hij zei ‘dat heb 

je verkeerd gedaan Ans’, en ik dan zei 

‘nou volgens mij niet hoor’, ja dan was 

er even gedoe. Hij zei ook wel eens 

‘Ans maak even wat geld naar die en 

die over’. Maar soms was het zo dat 

die al geld hadden gehad en dan zei 

ik ‘dat kan niet hoor’. Ook dat gaf wel 

even gedoe. Maar hij was de baas. 

We verschilden ook van elkaar hoor... 

De eerste jaren werkten Jos (Michel) en ik om beurten 

voor hem. Ik vond het wel prettig en hij denk ik ook wel 

want hij kwam altijd bij mij terug, met name als er een klus 

was met vreemde talen. Talen heb ik altijd leuk gevonden. 

Waar ik ook altijd van genoot waren de buitenlandse rei-

zen die we later maakten in verband met Europese projec-

ten die hij binnenhaalde, zoals het grote CAMAR-project. 

Ik werd toen project beheerder, ik moest er voor zorgen 

dat iedereen werd betaald. In 1992 volgde Jan Douwe 

prof. Hofstee op Westerse Sociologie op en zo kwam ik op 

die vakgroep terecht. Ik beheerde het geld en heb bijvoor-

beeld al de bedrijfsstijlen boekjes, die ik trouwens nog 

steeds heb, getypt. Dat vond ik leuk om te doen. In het 

begin maakten de onderzoekers die boekjes zelf op maar 

er mocht geen foutje in zitten en dat gebeurde natuurlijk 

toch wel eens. En ik zag altijd de fouten, dat was niet gek 

want mijn vader was drukker. Na een paar keer zei Jan 

Jan Douwe is  
gewoon Jan Douwe

ans: Tja, wanneer ben ik begonnen om voor Jan douwe te 
werken… ik werkte al bij de vakgroep niet-Westerse Socio-
logie. Op een dag vertelde nannie (Brink) dat er een nieuwe 
docent/onderzoeker was aangenomen, het ging om ‘de 
lastigste student’ die daar jaren eerder bij prof. van lier had 
gestudeerd. Het leek mij wel leuk, dan kwam er eindelijk een 
beetje leven in de brouwerij. Ik denk dat hij in 1984 daar kwam. 

Die boekjes 
gaan niet 
eerder naar de 
drukker dan als 
Ans het gezien 
heeft

tenaar, dat was in mijn ogen erg positief. Er bestonden 

geen regels voor hem. Ik herinner me dat we ergens in 

Groningen waren op een plaats waar niet mocht worden 

gerookt. Stak hij rustig een sigaartje op en er was niemand 

die het lef had er iets van te zeggen. 

In het begin woonde ik al die avonden en vergaderingen 

waar Jan Douwe een lezing gaf, bij. Na afloop vroeg 

Jan Douwe mij altijd: ‘wat vond je ervan, heb je nog wat 

gehoord?’ Wat er namelijk altijd gebeurde was dat in de 

pauze na afloop van zijn lezing de toiletten vol liepen. Ik 

was daar dan ook. En dan stonden al die mannen tegen 

de muur, keerden hun hoofden naar elkaar en vertelden 

wat ze van de spreker vonden. Nou, ik heb vaak gehoord 

dat ze zeiden ‘Man, eindelijk iemand die ik kan verstaan, 

die ik kan begrijpen’. Ze waren altijd zeer ingenomen met 

het praatje van Jan Douwe. Na de pauze kwamen altijd 

de vragen... ik heb nooit anders dan positieve reacties 

gehoord. 

Door al die bijeenkomsten waar hij sprak bij te wonen 

leerde ik ook dat hij voor mensen een ingang naar de mi-

nister van Landbouw was. Boeren vroegen of Jan Douwe 

hun problemen in Den Haag kon aankaarten. En hij sprak 

niet alleen voor boeren maar ook voor andere belang-

hebbenden die wel een lijntje met Den Haag konden 

gebruiken. 

Op een gegeven moment dacht ik echter, ‘ik ga effe het 

dorp in als hij aan het praten is’. Jan Douwe had name-

hij vond mij nogal stijfjes. Toen ik op 

een buitenlandse reis bijvoorbeeld 

commentaar had op het gedrag van 

sommige congres bezoekers noemde 

hij me een trutje... Afijn, het was maar 

goed dat ik ouder was, anders was 

het nooit goed gegaan denk ik.

Ik heb nooit van die vakgroep weg 

gewild, ik kon het ook altijd goed 

met de anderen daar vinden. Het 

was altijd lekker lawaaierig, het was 

geen dooie afdeling. Andere mensen 

wezen me wel eens op een andere 

baan maar dan zei ik ‘ik ga nooit bij 

Jan Douwe weg’. 

Ik vond Jan douwe totaal geen 
ambtenaar
Cees: Dat ik vaak gelegenheidschauf-

feur voor Jan Douwe ben geweest 

dat zal wel via Ans zijn gegaan. We 

zijn samen op veel op pad geweest 

en ik vond het geweldig. Altijd als we 

de eerste plaatsnaam in Friesland of 

waar dan ook zagen, had Jan Douwe 

wel een rijmpje paraat, zo eentje in de 

stijl van boerenprotestrijmpjes. 

Ik vond Jan Douwe totaal geen amb-

Man, eindelijk 
iemand die ik 
kan verstaan, 
die ik kan 
begrijpen

Met Cees (geheel 
rechts), Ans en de 
hele club in Arcen

de leeuwenbOrCh en COllega’s
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Een tevreden roker  
is geen onruststoker

In dit afscheidsboek voor Jan Douwe zal ongetwijfeld van alle kanten over 

de wetenschappelijke prestaties van hem gesproken worden en terecht.

Ik wil me als eenvoudig oud bestuurder/sectordirecteur meer op de 

menselijke kant richten.

Ik heb Jan Douwe ervaren als een wijs en begrijpend mens en dat zijn 

kenmerken die lang niet voor alle sociologen (economen kunnen er ook 

wat van) gelden.

Een goed doordacht en van duidelijke argumenten voorzien voorstel met 

betrekking tot huisvesting, kamerindeling of andere werkomstandigheden 

binnen de Leeuwenborch konden op een positieve benadering zijnerzijds 

rekenen en maakten mijn werk ook zinvoller.

Daarnaast kwamen wij elkaar ook vaak tegen op de begane grond bij fees-

telijke en andere gelegenheden waar dan onder het genot van een borreltje 

en een sigaar een goed gesprek werd gevoerd.

Jan Douwe je weet: “Een tevreden roker is geen onruststoker” en dat zijn 

we dan ook nooit geweest.

Het ga je goed en ik hoop je nog regelmatig te spreken.

Piet de Visser
ouD sECtoR-DiRECtEuR EN DiRECtEuR BEDRiJfsvoERiNG

U bent meneer 
van der Ploeg, 
kamer zoveel? 
Nou dat is dan 
800 gulden

nooit gepikt. Misschien dat hij met 

zijn hoofd nog bij die bijeenkomst zat 

of zo...

Ik herinner me ook nog een ander 

soortgelijk voorval. Hij moest ergens 

in Nederland naar een tweedaagse 

bijeenkomst. Twee dagen later haal 

ik hem op. We lopen naar de recep-

tie want hij moest nog uitchecken. 

De dame kijkt op haar computer 

en vroeg ‘U bent meneer van der 

Ploeg, kamer zoveel? Nou dat is dan 

800 gulden’. Hij kijkt me aan en wil 

betalen maar ik zei ‘Wacht effe, je 

bent een van de hoofdsprekers, denk 

je dat die andere hoofdspreker dat 

betaalt? Toen zei hij, mevrouw, klopt 

dit wel? Toen zei ze meteen ‘okay 

meneer, ik zal nog eens kijken’ en 

toen ‘oh ja het is in orde hoor’. Ja, 

je maakt rare dingen mee. Maar hoe 

slordig hij ook was met geld, ík kreeg 

mijn geld altijd terug.

lijk de onaangename gewoonte als we bij binnenkomst 

handjes gingen drukken met de organisatoren om mij 

als zijn collega voor te stellen. Dan eindigde ik daarna op 

een stoel naast de burgemeester of zo. Die wilde dan ook 

van mij horen hoe het allemaal zat. Dan zat ik te draaien 

en te zweten op die stoel en moest ik me daar uit zien te 

redden. Ik zei op een gegeven moment tegen Jan Douwe 

‘hou nou eens op met die flauwekul’ maar hij deed het de 

volgende keer toch weer. Vandaar dat ik liever het dorp 

in ging. En als ik hem na zijn lezing weer ophaalde vroeg 

hij altijd ‘wat heb je ontdekt en wat is erover dit dorp te 

vertellen?’ 

Wat ik opmerkelijk vond, Jan Douwe was altijd erg slordig 

met geld. Ik herinner me een keer in Leeuwarden. We 

hadden afgesproken dat hij na zijn lezing mij in het café 

zou opzoeken. Toen hij kwam bestelde hij een borreltje 

en zei tegen de barman ’doe ook maar drie flesjes bier 

om mee te nemen’. De barman zei ’dat is dan 21 gulden’. 

Meestal ging het dan zo: ”Cees heb jij nog geld?’ Toen 

ook. Ik betaalde maar zei daarna tegen hem ‘Ik wil je nog 

wel wat vragen. Wat dacht je van die 21 gulden, vind je 

dat niet duur? ‘Ja, je hebt gelijk, dat is wel duur ja’ zei hij. 

‘Man je wordt opgelicht waar je bij staat’ zei ik. Ik had dat 

Ans en Cees  
van der  
Lande
sECREtAREssE 
REsP. GELEGEN- 
hEiDs- 
ChAuffEuR vAN 
JAN DouwE

klaverjassende 
mannen met bier...
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Jan Douwe  
en de vrouwen

Jan Douwe en ik kennen elkaar nu zo’n 30 jaar en van begin af aan ging 

het om ‘de vrouwen’. Als jonge docent aan de Landbouwuniversiteit werd 

hij in 1987/88 voorzitter van de benoemingscommissie voor de eerste 

hoogleraar Vrouwenstudies. Ik was student-lid en was blij met hem als 

voorzitter. Een geëngageerde, linkse docent en geëmancipeerde vader van 

jonge jongens. Je nam deel in zorg en huishouden en werkte om die reden 

zelfs als hoogleraar een hele tijd in deeltijd – in die tijd ongekend. Je was 

voor bevrijding van alle onderdrukten, gelijkheid van mannen en vrouwen 

en partner van een actief lid en oprichtster van de “boerinnenclub”. En 

daarmee heel anders dan de meeste docenten en zeker professoren. De 

hoogleraar vrouwenstudies kwam er – en ging weer na veel gedoe. En dat 

herhaalde zich, jammer genoeg. Naar mijn weten heb jij altijd geprobeerd 

ze met raad en daad terzijde te staan – maar ook hoogleraren vrouwenstu-

dies zijn eigenwijs. 

Aan mijn loopbaan heb je een belangrijke bijdrage geleverd – door me 

te steunen tijdens mijn los-vaste onderzoek in Italië en bovenal door me 

de gelegenheid te bieden in Wageningen te promoveren op onderzoek 

naar de bijdrage van vrouwen aan plattelandsontwikkeling. Daarbij kon 

ik voortbouwen op een eerder onderzoek naar de betrokkenheid van 

vrouwen bij de verbreding van de landbouw – ‘Kaas in de badkuip’, wat 

jij geïnitieerd had. En zo heb je aan de wieg gestaan van de wetenschap-

pelijke carrière van veel vrouwen: 19 van de 38 PhD’s die onder jouw 

begeleiding hun proefschrift tot nu toe met succes hebben verdedigd, zijn 

vrouw. Daarmee steek je met kop en schouders uit boven menig streefgetal 

rondom gender equality, ook aan Wageningen Universiteit!

Jan Douwe kon en kan goed met boeren – en ook met boerinnen. Hij zei 

weleens gekscherend – en trots – ‘ze zien in mij de ideale schoonzoon’. 

Geen idee of dat het echt zo was, of is, of hoe de boerendochters daarover 

dachten. Ik weet wel dat je heel charmant kunt zijn – zeker als het vrouwen 

zijn die jou bekoren. Maar die charme valt zeker niet alle vrouwen ten deel. 

Vrouwen, die je dwars zitten – daar kun je nogal kleinerend over spreken 

als ‘meisje xxx’ – hoewel – voor mannen die je tegenwerken, gebruik je 

nog wel ergere benamingen, die ik hier maar niet zal herhalen. En toch zijn 

jonge medewerksters weleens bang voor je – een grote man met een zware 

stem, een wetenschapper van naam en faam – die vreemde opmerkingen 

en grapjes kan maken die goed beschouwd eigenlijk niet door de beugel 

kunnen. Ze voelen zich niet serieus genomen, zelfs beledigd soms maar 

durven er niet tegenin te gaan. Ik ben het wel gewend – de mannen-on-

der-elkaar sfeer die soms de overhand kan krijgen. Je moet het je niet 

aantrekken, zeg ik dan – het is niet kwalijk bedoeld: ‘the jokes suck’ maar 

in wezen is het een goede kerel. 

Bettina Bock 
CoLLEGA RuRALE soCioLoGiE EN hooGLERAAR BEvoLkiNGsDALiNG 
EN LEEfBAARhEiD vooR NooRD-NEDERLAND, RuG

De vrolijke noot

Graag willen wij jou hartelijk bedanken, 
Nee, heus we gaan nu niet staan janken.

Jammer vinden wij het natuurlijk wel dat je gaat,
Niemand meer die ’s morgens in onze deuropening staat.

En die ons een goede morgen komt wensen of ons luidruchtig  
in gang staat te vertellen,

Dat hij gaat zwemmen, sporten of naar huis gaat om te bellen.

Dank voor alle geweldige humor en cadeaus,
Soms een doos thee of groenten, dan weer een mooie roos.

Dank ook voor je vrolijke noot zo nu en dan,
Jemig, wat kun jij kletsen man!

Secretariaat en Beheer 
vLNR: sANNE, MARiëLLE, MEtA, AiChA, DiANA EN CoBy

Ze zien in 
mij de ideale 
schoonzoon

de leeuwenbOrCh en COllega’s
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Wim Heijman 
hooGLERAAR 
REGioNALE 
ECoNoMiE wu

Een geschilderd 
portret in de 
aula lijkt mij 
wel het minste 
dat de rector 
kan aanbieden

Jan douwe van der Ploeg behoorde al op 30 
december 2013 tot het meubilair. Hoe weet 
ik dat zo zeker? Welnu, een nauwkeurige 
discoursanalyse van de redactieblog van de 
toonaangevende en ook bij de WaSS hoog 
aangeschreven (Q1) Journal ‘de Boerderij’ van 
die datum leidt onvermijdelijk tot die conclu-
sie. dat is eerder dan menigeen had verwacht. 
Ik zelf bijvoorbeeld vermoedde wel dat Jan 
douwe zich dicht bij de zaligmakende staat 
van ‘meubilair’ bevond, maar daar nog niet 
echt onderdeel van uitmaakte. 

Sociologisch meubilair

Hiermee bevindt van der Ploeg zich 

in een select gezelschap. Weten-

schappers als Max Weber en Michel 

Foucault zijn al jaren sociologisch 

meubilair. Van der Ploeg kan nu 

officieel aan dat rijtje worden toe-

gevoegd. Het pleit voor hem dat 

hij hier in de afgelopen jaren geen 

ruchtbaarheid aan heeft willen geven, 

hetgeen ongetwijfeld te wijten is aan 

zijn teruggetrokken en bescheiden 

karakter. Ik ga ervan uit dat de rector 

bij van der Ploeg’s afscheid in januari 

2017 uitgebreid stil zal staan bij zijn 

meubilaire status. Een geschilderd 

portret in de aula lijkt mij daarbij wel 

het minste dat de rector kan aanbie-

den. De Universiteit van Wageningen 

mag dan wel geen Nobelprijswin-

naars onder zijn professoren tellen; 

een professor die tot het meubilair 

behoort, gooit minstens zulke hoge 

ogen. 

Een veel voorkomend misverstand 

is dat de meubilaire titel extra salaris 

op zou leveren. Dat is niet het geval! 

Een daartoe strekkend wetsvoorstel 

strandde in de Eerste kamer door 

toedoen van de SP. Deze post-mao-

istische partij vindt sowieso dat 

ook het salaris van niet-meubilaire 

professoren tot het bijstandsniveau 

moet worden teruggebracht en dat 

overigens alle ruraal sociologen van 

regeringswege naar het platteland 

moeten worden gezonden om daar 

aan den lijve te ondervinden wat het betekent om op een 

multifunctioneel bedrijf van pakweg driekwart hectare te 

moeten overleven.

Een zekere J.D. Ploegstra, woonachtig aan de Generaal 

Foulkesweg te Wageningen, heeft in de kwaliteitskran-

ten tegen dit besluit van de Eerste kamer nog krachtig 

geprotesteerd op basis van het argument dat de overheid 

de weinige professoren die het tot meubilair hebben 

geschopt in ere dient te houden, bijvoorbeeld door deze 

titularissen een passende maandelijkse vergoeding toe te 

kennen. Kwade tongen beweren dat J.D. Ploegstra een 

pseudoniem is voor Professor Jan Douwe van der Ploeg. 

Voor deze infame en abjecte bewering is echter geen 

enkel bewijs.

De redactieblog geeft haarscherp aan waarom Van 

der Ploeg wel en voormalig bestuursvoorzitter Dr Aalt 

Dijkhuizen bij zijn afscheid van Wageningen UR niet voor 

het meubilair in aanmerking kwam. Als je slechts drie 

termijnen als bestuursvoorzitter volmaakt, kan je gewoon 

niet verwachten tot het meubilair geroepen te worden. 

De redactieblog is daar uitermate duidelijk over. Het valt 

overigens wel aan te nemen dat Dr Dijkhuizen achter de 

schermen nog stevig voor deze eretitel heeft gelobbyd 

maar dat het hem niet gelukt is de BAC over de streep te 

trekken. Terecht zou ik zeggen! Ik wil tot slot de redactie 

van De Boerderij complimenteren met hun blog die van 

een uitzonderlijk hoog journalistiek niveau is en het zeker 

waard is ook in academische kring gelezen te worden.

Gert van Dijk 
PRof. EM. 
thEoRiE EN 
PRAktiJk vAN 
CoöPERAtiE

Rurale socio-
logie is door 
toedoen van 
Jan Douwe een 
echte discipline

Dat de WUR 
nu een social 
sciences  
department 
heeft 
beschouw ik 
als belangrijke 
bijvangst van 
het voornoem-
de optreden 
van prof. dr. 
ir. J.D. van der 
Ploeg

De waardigheid  
van het ambt

Afscheidsceremonies. Ze zijn gewoonlijk zo institutioneel voorspelbaar, 

echt iets voor reproductiefundamentalisten. Past dat bij iemand als Jan 

Douwe? 

Enerzijds, nee; Jan Douwe is altijd een non-conformist gebleven en hij 

heeft meer met mensen dan met instituties, zijn neo-institutionele aanpak 

ten spijt. En een reproductiefundamentalist is hij al helemaal niet. 

Anderzijds, ja; hij heeft als geen ander – of in elk héél weinig anderen – 

zich de bekleder van het hoogleraarsambt betoond. In dat ambt gaat het 

voor alles om onafhankelijkheid en non-opportunisme. Onafhankelijkheid 

betekent trouw zijn aan je dure vrijheid. Non-opportunisme betekent dat 

je niet mee gaat met waan van de dag. En ook dat je in iemands gezicht en 

achter iemands rug hetzelfde zegt. Dan kan je een spelbreker worden ge-

vonden. Beide eigenschappen, onafhankelijkheid en non-opportunisme zijn 

Jan Douwe’s watermerk. Ik heb hem er hogelijk om geëerd en gewaardeerd. 

Een zekere hoekigheid is hem eigen. Daarmee stond hij pal voor de aca-

demische vrijheid van woord en geschrift. Ik denk aan de periode van het 

nationaal landbouwdebat en aan de WUR-episode waarin een journalist en 

een universiteitsblad het veld moesten ruimen. 

Het hoogleraarschap is in Jan Douwes geval dus een ambt dat hij ooit heeft 

aanvaard en vervolgens waardig heeft bekleed en het is die waardigheid 

die het vanzelfsprekend maakt dat hij dat ambt ook formeel neerlegt. Jan 

Douwe neemt formeel afscheid - in mijn ogen dus een paradox. 

Ter gelegenheid van zijn afscheid voelde ik mij uitgedaagd om na te 

denken over Jan Douwes wetenschappelijke en maatschappelijke nalaten-

schap. Dat is geen eenvoudige opdracht en ik pretendeer die op geen eind 

na te kunnen vervullen. Mijn observaties niettemin zijn:

1.  het vak rurale sociologie is door toedoen van Jan Douwe een echte 

discipline;

2.  de Wageningse sociale wetenschappen hebben door Jan Douwe aanzien 

en in het maatschappelijk debat ‘smoel’ gekregen;

3.  de corrosie van het boerenambacht is door toedoen van Jan Douwe 

afgeremd; hij heeft de boeren en tuinders in Nederland, Europa en 

daarbuiten weer een ‘wij’ gegeven. En wel in de betekenis dat er een 

community berust op erkenning van de verschillen er in;

4.  dat de WUR nu een social sciences department heeft beschouw ik als 

belangrijke bijvangst van het voornoemde optreden van prof. dr. ir. J.D. 

van der Ploeg.

Saluut!

www.boerderij.nl/home/blogs/2013/12/professor-van-der-

ploeg-is-al-meubilair-1436621w

de leeuwenbOrCh en COllega’s



35

Rutgerd 
Boelens
PRof. 
PoLitiCAL 
ECoLoGy of 
wAtER iN LAtiN 
AMERiCA (uvA), 
PRof. wAtER 
GovERNANCE 
AND soCiAL 
JustiCE (wu)

Jan Douwe 
has shown 
the deeply 
suffocating and 
denigrating 
impacts of ‘the 
modernizers’ 
in the Andean 
Region, and 
elsewhere

A shared road

A farmer from Cajamarca expressed his feelings in the following way: 

“Como monos hacíamos lo que hacían estos otros: hemos llegado a ser 

copiones. Los hombres del poder moderno quieren transformar el mundo 

a su manera. We know that they poison our earth, thinking that Mother 

Earth is not a living being, una materia muerta. That’s also the way we were 

educated, but our grandfathers told us differently. The men with power 

modernize everything they like, colonizing our lives. However, we have 

not surrendered, it’s only that along the road we have fallen asleep for a 

while, but in order to revitalize and continue forward.”

As no one else, Jan Douwe has shown the deeply suffocating and denigra-

ting impacts of ‘the modernizers’ in the Andean Region, and elsewhere. 

Their ignorance of everyday rationalities while hiding behind the veils of 

Rationality. Their missionary efforts to substitute local norms, rights, wor-

king practices – without even being interested in getting to know them, 

their equities and inequities, opportunities and challenges – simply dismis-

sing them as backwardness or superstition. Modernization, as a process 

of theft and substitution of resources, knowledges, morals and dignities. 

Modernization, as a universalistic program to install Indifference: towards 

the impacts of modernist ‘experts’ intrusion in local lives and realities.

I have always been impressed by the way in which you, Jan Douwe, do 

not take this for granted but actively take part. Throughout your life and 

working together with peasant families and federations, just as in all the 

fine collective endeavors we have enjoyed in South America and Europe, 

you have always embodied that fundamental idea: ‘acompañar’ is not about 

relating an ‘acompañante’ to an ‘acompañado’ - or about ‘citizen parti-

cipation’ as in the currently popular Participation Industry. As you have 

shown, ‘acompañar’ means ‘compartir un camino’, walking together on a 

shared road, as a diverse alliance of relatives and friends sharing a common 

struggle, to re-create Earth as life, to mutually appreciate acompañantes as 

compañeros. For this, my admiration and deep gratitude, compañero!

Cees Leeuwis
hooGLERAAR 
kNowLEDGE, 
tEChNoLoGy 
AND 
iNNovAtioN, 
wu

Aldus stond Jan 
Douwe aan de 
wieg van mijn 
eerste echte 
onderzoek

De schellen 
vielen me van 
de ogen, want 
het onderzoek 
liet zien dat wie 
er als ‘innovator’ 
of ‘laggard’ 
uit de bus 
kwam vooral 
afhing van het 
arbitraire lijstje 
‘innovaties’ dat 
je als maatstaf 
meenam

Godfather  
in de wetenschap

Het moet ergens in 1985 zijn geweest dat ik kennis maakte met Jan 

Douwe van der Ploeg, kersvers medewerker bij de vakgroep Niet-Westerse 

Sociologie van Norman Long. Met een klein groepje studenten kwamen 

we wekelijks bij elkaar om met Jan Douwe literatuur te bespreken in het 

kader van een verdiepend vak. Met zijn charismatische verschijning, 

grote maatschappelijke betrokkenheid en sonore stem maakte Jan Douwe 

meteen al indruk. En ook de inhoud was fascinerend. 

We keken kritisch naar de maatschappelijke betekenis van classificatie-

schema’s, waaronder vooral die uit onze eigen disciplines – de Wagening-

se sociologie, economie en voorlichtingskunde! Zo lazen we ook concept 

hoofdstukken uit zijn proefschrift in wording waarin hij het uni-lineaire 

denken over landbouwontwikkeling ter discussie stelde. Fundamenteel, 

inspirerend en ook spannend, want het ging in tegen een aantal heilige 

huisjes in het dominante denken. 

Op zoek naar het debat reisden we op 26 september met een groepje 

studenten af naar Leiden om aldaar onze eerste academische ceremonie 

bij te wonen: de verdediging van het proefschrift van Jan Douwe en zijn 

maat Eppo Bolhuis. Dat smaakte naar meer! En zo kwam het dat ik in 

1986 naar West-Ierland vertrok om onderzoek te doen rondom één van de 

meest gebruikte classificatieschema’s uit mijn opleiding: de adoptiecate-

gorieën van Everett Rogers. De schellen vielen me van de ogen, want het 

onderzoek liet zien dat wie er als ‘innovator’ of ‘laggard’ uit de bus kwam 

vooral afhing van het arbitraire lijstje ‘innovaties’ dat je als maatstaf 

meenam. 

Geheel volgens het denken van Jan Douwe over verscheidenheid en ver-

wetenschappelijking in de landbouw! Aldus stond Jan Douwe aan de wieg 

van mijn eerste echte onderzoek, en tevens hield hij het latere boekje over 

West-Ierland ten doop met een voorwoord. Zo werd hij mijn peetvader in 

de wetenschap. 

En niet alleen de mijne! Een hele generatie sociologen groeide op als lid 

van de ‘bedrijfsstijlen’ familie, inclusief vertakkingen en motor-uitjes 

naar het Italiaanse platteland. Ik mocht mee blijven doen, ondanks het 

feit dat ik ging werken bij de Vakgroep Voorlichtingskunde. Dat was in 

Jan Douwe’s ogen een besmet vakgebied, want de smeerolie van het 

dominante ontwikkelingsmodel. Ook dat vakgebied heeft ondertussen 

veel geleerd van Jan Douwe’s onderzoek naar diversiteit, uiteenlopende 

ontwikkelingspaden, verwetenschappelijking, milieucoöperaties en 

socio-technische netwerken. 

En nu gaat Jan Douwe met emeritaat. Een wetenschappelijke grootheid die 

niet alleen belangrijke nieuwe classificatieschema’s heeft toegevoegd aan 

de Rurale Sociologie, maar er ook voor heeft gezorgd dat deze landden in 

politiek en praktijk. In Nederland en ver daarbuiten. Bovenal een inspire-

rende leermeester met een passie, nieuwsgierigheid en warme betrokken-

heid die je maar zelden tegenkomt!
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René de Bruin
ouD- stuDENt  
BuREAu 
stREEkwiJzER

Een bron van 
inspiratie

...dat we de 
traditie van de 
vrijdagmiddag 
borrel maar 
snel weer in 
ere moeten 
herstellen...

Jonge Honden

Paul Hebinck
RuRAL 
DEvELoPMENt 
soCioLoGy 
CoLLEAGuE

thousand not to 
say ten thousand 
students were in-
troduced to the 
complexity of far-
ming with the help 
of the Radu, an in-
strument of labour

I had the pleasure – I should say – that I worked with Jan 
douwe for more than 25 years not so much in collaborative 
research but in teaching masters and Phd students. Teaching 
with Jan douwe is not just meaningful for students but for me 
as well. It was fun at the same, although students could not 
always understand and grasp the meaning of certain cynical 
comments about contrasting interpretations.

On Stiekellûker and radu

We taught over the years two courses. Agriculture and 

Rural Development which we nicked named as ARO. This 

course was designed as an introductory course for first 

year students. I still give this course. With Jan Douwe 

I also taught for third year students Sociologie van de 

Boerenproductie (now renamed as Sociology of Farming 

and Rural Life). Both courses combined rural development 

sociological perspectives with the agrarian sociology tra-

dition. The courses were a mixture of theory and practice, 

or rather the other way around: the practice of farming 

understood and ordered in theoretical terms. Teaching 

centred on bringing everyday realties of farming in the 

form of pictures and excursions together with theoretical 

debates. Thousand not to say ten thousand students were 

introduced to the complexity of farming with the help of 

the Radu, an instrument of labour, and pictures of an old 

Friesian farmer with his Stiekellûker. Students had always 

to guess what the instruments were. Not many students 

knew what it was. Hoeksma, Theo Spruit and some of 

his mates from Luchadores became famous and known 

characters for students. They came to life in class and in 

the field to introduce and elaborate the importance of 

peasants and the process of repeasantisation.

Jan Douwe was at first not so keen to show the students 

the origin and the why’s of the rather unique Wageningen 

Agrarian Sociology. I took that upon me and gradually 

introduced Kautsky, a bit of Lenin and Henry Bernstein 

to explain where and why the Wageningen Agrarian 

Sociology differed from radical and less radical political 

economy. The famous ‘commoditisation’ debate which 

was brought together in a book by Norman Long in 1986 

clearly specified the position of the Wageningen Soci-

ology in the wider circles of agrarian sociology and the 

scholarly community and students of agrarian change. 

The relevance of exploring the ‘structural’ context of TATE 

(short for Technological Administrative Task Environment 

which includes technology, policy and markets mirroring 

the influence of Bruno Benvenuti on our thinking) and 

the labour process approach became the focal point of 

teaching, critiquing existing explanations with our own 

experiences and papers, chapters and books.

We always used as much as possible 

our own work. We tapped from the 

many publications of Jan Douwe 

on markets, peasants, technology 

and styles of farming. I used my own 

work on local maize, and reform and 

rural livelihoods. I can say that being 

a graduate from the then Catholic 

University of Nijmegen where I was 

the only academic with an interest 

in farming and farmers, managed 

to internalise the specificity of the 

Wageningen Agrarian Sociology 

with its strong focus on farming as 

a culturally embedded and shaped 

practice with an eye for the key ele-

ments of the labour process and the 

interactions between labour and the 

objects and instruments of labour. 

I write while realising that I am offi-

cially still an aspirant member of the 

Cattle Syndicate which was or still is 

the group of Wageningen graduates 

working with Jan Douwe on styles of 

farming research in the Netherlands. 

After or beyond Jan Douwe teaching 

continues to be fun and innovative. 

I now co-teach with Dirk Roep ARO 

and the Sociology of Farming and 

Rural Life with Henk Oostindie. A Luta 

Continua.

Toen ik net in Italië was, dacht ik dat de vrouwen me voor ‘hond’ uitschol-

den. Ze riepen op straat allemaal ‘Bello’ naar me! Aldus Jan Douwe, met 

een van zijn vaste grappen tijdens de vrijdagmiddag borrel. Een uitbundig 

lachsalvo volgde, vooral van de aanwezige mannen (jongens waren we). De 

vrouwen hielden zich meestal stil, of schudden meewarig het hoofd. Als 

jonge honden gingen we tekeer die tijd, eind jaren 80, begin jaren 90. In 

Nederland, met het befaamde bedrijfsstijlenonderzoek, maar ook in Italië. 

Velen van ons belandden daar voor korte of langere tijd, op stage tijdens de 

studie, of na het afstuderen voor betaald werk. Zo ook ik. Tijdens mijn stu-

die was ik op stage bij de familie Cupelli in Toscane, en later bij het CRPA 

in Reggio Emilia, voor een klus samen met Kees en Silvio natuurlijk, god 

hebbe zijn ziel. En weer later in Pisa. Een mooie tijd was het, maar vooral 

een heel inspirerende periode, vol idealen en met de Jan Douwe kenmer-

kende bevlogenheid. En natuurlijk vele mooie verhalen en anekdotes. Toen 

ik samen met Dirk een groep sociologie-studenten op excursie mocht 

begeleiden, kregen we het al snel aan de stok met de baas van de jeugdher-

berg. Wacht maar tot ‘il professore’ komt zeiden we, hij lost alle problemen 

op. Groot was de schrik toen Jan Douwe eindelijk arriveerde, met zijn haar 

door de war, vaal t-shirt aan en zijn broek kapot. Ik heb nadien de achting 

voor de wetenschap nooit meer zo snel zien verdampen als bij deze man, 

die we overigens voor de rest van de week ‘de Feldwebel’ hebben gedoopt. 

Over het jasje van Dirk vertel ik een andere keer. 

Tijdens het veldwerk in Italië kwam ik bij boeren, kaasmakers, onderzoe-

kers en lokale politici die Jan Douwe kenden. Mij viel de grote indruk op 

die hij had gemaakt bij deze mensen. Allen spraken ze met bewondering 

over ‘Jan’, over zijn – toen nog - grote snor, gulle lach, sigaren en dat hij 

kwam interviewen met een leren jack op de motor. Maar ze spraken ook 

over zijn nieuwsgierigheid en onconventionele manier van denken en 

doen. Kritisch, maar ter zake kundig. Een vrije geest. En juist hierom was 

Jan Douwe voor grote groepen studenten een voorbeeld en een bron van 

inspiratie. Ongebonden, kritisch en onconventioneel, kenmerken die in de 

wetenschap en het onderwijs heden ten dage vaak node gemist worden. 

Althans, dat is mijn bescheiden mening. 

Jan Douwe, Wageningen Universiteit gaat je missen. Maar ik vind dat 

we de traditie van de vrijdagmiddag borrel maar snel weer in ere moeten 

herstellen.

de leeuwenbOrCh en COllega’s
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Hij is altijd hij 
op zoek naar 
de kern van het 
waarom

Fokke 
Benedictus,
Douwe 
Hoogland
ouD- 
vooRzittERs 
Nfw

Op een prachtige herfstmorgen zaten Fokke Benedictus 
en ik in de kamer bij Fokke, met zicht op houtwallen en de 
limousins. een unieke locatie in de Friese wouden. deze 
locatie, waar ook een camping toebehoord, heeft altijd als 
inspiratiebron gediend voor Jan douwe. dit bedrijf en locatie 
dienden als voorbeeld voor de verbrede landbouw die Jan 
douwe koesterde.

Speuren naar  
alternatieve Sporen

liever Jan Douwe het heeft, hij is altijd op zoek naar de 

kern van het waarom. Hij vindt het nooit onlogisch dat er 

op een bepaalde manier wordt gewerkt in welk wereld-

deel dan ook. Samen heb ik met Jan Douwe een prach-

tige reis gemaakt naar China, ik heb gezien met hoeveel 

respect hij omgaat met de mensen in dit bijzondere land, 

met zijn collega’s van de universiteit van Beijing, maar ook 

met de bevolking. In ‘zijn dorp’ hoog in de bergen, waar 

hij regelmatig terug komt, wordt hij op handen gedragen 

(ik ook, maar dat om een andere reden). Altijd schrijvend 

en de informatie vastleggend. Vooral de veranderingen 

die tussentijds werden doorgevoerd werden uitvoerig 

besproken en beschreven, het waarom en waarheen.

Het waarheen, met de Nederlandse landbouw, daarover 

heeft Jan Douwe zo zijn bedenkingen. Juist de Neder-

landse boer neemt steeds meer afstand van zijn kern, wel 

of niet gedwongen. De Nederlandse boer wordt steeds 

meer een verlengstuk van banken en coöperaties. Schaal-

vergroting lijkt de enige weg te zijn, collectieve verstands-

verbijstering noemt Jan Douwe dat.

Wij, Fokke en ik, weten dat alles gemakkelijker gezegd is 

dan de werkelijkheid laat zien, maar één ding is zeker, er 

vindt een andere stroming plaats in Nederland en deze is 

geënt op de basis die 20 jaar geleden gelegd is in de NFW. 

Daar heb jij een groot aandeel in gehad!!

Jan Douwe, Wy, wolle dy, út namme foar eltsenien, tank 

sizze foar dyn freonskip en watsto betsjutten hast foar de 

Fryske Wâlden. Tige Tank!! Wy winskje dy en Sabine folle 

lok en sûnens ta.

hier wel van. De ontheffing kwam er 

maar moest wel goed onderbouwd 

worden.

Er is in de jaren die daar op volgden 

een intensief onderzoek geweest 

naar de gevolgen van het boven-

gronds uitrijden. De kwaliteit van 

lucht, water en bodem werd onder-

zocht en gemeten; het zogenaamde 

3 MG onderzoek. Teake Hoeksma 

en veel andere boeren hebben een 

belangrijke bijdrage geleverd aan dit 

onderzoek. Dit heeft menig student 

naar de Friese wouden gebracht. 

Veel publicaties over NFW werden 

geschreven, menigeen is er op 

afgestudeerd. Veel excursies hebben 

wij ontvangen. Een boeiende tijd. 

De NFW werd aangewezen als veld 

laboratorium voor de WUR. Een 

onderzoekraad werd in het leven 

geroepen.

Kennis is belangrijk, kennis versprei-

ding ook. Jan Douwe heeft in al die 

jaren de resultaten en bevindingen 

in de NFW veel gebruikt in zijn 

publicaties. Het waren nooit alleen 

literatuurstudies maar vooral ook 

gesprekken met boeren en bewoners. 

Hoe authentieker de persoon hoe 

Wij raakten aan de praat en moesten een tijd terug om de 

eerste ontmoeting met Jan Douwe te registreren. Fokke 

vertelde over zijn beeld bij onderzoekers. Nette mannen 

in pak, die het wel even kwamen vertellen. Een grote 

vergissing, het tegendeel was waar, spijkerbroek, een 

sigaartje (bokje) in de mond en in een auto die vervolgens 

met man en macht aangeduwd moest worden om de 

terugweg naar Wageningen te aanvaarden.

Het was in de vroege jaren negentig dat Jan Douwe en 

René de Bruin een onderzoek uitvoerden naar de herin-

richting en kansen van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) 

en het Zuidelijk Westerkwartier.

Conclusies van de enquêtes die werden gehouden waren, 

het kleinschalig gebied wel in stand houden en het moest 

gepaard gaan met een degelijke vergoeding. Het rapport 

werd aangeboden aan de gedeputeerden van Groningen 

en Fryslân. Fokke Benedictus en Pieter de Jong wilden 

gelijk zaken doen om de vergoeding voor onderhoud van 

het landschap vast te leggen, dit was voor de politiek een 

te grote stap.

Het begin van agrarisch natuurbeheer en de oprichting 

van de Vereniging Eastermars 

Lânsdouwe (VEL) in1992 en later de 

Vereniging Agrarisch Natuur- en 

Landschapsbeheer Achtkarspelen 

(VANLA) was een feit.

Voorbeeldplannen werden gemaakt, 

prijzen werden gewonnen, door 

toedoen van Jan Douwe werd er re-

gelmatig een overleg geïnitieerd met 

minister van Aartsen, hier namen ook 

andere verenigingen vanuit het land 

aan deel. Napraten in een etablisse-

ment hoorde er ook bij, gezellig en 

nuttig. Fokke maakte voor het eerst 

kennis met wit bier. Mast ek is priuwe 

sei Jan Douwe.

Dit is ook het begin van de olievlek 

van het agrarisch natuurbeheer in de 

regio, Geale Atsma en Nico van Eijden 

werkten hard aan de ontwikkeling 

van de NFW, het tempo lag hoog 

en gevestigde organisaties konden 

het niet bijbenen, confrontatie met 

bijvoorbeeld LTO ging men niet uit de 

weg. Jan Douwe werkte hard mee, 

soms zichtbaar, maar ook dikwijls on-

zichtbaar. Regelmatig had hij overleg 

met bijvoorbeeld gedeputeerde Anita 

Andriessen.

Recalcitrant gedrag was Jan Douwe 

niet vreemd. De verzuring sloeg toe 

en de Friese Wouden was ook als 

verzuring gevoelig aangewezen. Hier 

moest wat aan gedaan worden. Het 

Alternatief Spoor werd ontwikkeld, 

minder kunstmest, minder eiwit in 

het rantsoen en later maaien was 

het credo. Hiermee ging men de 

ammoniakemissie te lijf. De boeren 

wilden bovengronds de mest uit-

rijden. Bovengronds uitrijden paste 

beter bij de kleinschaligheid dan de 

grote mestinjecteurs. Samen met Jan 

Douwe, maar ook met Johan Bouma, 

werd dit aangekaart bij het ministerie, 

het werd voor ministers en ambtena-

ren een hoofdpijn dossier, wij hebben 

dikwijls ambtenaren met rode 

koppen en vertwijfeling in Den Haag 

achtergelaten. Jan Douwe genoot 

Het werd voor ministers en ambtenaren een hoofdpijn dossier,  
wij hebben dikwijls ambtenaren met rode koppen en vertwijfeling 
in Den Haag achtergelaten.

wetensChap – praktIjkverbInders
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Wim Schermer-
horn
ouD-BoER 
MEt vooRhEEN 
vELE BEstuuR-
LiJkE EN 
PoLitiEkE 
fuNCtiEs

Jan Douwe 
heeft toen 
een boze 
ingezonden 
brief gestuurd

een betrokken schoolmeester

Het eerste wat in me opkomt 
bij Jan douwe is dat hij een 
meer dan waardig opvolger is 
van professor Hofstee. en dat 
wil wat zeggen! Hij heeft ook 
het hele vak weer op de kaart 
gezet. Het mooie en knappe is 
dat hij altijd een breed plat-
form heeft gecreëerd en altijd 
geïnteresseerd is gebleven in 
de boerenpraktijk. Het boek 
dat hij samen met Bolhuis 
heeft geschreven (proefschrift 
uit 1985, red.) en zijn andere 
werk over typen boeren, dat 
heeft veel invloed gehad en 
heeft vele ogen geopend. 

De eerste keer dat ik met Jan Douwe 

te maken kreeg was toen hij met 

enkele Boerengroep-leden hier 

kwam. Ik weet niet meer of hij toen 

nog student was of niet. ’s Avonds 

gingen we naar een feest in het dorp 

De Rijp. ’s Nachts hebben we lichte-

lijk aangeschoten de weg naar huis 

teruggevonden en hebben ze in het 

net binnengehaalde hooi geslapen. Ik 

was voorzitter van de ruilverkaveling 

Eilandspolder. 94% van de boeren 

stemde voor het plan dat we gemaakt 

hadden en ook Staatsbosbeheer en 

het Noord Hollands Landschap ston-

den erachter. Verschillende ideeën 

van de Boerengroep kwamen in dit 

plan tot uitdrukking, mede door de 

gesprekken met Jan Douwe. 

Sindsdien ben ik Jan Douwe wel 

een beetje blijven volgen. Hij heeft 

leuke contacten gehad met minister 

Van Aartsen; ze waren bezig nieuwe 

dingen te doen. Dat vond ik een 

mooie connectie. Ik heb zelf ervaren 

hoe moeilijk het is om als linksachtige 

boer (PvdA) geaccepteerd te worden 

in kringen van beleid en landbouw. 

Dat Jan Douwe als linkse jongen altijd 

in gesprek met boeren is geweest en 

ook de connectie met Van Aartsen maakte, dat is knap. Hij 

is wel eens voor populist uitgemaakt. Dat komt dan door-

dat hij veel heeft gepraat met mensen waar het over gaat, 

zich echt in hen verdiept, hun verhalen serieus neemt en 

dan ook voor hen opkomt. Dat hebben ‘echte’ populisten 

nog nooit gedaan!

Vroeger werden kinderen van boeren en kruideniers op 

het platteland die goed konden leren vaak schoolmeester. 

Die deden toen ook vanalles voor andere plattelanders; 

adviezen, helpen met brieven schrijven aan de gemeente 

en zo. Jan Douwe doet me aan dat soort schoolmeesters 

denken, zo praat hij ook, ‘t zit in zijn dictie. En naast zijn 

les geven in Wageningen doet ook hij veel voor boeren. 

Zo heeft hij mij ook eens gesteund. Als voorzitter van de 

Stichting Eilandspolder ben ik eens samen met de pro-

jectleider Harm de Jong op een rare manier een nacht in 

de cel beland doordat we bezig waren met de uitvoering 

van een goedgekeurd plan dat toen teruggedraaid werd. 

Daarover heeft een misselijk stukje in de NRC gestaan. Jan 

Douwe heeft toen een boze ingezonden brief gestuurd. Ik 

beschouw dat als een soort genoegdoening; soms heb je 

zo’n zetje ook nodig.

Ik heb in vele landen de landbouw bekeken. Door mijn 

werk bij PUM ben ik ook bezig geweest met projecten in 

landen als Rusland, Kirgizië, Mongolië en Sri Lanka. Ik heb 

gemerkt dat je vaak meer hebt aan de oude kennis die je 

van je vader hebt geleerd dan aan de nieuwste innovaties. 

Ik heb allerlei soorten en stijlen van boeren gezien en ben 

sindsdien een zeer warm voorstander van het overzich-

telijke familiebedrijf. Jan Douwe, ik zou je nog verdomd 

graag weer eens zien; om over dit soort dingen te praten, 

over wat er allemaal in de landbouw gebeurt, wat dat 

betekent en wat we daarvan kunnen leren.

Piet van 
IJzendoorn
DE 
zoNNEhoEvE

Ik kom veel 
door jou 
geïnspireerde 
jonge mensen 
tegen

Werken aan een  
nieuwe zorgzame  
wereld

Beste Jan Douwe,

Het is mooi jou steeds weer als ondersteunende kracht te ervaren in de 

strijd naar een Landbouw en Voedsel beleid dienstbaar aan Boeren en 

Burgers. Het belang van een sterke regionale boeren praktijk, waarin de 

boeren cultuur niet weggevaagd wordt door een financieel gestuurde agri 

-industrie. Een cultuur van mensen en met toekomst, in plaats van een 

cultuur van korte termijn financieel gewin. 

Op Zonnehoeve ben je veelvuldig met studenten op excursie geweest, altijd 

een warm solidariteit gevoel uitstralend. Jonge mensen de praktijk van alle 

dag laten meebeleven, en daarmee de zaadjes creëren voor een bredere 

groep onderzoekers, die samen met de praktijk van alledag nieuwe vormen 

gaan ontwikkelen. De vastgeroeste paradigma’s van onze ‘ont-aarde’ cul-

tuur weerleggen. Ik kom veel door jou geïnspireerde jonge mensen tegen. 

Ze werken aan een nieuwe zorgzame wereld, waarin iedereen er toe doet 

en vanuit eigen cultuur voldoende voedsel dicht bij huis kan genereren. 

Belangrijk hierbij is dat Burgers en Boeren samen zeggenschap over het 

beheer van de aarde en voedsel krijgen/behouden. 

Mooi dat we onlangs op Voedsel Anders conferentie de acties van de  

Boerengroep eind jaren ‘60 begin jaren ‘70 konden delen. Ook heel fijn dat 

je in de groep ‘Eigentijds Grondeigendom’ je bijdrage leverde. Het uitgangs-

punt grond als Common Good, delen we samen. 

Hopelijk kun je nog vele jaren in gezondheid een passende bijdrage leveren 

aan de toekomst van ons allen, de aarde.

Heel hartelijk bedankt Jan Douwe.

wetensChap – praktIjkverbInders

De foto’s symboli-
seren de tijdspanne 
die wij als leeftijd-
genoten hebben 
mogen meemaken; 
rond 1950, jouw 
geboortejaar, ik als 
klein jongetje bij het 
dorsen en ongeveer 
60 jaar later, waarin 
maaidorsen voor 
deze tijd nog steeds 
kleinschalig, nog 
boer gestuurd is.
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Henk Nienhuis
AkkERBouwER 
iN oDooRNER- 
vEEN

Als je op de 
10 vragen 10 
kruisjes had, 
was je als boer 
voldoende 
bekwaam 
bevonden

Die 10% 
prijsverhoging 
hadden we 
ook hard nodig 
vanwege al het 
bier dat o.a. Jan 
Douwe bij ons 
op dronk

Het moet begin jaren zeventig in de vorige eeuw geweest zijn 
dat Jan douwe voor het eerst bij ons op de boerderij kwam. 
Wij waren van Jong agrarisch drenthe (Jad), een progressief 
clubje boeren zonen en wat links van het midden. We waren 
vooral actief in bedrijfsovername en bijzonder kritisch ten 
opzichte van onze zetmeelcoöperatie avebe, Suikerunie 
en aan- en verkooporganisaties van granen, kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. 

boerenbloed

op de vingers, maar de ontwikkelingen binnen Avebe 

gingen sneller. Toen de inkt droog was waren de feiten 

alweer achterhaald. Jan Douwe begon meteen aan boek 

2 met Bolhuis en Benvenuti. Het leverde Albertje en mij in 

1983 een reisje op naar Toscane samen met Jan Douwe, 

Sabine en Benvenuti. Bij aankomst hingen er posters van 

het scheve torentje van Pisa met Hollandse molenwieken 

eraan. 

We hebben spreekbeurten gehouden voor boerenor-

ganisaties en studenten over het functioneren van onze 

coöperaties en diverse boerenbedrijven bezocht waar-

onder het landbouwbedrijf van de Medici. Bij één van 

de olijvenboeren kregen we een tank met 5 liter olijfolie 

cadeau. Die hebben we weer weggegeven aan Benvenuti, 

hij dacht ook dat wij het niet op waarde zouden kunnen 

schatten.

Later vroeg ik mij weleens af waaraan wij dat grenzeloos 

vertrouwen van Jan Douwe en de Boerengroep destijds te 

danken hadden. Wel, één van de meisjes van de Boeren-

groep Connie Valkhoff, had een beoordelingslijst aan 

de binnenkant van de kastdeur hangen. Op slinkse wijze 

werden we overhoord. Als je op de 10 vragen 10 kruisjes 

had, was je als boer voldoende bekwaam bevonden. Later 

hoorde ik dat van Jan Douwe na de nodige pilsjes. Bij het 

25 jarig bestaan van de Boerengroep in 1996 organiseer-

den ze een etentje. Ik was die dag al vroeg met aardappel-

rooien begonnen, want om vier uur ‘s middags moesten 

we in de auto zitten. Niet al teveel eten natuurlijk want 

we kregen een stevige boerenmaaltijd. Althans daar ging 

ik vanuit. Het eten bestond uit drie bladen sla, een stuk 

tomaat en wat kaas. Helemaal gezond en biologisch ver-

antwoord. Ik kreeg die avond geeuwhonger en viel flauw. 

Toen heeft Jan Douwe m’n leven gered. Hij sleepte me 

naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost. De conclusie van 

de dienstdoende dokter was, kerngezond, maar boeren 

moeten meer eten hebben. 

Het boerenbloed van Jan Douwe gaat sneller stromen 

bij kleinschalige familie bedrijven. Maar Jan Douwe dan 

moet je niet meer in de veenkoloniën zijn, daar hebben 

de boerderijen zich volgens Nederlandse begrippen 

tot grootschalige bedrijven ontwikkeld. Met een op dit 

moment goed draaiende zetmeel, eiwit en derivaten 

coöperatie Avebe. 

In 1974 kwam er plotseling een 

straatblokkade van boeren. 80.000 

boeren en tractoren blokkeerden de 

Nederlandse wegen. Nog diezelfde 

avond zat ik bij Philip Freriks in Achter 

het Nieuws. Hij had gehoord dat we 

geen eisenpakket hadden. Ik zei van 

wel en zo kreeg de Boerengroep de 

taak nog diezelfde nacht met een 

10 punten economisch en sociaal 

boerenpakket te komen. Frans Vader 

van de plattelandsjongerenorganisa-

tie, kreeg de rol van secretaris bij het 

Landelijk Actie Comité. 

We wilden naast 10% prijsverhoging 

ook een sociaal boerenpakket. Op 

het lijf geschreven van de Boeren-

groep dachten we. Echter het werd 

nachtwerk en slaande ruzie omdat de 

ene boerengroeper nog meer marxis-

tisch was dan de andere. Om kwart 

over vier ‘s nachts sprak Jan Douwe 

de verlossende woorden: Ik ken Henk 

het beste en zo gaan we het doen! De 

dag daarop in het journaal presen-

teerden we met verve ons eisenpak-

ket met daarin 10% prijsverhoging en 

die kregen we uiteindelijk ook. Die 

10% prijsverhoging hadden we ook 

hard nodig vanwege al het bier dat 

o.a. Jan Douwe bij ons op dronk. We 

hadden nogal wat onkosten aan die 

Boerengroep. 

Jan Douwe bleef komen, zonder 

Volkswagenbus, ook geen wonder 

want hij had geen autorijbewijs. Wel 

voor de motor, hij had zo’n crossge-

val. Geen gek idee trouwens, kon hij 

alvast op onze percelen bouwland 

oefenen voor een later gebruik in 

Peru. 

We kregen voor zijn promotie 

onderzoek materiaal waarin Peru, 

Toscane en de Veenkoloniën met 

elkaar werden vergeleken. Later deed 

Jan Douwe studie naar de boeren 

aardappelzetmeelcoöperatie Avebe, 

wat resulteerde in twee uitgaven. Bij 

uitgave 1 kreeg ik medelijden. Die 

arme Jan Douwe typte zich de blaren 

Ook waren we al milieukritisch bezig wat ons nauw veen-

koloniaal bouwplan betrof, één op twee fabrieksaardap-

pelen en de zware grondontsmetting die teelttechnisch 

daarvoor nodig was. Ook allemaal nog wettelijk vastge-

legd. We zagen het als een aanslag op het bodemleven 

van onze zand- en veenkoloniale gronden. Dat kon 

volgens ons nooit stand houden. 

Woorden als gewasbeschermingsmiddelen en zetmeel-

aardappelen werden door ons bedacht. Dit om ons imago 

als boer richting burgers te verbeteren. Wij nodigden bur-

gers uit, gingen met hen op pad om 

hen te laten zien hoe wij als boeren 

werken. Tegelijkertijd maakten we 

ook een poster: “Laat niet als dank 

voor het aangenaam verpozen, de 

boeren hier de schillen en de dozen”.

Dat clubje jonge boeren uit Drenthe, 

JAD, begon op te vallen. We kregen 

media aandacht en werden in het 

Wageningse ontdekt, met name door 

de Boerengroep. Eén van hen was 

Jan Douwe van der Ploeg. Hij kwam 

eerst alleen, maar al spoedig was de 

studentenbelangstelling overweldi-

gend. Ze kwamen met een Volkswa-

genbus vol bij ons thuis, wat onze 

boerentrots flink deed groeien. Later 

bleek dat er minimaal zes man nodig 

waren om die oude Volkswagenbus 

aan te duwen. 
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...en niet te 
trappen in de 
valkuil van 
schaalvergroting

Ik heb Jan Douwe leren kennen ten tijde van het bedrijfsstijlenonderzoek 

in de glastuinbouw, Toppers en Tuinders. Ik was destijds gedeputeerde 

in Zuid-Holland. Een van de belangrijkste punten die me daaruit bij zijn 

gebleven, is de keuze die Jan Douwe maakte voor de zorgvuldige boer of 

tuinder, degenen die werken tegen lage kosten en niet blindelings kiezen 

voor schaalvergroting. Bedrijven die tegendraads zijn, en ondernemers 

met een eigen mening. Net als Jan Douwe zelf, ook tegendraads en een 

eigen mening. 

Later kwamen we elkaar weer tegen in de Raad van Toezicht van 

Streekeigen Producten Nederland (SPN). De keuze voor het regionale 

kwaliteitsproduct of streekproduct ligt duidelijk in het verlengde van 

Toppers en Tuinders. Ook hier gaat het om ondernemers die andere 

keuzes maken en afwijken van de norm. De discussies die we hebben 

gevoerd in de RvT waren vaak levendig, en altijd constructief. Jan Douwe 

heeft er altijd op gehamerd om voort te bouwen op de nichemarkt van 

streekproducten, stap voor stap, en niet te trappen in de valkuil van 

schaalvergroting. Langzaamaan zijn streekproducten een geaccepteerde 

nichemarkt geworden. Ik ben blij dat we al die jaren hebben mogen 

samenwerken.

Hans van der Vlist
ouD GEDEPutEERDE zuiD-hoLLAND

Toppers en Tuinders

Pieter 
Krabbendam, 
Marc van  
Rijsselberghe 
en  
Henk Pilat
wADDENGRoEP

Als hij de ver-
gaderstukken 
nog ter plekke 
openmaakte 
wist hij toch de 
juiste toon te 
raken

Het was midden jaren ’90 dat wij, Pieter Krabbendam, Marc 
van rijsselberghe en Henk Pilat, starten met de Waddengroep. 
Om onze maatschappelijke doelstelling van stimuleren van 
regionaal-economische ontwikkeling van de Waddenregio 
te bereiken vonden we dat boven ons een raad van Toezicht 
diende te fungeren. een raad die inspireerde, adviseerde, con-
troleerde en af en toe ook de Waddengroep kon representeren.

waddenpluim

Bij de vraag wie deel zouden kunnen uitmaken van de 

Raad viel als snel de naam van Jan Douwe van der Ploeg, 

die als hoogleraar Rurale Sociologie, in ‘onze’ kringen met 

zijn ontelbare spreekbeurten over de ‘citroenpers’ furore 

maakte als vertolker van de plattelandsontwikkelings-

beweging. Jan Douwe was zeer geïnteresseerd in prak-

tijkinitiatieven als de Waddengroep, die zich richten op 

alternatieven voor de schaalvergroting en industrialisatie 

in de landbouw.

Jan Douwe was op 29 april 1996 op Texel één van de op-

richters van de Waddengroep en werd de eerste voorzitter 

van de Raad van Toezicht. Dat hield hij 7 ½ jaar vol tot 24 

november 2003. De vergaderingen werden efficiënt door 

Jan Douwe geleid. Zelfs als hij de vergaderstukken nog ter 

plekke openmaakte wist hij toch de juiste toon te raken, 

een ieder te inspireren en de vergadering in goede banen 

te leiden. Zowel zijn leidinggevende vergadervaardighe-

den, met de mondvol want tijdens de vergaderingen werd 

er steevast geluncht, als zijn representatie waren altijd uit 

de kunst.

Eén van de hoogtepunten van zijn bewind was de uit-

reiking van de Waddenpluim aan de Waddengroep op 

voordracht van het Overlegorgaan Waddeneilanden. De 

uitreiking geschiedde op een internationaal (trilateraal) 

Waddencongres op Schiermonnikoog. De toenma-

lig minister van Landbouw, Van Aartsen, werd met de 

speedboot ingevaren, las in het Duits een keurig door zijn 

ambtenaren voorbereid betoog voor en reikte de prijs aan 

Jan Douwe uit. Toen was het de beurt aan Jan Douwe 

voor het dankwoord. Jan Douwe die uiteraard niets had 

voorbereid en er al helemaal niet op had gerekend dat hij 

geacht werd zijn verhaal in het Duits af te steken, ijsbeer-

de door de zaal. Hij begon zijn vlammend betoog in het 

Duits en stelde vast dat als je in Nederland minister wilt 

worden je de Duitse taal moet beheersen, maar dat om 

professor te worden beheersing van de Engelse taal toe-

reikend is. Hij vervolgde zijn betoog in het Engels. Later 

kreeg hij de nodige complimenten van de Nederlanders 

en Denen. Die vonden het ook maar vreemd dat op een 

internationale Waddenconferentie Duits de voertaal was 

in plaats van Engels.

Nu moet U niet denken dat Jan Dou-

we z’n talen niet spreekt, want tijdens 

een ander hoogtepunt, de uitreiking 

van een cheque van ƒ 200.000,- voor 

een project in het kader van het 

Duurzaam Ontwikkelingsverdrag, 

bleek hij vloeiend Frans te spre-

ken. Om over zijn Italiaans maar te 

zwijgen. Er wordt zelfs verteld dat hij 

in Italiaanse delegatie was opgeno-

men om de EG tot een vernieuwend 

plattelandsbeleid te bewegen. Keek 

de Nederlandse delegatie daar even 

vreemd van op!  

 De Waddengroep verloor met zijn 

aftreden een markant boegbeeld, de 

“godfather” van de plattelandsont-

wikkeling. Maar hij blijkt als adviseur 

ook nog steeds beschikbaar. Zo heeft 

hij bijvoorbeeld in een de publicatie 

‘Een netwerkeconomie, die draait om 

kwaliteit‘ een geweldige, ‘op een ni-

veau hoger’ onderbouwing gegeven 

van het belang van het werk van de 

Waddengroep. We hopen nog lang 

gebruik te maken van zijn bijzondere 

talenten!
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 ‘Je hebt een 
steen verlegd.’

Horizonverbreding

Jan Douwe, als ik aan jou denk, dan denk ik aan bedrijfsstijlen. In dat 

verband hebben we elkaar ook leren kennen. Jij startte het bedrijfsstijlen 

onderzoek eind jaren tachtig van de vorige eeuw in de Achterhoek. Ik was 

toen consulent rundveehouderij in Gelderland.

Wij kenden als voorlichting vooral de intensieve boer. Daar was ook de 

meeste aandacht op gericht. Jij hebt ons breder leren denken: naast de 

intensieve/fanatieke boer waren er veel meer stijlen: extensieve, machi-

ne-, koeien-, praktische, suniche-, dubbelboeren. Een variant binnen de 

dubbelboer is de zorgboer. Ik kon toen niet bevroeden dat ik daar later veel 

mee te maken kreeg. Met zeer veel voldoening.

Later ben ik bij het Informatie en Kenniscentrum Veehouderij gaan werken 

(IKC). Alhoewel ik daar niet direct te maken had met de toekomst van de 

veehouderij was ook daar de horizon verbreed. Gelukkig maar.

Om met wijlen Bram Vermeulen te zeggen: ‘Je hebt een steen verlegd.’

In Gelderland hebben we in 1988 een voorlichtingsprogramma uitgevoerd 

met als titel ‘De Gelderse melkveehouderij in 2000’. Daarin is veel aandacht 

besteed aan de kleinere bedrijven en zijn daarvoor perspectieven ge-

schetst, waaronder de ekomelkboer.

We hebben veel gediscussieerd over dit alles en over de toekomst van de 

landbouw of zoals jij dat zo uitdrukt: ‘aan tafel kunnen zitten en zoals altijd 

door kunnen bomen over de zaken die ons allebei zo bezighouden.’

Daarom tot slot: Blinder Jan Douwe, het was de moeite waard. Bedankt!

Harm Wieling
ouD CoNsuLENt RuNDvEEhouDERiJ EN DiRECtEuR ikC

Bart Soldaat
soLDAAt 
ADviEs

25 jaar, waarin 
zowel Jan 
Douwe als zijn 
gedachtengoed 
een beslissende 
rol hebben 
gespeeld in 
mijn loopbaan

eureka!

Het Italiaanse onderzoek naar de 

kwaliteit van rundvlees bevestigde 

niet alleen en wederom de relevantie 

van de bedrijfsstijlenbenadering, 

maar toonde ook aan dat verschillen 

in opvattingen van boeren over hoe 

het eigen bedrijf ontwikkeld moet 

worden ook repercussies heeft voor 

de wijze waarop we moeten kijken 

naar hoe ketens en markten worden 

georganiseerd en dat consumen-

tenpercepties over prijs en kwaliteit 

allerminst vastomlijnd zijn, maar zich 

op een zeer specifieke wijze verhou-

den tot deze bedrijfsstijlen. Zowel 

boeren als consumenten zijn zich 

hier, onder andere door de specifieke 

manieren waarop markten heden ten 

dage zijn georganiseerd, vaak niet 

meer van bewust, wat Jan Douwe’s 

denkschool (want zo zou ik het toch 

wel willen noemen) alleen maar 

relevanter maakt. 

Deze indertijd vrij revolutionaire 

benadering maakte ook duidelijk 

dat boeren en hun bedrijven zich op 

uiteenlopende manieren verhouden 

tot de natuurlijke, sociale en cultu-

rele omgeving. Mijn eigen Eureka 

momentje had ik, toen ik in Italië 

doorkreeg dat sommige bedrijfsstij-

len een gunstiger effect op ecologie 

en landschap hebben dan anderen 

(iets wat in het onderzoek zelf geen 

rol speelde). Toen ik na het Italiaanse 

avontuur begon te werken bij wat toen nog de Westelijke 

Land- en Tuinbouworganisatie heette, eerst als be-

leidsmedewerker later als projectleider, heb ik vele keren 

op dit onderzoek en mijn Italiaanse ervaringen terugge-

grepen om de discussie te voeren, vooral binnen de eigen 

WLTO-gelederen, over de vraag hoe deze academische 

inzichten vertaald konden worden naar de agrarische be-

langenbehartiging en het landbouwbeleid. Dat bleek geen 

sinecure, maar we werden uiteindelijk geholpen door de 

tijdgeest: in de loop van de jaren ’90 begon het begrip 

multifunctionele landbouw post te vatten als een moge-

lijk antwoord op de crises in de landbouw. Ineens was er 

ruimte voor andersdenkende en andersdoende boeren.

Maar ook dat was geen toeval: Jan Douwe had en heeft 

altijd een fijne neus voor gehad om gedegen academisch 

werk te verbinden met de actuele discussies over de 

toekomst van de land- en tuinbouw. 

Het bedrijfsstijlenonderzoek werkt ook vandaag de dag 

nog steeds door in mijn huidige rol als zelfstandig advi-

seur: het is voor mij een soort tweede natuur geworden 

als ik boeren en beleidsmakers adviseer over beleidsvoor-

bereiding en -uitvoering.

Het is daarom niet overdreven te stellen, dat mijn eerste 

sollicitatiegesprek, hoe bizar ook, voor mij de opmaat 

vormde van een periode van meer dan 25 jaar, waarin 

zowel Jan Douwe als zijn gedachtengoed een beslissende 

rol hebben gespeeld in mijn loopbaan en in mijn kijk op 

landbouw- en plattelandsontwikkeling. Alleen al daarvoor 

ben ik Jan Douwe mijn eeuwige dank en bewondering 

verschuldigd. 

Een echte leermeester!

Tijd: Ergens na middernacht, november 1989

Locatie: H41 (Wageningers weten dan genoeg)

Onderwerp: Mijn eerste sollicitatiegesprek

Jan Douwe: ‘Zeg Bart, heb je misschien interes-

se om mee te werken in een onderzoek in Italië, 

volgend jaar?’ Hij moet zijn stem flink verheffen 

om zich verstaanbaar te maken in het stampvol-

le, broeierige café. 

Ik (na x biertjes): ‘Jazeker!’.

Jan Douwe: ‘Kom maandag maar langs, dan 

praten we verder’.

wetensChap – praktIjkverbInders

Eén van de vijf 
broers Gaudenzi, 
die samen een ex-
tensief bedrijf in de 
Apennijnen hadden 
met o.a. Chianina 
koeien. hier met de 
eigen fokstier van 
1.600 kg!
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You recognised  
the hidden 
power of our 
magazine 
Farming Matters

Jan Douwe and ILEIA:  
an enduring friendship

Dear Jan Douwe,

More than thirty years of friendship between you and ILEIA, that’s quite 

an accomplishment. First of all there have been the personal contacts with 

the people in ILEIA but there is also this relationship with ILEIA as a whole, 

as an institution. Bertus Haverkort, Coen Reijntjes, Henk Kieft and several 

others found in you an inspirator and fellow pioneer in agroecological 

thinking. Members of our global AgriCultures Network also built rela-

tionships with you. Paulo Petersen from Brazil became your PhD student; 

you became an adopted member of his family, and a major source of 

inspiration for the Brazilian agroecology movement. Today we have a new 

generation of ILEIA workers, equally inspired by you and actively engaged 

in the Voedsel Anders Beweging in the Netherlands. 

I believe that this special friendship is based on a shared passion for food 

sovereignty, family farmers’ knowledge and culture, and agroecology. Your 

original scientific perspectives and eloquence coupled with our capacity to 

communicate complex matters in simple language made us a good ‘team’. 

Together we can move ideas and insights to people and places that none 

of us could have reached alone. Over the years, you have had an enormous 

impact on our thinking, our language and the images we use. You pro-

vided us with the concepts and ammunition to make sense, reach out and 

communicate, in clear language.

Farmers’ knowledge is a weapon of the poor, a line of defence. The family  

farm is a place where experience accumulates and where culture is kept 

alive.

advertentie
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Laat dat nou 
de manier van 
boeren zijn 
waar de boerin 
helemaal in 
past

Professor en Boerin

Een boerin en een professor wat hebben die eigenlijk gemeen? Alleen 

dat ze beide toevallig op het 5-jarig bestaan van Den Hâneker moesten 

spreken!? 

Een boerin werkt in het land en een professor van achter het bureau!? 

Nee hier klopt iets niet! We hebben hier met een bijzondere professor van 

doen. Om te beginnen hij is liever in het veld bij de boer of boerin, daar ligt 

zijn passie. Bij familiebedrijven die dicht bij de natuur en de consument 

staan en daarmee gewoon hun goed belegde boterham kunnen verdienen. 

Lokale Boeren die ook vernieuwend durven zijn en in willen spelen op 

de wensen en behoeften in de samenleving. Niet als marktstrategie maar 

verbinding zoekend met zijn consument, vrijwilliger of medefinancier 

en daardoor zijn product goed en duurzaam kan afzetten, zijn arbeid kan 

verlichten of vernieuwen en zijn economische basis kan ondersteunen. 

Laat dat nou de manier van boeren zijn waar de boerin helemaal in past.

Misschien zijn er dan toch meer overeenkomsten dan verwacht! Om te 

beginnen zijn zowel de boerin als de professor altijd zo druk als een klein 

baasje. 

Ze hebben beide iets met koeien, de professor heeft zelfs een adoptie koe. 

Maar ze hebben ook alle twee een gezellige tijd gehad in de Raad voor 

het Landelijk gebied waar ze elkaar vaak bij controversiële onderwerpen 

wisten aan te vullen. Maar ook voor die tijd; de professor uit Wageningen 

en de boerin als voorzitter van het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren 

Kontakt) vulden elkaar aan richting de agrarische pers en politiek over een 

gezonde wereldvoedselvoorziening en een eerlijke prijs voor de boer. 

Er zijn zoveel overeenkomsten dat de professor de boerin zelfs in zijn boek 

“New Peasantries” heeft genoemd.

Maar de professor gaat nu tijd krijgen…!? Dus Jan Douwe ik hoop je alleen 

nog maar meer tegen te komen. 

Monique Veraert
BoERiN tE kAMERik
www.BEEkhoEvE.Eu

The article 
Ten qualities 
of Family 
Farming, 
written at the 
start of the 
International 
Year of Family 
Farming in 
2013, must 
have reached 
millions of 
readers

But it does not stop here. You recognised the hidden power of our mag-

azine Farming Matters. As a platform for sharing experience in family 

farming and agroecology it reaches out to more than a million people. 

You wrote many articles, wherein you made complex ideas accessible to 

farmers, grassroots workers and scientists, students, politicians and move-

ments. The article Ten qualities of Family Farming, written at the start of 

the International Year of Family Farming in 2013, must have reached mil-

lions of readers, we lost track but saw “the article with the flower” popping 

up at many places and in at least twelve languages. You helped our readers 

to see the essence of family farming. 

In one of your articles you quoted your Argentinean friend Raul Paz, 

saying that family farmers are like anaerobic bacteria able to survive in an 

environment without oxygen. This is a powerful metaphor. It applies not 

only to family farmers but also to ILEIA and its allies around the world. At 

a moment when Climate Smart Agriculture, Public Private Partnerships 

and Farmer Entrepreneurship have become mantras of new development 

thinking, we argue that family farmers’ knowledge is a precious global 

public good. In spite of piles of evidence, few people still seem to realise 

that peasant agriculture can play an important if not central role in in-

creasing food production sustainably. 

Let’s keep the flame burning even when oxygen levels are getting low. 

Thank you Jan Douwe for our enduring friendship, encouragement and 

appreciation! 

On behalf of past, present and future generations of ILEIA workers and 

many readers of your articles in Farming Matters,

Edith van Walsum
DiRECtoR iLEiA
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De waardigheid van  
het dagelijkse bestaan

Jan Douwe en zijn groep hebben met zijn begrippen ‘new peasantry’ en 

‘repeasantization’ de boeren weer op de kaart gezet. Het is een steun in 

de rug van boerenbewegingen dat Jan Douwe duidelijk de verschillende 

modellen schetst van boerenlandbouw en van landbouw in dienst van 

de toeleverende en afnemende industrie. De Nederlandse boeren hebben 

soortgelijke problemen als hun collega’s wereldwijd, ongeacht de schaal 

waarop ze boeren en de oplossingen zitten in dezelfde hoek.

Het was een genot om als vertegenwoordiger van Via Campesina gesteund 

te zijn in de debatten door wetenschappelijke feiten gepresenteerd door 

Jan Douwe. Hoewel zowel Jan Douwe als wij in het debat bij de instituties 

een minderheidsstandpunt brengen, weten we ons gesteund door de 

meerderheid: de miljoenen peasants en burgers, die de waardigheid van 

hun dagelijkse bestaan verdedigen. Wetenschap ter ondersteuning en 

versterking van de mensen die het aangaat “the affected” is het meest 

belangrijke werk.

Jan Douwe heeft in zijn optreden altijd iets van een slungelige jongeman, 

die rustig zijn verhaal houdt. Hij staat altijd voor zijn inhoud, ook tegen de 

stromen (van Wageningen Universiteit) in. Het is voor mij en Via Campesi-

na een plezier om met Jan Douwe te werken, hem te ontmoeten, te sparren 

over de situatie in het voedselsysteem, de actoren en wat we kunnen doen 

om dingen te veranderen. Dus het was zeker een plezier voor mij om hem 

de eerste Voedsel Anders prijs te kunnen uitreiken. Een tekening van een 

landschap waar een vrouwenlichaam in te ontdekken was, waarop de boer 

met zijn trekker voortploegt...-

Hanny van Geel
viA CAMPEsiNA
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Het bedrijfs- 
stijlenonder-
zoek heeft 
daadwerkelijk 
bijgedragen tot 
een omslag in 
het denken in 
de Nederlandse 
landbouw

In februari 
2016 hebben 
we je de 
eerste Voedsel 
Anders-Prijs 
uitgereikt ter 
ere van jouw 
kritische hoofd 
en activistische 
hart

Henk Renting 
en 
Janneke Bruil
LEDEN vAN 
kERNGRoEP 
voEDsEL  
ANDERs, 
wERkzAAM BiJ 
REsP. RuAf EN 
iLEiA

daarvan is inmiddels al ruim twee jaar vertraagd. En de ra-

riteiten van sociale bewegingen nam je maar op de koop 

toe. Tijdens een speelse academici-activistenmiddag op 

de zolder van het ISS stond je uit volle borst een lied mee 

te brullen over de lessen die het team ‘oudjes’ meegaf aan 

de volgende generatie.

En toen, voor een groot deel voortbouwend op jouw 

gedachtengoed, verrees Voedsel Anders. Deze bewe-

ging-in-beweging bracht de laatste jaren Nederlandse 

boeren, stedelingen, koks, kunstenaars, activisten, 

stadslandbouwers en kritische denkers bij elkaar rondom 

het opbouwen en verbinden van alternatieven “in de 

barsten van het systeem”. In februari 2016 hebben we je 

de eerste Voedsel Anders-Prijs uitgereikt ter ere van jouw 

kritische hoofd en activistische hart. Was het toeval dat 

de tekenaar van de prijs gekozen had voor een afbeelding 

van een prachtige, naakte dame? Gebruikmaken van 

schoonheid in taal en beeld is altijd deel geweest van 

jouw repertoire.

En de toekomst? Je zei aan het einde van je speech voor 

Voedsel Anders: “Je ziet dat mensen op tal van plaatsen 

creatief elementen construeren voor de toekomst. Dit leidt 

tot nieuwe verbindingen, geeft vertrouwen, bewerkstelligt 

veerkracht en draagt bij aan de transitie. En veel daarvan 

begint met strijd... We moeten geen absurditeiten meer 

accepteren.” 

We danken je voor al deze jaren van strijd en toewijding 

en zetten die graag (met jou) voort. Vergeef ons als er af 

en toe een tikkeltje absurdisme doorheen glipt.

Hasta la victoria, compañero!

organisaties die hun wortels hebben 

in deze periode, zoals als de Noard-

like Fryske Wâlden, de Nederlandse 

Melkveehouder Vakbond (beiden 

momenteel in het nieuws als voor-

standers van een grondgebonden 

fosfaatreductie in de melkveehou-

derij) en de Nederlands Akkerbouw 

Vakbond essentiële pleitbezorgers 

van een fundamentele transitie van 

het landbouwontwikkelingsmodel.

De afgelopen jaren vond je steeds 

meer creatieve manieren om de strijd 

van kritische internationale boeren-

organisaties te ondersteunen. Op 

uitnodiging van de Movimento Sem 

Terra sprak je gloedvol voor honder-

den militante Braziliaanse boeren. 

Je had er vorige zomer grote lol in 

om als civil society delegatie samen 

met La Vía Campesina flink van leer 

te trekken tijdens CFS-deliberaties 

over markets voor smallholders. 

Agroecologie en de rol van vrouwen 

krijgen steeds meer een plek in je 

verhaal, dat laatste tot opluchting van 

velen. Je maakte op verzoek van de 

FAO een analyse van family farming 

in Europa, maar de vraag is wat je 

erin hebt gezet, want de publicatie 

Wetenschap en maatschappelijke verandering zijn voor Jan 
douwe altijd twee kanten van dezelfde medaille geweest. Het 
verbaast dan ook niet dat je in je ruim 40 jaar in Wageningen 
op tal van manieren hebt bijgedragen aan de nederlandse 
(kritische) landbouw- en voedselbeweging. Sterker, je ben 
uitgegroeid tot een belangrijke referentie en inspiratiebron. 
een bloemlezing uit drie episodes. 

inspirator van de kritische  
landbouw- en voedselbeweging

Je kwam in Wageningen studeren in 1968, een tijd waarin 

de revolutie in de lucht hing. Studenten dichtten zichzelf 

daarbij nadrukkelijk een centrale rol toe, en velen gingen 

als “buitenuniversitaire praktijk” pamfletten uitdelen bij de 

fabriekspoort of zelf in de fabriek werken. In de landbouw 

liet het revolutionair elan echter op zich wachten. Er 

waren wel grote boerendemonstraties in Brussel (tot een 

half miljoen in 1971!) en protesten tegen ruilverkavelingen, 

maar echt radicaal boerenverzet bleef uit. Een clubje 

studenten, waaronder jij, trok er met de brommer op uit 

naar de Betuwe om revolutionaire boeren op te sporen. 

Hiermee was de Boerengroep geboren, als één van de 

loten aan de welig groeiende beweging van Wageningse 

“kritische groepen”.

Veel van die groepen vonden zich eind jaren 70 in het Wa-

geningse Tijdschrift voor Landbouw en Politiek Marqueta-

lia, waarvan je met mensen als Jan Schakel, Jaap Frouws 

en Johan Meeuws oprichter en redactielid was. Genoemd 

naar de gewelddadig onderdrukte Colombiaanse boe-

renvrijstaat waar de guerrilla-beweging FARC-EP haar 

oorsprong vond, stelde Marquetalia zich ten doel “een 

platform te zijn voor diegenen die als intellektueel bij de 

landbouw zijn betrokken en solidair zijn met emancipatie-

bewegingen van de plattelandsbevol-

kingen”. Wie had gedacht dat er op 

het moment van jouw afscheid ook 

een einde zou gloren aan het gewa-

pend conflict in Colombia. 

Eind jaren ‘80 kwam je na een lange 

buitenlandperiode terug in Neder-

land en begon je met een ambitieus 

onderzoeksproject naar alternatieven 

voor het agrarische moderniserings-

model in de Nederlandse landbouw. 

Bedrijfsstijlen vormden de noemer 

van dit baanbrekende onderzoek, 

vaak geïnspireerd op principes als he-

terogeniteit, agroecologie, kwaliteit-

sproductie en boerenvakmanschap. 

Elders had je gezien welke potentie 

voor verandering daarin schuilt. Het 

bedrijfsstijlenonderzoek was vooral 

ook een project om nieuwe Neder-

landse boerenbewegingen te voeden 

en ontdekken. Je trok er twee keer 

per week op uit om praatjes voor 

zalen vol boeren te houden. Het 

vervoer werd vaak verzorgd door een 

van je jonge onderzoekers of door 

Kees, die goed wisten dat ze op de 

terugweg, met Jan Douwe en een 

paar beugels op de bijrijdersstoel, 

moesten doorrijden ter voorkoming 

van teveel plasoponthoud.

Het bedrijfsstijlenonderzoek heeft 

daadwerkelijk bijgedragen tot een 

omslag in het denken in de Ne-

derlandse landbouw, niet alleen 

in de wetenschap maar ook in de 

maatschappij. Niemand houdt meer 

vol dat er slechts één levensvatbaar 

model voor bedrijfsontwikkeling is. 

Begrippen als verbreding, verdieping, 

streekproductie en korte ketens zijn 

gemeengoed geworden, en overal 

ontstonden, mede geïnspireerd op 

jouw onderzoek, nieuwe samen-

werkingsverbanden van boeren 

als milieucoöperaties, agrarische 

natuurverenigingen en regionale 

producentengroepen. 

Tot aan de dag van vandaag zijn 

wetensChap – praktIjkverbInders

foto Aart-Jan van de Glind
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Rots in de Branding 

Jan Douwe hebben wij mogen leren kennen als de wetenschappelijke boer 

die de praktijk van het boerenbedrijf en de wetenschap aan elkaar heeft 

gekoppeld, onderzocht en geanalyseerd. Dit alles vanuit zijn passie voor 

het platteland en voor de boeren met meerdere takken in hun bedrijf, een 

multifunctioneel gezinsbedrijf dus. 

Velen hebben jouw steun mogen ondervinden, je was altijd zeer toegan-

kelijk en bereid je bijdrage te verlenen. Dit hebben wij ook mogen ervaren 

bij de oprichting van de agrarische natuurvereniging Den Hâneker in de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Met jouw bijdrage bij de oprichtings-

bijeenkomst, juni 1994, heb je een enorme impuls gegeven aan de leden en 

het bestuur van Den Hâneker en we zijn je daar zeer erkentelijk voor. 

Naast de vele adviezen voor de agrarische natuurverenigingen en Veel-

zijdig Boerenland, heb je ook ons ministerie in Den Haag en Brussel van 

advies voorzien. Het tekent je dat je hier altijd tijd voor hebt vrij gemaakt. 

Met je wereldwijde blik en netwerk, je duidelijke analyse van de landbouw 

op dit moment en je visie op de toekomst ben je een rots in de branding, 

niet bang om je mening te geven en je nek uit te steken. Je bent authentiek 

en van onschatbare waarde voor de ontwikkelende boeren, studenten en 

samenleving. 

We willen je hartelijk bedanken voor je gepassioneerde inzet en hopen dat 

je in de toekomst, wellicht in een iets andere setting, ook je bijdrage kan 

blijven geven in de rurale ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groeten,

Max van Tilburg
Teunis Jacob Slob
DEN hâNEkER
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Terry 
Marsden 
PRof. 
ENviRoN-
MENtAL 
PoLiCy AND 
PLANNiNG, 
CARDiff 
uNivERsity

It was one of 
those epiphany 
type moments 
in your career 
when you 
physically hold 
onto the text, 
underlining 
sentence after 
sentence, and 
repeatedly 
shout ‘yes’!

Capable of 
reaching 
out to many 
and multiple 
audiences

‘Writing and ploughing are two different talents; and he that 
writes well must have spent in his study that time which is 
necessary to be spent in the fields by him who will be master 
of the art of cultivating them’ Jethro Tull, Agricultural 
Innovator, 1674-1741.

lighting beacons of knowledge

rural development paradigm etcetera of course are on-

going and, indeed long lasting and dynamic. He has been 

and will continue to be a ‘beacon’ lighter. Firing new bea-

cons and keeping longstanding and adapted theorisations 

enlivened and re-lit-such as his recent essay on Chayanov. 

His ability to do this across languages and cultures is so 

valuable and appreciated across the globe. 

In these current times of global crisis and turmoil, both 

ecologically and economically, his contributions- his 

very sociological enterprise and those of his students- 

becomes all the more critical; not least because of the 

decreasing awareness and in some cases institutional 

blindness in dominant and conventional circles and power 

networks of the very centrality of the rural condition, 

especially in a more urbanised and cosmopolitan world. 

This is a shrinking world, one where in fact we are all now 

close neighbours and more dependent upon each other, 

and one in which we will need the guidance of a broad-

ened and deepened rural and agricultural sociological 

enterprise and cognition which Jan Douwe is fostering.

much of his work. In this sense a 

unique force of great continuity in 

Jan Douwe’s work is his innate agri-

cultural sociological cognition and 

intuition. This cognition draws on an 

in-depth understanding of the con-

tested and evolving co-production of 

the social and the natural worlds.  

I have witnessed this being expressed 

on many, and often quite surprising 

locations and audiences. Like the 

time he came to the august Russell 

Hotel in Russel Square London and 

iconoclastically challenged conven-

tional formal economic thinking of 

most other participants. In Cordoba 

and Umbria, after I must say some 

physically gruelling days in the field, 

on his original expositions on rural 

development and pluriactivity. In 

Canada, China and Brazil on nested 

markets; and, of course in Wagen-

ingen after sharing several glasses, 

on the current state of agricultural 

research and development in Europe. 

He has also contributed significantly 

to policy debates in rural develop-

ment and more latterly on food se-

curity and the role of family farming. 

These contributions underscore that 

this gifted cognition that he holds is 

capable of reaching out to many and 

multiple audiences, from farmer and 

peasant groups, to politicians and to 

the public.

All of these debates and especially 

his conceptualisations-of transitions, 

peasantisation, co-production, the 

In the 1980s myself and a group of scholars in London 

(especially Richard Munton and Sarah Whatmore) set 

about attempting to relocate the political, economic and 

social position of agriculture and rurality in the UK, and 

more broadly in advanced societies. For several years we 

laboured and debated this task, and we were then in no 

rush to publish these labours, as we were critically looking 

at a wide range of material, and slowly forming and want-

ing to refine our arguments. This was an exciting period 

to be in such a talented and expanding group, and we 

were much informed by both Anglophone and European 

theory and empirical research. Gradually we developed a 

theoretical framework which, whilst drawing on the wider 

political economy of agriculture literature of the 1970s 

and 80s, provided a more nuanced and post-structuralist 

approach to questions of petty commodity production 

and family farming, the role of capitalist penetration 

and the state in agriculture, and its relationships and 

outcomes in space and place. During the late 1980s and 

1990s we hit the presses, producing a series of books, 

papers and articles which contributed to our original aims.

I can’t remember exactly when, but it was at this time of 

critical ferment that we came across dauntingly parallel 

conceptual and empirical work being conducted by one 

Jan Douwe van der Ploeg and his team in Wageningen. 

The first I read of this was a series of working papers 

involving a re-conceptualisation of the reproduction of 

petty commodity production which steered an innovative 

path away from structuralist analysis; and into the prac-

tice-based and more contingent world of family farming 

I had also discovered working in rural England with my 

doctorate in the 1970s. This fitted well with our thinking 

and it was one of those epiphany type moments in your 

career when you physically hold onto the text, underlin-

ing sentence after sentence, and repeatedly shout ‘yes’! 

These were before the days of widespread internet and we 

relied on coffee stained printed versions. It wasn’t long, 

however, that in contact with Norman Long I was invited 

to visit Wageningen to give a seminar on our work and to 

meet Jan Douwe and his team. To say the least ‘we got 

on like a ‘house on fire’ from then on. I quickly discovered 

his team’s prolific work in Dutch and some in English on 

farming styles, and on his development of Bruno Ben-

venuti’s earlier conceptualisations.

Since that time we have become 

good friends and colleagues working 

on various publications and research 

projects. But more than that Jan 

Douwe has shown me and shared 

with me his intellectual support 

and encouragement to keep being 

innovative and risk taking in our 

research endeavours. Jan Douwe 

has since those days had a prolific 

career in which he has contributed to 

a wide intellectual canvas connecting 

with peasant studies, family farming 

and rural development. His work is 

always well empirically grounded 

and theoretically innovative and 

challenging. In his books like ‘The 

virtual farmer’ and the ‘New Peasant-

ries’, he challenges orthodoxies and 

conventional thinking, and provides 

innovative understandings of agrarian 

power relations. A unique feature and 

a point of continuous connection and 

intellectual sharing that we engage 

in is that he and I ‘know’ agriculture 

and farming- inside and out. How 

it works, how it doesn’t work, how 

farmers and their families think and 

co-produce, how they continually 

experiment, go behind the stage and 

curtains of conventional wisdom and 

practice, and how they reproduce 

themselves not least in creating and 

re-creating markets. But this knowing 

process is never completed; as there 

is always much more to learn; this 

provides the driving force behind 
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Norman 
Long
PRof. EM. 
DEvELoPMENt 
soCioLoGy

There were 
rumours that 
he would 
be offered a 
permanent 
post at Leiden 
University

cluding those in government, has uncovered malpractices 

in private and public interventions in the rural sphere that 

are the equal of any reported. And despite his critiques his 

work is characteristically constructive and optimistic. In 

the University, in government and international develop-

ment institutions and in NGOs, he has been a consistent 

advocate of the potential of intensive small-scale farming, 

and of the risks of subjecting it to standard development 

templates.

Jan Douwe and Sabine, who has interests close to those 

of her partner and who has researched the role of women 

in peasant and family farming enterprises, are both 

colleagues and friends. Indeed my wife Ann and I treasure 

the times we have dined at their Wageningen home and 

enjoyed their excellent Italian and Dutch cooking and 

accounts of a research adventures and the complexities 

of bureaucracies, including those of Wageningen. He was 

an effective and energetic fighter on issues that he saw 

resulting from top-down management, as in the attempt 

to marginalize the Social Sciences at Wageningen in 1985 

in favour of the natural sciences and engineering and an 

increasing role for private-public partnerships in develop-

ment projects.

Following the international conference organised by 

myself and CORD (College of Rural Development) of the 

China Agriculture University (CAU) in Beijing in 2012 and 

the resulting book Rural Transformations and Develop-

ment: China in Context, to which Jan Douwe contributed, 

my own active participation diminished and it became 

more difficult to maintain the momentum between CORD 

and Wageningen University. Fortunately Jan Douwe 

took up the challenge, teaching students from CAU, and 

recruiting international specialists to work with him and 

CAU on development projects. An excellent example of 

his success is the recent book China’s Peasant Agriculture 

and Rural Society (2016), co-edited with Ye Jingzhong. 

Rural development is at a complex stage in China with 

rapid urbanization and rural-urban migration, but as the 

volume makes clear it is all the more necessary to have 

detailed case study material on the heterogeneity of 

rural change. China may be a top-down society, but the 

Chinese in this and other works show that local partici-

pation is still important to the analysis of social change. 

Jan Douwe’s intellectual contribution is evident, and so is 

his ability to work with Chinese researchers in the field as 

well as in the classroom.

So, my friend, as companion, keen photographer, good 

cook, staunch family man: When did you say you were 

retiring?

Department in the 1980s, I was deter-

mined to change the then antiquated 

title of the position Professor of 

‘Empirical Sociology of Non-Western 

Societies’ to Professor of ‘Develop-

ment Sociology’, I received strong 

support from Jan Douwe alongside 

Jan den Ouden, which was invaluable 

in broadening the theoretical and 

empirical scope of the Department. 

This involved developing collabora-

tive links with other social science 

departments including those con-

cerned with Western societies. Work-

ing with Jan Douwe enabled me to 

develop a focus that eschewed labels 

such as ‘developed’ and ‘developing’ 

countries in favour of the common 

challenges facing small-scale farm-

ing, the nature and contribution of 

local knowledge, and the limitations 

of top-down intervention.

Jan Douwe has worked in a wide 

range of developed and developing 

countries; yet despite the range, his 

research is never superficial, and 

benefits from the variety of rural 

contexts that he knows so well. Addi-

tionally, he has brought to sociology, 

research and consultancy experience 

in Europe based on his own back-

ground and political activism, thus 

helping farmers with little economic 

or political power to fight their 

corner. His work in Italy, collaborating 

closely with Italian researchers, in-

Jan douwe wrote an accolade for me on my retirement in 
2001 in the form of a letter. now some fifteen years later I 
have the opportunity to reply, though in the space allocated 
I cannot hope to do justice to the outstanding contribution 
he has made to the field of rural development sociology, and 
more generally to agricultural policy making both in the 
netherlands and beyond. 

constructive and optimistic

Nor is there space to fully acknowledge his friendship, 

intellectual prowess and the contribution he has made 

vis-a-vis my own work and life trajectory over the inter-

vening years.

We first met at his PhD defence in Leiden University, and 

although I was unable to capture its full content - given 

my zero knowledge of the Dutch language at that time – I 

was delighted on reading the English summary to discover 

that he had much to say about the Peruvian Andes, its 

peasant livelihoods, and their struggles vis-à-vis the large 

livestock haciendas and the interventionist State, which at 

that time was my own principal area of research. Hence, 

from the very start, we shared research and socio-polit-

ical points of view. His PhD defence was impressive and 

there were rumours that he would be offered a perma-

nent post at Leiden University. But, in the end, he chose 

instead to join us, and so began a fruitful collaboration 

that helped us to rethink the prevailing divide between 

so-called ‘western’ and ‘non –western’ sociology, and to 

break down barriers between disciplines and between the 

values accorded different forms of 

knowledge and experience.

I remember with much pleasure 

his stimulating early paper on the 

cultural and scientific importance of 

the work and experimental nature 

of peasant potato production in the 

Andes, showing how local inherited 

technology and practice were clearly 

as profound as any introduced formal 

scientific knowledge. Similarly one 

recalls his innovative work in the 

Netherlands on different styles of 

farming, technology and market re-

lations, leading eventually to a series 

of detailed analyses of the nature 

and survival of the peasantry in the 

present era of globalisation.

Thus the right of peasants - old and 

new - to protect their autonomy is 

clearly acknowledged and promoted 

by Jan Douwe’s research, and in this 

respect his work is truly inspirational. 

Probably only once in his life has he 

been truly bereft of any inspiration. 

Hitching a lift in a cranky old vehicle 

in the Guinea Bissau left him with two 

broken arms and the inability to light 

his own cigarettes and more! But 

anyway he arrived back in Wagenin-

gen with a determination to get back 

on his feet/hands and pursue his 

research career.

Jan believes in the survival of the 

peasantry and values the various 

ways in which they respond to market 

conditions, organise their families 

and labour processes and generally 

contribute to the wellbeing of society 

at large. He also explores how they 

respond to and in various ways 

shape the outcomes of agricultural 

intervention programmes promoted 

by the state or international organ-

isations, and has done so in many 

different cultural and socioeconomic 

contexts, spanning the Netherlands, 

Peru, Italy, and more recently in 

China.

During my early days as Chair of the 

His research 
is never 
superficial, and 
benefits from 
the variety of 
rural contexts 
that he knows 
so well
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Small farmers champion

Jan Douwe is one of the leading advocates of agrarian populism of my 

generation (OK, I’m a bit older), and I am a critic of populism. It’s better to 

get that out of the way at the beginning, so I can say how much I enjoy Jan 

Douwe’s work, how much I benefit from its stimulation, or provocation, 

and how much I like and respect him as a colleague over many years.

What makes Jan Douwe special as a champion of agrarian populism, of 

‘small’ farmers? 

First, I would say it is because he knows a great deal about farming – about 

what farmers do (and think, plan, and aspire to) – in the face of ecological 

and market pressures, and when they are committed to reproducing 

both their farms and the households that work them. In fact, he knows 

much more about farming than I do (and than many theorists of agrarian 

populism do). Among Jan Douwe’s favourite activities is meeting farmers 

of different kinds in very different settings, whenever he can, and learning 

from them about what they do, how, and why.

Second, Jan Douwe’s experience and writing cross over, to an unusual 

degree, the standard boundaries of North and South – certainly those of 

farmers in Europe, Latin America, West and Southern Africa, and in recent 

years China too. This is driven by his curiosity and facilitated, of course, by 

his excellent linguistic skills, in English, French, German, Spanish, and his 

beloved Italian. His pursuit of common themes across those boundaries, 

and his desire to explain similarities of (family) farmers everywhere, are 

developed in his notions of ‘new peasantries’ and his deep interest in and 

expert knowledge of, the theoretical model of A. V. Chayanov. 

Third, he is dedicated to showing that family farmers can deal with the 

pressures of markets (partial reproduction, at least, through commodity 

relations), and do so in their own innovative ways both individually and 

collectively.

Finally, he has always striven to combine theory and practice in his work 

with farmers’ organisations, in his native Netherlands and internationally, 

and with governments and bodies like the E.U., which no doubt requires 

additional skills and other qualities to working with farmers.

Has he convinced me of his views? Not yet, perhaps sadly for him and for 

me too, but I continue to cherish his commitment, energy and imagina-

tion, as must all of us who work in agrarian studies.

Henry Bernstein
PRof. EM. of DEvELoPMENt stuDiEs  
iN thE uNivERsity of LoNDoN At soAs

It is difficult to 
exaggerate the 
originality of 
your concept of 
repeasantisa-
tion

La lotta continua

Jan Douwe, you have made an extraordinary contribution to the under-

standing of farming, farmers’ knowledge and farming systems. It is difficult 

to exaggerate the originality of your concept of repeasantisation:

1.  It reverses teleological histories of the rise and rise of human domination 

over nature and food scarcity through even more industrial technologies

2.  It renames the oddly labeled “conventional agriculture” (or food system) 

as food empires; this not only reveals the capitalist logic of food empires, 

but also connects farms to the global system.

3.  Most important, I think, is the model of two trajectories towards a shared, 

though always context-specific end point: knowledge-intensive rural 

livelihoods and complex, evolving livelihood strategies. I see a similar 

approach in the latest IPES-Food report From Uniformity to Diversity, and 

you are either a big influence or part of a wave of new understanding, or 

more likely both.

There is much more to say about The New Peasantries. It was a revelation 

to me when you kindly sent me a copy. It was a revelation to my students 

when I assigned it as part of a graduate seminar on political ecology of 

food. Its depth about farmers’ knowledge especially draws on your direct 

experience which is a guiding thread through the vast knowledge you 

bring to bear from many disciplines. It is a guide to those of us without this 

experience in linking social and natural dimensions of foodgetting and 

food systems.

It has been a pleasure to watch your ideas and experiences evolve in your 

work in China and your collaborations with Ye, Sergio, and others in the 

years since 2008. A highlight of my visit to China Agricultural University 

was to borrow from Ye and read your newly published book Chayanov and 

the Art of Farming. It is a beautiful reading of Chayanov. I hope you will do 

more in recovering this and other classics for their insights for the present 

moment. Of course, there were other pleasures in that visit to China, with 

Henry, Renee, Barbara, Ye and all the Chinese colleagues, not to mention 

my first and very exciting trip to China. I was lucky to be able to stay long 

enough to share the launch of the Chinese translation of The New Peas-

antries and to know that it was so well covered in official Chinese media. 

This is important work, and I was happy to be able to add my voice to the 

appreciation at that special moment.

I am grateful, too, for your generosity in hosting me in Wageningen, and 

to get to know you and Sabine personally. And for the copy of your book on 

China that you put in my hand in Toronto before the panel we shared. Now 

that you have more time – rather like my own so-called retirement – I hope 

to have more opportunities and to read more of your work and share more 

ideas. La lotta continua!

Warmest wishes for your continuing success and happiness, 

Harriet Friedmann
PRof. EM. DEPARtMENt of soCioLoGy, uNivERsity of toRoNto
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Jan Douwe’s 
experience and 
writing cross 
over, to an 
unusual degree, 
the standard 
boundaries of 
North and South
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iNtER-
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CoRNELL  
uNivERsity

Viewing re- 
peasantization 
as process 
rather than 
categorical 
definition 
suggests a 
social theory of 
emergence

the chayanovian in Jan Douwe

... land has increasingly become an investment and an 

object of speculation and is no longer primarily the basis 

of small-scale farming. At the same time, agriculture is 

becoming more intensive and farms are getting bigger. 

This is a threat to biodiversity, the groundwater, our rural 

social structures, and the quality of food. Soil, grassland, 

and arable land are not a commodity but the livelihood 

of farmers. (Heubuch 2015, 3)

Such reference to land grabbing underscores the tension 

in agrarian regions across the world between financial-

ization and the health of farming cultures. Jan Douwe’s 

work offers evidence, and hope, for the recognition of 

co-production as a viable alternative to ‘food empires,’ 

as increasingly decommodified and ‘climate-steady’ 

farming.
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the global South. As such, the peas-

ant condition is fluid, but certainly 

not disappearing, as predicted by the 

development narrative, and desired 

by contemporary land grabbers. One 

contemporary estimate is that small-

scale producers account for 70% of 

the world’s 525 million farms, and 

between 1970 and 2000, small farms 

increased by 91% (Hilmi 2012). Jan 

Douwe suggests that up to 80% of 

European farmers are ‘re-peasantiz-

ing’ in various ways, notably via labor 

intensification and ecological farm-

ing. This processual account removes 

the need for a categorical definition, 

but does not throw the peasant baby 

out with the development bathwater.

In fact, viewing re-peasantization 

as process rather than categorical 

definition suggests a social theory 

of emergence. And here Jan Dou-

we surmises that to the extent that 

multifunctional agriculture becomes 

increasingly valued in the European 

Union, re-peasantization will further 

materialize to meet social and envi-

ronmental needs. This, in a Europe 

where, according to a report by The 

Greens/European Free Alliance in the 

European Parliament: 

First of all, Jan Douwe, congratulations on a stellar career. 

I was last with Jan Douwe in late August, 2015, at the Crit-

ical Development Studies Conference at the University of 

Zacatecas. We shared a panel, where our ‘little books with 

big ideas’ were being launched in Spanish. The discussant 

asked why my little book on Food Regimes and Agrarian 

Questions did not have a glossary entry for ‘Peasant.’ My 

response was that my fellow panelist’s little book on Peas-

ants and the Art of Farming was not yet published when 

I was preparing my book, and I did not feel comfortable 

offering an entry without a definitive update from Jan 

Douwe. I was also reluctant to categorize the peasantry 

as my work was about peasant mobilization. Jan Douwe 

had already noted: ‘peasant-like ways of farming often 

exist as practices without theoretical representation. This 

is especially the case in developed countries. Hence, they 

cannot be properly understood, which normally fuels the 

conclusion that they do not exist or that they are, at best, 

some irrelevant anomaly’ (van der Ploeg 2009, 19). Once 

Jan Douwe’s book appeared in 2013 his glossary entry 

for Peasants resolved the matter once and for all: ‘social 

actors engaged in peasant agriculture.’ This is like defining 

Men as ‘social actors engaged in manly activities.’ Serious-

ly though, his point is, following Chayanov, that peasant 

agriculture is a distinctive ‘mode of production’ where 

intensification takes the form of ‘labor driven intensifi-

cation,’ as opposed to the technification associated with 

capitalist agriculture (van der Ploeg 2013, 91). Inherent 

in this characterization is the notion of co-production of 

labor with non-human nature.

The work in which Jan Douwe made this statement is a 

modern classic, where he eschews a categorical under-

standing of ‘peasant,’ choosing instead to identify a ‘new 

peasant’ – not so much as a given, rather as compared 

with what he terms ‘entrepreneurial,’ and ‘capitalist,’ 

farming. That is, he constructs a specifically historicized 

conception of ‘peasant’ via a relational comparison. Here, 

producers distinct, or disengaged, from entrepreneurial or 

capitalist farming represent a peasant condition approx-

imating de-commodified farming. Rather than a rigid 

dichotomy, this definition allows him to situate a process 

of ‘re-peasantization’ on a continuum, within contempo-

rary relations of agrarian change. Within such relations, 

farming is subject to powerful ‘food empires’ whereby ag-

ribusiness imposes itself on farmers, as contract workers, 

appropriating value via deepening ‘value-chains’ planted 

in standardized agro-inputs and supplying corporate/

global markets. Insofar as small-scale producers withdraw 

from such relations to escape debt 

and/or promote their ecological 

resources, they engage in ‘re-peasan-

tization.’ So whereas the Chayanovian 

in him demands an emphasis on the 

principle of co-production as ‘peas-

ant agriculture,’ Jan Douwe’s recent 

research has led him to identify a 

variety of paths toward repeasanti-

zation, such as experimental units 

of the Brazilian Landless-Workers 

Movement, the transition from 

collective to peasant farming in 

China, the worldwide agroecology 

movement, and the proliferation of 

multifunctional farming in Europe in 

the interstices of ‘food empires.’ 

Jan Douwe also invokes the idea 

of commoning as a form of re-

peasantization, as observed in his 

research on ‘nested markets’ with 

Ye Jingzhong and Sergio Schneider 

in Europe, China and Brazil (2012). 

This he described in his account of 

the Northern Friesian Woodlands 

Agricultural Cooperative’s orienta-

tion to ‘landscape farming,’ where it 

integrates farming practices based on 

the recognition that many landscape 

resources cannot be produced at the 

farm level (2009, ch 7). Meanwhile 

members articulate a moral econo-

my of the commons: of the unity of 

humans and nature in maintaining 

landscapes, communally owned 

dairies, village associations, voluntary 

land consolidation and mutual help 

schemes – ensuring farming viability, 

and rural employments (realizing 

multifunctionality). 

Suggesting that European versions of 

the ‘new peasantry’ are ‘more peasant 

than many farmers in the developing 

world’ Jan Douwe not only places 

the modern ‘peasant’ in time, but also 

universalizes the peasant condition 

rather than locating peasants on the 

margins of the capitalist frontier in 

Chayanov, illustere 
voorganger van Jan 
Douwe



73

There is no rural 
sociologist in the 
world that in the 
last 30 years has 
done as much as 
he did to recover 
farmers role and 
their place in 
contemporary 
social history

Sergio  
Schneider
PRofEssoR of 
soCioLoGy 
of RuRAL 
DEvELoPMENt 
AND fooD 
stuDiEs, 
ufRGs, PoRto 
ALEGRE, BRAziL

Embedded, Rooted  
and Committed

In my opinion, one might chose three words to define Jan Douwe’s 

sociological perspective: rooted, embedded and committed.

 

Rooted because despite the fact that he is a worldwide researcher that 

has been capable of spreading out his sociological thoughts to the most 

remotes corners in places in Africa, Brazil and China, as well as to other 

stoppages, Ploeg never lost the connection with the roots of the agrarian, 

rural and agrifood matters of his lovely Friesland, his homeland. Anyone 

who visits the farmers union in Friesland won’t have difficulties on no-

ticing Jan Douwe’s influence on the political action that shapes farmers 

social struggles in the Northern Netherlands. 

 

Embedded because Ploeg has a critical and embedded sociological ap-

proach in the problems and matters of his times. It is pretty well known 

in sociology that the concrete circumstances in which one live influence 

his/her the weltanschauung (world view), but only few scholars are able to 

make research and build up good science by taking the real and grounded 

problems of his time. Along his prolific carrier, it was with his feet stuck 

in Wageningen and embedded in the daily Dutch rural and agricultural 

troubles that Ploeg problematized and faced global issues like the food 

empires and the processes of repeasantization;

 

Committed because Jan Douwe’s sociology possesses a critic and com-

promised perspective with the less privileged social groups, almost always 

hidden and invisible to the ‘political establishment’. Probably, there is no 

rural sociologist in the world that in the last 30 years has done as much 

as he did to recover farmers role and their place in contemporary social 

history. Jan Douwe’s sociological and scientific contribution is engaged 

with this kind of social groups, with their struggles for autonomy and 

the construction of resilient livelihoods which are critical to generate a 

multifunctional agriculture and a sustainable rural development.

Ye  
Jingzhong
PRof. of 
DEvELoP- 
MENt stuDiEs, 
ChiNA 
AGRiCuLtuRAL 
uNivERsity

Yang Da Ye

The China 
Connection

I had my first encounter with Jan Douwe in 1996, when he gave a lecture 

for a Master course I joined in Deventer. He came to the class with a 

Kayendo on his shoulder. I thought that must be a peasant entering into a 

wrong room, later I realized he was not a peasant at that time but a profes-

sor from Wageningen University studying peasants and peasant farming.

Ten years later, invited by Norman Long, Jan Douwe participated in a 

conference in Beijing. This conference was indeed the key event for 

linking together Jan Douwe and the College of Humanities and Develop-

ment Studies (COHD) of China Agricultural University (CAU). Since 2008, 

Jan Douwe has been extensively involved in the teaching and research at 

COHD, and particularly engaged in the capacity building of the college. He 

came to CAU twice a year and each time spent one week or so in villages in 

Hebei or elsewhere. 

Jan Douwe has made huge impacts on COHD. He has been contributing to 

the course – Critical Development Studies, and initiated a completely new 

course – Agrarian Sociology. Many faculty and students here have had a lot 

of close interactions with and learnt a lot from Jan Douwe. I must say, they 

really like Jan Douwe!

Jan Douwe has a lot of brothers and sisters in the villages he visited. 

Peasants in the countryside have been extremely impressed that Jan 

Douwe lived in their houses, ate with them, went to the field with them 

and chatted with them. I realized that Chinese peasants and peasant 

agriculture have deeply attracted Jan Douwe’s academic interests, as he 

said that his writings would have been different if he had known China 

earlier. I trust Jan Douwe likes Chinese peasants very much, but I must say, 

peasants in the villages really like Jan Douwe!

Jan Douwe’s work has been translated into Chinese. More and more Chi-

nese readers and researchers are getting more and more familiar with Jan 

Douwe’s writing, particularly the value of peasants and peasant agriculture 

in this modern society. In this regard, I must say, Jan Douwe’s contribution 

to the Chinese academics and society is great!

Many faculty and students here at COHD and peasants in the villages 

like to call Jan Douwe yang da ye. This is a special address to Jan Douwe, 

which shows a huge amount of respects! 

We here from COHD, wish yang da ye all the best!

InternatIOnale wetensChappers
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I was asked to write this tribute to Jan douwe 
in english; my friends and colleagues in The 
netherlands obviously fearfully shuddering 
when they imagined my attempts to do it 
justice in the mother tongue. anyway, rudely 
awakened from my retirement slumbers, I ac-
ceded to their request with alacrity: a special 
effort for a very special person!

Retirement is 
waking up in 
the morning 
with nothing 
to do and by 
bedtime only 
having done 
half of it

Frits 
Rijkenberg
PRofEssoR 
EMERitus, 
uNivERsity 
of kwAzuLu-
NAtAL, south 
AfRiCA

was Wageningen and thanks to my contact with Jan Dou-

we it was also the first overseas University I visited as Dean, 

having meetings with its Rector and College Voorzitter 

on 29 May 1995. Another visit from Jan Douwe followed 

in July and soon we were flying forwards and backwards, 

planning projects together not only between the Univer-

sities of Wageningen and Natal, but also involving other 

South African and Dutch institutions. In quick succession 

the Agrarian Rural Development Programme (ARDP), the 

Rural Development Information in South Africa by Tele-

matics Programme (RDISAT) and, with Perugia University 

in Italy, the Novelty Production in Rural Development 

Programme (AGRINOVIM) were launched.

Under Jan Douwe’s inspiring leadership and by consoli-

dating his expertise with that of the other participants we 

challenged staff to successfully develop new approaches 

to distance teaching, we generated exciting new knowl-

edge and technologies and we produced a number of 

excellent graduates. Perhaps most importantly, when our 

association came to its inevitable end because of my re-

tirement, it left me with an overriding feeling of satisfaction 

of having participated, of achievement, and of gratitude to 

Jan Douwe, the person without whom these programmes 

would neither have been initiated nor would have been so 

fruitful. Our association had proven to be of great benefit 

to South Africa, Italy and, I believe with a modicum of 

conceit, also to The Netherlands. 

Jan Douwe, thank you for being an excellent friend and in 

many ways a mentor to all of us with whom you came into 

contact in this tip of Africa. In and to South Africa you made a 

difference. Is making a difference not the measure of a man? 

I attach a photograph of how we looked when all these good 

things happened, before the grey set in, and conclude by 

saying that for your dedication and hard work you deserve 

the best retirement ever! That is my wish for you.

In life, an academic, particularly in 

agriculture, encounters a plethora of 

people: farmers, scientists, govern-

ment officials, technicians, industri-

alists, politicians, other academics, 

extensionists etc. Many of these enter 

one’s life fleetingly and leave little 

impression. Some however enter, 

make their mark, and remain as good 

friends and admired colleagues 

even if separated by oceans and 

continents. Jan Douwe made such 

an indelible mark on me, and on us 

in South Africa, and remains such a 

person in my life. 

 

I need to paint a picture before I 

venture forth. I became Dean of the 

Faculty of Agriculture of the then 

University of Natal (now the Univer-

sity of KwaZulu-Natal) in 1994, the 

year of the first democratic elections 

in South Africa. In a country till then 

deprived of international contacts, 

Deanship in the new South Africa 

suddenly was required to develop 

new and lasting international link-

ages; on an almost weekly basis my 

office welcomed visitors from Europe 

and the Americas. In fact, one USA 

University, besides sending us their 

Executive in those heady days, for 

good measure threw in their entire 

basketball team! From a parched 

drought, the floodgates opened and 

we even had to become selective in 

identifying with whom we wished 

to develop our future international 

partnerships. 

One of the first Universities to visit us 

Jan Douwe has a lot of 

brothers and sisters in the 

villages he visited. Peasants 

in the countryside have 

been extremely impressed 

that Jan Douwe lived in 

their houses, ate with 

them, went to the field 

with them and chatted 

with them.

Ye Jingzhong

You made a difference
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Jan Douwe en  
de landbouweconomen

Guido van 
Huylenbroeck
hooGLERAAR 
LANDBouw-
ECoNoMiE, 
uNivERsitEit 
GENt

te passen. Hoewel we het niet altijd eens waren ontstond 

er toch een zekere synergie in die periode omdat ik me 

toen begon te richten op het institutioneel-economisch 

denkkader dat veel meer dan het neo-klassieke paradigma 

toelaat om de kloof tussen rurale economen en sociolo-

gen te dichten. 

Dit bracht ons dikwijls samen in andere projecten tussen 

Vlaanderen en Nederland en vooral in EU projecten. Onze 

band kreeg vooral een grote boost toen Jan Douwe me 

op een dag vroeg om in een doctoraatsexamencommissie 

te zetelen. Dit ging door op een warme dag in juni en 

na het zweten in de toga waren we uitgenodigd tot de 

receptie die echter niet doorging in de aula maar ergens 

in een private gelegenheid. Wat ik niet wist was dat de 

drankjes niet gratis waren, ook al zei ik dat ik tot de jury 

behoorde en vanuit het verre België kwam. Ik betaalde 

dan maar, maar liet het Jan Douwe toch duidelijk blijken 

dat ik het toch wel het bewijs van de in België zo geroem-

de Nederlandse zuinigheid vond: niet alleen moest ik 

mijn tijd opofferen aan het lezen van het proefschrift, de 

verplaatsing maken naar Nederland (waarbij ook niemand 

me vroeg om mijn kilometers te vergoeden) maar ik 

moest ook nog mijn eigen drankje betalen! Die dag echter 

beloofde Jan Douwe, die overigens niet op de hoogte was 

van de regeling, dat hij bij elke gelegenheid mijn drank 

zou betalen als we samen waren. 

Bij een volgende ontmoeting in Pisa, ter gelegenheid van 

een EU project zijn we dan ook zwaar doorgezakt op zijn 

kosten. Dit maar om te zeggen dat Jan Douwe absoluut 

niet behoort tot het ras van de zuinige Hollander en zijn 

landsgrenzen ver heeft overstegen. 

Dat bewijst ook zijn wetenschappelijk werk dat ver over 

de Nederlandse grenzen weerklank vond en zeker ook 

mede bepalend is geweest voor o.a. het Europese platte-

landsbeleid en het meer nadruk leggen op de diversiteit 

in de landbouw. Ook in Vlaanderen vond hij daarbij veel 

weerklank en was hij een veel gevraagde spreker wanneer 

het over de toekomst van de landbouw ging (tot in het 

parlement toe).

Dat hij op een bepaald ogenblik ook op mijn werk over 

institutionele economie beroep deed om zijn theorie over 

nested institutions vorm te geven deed mij dan ook veel 

plezier. Het toonde de wederzijdse waardering aan en 

vooral dat de kloof tussen rurale sociologen en economen 

dan toch niet zo groot is als die allereerste ontmoeting 

deed uitschijnen. Jan Douwe, het gaat je goed.

Hij gebruikte daarbij zijn welbekende 

figuur uit zijn onderzoek waarbij de 

puntenwolk in de jaren 60 van be-

drijven en hun resultaten uitzwermde 

naar de jaren tachtig toe. Natuurlijk 

vergat hij daarbij dat dit eigenlijk 

enkel een kwestie van schaal was van 

zijn figuur en dus kreeg hij de ganse 

zaal van landbouweconomen over 

hem. Maar als jonge landbouweco-

noom integreerde zijn stelling me wel 

en zag ik in dat los van de fout die hij 

wel degelijk maakte in de figuur het 

bedrijfsstijlenonderzoek toch best 

wat potentieel had. 

In de jaren negentig hadden we 

de kans om in een Interregproject 

samen te werken en het bedrijfsstij-

lenonderzoek ook in Vlaanderen toe 

Die dag echter 
beloofde Jan 
Douwe dat 
hij bij elke 
gelegenheid 
mijn drank zou 
betalen

Mijn eerste ontmoeting met Jan douwe was 
op een gemeenschappelijke studie-dag van de 
Belgische en nederlandse landbouweconomen 
over het landbouw-beleid ergens in de 
jaren tachtig van vorige eeuw. Jan bracht er 
zijn theorie over bedrijfsstijlen en had als 
stelling dat het europese landbouwbeleid 
de verscheidenheid tussen boeren te weinig 
erkende. 

He knows 
how to turn 
Italian defects 
(unfortunately 
not all!) into 
strengths

Understanding Italy

In the picture I am with Jan Douwe in occasion of the Phd defense of Joost 

Visser, in 2010. It is not the first time I was asked to be opponent of a Phd 

candidate of Jan Douwe. The first time was in 2000, when I was opponent 

of Flaminia Ventura, together with Bruno Benvenuti and Paolo De Castro. 

I had met Jan Douwe for the first time in Pisa in 1987. At that time he was 

in Italy as visiting scholar in Perugia, and Luciano Iacoponi had invited 

him for a seminar. For a young researcher like me, who strived to develop 

an alternative approach to conventional agricultural economics, Jan 

Douwe was a true revelation. In January 1991 I was in Wageningen, willing 

to become a rural sociologist. Rosalba, my wife, and Margherita, my first 

daughter, reached me in the spring. It has been the happiest period in my 

life: hard intellectual work, family life, a lot of dear friends. We had almost 

weekly access to Jan Douwe and Sabine’s house, a beer (maybe two) never 

missed, and he was always available to follow me in my lucubrations. 

After that, the cooperation with Jan Douwe has never been interrupted. I 

am proud to having contributed to his theory of multifunctional farm by 

co-authoring the paper ‘Rural Development: from Practices and Policies 

towards Theory’ (Van der Ploeg et al.,2000), which has now reached hun-

dreds of citations. The project IMPACT, of which the paper was one of the 

outcomes, has been an unforgettable arena of intellectual creativity, we all 

were aware that we were building a new paradigm. Jan Douwe has a deep 

understanding of Italy and of Italian culture and habits, he knows how 

to turn Italian defects (unfortunately not all!) into strengths. Since then, I 

can’t count the times he was in Italy as guest speaker of Italian conferenc-

es. His keynote at SIDEA 2005 in Pisa, of which I was the organizer, was a 

real breakthrough in the agricultural economists’ community. 

Gianluca Brunori
PRof. RuRAL DEvELoPMENt, uNivERsity of PisA
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Farming styles, agricultural practices that 
are disconnected from time and from space, 
the proletarization of labour, co-production 
between man and nature, the value of het-
erogeneity, food empires, new peasantries. 
This is just the top of the list of new ideas 
that we associate with the brilliant mind of 
Jan douwe.

heritage of collaboration  
and friendship

They are the file rouge of new theo-

ries on farming and farmers that have 

shaped our research over almost 

thirty years of fruitful collaboration 

and friendship. We hope that this 

collaboration will continue for at 

least another thirty years. 

Our collaboration started in 1984 

when Jan Douwe was invited as 

visiting Professor to teach on a 

master’s course held at the Center 

for Agricultural and Rural Develop-

ment (CESAR) in Assisi, organized by 

Prof Saccomandi. Since that time we 

have carried out a great number of 

research projects together at Dutch, 

Italian, European and international 

levels. We have done a lot of work, 

but most importantly we have had a 

lot of fun: the most fruitful scientific 

discussions always happened around 

a table, in the proper traditional Ital-

ian style: with good food and wine. We are sure that those 

moments were responsible for Jan Douwe’s hidden tran-

sition from his Frisian Protestant background to the Italian 

dolce vita model. But just as Italy has had a great influence 

on Jan Douwe and his family, he has had an important 

influence in the Italian scientific and political communities 

and their approaches to agriculture and rural areas. 

Prof. Saccomandi immediately recognized the value 

of Jan Douwe’s empirical and theoretical conceptual-

izations. He saw the connection between Jan Douwe’s 

farming styles theory and his own work which used the 

neo-institutional economics approach to reinterpret 

the heterogeneity of organizational forms in agricultural 

markets and took agricultural economics beyond the 

neo-classical school that was hegemonic at the time. 

The inquiries that Jan Douwe made into Parmigiano 

Reggiano dairy farms, and on the typical products in 

central Italy, helped to strengthen the Italian Govern-

ments’ quality policy in Europe. Jan Douwe has not only 

helped us understand the resilience of traditional styles 

of farming and food processing, but through his theory of 

‘peasant resistance’, has highlighted the socio-economic 

importance of the agri-food sector and rural areas in 

maintaining these traditions, which are so vital if these 

areas are to have a vibrant future. 

Jan Douwe found Italy to be a particularly fascinating 

place to research the linkages between agricultural and 

rural development and his work in our country inspired 

Productieve 
complementariteit

Arie Rip
hooGLERAAR  
EM. PhiLosoPhy  
of sCiENCE  
AND  
tEChNoLoGy,  
uNivERsitEit  
twENtE

Hoe raak je verzeild in de wereld van Jan Douwe? In mijn geval indirect, 

via één van zijn promovendi, Han Wiskerke, die mijn eerste analyses 

van technologie-dynamica gebruikte in zijn proefschrift van 1997 over 

Zeeuwse akkerbouw. Ik werd gevraagd om in de promotiecommissie te 

zitten. Vervolgens vroeg Jan Douwe of ik mee wilde doe met een grote 

onderzoeksaanvraag bij NWO Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 

waarin mijn ideeën over ‘novelties’ een integraal onderdeel waren. Het leek 

me interessant, en Jan Douwe’s ideeën waren uitdagend. Het zogenaamde 

Agrinovim project (The dynamics of AGRicultural Innovation: studies 

at the interface of NOVelty creation and sociotechnical regIMes) werd 

gehonoreerd. Het was een mooie tijd (1999-2005), met bijeenkomsten ter 

plekke (Friesland, Italië, Zuid-Afrika), en onze groep bleef contact houden. 

Er was productieve complementariteit tussen Jan Douwe en mij: zijn uit-

gesproken normatieve benadering en change-agent interesse, gekoppeld 

aan scherpe analyse; mijn deelnemend-waarnemer perspectief en reflexie-

ve analyse. De complementariteit leidde tot voortgaande interacties, onder 

andere ‘kameraadschappelijke’ discussies over hoofdstukken van zijn boek 

The New Peasantries, Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era 

of Empire and Globalization (2008).

Het werd een geweldig boek, dat verplichte literatuur zou moeten zijn in 

STS (Science, Technology and Society), niet alleen in rurale sociologie. 

Ander werk van Jan Douwe, in begin van de jaren negentig, over erva-

ring-gebaseerde kennis van aardappeltelers in de Andes, heeft wel enige 

zichtbaarheid gekregen in STS, o.a. gekoppeld aan het werk van Brian 

Wynne over Cambrië schaapherders na Tsjernobyl, maar zijn longitudi-

nale, co-production en multi-level aanpak in het boek New Peasantries, 

verdient meer erkenning.

Ik zou dat graag met hem weer willen oppakken. Inclusief het voortgaande 

thema in zijn werk: een sustained critique of expert approaches (already in 

De Virtuele Boer), linked to the hegemony of Empire – as elective affinities. 

Een geweldig 
boek, dat 
verplichte 
literatuur zou 
moeten zijn in 
STS
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Jan Douwe’s 
political 
influence 
in Italy is 
testified by 
his numerous 
colloborations 
with successive 
Ministers of 
Agriculture
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Flaminia 
Ventura and 
Pierluigi 
Milone
uNivERsity of 
PERuGiA

Jan Douwe’s 
hidden 
transition from 
his Frisian 
Protestant 
background 
to the Italian 
dolce vita 
model

To conclude we and our colleagues 

in the Italian R&D research commu-

nity, have enjoyed a deep and strong 

friendship with Jan Douwe. It is one 

based on many common character-

istics: stubbornness, curiosity, and a 

passion to defend and enhance the 

lot of the peasantry and to encourage 

diversity. The cultural and intellectual 

differences that separate the grand 

son of Frisian farmer and two “conta-

dini” of the South of Italy were never 

an obstacle, rather they became the 

founding elements of a long-standing 

and mutually-rewarding cooperative 

relationship.

him to design the outlines of a new paradigm of rural 

development and multifunctional agriculture based on 

the three dimensional strategies that farmers can (and do) 

adopt: deepening; broadening and regrounding. 

Jan Douwe’s political influence in Italy is testified by his 

numerous collaborations with successive Ministers of 

Agriculture: from Saccomandi to Paolo de Castro and 

Alemanno. He was part of the group that designed the 

‘legge di orientamento’ in 2001: the first innovative Italian 

agricultural law to support the multifunctionality of farms. 

He also collaborated on drawing up the Presidency Work-

ing Document ‘European Union and Developing Countries 

after Cancun: common objectives for agricultural policies, 

food security and rural development’ for the Informal 

Council of EU Agricultural Ministers held in Taormina 

during the Italian Presidency in 2003. 

Jan Douwe’s calculations on agricultural disintegration 

anticipated the devastating socio-economic and envi-

ronmental effects of ‘hit and run’ behavior by agricultural 

enterprises, at both the upstream and downstream ends 

of the chain. One of the most striking examples of such 

practices in Italy was the Parmalat case, which he superbly 

documented in his book ‘The New Peasantry’.

There has been a special and mutual learning relationship 

between Jan Douwe and large parts of the RD research 

community in Italy. The initial partnerships were with 

Professors Bruno Benvenuti and Vito Saccomandi and 

continue with us. There is a real and enduring heritage of 

collaboration between the school of rural sociologists at 

Wageningen and an ever growing group of Italian-based 

scholars and practitioners, initially based in Perugia, Pisa 

and Reggio Emilia, but whose geographic spread is much 

wider. 
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Lola 
Dominguez 
Garcia en 
Paul Swage- 
makers 
PRoMovENDi

Kijken wat 
mensen 
beweegt, wat 
ze doen, en 
met wie ze 
werken

Jan douwe, zijn werk, zijn doen, en denken 
leerden we kennen in de hoogtijjaren van het 
bedrijfsstijlenonderzoek in de jaren 90. dat 
had zijn weerslag op zowel hoe we zelf in ons 
werk staan en hoe we met elkaar werken. In 
die tijd werkte lola als onderzoeker aan de 
beroemde en beruchte en inmiddels wijdver-
breide verruimde interpretatie van wat nou 
eigenlijk een bedrijfsinkomen in de landbouw 
is: in het IMPaCT project.

altijd waren er lessen

Paul werkte zich in die tijd in de nes-

ten met onderzoek naar hoe boeren 

hun bedrijfsvoering oriënteren, inno-

veren en het verschil maken: hij deed 

onderzoek naar novelty-productie op 

boerenbedrijven. Die beide onder-

zoekslijnen kwamen uit de koker van 

Jan Douwe en de lijntjes kwamen bij 

elkaar toen we in 2003 als promoven-

di in Wageningen ook elkaar leerden 

kennen. We zouden vanaf dat jaar 

onze zaakjes voortaan steeds meer 

samen runnen. Eerst een ‘queimada’ 

bij de boot in de Blauwe Kamer: 

zingen, dansen, springen. Later op 

de flat, waar we samenwoonden. 

Dat had Jan Douwe maar weer voor 

elkaar. Trouwden Pierluigi en Daniela, 

deed Jan Douwe met Lola een dansje 

daar. Nog weer later Lola en Paul 

samen naar Galicië: werk voor Lola, 

een congres aldaar, een gastcollege 

voor Paul, Lola en Paul die trouwden, 

van het één het ander, ook werk voor 

Paul. Inmiddels wonen en werken we 

er al weer jaren samen, in Galicië.

Met Jan Douwe onderweg? Lessen waren er altijd. Friese 

Wouden, Weerribben en Wieden, landbouw en ecologie, 

mensen die er kijk op hadden. Mee de houtwal in of op 

een bootje oevertjes afturend. Op andere niveaus, in ver-

vlogen tijden: mee als chauffeur naar de Koningin. At hij 

samen met Sabine een hapje mee in het paleis, pak aan; 

ook daar leerde je van. Bijvoorbeeld hoe je hoffelijk in een 

auto stapt, of deze hoort te parkeren. Of die keer in de 

Noordoostpolder: Jan Douwe, Sabine, Lola en Paul samen 

op weg naar een Fries toneelstuk. Onderweg een patatje 

met joppie saus en over het nut van beschikken over 

lokale kennis. Wat dat nou is? Of waar dat over gaat? Over 

lokale kennis wijd je op papier dikwijls beter niet uit. Ook 

dat leerden we van Jan Douwe. En daarvoor moest je echt 

toch bij de Grote Meester in de leer. Dat zal menigeen die 

hem kent volmondig erkennen.

Jan Douwe leerde ons midden in de praktijk te staan en 

naar mensen te luisteren: hij nam je mee het veld in: kijken 

wat mensen beweegt, wat ze doen, en met wie ze werken. 

De boer op, de provincie in; op allerlei niveaus meten aan 

waar landbouw voor staat. Landbouw is inmiddels uit de 

naam van de universiteit verdwenen. Zo ook raakt de boer 

en zijn productiewijze op veel niveaus wat uit het oog 

verloren. Jan Douwe bracht ons bij daar te werken waar 

mensen de toekomst vormgeven. 

In die traditie werken we voort, samen, en geïnspireerd. 

En hopen we net als Jan Douwe ons meenam, ons zélf 

leerde doen, denken, en observeren, bescheiden want 

op ons eigen niveau maar vol enthousiasme vanuit onze 

eigen posities; hopen we in deze traditie anderen mee op 

reis te nemen, en te laten leren.

Dat ben jij, wat ons betreft, Jan Douwe: landbouw als 

mensenwerk. Dat doen inzien en er in geuren en kleuren 

over vertellen is wat jou de Grote Meester maakt.

Peter R.W.  
Gerritsen
uNivERsitARio 
DE LA CostA 
suR, 
uNivERsiDAD  
DE GuADALA-
JARA, MExiCo

One of the truly 
masters of 
rural sociology

the teachings of Don Juan
On Jan Douwe van der Ploeg’s intellectual legacy in Mexican rural studies

“A farmers’ perspective on biodiversity and conservation 

in western Mexico” is the subtitle of my Ph.D. thesis that 

I developed in Mexico in the 1990s under the inspiring 

guidance of Jan Douwe van der Ploeg. The title also 

reflects the content of a research, training and devel-

opment program on rural sociology applied to natural 

resource management in Western Mexico, foundation 

that I laid at the same time and that will soon reach its 25 

years of existence. Heavily influenced by Jan Douwe’s 

intellectual work, the theoretical origins of this program 

are based on the notions of coproduction, farming styles 

and resource diversity, being also the central notions of 

my own Ph.D. thesis. However, the program has evolved 

into a wider theoretical approach, adapting to the 

specific conditions and addressing the main problems 

of the Mexican countryside. Even though the scope 

widened, the ideas developed and the evidence offered 

by Jan Douwe over the years continued to be a guiding 

principle in the design of the different research pro-

jects. It is as such that many of his concepts concepts, 

such as heterogeneity, peasant mode of production 

or repeasantization, are at the heart of the different 

theoretical constructs developed over the years. 

Jan Douwe’s intellectual legacy is constantly present in 

our work, both in research, development and student 

teaching and training. In this sense, his legacy has 

been consolidated in different research lines of the 

South Coast University Centre of the University of 

Guadalajara in Western Mexico, as well as is part of the 

curricula of our Bachelor’s, Master’s and Ph.D.-pro-

gram. As I stated in one of my books, Jan Douwe is one 

of the truly masters of rural sociology who has set his 

landmark also in Mexico: as such, the “Teachings of 

Don Juan” are overall present in the current debates on 

the Mexican countryside. 

Cinco minutos con don Juan

1992: Primer encuentro 

“Ehh, ¿entro o no entro?”, me preguntó 

nervioso. Estoy en la entrada del corredor 

donde esta la oficina de Jan Douwe van der 

Ploeg, investigador renombrado por sus 

investigaciones sobre los estilos agrarios. Ya 

es la sexta vuelta que hago para hablar con 

el, pero no me he atrevido entrar a su oficina. 

Lo que pasa es que lo he visto de lejos, peor 

nunca lo he tratado personalmente. Luego, se 

ve que tiene un carácter fuerte. ¡Muy fuerte! 

No mas por su mirada que mata a kilómetros. 

Que bueno que escribí algo, una pequeña 

propuesta. Voy pues. “Ahora si”, me digo a mi 

mismo. Llego a su la entrada de su oficina, 

me tiemblan las piernas por los nervios. Toco. 

“Entra”, grita desde adentro de su cueva. Me 

mira, no dice nada un ratito y luego me pre-

gunta que quiero. “¿Que quieres?” Le explico 

brevemente de mi propuesta, me la pide, se 

la dejo, me despido y salgo casi temblando y 

desvaneciendo de su oficina. Estando fuera, 

me doy cuenta que apenas estuve 5 minutos 

en su oficina. 

2001: La tesis

“Don Juan”, bromeo haciendo referencia al 

curandero en los libros de Carlos Castaneda, 

cuando entro a la oficina de Jan Douwe, 

director de mi tesis con quien ya desarrollé 

una muy buena amistad. “Don Pedro”, me 

responde, riéndose, “ya leí tu capitulo. Tengo 

tres preguntas sobre tu texto.” Y me las dice. 

“Ehh”, tartamudeo yo, “de verdad, no lo he 

pensado lo que ahora me dices.” “Ah bueno”, 

me dice, “entonces ya tienes nuevas pistas 

por seguir, no”, y me da su típica sonrisa iróni-

ca. Salgo de su oficina, desconcertado, regre-

so a la mía. “¿Como te fue”? , me preguntan 

los otros estudiantes doctorado. “Bueno”, 

contesto, pero bien aguïtado, “una reunión de 

cinco minutos con tres preguntas para seguir 

otro mes en el mismo capitulo.” Se empiezan 

a reírse mis compañeros. “Aha”, dice uno, “por 

lo menos te hizo buenas preguntas.” “Pues si”, 

contesto, “esto no puedo negar.”

de prOmOvendI
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Little MENG
soCioLoGy 
GRouP At JiLiN 
uNivERsity, 
ChiNA

Many things I 
learned from 
you will be 
passed on to 
my students

Like a grandfather

Dear Jan Douwe, 

As your first Chinese student who gets the PhD degree from Rural Sociol-

ogy group at Wageningen University, I am the luckiest one. I learned a lot 

from you about being a researcher and being a mature person. 

You always treat academic affairs seriously and carefully and you teach me 

how to be an independent researcher. I still remember the scene that when 

we were discussing the research results of my dissertation. You asked me 

what the research findings – ‘men do this and women do that’ – indicated 

and you were waiting for my answers quietly until I said ‘gender relations’. 

You taught me how to think and reflect abstractly and how to grow up by 

myself. You did really a lot for my academic life and you raised me up. 

Beyond the role as a supervisor, you also always stood by me when I had 

difficulties in my personal life when I was in the Netherlands. When I 

came to you, you always said, “Do not worry, Meng, I will…” Like a father 

or grandfather, I really felt the warmth. In those four years, I’m deeply 

infected by your charming personality, like smart, humor, generous and 

so on. Definitely, many things I learned from you will be passed on to my 

students now and in the future. Thank you very much, Jan Douwe!

I selected three pictures and compiled them into one. I believe you remem-

ber the circumstances. The first one was taken during our trip to visit the 

large agricultural farms in Daqing City in Heilongjiang Province in May 

of 2015. I was your helper and translator and you were carefully recording 

the research notes. The second one and the third one were taken when we 

were visiting Pingyao City in Shanxi Province in April of 2011. You were so 

happy and curious to new things. These three pictures express the words I 

want to say to you on the day of your formal retirement. 

“Jan Douwe, my dearest supervisor, thank you everything you did for me 

and I sincerely wish you have a joyful life after retirement. Be healthy and 

be happy!” A big hug and Dutch kisses.

Hielke van  
der Meulen
hAs  
DEN BosCh,  
ouD-CoLLEGA 
EN PRoMo- 
vENDus

Over Veenwouden, Freia, 
magere kalven en vette wijven

Mijn grootvader werkte eind jaren zestig in kaasfabriek De Volharding 

in Tijnje, na de verkoop van zijn bakkerij, tot aan zijn pensioen. Aan de 

andere kant van de Friese wouden had Jan Douwe toentertijd een bijbaan 

in kaasfabriek de Freia, in zijn geboortedorp Veenwouden. Tot hij het, naar 

eigen zeggen, klaarspeelde om zijn rechterhand aan een houten kaasvorm 

vast te spijkeren. Dat hij daarna nog slechts een pen kon hanteren, bleek 

achteraf een zegen.

Ondernemer Bokma de Boer bouwde de Freia, de eerste zuivelfabriek in 

Friesland, in 1870-79, aan de vooravond van de grote landbouwcrisis. 

Schepen met goedkope landbouwproducten uit Amerika waren opgedo-

ken in de havens van Europa, ook in Harlingen. Voor kleine melkveehou-

ders loonde het niet meer om de eigen melk af te romen, boter te karnen, 

wrongel te vermalen en zuurmelkse kazen te persen – mooi verbeeld 

op de schoolplaat van C. Jetses, die in de kamer van Jan Douwe op de 

Leeuwenborch aan de muur hing. Sommige boeren vonden dit geen goede 

ontwikkeling, want het leidde tot “magere kalven en vette wijven”.

Overal in Nederland ontstonden vanaf 1880 private en coöperatieve 

zuivelfabrieken, behalve in het Zuid-Hollandse veenweidegebied, omdat de 

boerderijen er een stuk groter waren. De traditie van boerenkaas maken is 

daar blijven voortbestaan, en ze vormde de inspiratie voor het Veenweide-

kaasproject dat Jan Douwe begin jaren ’90 met zijn onderzoekers in gang 

zette, als aspirant-hoogleraar. Het project werd onderdeel van een groot 

Europees onderzoek, waarvoor ik zelf in Italië zat. Hoe we het onderzoek 

in Umbrië precies moesten uitvoeren was me niet zo duidelijk, maar wél de 

centrale vraag: “Hoe gebruiken boeren in marginale gebieden hun lokale 

kennis en hulpbronnen om te overleven en om de gebieden zelf leefbaar te 

houden?”

De huidige tijd van temperatuurstijging roept een aanverwante vraag op: 

hoe kan de oude praktijk van agroforestry, zoals de houtwallen bij Veen-

wouden, helpen om de veenweiden te behoeden voor overstroming...

stoomzuivelfabriek 
freia.
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Myriam  
Paredes
PRofEssoR,  
RuRAL  
tERRitoRiAL 
DEvELoPMENt 
QuiTo, 
ECuADoR
Stephen 
Sherwood
LECtuRER 
AND 
REsEARChER, 
kNowLEDGE, 
tEChNoLoGy 
AND 
iNNovAtioN, 
wAGENiNGEN 
uNivERsity

Myriam met Jan douwe during her MSc study 
at Wageningen University, and subsequently 
he supervised her MSc and Phd research. She 
studied endogenous development of farming 
families in northern ecuador to shed light on 
previously unseen inter-family social 
dynamics. 

Discovering creativity  
and the limits of good hair

In a context of widescale pesticide 

poisoning, the research on hetero-

geneity enabled the identification 

of groups that managed to produce 

well, but without poisoning 

themselves. This led to a series of 

influential policy recommendations 

to decrease pesticide exposure, 

eventually leading to the elimi-

nation of highly toxics that were 

responsible for 90% of the health 

problems associated with pesticides 

in Ecuador.

Jan Douwe’s contributions have 

been seminal to our collective 

efforts in favor of sustainable 

agriculture and food in the Andes. 

We have continued to apply aspects 

of Jan Douwe’s farming styles 

approach to “mine” family-level 

creativity as a policy resource. In 

addition to the initial pesticides 

research, additional applications 

of Jan Douwe’s ideas to tackle 

pressing challenges in soil manage-

ment, water capture and irrigation, 

agrobiodiversity, breastfeeding and 

child nutrition, and most recently, 

pandemic overweight/obesity. 

Insights from Jan Douwe’s work 

have helped us to appreciate 

that the pathway to ill-health, 

environmental decline, or poverty 

is entirely different than that to 

health, sustainability, and equity. 

In other words, by understanding 

a problem, one does not necessar-

ily find a workable way out of it. 

Instead, we focus our qualitative 

attention on “positive deviance”. Through the applica-

tion of Jan Douwe’s ideas, we’ve identified a number of 

existing, time-proven and inspiring experiences that 

today inform state-led development initiatives as well 

as the activity of countless social movements, working 

in the institutional “social wild” to advance interests 

in agroecology, food sovereignty and responsible 

consumption.

But Jan Douwe’s most consequential contribution 

to our personal lives may be more mundane. When 

Steve wakes up in the morning he often encounters 

Jan Douwe – not necessarily his academic ideas, as 

formidable as those might be, but rather his hair. On 

multiple occasions, our daughter Nina and I have heard 

Steve say to himself, upon considering his disheveled 

appearance in the mirror, “If Jan Douwe van der Ploeg 

can go out into the world looking this way, then so can 

I!”

Zhao Yong
PhD

Teacher, boss  
and friend

On 20 September 2008, I arrived at Wageningen University, a very beau-

tiful place where I would study for the next one year. It’s my first time to 

go aboard, so I was a little bit nervous and afraid. Prof. Jan Douwe van der 

Ploeg is my PhD supervisor, whose name I pronounce really not well. He 

is a world-famous professor in the field of rural sociology. It’s my luck that 

I can finish my PhD thesis research under his supervision. The first three 

month is really hard for me because of my poor English speaking. I went to 

the Language Center of Wageningen University for improving my English, 

and Prof. Jan Douwe like a kind ‘boss’ paid the training fee for me. He also 

opened a ‘Fish Club’ almost every Friday, and invited many good staff to 

join in, not only for tasting delicious and fresh fish, but also for practicing 

my English. Under his help, I felt much better to communicate with others.

For my PhD thesis research, Prof. Jan Douwe spent much time on dis-

cussing with me. He intersected in my research topic and encouraged me 

to write an English article for publishing. It’s a big challenge for me, but I 

have confidence to face with all kinds of difficulties in research, because 

Prof. Jan Douwe taught me how to do research well. Finally, my first Eng-

lish article ‘Telling data: The accountancy record of a Chinese farmer’ was 

published in Wageningen Journal of Life Sciences, and Prof. Jan Douwe 

was the corresponding author.

On 10 September 2009, it’s time for me to say good bye to everybody 

in Rural Sociology Group, I took a photo with Prof. Jan Douwe. Now 

confident smile appeared on my face. And I have become friend with Jan 

Douwe. Best wishes for Jan Douwe van der Ploeg!

de prOmOvendI

He is a 
world-famous 
professor in the 
field of rural 
sociology

If Jan Douwe 
van der Ploeg 
can go out 
into the world 
looking this 
way, then so 
can I!
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Trekkers naast de trap

Eric Hees
PRoMo-
vENDus

‘Je promoveert 
op 8 november’, 
geen discussie 
mogelijkAl zes jaar werkte ik als fractiemedewerker Landbouw & Milieu in de 

Tweede Kamer toen ik Jan Douwe tegenkwam, die op de van hem bekende 

wijze een boerenpubliek in de Alblasserwaard toesprak over multifuncti-

onele landbouw. Dag in dag uit was ik met de waan van de dag bezig: van 

akkerbouwacties in 1990 tot mestbeleid in 1995. Ik wilde de relatie tussen 

boeren en overheid wel eens diepgaander bestuderen en was meteen 

enthousiast over de uitnodiging van professor van der Ploeg om bij hem te 

promoveren. 

Een spannende periode ontrolde zich: de Haagse politiek denderde voort 

maar op mijn zolderkamertje las en schreef ik over de achtergronden 

daarvan. En regelmatig een hectisch maar inspirerend overleg op de 

rommelige, zoete inval aan de Hollandseweg. De professorale kamer 

afgewisseld met de kantinetafel, waaraan de hele vakgroep aanschoof om 

met elkaar de actualiteit door te nemen. Prachtig! Het had wat mij betreft 

eindeloos kunnen duren. 

Maar op een maandagmorgen in april 2000 belde Jan Douwe ineens: 

“je promoveert op 8 november”, geen discussie mogelijk. Nog ruim 6 

maanden te gaan maar wie ook een promotie achter de rug heeft weet 

welke spanning zich dan van je meester maakt. “Trekkers naast de trap”, 

zo zou mijn verhaal gaan heten, verwijzend naar de trekker op de trap 

van de Ridderzaal tijdens de akkerbouwacties. Maar het verhaal zelf was 

alles behalve klaar. Juist die laatste maanden trok Jan Douwe me op het 

droge: schema’s werden ingekleurd, de clusteranalyse afgerond, conclusies 

getrokken. Alles viel op z’n plaats. Er kwam een promotiecommissie, 

met onder meer Gert van Dijk, een hele eer. En dan de dag zelf, een zwart 

gekostumeerd theaterstuk waarin ik de hoofdrol maar wat graag speelde. 

Tweede Kamerlid Servaas Huys mocht – een unicum zo bleek – vanuit 

de zaal de eerste vraag stellen. Een uur later overhandigde Jan Douwe 

mij – “doctor Hees”, ik dacht even dat hij iemand anders bedoelde – de bul. 

Schitterende ervaring. 

Muchissimas gracias, Jan Douwe.

de prOmOvendI

‘ tot hij het klaar-
speelde om zijn 
rechterhand aan een 
houten kaasvorm vast 
te spijkeren. Dat hij 
daarna nog slechts 
een pen kon hanteren, 
bleek achteraf een 
zegen’

Hielke van der Meulen
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‘Ik heb jou 
nodig’ was zijn 
begroeting

Keerpunt

Ik ken Jan Douwe uit mijn studententijd. We waren actief in een linkse 

beweging met vele verschillende tendensen en discussies. Jan Douwe was 

veelzijdig. Hij was bijvoorbeeld actief in de woningnoodgroep die een zeer 

succesvolle actie hield met 6 families die in krotwoningen woonden op 

de 2e Buurtseweg (nu Sportstraat). Deze ervaring werd daarna uitgebreid 

beschreven in de ‘woningnoodkrant’ en huis aan huis gecolporteerd in 

heel Wageningen. Dit vormde mede de basis voor de stichting van de 

afdeling Wageningen van de SP.

Maar ik herinner me hem toen al als een onafhankelijke geest met theorieën 

die nogal moeilijk waren en afweken van het Marxistische gedachtengoed 

dat toentertijd gangbaar was in de studenten beweging. Hij schreef al veel, ik 

herinner me een boek over coöperaties in Peru en veel artikelen in het door 

hem opgerichte tijdschrift Marquetalia waarin ervaringen werden gesyste-

matiseerd en gedocumenteerd betreffende sociale strijd in de 3e wereld.

In 1991, na een verblijf van 13 jaar in twee ‘socialistische heilsstaten’ liep 

ik enigszins mismoedig met mijn ziel onder mijn arm in Wageningen, 

niet wetende wat te doen. Dan kom ik Jan Douwe op straat tegen. ‘Ik heb 

jou nodig’ was zijn begroeting. Wat daarna volgde was een keerpunt in 

mijn leven. Ik kwam terecht in een stimulerende omgeving, kreeg de 

mogelijkheid om onderzoek in Noord Portugal te doen en maakte kennis 

met een realiteit die ik niet kende, leerde schrijven, deed nieuwe vrienden 

op en veranderde mijn kijk op irrigatie en rurale ontwikkeling. Jan Douwe 

bedankt! 

Het gaat mij te ver om de betekenis van zijn gedachtengoed te beschrijven. 

Wat me vooral aansprak was het concept van ‘co-productie’, het samenspel 

van het ‘natuurlijke’ en het ‘sociale’ en wat daar uit voorkomt. Met enige 

regelmaat raadpleeg ik nog zijn boek ‘Landbouw als Mensenwerk’.

Hij is ook een maestro met een verhaal. Vele studenten hebben aan zijn 

lippen gehangen. In 2015 kwam ik nog een irrigatie-ingenieur in Malawi 

tegen die spontaan tegen me zei dat hij van de colleges van Jan Douwe 

het meest geleerd had. Verder heb ik vernomen dat hij tegenwoordig ook 

Hollandse maaltijden voor Chinese boeren bereid.

Jan Douwe is een heel originele denker en heeft een cruciale bijdrage 

geleverd aan de landbouwwetenschap, vaak tegen de heersende opvat-

tingen in. Ik hoop dat Jan Douwe nog vele mooie boeken schrijft over zijn 

gedachtengoed en ervaring zodat we daar nog veel van kunnen leren.
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Adri van  
den Dries
iRRiGAtiE- 
CoNsuLtANt
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Met hun 
economische 
en ecologische 
vernuft vormen 
de peasants 
ons culturele 
DNA

leo Klep
LANDBouw- 
ECoNooM

een spook waart door europa! Her en der proberen machten van 
het oude europa zich nog te verbinden tot een heilige drijfjacht 
tegen het spook van autonome boeren die alom het platteland – 
óns platteland – doen gonzen van vernieuwing! Het is hoog tijd 
dat deze boeren hun opvattingen, hun oogmerken, hun tenden-
sen openlijk voor de gehele wereld ontvouwen en tegenover het 
spook van de redelozen stellen.

(ingezonden manifest)

de diverse dimensies van hun bedrijven uitbouwen tot een 

toekomst-proof construct dat de kenmerken van ecolo-

gische veerkracht paart aan de onverzettelijkheid van de 

eeuwenoude polderaar. Laat het spook de ontheemden 

uit onze suburbs inspireren met de multi-stilistische en 

daarmee multiculturele oplossingen waarmee onze boe-

ren en boerinnen al eeuwenlang laten zien dat de natuur-

lijke mogelijkheden van onze uiteenlopende regio’s een 

dynamische en veelkleurige matrix van handelingsmoge-

lijkheden in zich herbergen. Laat het spook de ontwor-

telde isolationisten uit onze instituties, departementen 

en kenniscentra doen breken uit de in een overmaat aan 

protserig glimmend glas verpakte maar intussen tot in de 

haarvaten verkalkte ruïnes, en laat hij hen hun expertise 

empirisch doen herwinnen in een nieuw op praktische 

wijsheid gebaseerd evenwicht.

Laat het spook waren door Europa.

Met dank aan: G. Gezelle; Het Communistisch Manifest; 

Prof.dr.ir. J.D. van der Ploeg

en bancaire complexen gepamperde 

quasi-bestuurderen. Jawel: auto-

noom. En dan niet in de negatieve zin 

van ‘met niemand wat te maken’ maar 

in de positieve zin waarin Dirk Witte 

het precies een eeuw terug, in 1917, 

beschreef:

Hou een hart vol warmte en van 

liefde in je borst 

Maar wees op je vierkante meter een 

Vorst! 

Wat je zoekt kan geen ander je 

geven! 

Mensch, durf te leven!

Deels verwoordt dit lied van Witte het 

ideaal van de eigenheimer. Niet met 

alle winden meewaaien. Maar tegelijk 

is er het levenslust wekkende besef 

dat je met elke eventuele wind wat 

zult moeten. Alleen al die confronta-

tie een veelheid aan meteorologische 

elementen vormt een permanente 

onderstreping van het feit dat de 

wereld misschien niet maakbaar maar 

immer leefbaar is.

Laat het spook de verweesde yuppen 

uit onze dichtgeslibde binnensteden 

begeesteren met de krachtige en 

energieke wijze waarop boeren en 

boerinnen met plezier en volharding 

In vroegere tijdperken van de geschiedenis vinden we 

bijna overal een volledige scheiding van de maatschappij 

in standen en rangen. De uit de ondergang van de feodale 

maatschappij voortgekomen moderne burgerlijke maat-

schappij heeft die tegenstellingen nog altijd niet opgehe-

ven. Zij heeft slechts nieuwe klassen, nieuwe voorwaarden 

van onderdrukking, nieuwe vormen van strijd in de plaats 

van de oude gesteld.

Ons tijdvak kenmerkt zich hierdoor dat het de klassen-

tegenstellingen heeft vertroebeld en geperverteerd. Uit 

de lijfeigenen van de middeleeuwen en de industrie-ar-

beiders van de negentiende eeuw heeft zich een ruggen-

graatloze neo-bourgeoisie van gechipte doch naamloze 

slippendragers gevormd die zich gedwee laat insluiten in 

anoniem aangestuurde conglomeraten die op hun beurt 

netwerken van systemen en instituties opspannen waar 

zelfs de moderne mono-doelmatig opgefokte honden 

geen brood van lusten.

Na een deerniswekkende om niet te zeggen nefaste 

tussenfase waarin een – door een veelheid aan verweke-

lijkend pluche impotent geworden – politiek agglomeraat, 

een op onwetendheid en doelloosheid ronddobberend 

corporaal juridisch apparaat en een tot geestelijke prosti-

tutie vervallen zich wetenschappelijk noemend expertsys-

teem zich lieten vernevelen, vergruizen en versplinteren 

tot een atomaire ballenbak van onbegrepen doch ter wille 

van de broodnodige communicatie immer vrolijk gekleur-

de en van nieuwe-media appjes voorziene cognitieve 

modelletjes die morgen moeiteloos opnieuw vermarkt 

kunnen worden omdat de repeat-knop van kritiekloze 

vanzelfsprekendheid vooraf is ingebouwd. 

Een ongeëvenaard mega-moderniseringsproject is het 

dat dreigt te resulteren in een nieuwe status quo waarin 

de massa, ónze massa, zich mag beperken tot het wassen 

en herwassen van de niet bestaande kleren van een niet 

bestaande keizer. 

Een en ander blijkt een bron – om niet te zeggen een 

onheilspellend tikkende tijdbom – van boosheid, die op 

haar beurt slinks, tersluiks en listig geconfisqueerd dreigt 

te worden door een door hetzelfde moderniseringspro-

ject gegenereerde kaste van nieuwe 

pluche-zoekers die het mycelium van 

maatschappelijk onvrede wat graag 

tot wasdom laat komen in een drek-

kerig bed van leugens die vooral nièt 

aanzetten tot systeemanalyse, maar 

louter tot vreemdelingenhaat. Dit in 

een beangstigende poging om de 

westerse cultuur in versneld tempo 

naar de gallemiezen te helpen. Als 

lemmingen naar de afgrond.

De grootindustrie heeft de wereld-

markt gesticht en daarmee het be-

lang van de internationale handel. De 

imperialistische kapitaalaccumulatie 

die daar het gevolg van was drong 

alle uit de middeleeuwen overgele-

verde klassen op de boven beschre-

ven wijze naar de achtergrond. Op 

één uitzondering na. Dat curieuze 

kleine dorpje in Gallië dat zo’n 2000 

jaar geleden dapper weerstand bleef 

bieden aan Caesar en de zijnen was 

daar slechts één verschijningsvorm 

van: we hebben het hier over de 

boerenstand in het algemeen: de 

peasants. Deze peasants moeten we 

beschouwen als de laatste strohalm 

voor ons in diepgaande existentiële 

crisis verkerende westers conglome-

raat.

Met hun economische en ecologi-

sche vernuft vormen de peasants ons 

culturele DNA. Zij beheersen nog de 

zelfstandige en integrale manier van 

denken om autonoom de uitdagingen 

van het leven ter hand te nemen zon-

der zich te laten inkapselen door de 

structuralistische en deterministische 

normeringen van door industriële 

OpInIemakers & mede-bn’ers
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Dirk Strijker
RiJks- 
uNivERsitEit 
GRoNiNGEN, 
MANshoLt 
LEERstoEL

Alles landbouw 
wat de klok 
slaat

Die interesse 
heeft ons een 
gezamenlijke 
vriend ge-
bracht, A.V. 
Chayanov

tieruimte. Wonen, tijdelijk of perma-

nent, is dan een van de belangrijkste 

manieren van consumptie. Consu-

menten die vervolgens het platteland 

ook weer produceren. Boeren en 

burgers op met platteland hebben 

soms met dezelfde vraagstukken 

te maken, zoals met gebrek aan 

internet en verdwijnende voorzienin-

gen, maar soms zijn hun zorgen heel 

verschillend. 

In hun focus op de landbouw binnen 

het platteland zijn Jan Douwe en 

consorten onder de ruraal sociolo-

gen in de wereld overigens geen uit-

zondering. Op de recente Europese 

en wereldcongressen van de ruraal 

sociologen keken mijn Groningse 

collega’s met verbazing rond, alles 

landbouw wat de klok slaat, geen 

burger te bekennen. Niks leefbaar-

heid, locatiekeuze, sociale cohesie, 

vrijwilligerswerk, pendelaars, blijvers, 

vergrijzing, fietsers of recreatie, 

tenzij het op een boerenbedrijf of 

door een boerengezin gebeurt. Aan 

de andere kant, het komt ons wel 

goed uit, het levert voor mij een 

groot onderzoeksveld op, met weinig 

concurrentie.

Aan de andere kant, ik ben opge-

leid als landbouweconoom, en 

heb dus net zo’n grote interesse in 

de landbouw als Jan Douwe. Die 

interesse heeft ons een gezamenlijke 

vriend gebracht, A.V. Chayanov. De 

Russische landbouweconoom – 

landbouwsocioloog zal Jan Douwe 

zeggen – de grondlegger van de 

gezinsbedrijventheorie. Voor mij liet 

Chayanov alles op zijn plek vallen, 

waar het ging de prioriteiten en 

handelwijzen van gezinsbedrijven. 

Ik ben ooit landbouweconomie 

gaan studeren om beter te begrijpen 

waarom mijn ouders op hun kleine 

boerenbedrijfje zo hard werkten en 

zo weinig verdienden. Chayanov’s 

theorie, en vooral de uitwerking 

ervan door Nakajima (Subjective equilibrium theory of the 

farm household, Elsevier, 1986), heeft me daar antwoord 

op gegeven. Voor Jan Douwe is Chayanov meer de man 

die grootse inzichten gaf over de sociale transformatie 

van de boerenstand. Hij heeft er zelfs een boek over ge-

schreven (Peasants and the art of farming, Fernwood Pu-

blishing, 2013). Nakajima komt er niet eens in voor. En dat 

terwijl we beiden dezelfde geschriften (zoals Chayanov’s 

Die Lehre von der Bäuerlichen Wirtschaft) bestudeerden. 

Als dat geen framing is, ieder in zijn eigen discipline. Dat 

laat maar weer zien dat er nog een wetenschappelijke 

wereld te winnen valt als we de disciplinegrenzen kunnen 

overstijgen. Jan Douwe kan straks als emeritus nog ge-

makkelijker dan nu over dat soort grenzen heen stappen.

Toen Ben Feringa van de rUG de nobelprijs kreeg toegekend, 
kopte de nieuwszender van Groningen: ‘Groningse professor 
krijgt nobelprijs’. rTV drenthe zag het anders (Feringa is 
geboren in drenthe en woont er ook), zij meldden: ‘drent krijgt 
nobelprijs’. en de nOS had weer een ander beeld: ‘nederlander 
krijgt nobelprijs’. ‘Framing’ noemen we dat. Het is daarom 
met het volste recht dat ik Jan douwe van der Ploeg een 
noordelijke professor mag noemen. 

Framing

Hij is ‘hikke en tein’ in Fryslân, dus geen twijfel mogelijk, 

en zijn licht Friese intonatie bevestigt het. Maar boven-

dien, hij heeft in zijn professorsbestaan vanuit Wagenin-

gen heel wat noordelijke activiteiten verricht. De vak-

groep Rurale Sociologie is onder zijn leiding volop 

betrokken geweest bij Werkgroep Veenkoloniën: een 

groep van progressieve boeren die de akkerbouw in het 

gebied, en het gebied zelf, minder afhankelijk van 

fabrieksaardappels en chemie wilden maken. Hennep zou 

het vierde gewas moeten worden, naast aardappels, 

bieten en graan. En ook al wordt er tegenwoordig hennep 

verbouwd in de Veenkoloniën, dik 1000 hectare, het 

vierde gewas is het niet geworden. Ook was er volop 

bemoeienis met de relatie tussen AVEBE en de leden-le-

veranciers. Structurele veranderingen heeft ook dat niet 

opgeleverd. Toch is de Wageningse bemoeienis wel een 

succes geweest. De boeren die het voortouw namen in 

de vernieuwing, voelden zich er door gesteund, en het 

gaf hen statuur tegenover traditionele landbouw- 

beleidsmakers. Via die weg is er wel degelijk wat veran-

derd in de Veenkoloniën, er is meer trots en zelfbewust-

heid ontstaan bij de boeren daar.

In de Noordelijke Friese Wouden (NFW) was het niet 

anders. Jan Douwe en zijn groep zijn intensief betrokken 

geweest bij de landbouw in dat gebied. De belangrijkste 

boerennatuurcoöperatie daar noemen we onder elkaar 

niet voor niets Eastermars Jansdouwe. Geprobeerd is 

de melkveehouders daar te ondersteunen, om de wat 

meer traditionele en extensieve manier van boeren in het 

gebied, in samenhang met natuur en landschap, overeind 

te houden. Het was een zoektocht naar verdienmodellen, 

mazen in wetten en regels, en beleidsmatige aandacht. Er 

is van alles bereikt, maar ook daar geldt dat de aandacht 

en steun voor de betrokken melkveehouders het aller-

belangrijkst geweest is. Het heeft ook hen zelfbewust 

gemaakt: zonder Jan Douwe hadden er waarschijnlijk 

nu geen borden ‘Noardlike Fryske Wâlden’ langs de A7 

gestaan. 

Het is duidelijk, Jan Douwe’s maatschappelijke betrok-

kenheid, met de mensen in de 

landbouw, ook in het Noorden, staat 

buiten kijf, en in die betrokkenheid 

vinden we elkaar. We weten ook 

allebei dat die maatschappelijke 

betrokkenheid binnen de moderne 

universiteit, waar internationaal 

publiceren het adagium is, soms 

lastig vol te houden is. Want NFW is 

alleen dan internationaal te verko-

pen, als het hoogwaardig geconcep-

tualiseerd is. Jan Douwe is daarin een 

kei en een voorbeeld voor mij.

Toen me gevraagd werd een bijdrage 

aan deze bundel te schrijven, was de 

meegestuurde motivatie dat ik als 

columnist van Boerderij, Wageningen 

en haar ruraal sociologen met enige 

regelmaat op de hak nam. Dat geeft 

de gelegenheid ook nu een kritische 

noot te kraken. Over Wageningen 

wil ik kort zijn; ik kan Jan Douwe 

moeilijk in de schoenen schuiven dat 

WUR een organisatorische structuur 

heeft waarvan ik blij ben dat ik er 

geen deel van uit hof te maken. Nee, 

de kritische noot over de Wagening-

se RS-ers, en over Jan Douwe als hun 

geestelijk vader, is hun preoccupatie 

met de landbouw. Toen ik in 2005 in 

Groningen benoemd werd, was mijn 

eerste actie de afbakening van mijn 

leerstoel. Die leerstoel is vanaf dat 

moment gericht geweest op alles in 

het platteland dat niet landbouw is, 

want ‘Wageningen doet de land-

bouw’. Elke boerencamping, elke 

zelfkazende boer, elke multifuncti-

onele boerin, elke boerennatuurco-

operatie heeft wel op hun snijplank 

gelegen, maar de meerderheid van 

de plattelanders, de gewone burgers, 

komen in het Ruraal Sociologen-on-

derzoek, en dat van Jan Douwe, niet 

veel voor. Vanuit het verleden van de 

Wageningse landbouwuniversiteit 

is dat te begrijpen, maar inmiddels 

is het platteland veranderd van een 

productieruimte naar een consump-
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Laurent 
Van Depoele
vooRhEEN 
EuRoPEsE 
CoMMissiE

Wilde haardos 
en Italiaanse 
charmes

Force tranquille

Het is niet eenvoudig in enkele lijnen de diverse activiteiten van een man 

als Jan Douwe samen te vatten. Het is inderdaad voor iedereen duidelijk 

dat deze zich concentreren rond een wetenschappelijke en academische 

benadering van landbouw en platteland, maar echter met de nadruk op 

“beleid” of in andere woorden op de noodzaak van maatschappelijke 

veranderingen en dit niet enkel in Europa maar op grond van wetenschap-

pelijke analyses wereldwijd (van Zuid-Amerika over Afrika tot China).

Mijn eerste ontmoeting met Jan Douwe dateert van het begin van de jaren 

negentig in mijn bureel op het Directoraat-generaal Landbouw en Platte-

landsbeleid van de Europese Commissie. Telkens wanneer Jan Douwe een 

onderhoud vroeg was er een lichte animositeit merkbaar op het secreta-

riaat in afwachting van de komst van die Friese hoogleraar van WUR met 

zijn wilde haardos en Italiaanse charmes.

Onder het impuls van Commissievoorzitter Jacques Delors werd vanaf 

1992 een reeks seminaria in “Science and Culture” georganiseerd waar-

van de bedoeling was een dialoog tot stand te brengen tussen leidende 

Commissie ambtenaren en wetenschappers uit diverse disciplines over de 

toekomst van de EU. Ter gelegenheid van zo een seminarie in het Franse 

Vézelay in mei 1994 over “Change in rural society” was Jan Douwe een 

van de meest opmerkelijke keynote speakers die met zijn vernieuwende 

analyse van de Europese rurale samenleving de aandacht van Jacques 

Delors en zijn medewerkers kaapte. Mede door zijn inzichten in de ontwik-

kelingssociologie en de noodzaak van een “actor-oriented approach” heeft 

Jan Douwe bijgedragen tot de ontwikkeling van het Europese platte-

landsbeleid als tweede pijler van het GLB zoals dit duidelijk werd vertaald 

in de in 1996 tot stand gekomen “Verklaring van Cork” onder impuls van 

EU-landbouwcommissaris Franz Fischler. Vandaag, twintig jaar na Cork, 

werd met de slagzin “A better Life in Rural Areas” in een nieuwe Corkcon-

ferentie duidelijk gemaakt dat het werk niet af is en het Europese platteland 

nog altijd een zorgenkind blijft. 

Door de vele contacten en daaruit voortvloeiende samenwerking met 

Jan Douwe heb ik steeds bewondering gekoesterd voor de gewaardeerde 

hoogleraar en de impressionante onderzoeker en auteur van wie ik enorm 

veel heb geleerd dank zij zijn beleidsgeoriënteerde research. Daarom wens 

ik langs deze weg mijn dankbaarheid uit te drukken en te zeggen hoe ik 

steeds zijn stijl en zijn force tranquille geapprecieerd heb, maar last but not 

least zijn vriendschap.

Dick Veerman
oPRiChtER 
EN hoofD-
REDACtEuR 
vAN fooDLoG

Jan Douwe 
bleek een 
consistente 
landbouw- 
denker

2016 – het hoogtepunt  
van Jan Douwe’s gelijk

Jan Douwe van der Ploeg leerde ik 10 jaar geleden kennen. Een opinie in 

de krant over de melkveehouderij trok mijn aandacht. Ik ging op zoek naar 

meer, kocht zijn New Peasantries en maakte een afspraak. We ontmoetten 

elkaar voor het eerst op de Leeuwenborch in Wageningen. In 2010 

interviewde ik hem voor mijn serie ‘Waait of stormt het in boerenland?’

Jan Douwe bleek een consistente landbouwdenker. Op een paar vierkante 

kilometer in de extreem dichtbevolkte Noordzee-delta kun je business 

wise niet eindeloos doorgaan met het produceren van grondstoffen. Ons 

gebied zorgt voor te hoge kosten. Dat wil niet zeggen dat we hier niets 

kunnen maken voor de wereldmarkt, maar wel dat we het met de juiste 

toevoegde waarde zullen moeten doen, met eigen verwerking en verkoop 

of in gesloten ketens. Niet voor niets bestaat de scheepsbouw van RSV niet 

meer, maar verdiende ons land uitstekend aan de bouw van luxe jachten en 

high tech voor schepen die elders gebouwd worden. Bij ons eerste gesprek 

vertelde ik Jan Douwe dat de ex-bankier en business consultant in mij zijn 

zakelijke analyses buitengewoon sterk vond, maar niet begreep waarom hij 

die vermengde met politieke standpunten. Het vrije klimaat was er immers 

naar, dus waarom zou het niet vanzelf gebeuren als boeren ondernemers 

zijn?

Dat was natuurlijk een gemene opmerking. Marx wist al dat boeren 

een klasse apart zijn, geen heer, geen kapitalist en geen arbeider. Het 

welvaartsbeleid dat we in Europa Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

(GLB) hebben genoemd maakte de boer een zelfstandige staatsarbeider, 

een rol die hij na de liberalisering van het GLB krampachtig vast bleef 

houden. Balansverlenging zorgt nu voor liquiditeitsproblemen en zal dat 

blijven doen, tot het ‘padafhankelijke’ doek valt. 2016 blijkt het jaar waarin 

dat tastbaar werd. Jan Douwe stopt dan ook op het hoogtepunt van zijn 

gelijk. Ik weet zeker dat hij het graag anders had gewild, maar ook dat hij 

als koele én tegelijk warmbloedige socioloog zal blijven observeren of de 

huidige crisis al diep genoeg is om breed tot een nieuwe houding onder 

boeren te leiden.
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De interactie 
tussen 
wetenschap en 
maatschappij 
was toen beter 
dan nu

Jan Douwe van der Ploeg: een man naar mijn hart

Een voorbeeld voor de 
wetenschappers van vandaag
Hij is bereisd (kent zo wat de hele wereld en zijn instituties); betrokken (‘ik 

wil de wereld veranderen’, actief voor de gebiedscoöperatie Noordelijke 

Friese Wouden); en belezen en maatschappelijk bewust (‘ik opereer op het 

snijvlak van wetenschap, praktijk en beleid’).

Waarom leert de politiek zo weinig van de wetenschap? Maar ook: Waarom 

zijn zoveel wetenschappers zo weinig politiek-geïnteresseerd? Waarom 

zijn dat bijna volledig gescheiden werelden?

Ik vroeg eens aan voormalig president van de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen, prof dr. Robbert Dijkgraaf:

‘Toen de natuurkundige en Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentz in 1928 

werd begraven, waren er tienduizenden op de been. Het land lag drie 

minuten stil. Zoiets kun je je nu toch niet voorstellen?’

Zijn antwoord:

‘Lorentz, een van mijn voorgangers als president van de KNAW, heeft in 

1917 een brief geschreven aan de minister-president met de vraag: wat 

kan de wetenschap doen voor de maatschappij? Daar is later het TNO uit

voortgekomen. Hij werd ook de eindverantwoordelijke voor de afsluiting 

van de Zuiderzee. Hij heeft daar acht jaar van zijn leven aan gewijd, 

terwijl hij zich tot dan toe alleen maar had beziggehouden met elemen-

taire deeltjes. Hij was politiek actief en voorzitter van de Onderwijsraad. 

Hij genoot groot aanzien, ook internationaal. Het enorme medeleven 

tijdens zijn begrafenis is een expressie van twee dingen: enerzijds de 

wetenschapper die zich inzet voor de samenleving, en anderzijds de 

brede waardering die hij daarvoor ondervond. De interactie tussen 

wetenschap en maatschappij was toen beter dan nu. De wetenschap had 

toen een groot gezag.’

Laten de wetenschappers van vandaag een voorbeeld nemen aan Hendrik 

Lorentz... of aan prof dr. Jan Douwe van der Ploeg.

Een verbonden-
heid in de strijd 
‘Spruit versus de 
voorschriften’

Breedwerpig  
bovengronds uitrijden

In de jaren negentig van de vorige eeuw maakten mijn vrouw en ik ons 

nogal zorgen over de toekomst van de veeboeren in het Groene Hart. Eén 

boer bij mij in het dorp had het vooral te kwaad met de regels en wetten. 

Deze boer, Theo Spruit, had als ervaringsdeskundige een bedrijfsmodel 

ontwikkeld, dat dichter bij een volmaakte kringloop kwam dan op veel 

andere bedrijven. Bij die bijzondere bedrijfsvoering hoorde wel het zoge-

naamd ‘breedwerpig bovengronds uitrijden’ van mest. En dat mag niet. 

Al sinds 1994 niet. Ook niet als het gebeurt op de manier van Theo Spruit, 

waarvan ik U de details zal besparen. Een aantal schakels in een heel 

bijzondere keten.

Wat ook treffend is, is dat vanaf het eerste moment er in Wageningen grote 

belangstelling bestond voor het bedrijf van Theo Spruit en voor zijn pro-

blemen. Op een dag zegt Theo tegen me: ‘een van die professoren, ene Jan 

Douwe van der Ploeg komt op bezoek.’ Ik had weleens wat gelezen over 

die van der Ploeg, had hem op de televisie zijn uitgesproken ideeën zien 

verkondigen. Ik was nogal onder de indruk van hem en nieuwsgierig dus 

ik zei dat ik daar wel bij wou zijn. Maar daar was geen sprake van. Professor 

van der Ploeg wilde absoluut geen pottenkijkers. Hij wilde alleen zijn met 

de familie Spruit. Ik was niet beledigd, wel teleurgesteld. Kort daarna ont-

moetten Jan Douwe en ik elkaar toch en er ontstond een verbondenheid in 

de strijd ‘Spruit versus de voorschriften.’ 

Toen 15 gezaghebbende Nederlanders samen een brief opstelden aan de 

Minister van Landbouw om Spruit uit de moeilijkheden te helpen, was 

Jan Douwe de eerste die meedeed. Die brief resulteerde in een officieel 

meerjarig onderzoek door wetenschappers naar de bedrijfsvoering van 

Spruit, de emissie en de opbrengsten. Alle onderzoeken sedertdien tonen 

aan dat er bij familie Spruit sprake is van een gezonde en indrukwekkende 

melkveehouderij, voorbeeld voor vele andere bedrijven. 

Dank je wel Jan Douwe.

De Spruiten en hun bedrijf zijn nog steeds springlevend, mede dank zij 

jou. Wat ben ik blij dat jij je nu al zo’n twintig jaar sterk blijft maken voor 

wat je de moeite waard vindt. De strijd is nog niet gestreden en jij doet dan 

misschien wat rustiger aan, maar jij en ik ontmoeten elkaar vast nog wel 

ergens in het Groene Hart en anders wel in het theater. 

Het ga je goed.

Bram van der Vlugt
ACtEuR
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mr. Roel  
Cazemier
BuRGEMEEstER  
kRiMPENER- 
wAARD

Zijn uitspraak: 
”Agrarische 
natuurvereni-
gingen zijn de 
laboratoria van 
de plattelands-
vernieuwing” 
werd daardoor 
werkelijkheid

Krachtig perspectief  
voor agrarisch ondernemers

Ik kan me niet precies herinneren wanneer ik Jan Douwe van der Ploeg 

voor de eerste maal ontmoette. Ongetwijfeld zullen de eerste contacten zijn 

ontstaan via, de van Ameland afkomstige, Dirk Roep, in de jaren toen ik 

burgemeester van Ameland was.

Dat ik me het exacte moment niet kan herinneren is wel een beetje opmer-

kelijk. Professor Van der Ploeg is namelijk niet iemand die onopgemerkt 

aanwezig is. Integendeel! Ik laat daarbij in het midden wat van hem het 

meest in het oog spring; zijn bos warrig en wild haar, de diepe basstem of 

de zeer opmerkelijke wijze waarop hij zijn zinnen uitspreekt; indruk maakt 

hij zeker.

Nog meer indruk maakt hij door wat hij zegt. En dat heb ik tijdens meer-

dere gemeenschappelijke optredens, in zaaltjes overal op het platteland 

kunnen zien. In de jaren waarin ik voorzitter was van de Federatie van 

ANV’s BoerenNatuur, of later, voorzitter van de Taskforce Multifunctionele 

Landbouw, waren dat regelmatige ontmoetingen. Steevast ging het daarbij 

om de verbrede landbouw en alternatieve perspectieven voor agrarische 

ondernemers. Jan Douwe van der Ploeg wist zijn gehoor te boeien met 

onbekende vergezichten uit andere delen van Europa. Dat de onderwerpen 

van zijn studies zich altijd in culinair en klimatologische aantrekkelijke 

omgevingen bevonden, viel overigens niet alleen mij op. 

Maar wat daarvan zij; het perspectief dat Jan Douwe van der Ploeg aan 

agrarische ondernemers bood was een krachtig perspectief. Zijn woorden 

stimuleerden vele agrarische bestuurders en de voorbeelden die hij gaf, 

zetten menig ondernemer tot actie aan. Zijn uitspraak: ”Agrarische na-

tuurverenigingen zijn de laboratoria van de plattelandsvernieuwing” werd 

daardoor werkelijkheid.

Ik wil deze bijzondere “transfer” van wetenschappelijke kennis naar 

praktische invulling met grote waardering noemen. Nederland is er niet 

alleen mooier van geworden, vele agrarische ondernemers hebben er baat 

bij gehad.

Jan Douwe; het ga je goed!

Dat de onderwerpen 
van zijn studies  
zich altijd in culinair 
en klimatologische 
aantrekkelijke 
omgevingen 
bevonden, viel 
overigens niet alleen 
mij op. 

roel cazemier
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Kunnen we 
samen weer lol 
gaan maken!

Onconventioneel  
plezier

Ik heb Jan Douwe actief meegemaakt in de tijd dat we beiden lid waren 

van de Raad voor het Landelijk Gebied. 

Jan Douwe blijf je je herinneren als een markant persoon, een volstrekt 

‘onconventionele denker’: niet het prototype van een hoogleraar, maar 

zéér praktisch ingesteld en vooral ‘recht voor z’n raap’... Een ‘out of the box’ 

denker. Wellicht daarom, dat wij elkaar goed aanvoelden en ‘lagen’!

Als héél bijzondere ervaring met Jan Douwe heb ik, dat we samen lid 

waren van een jury, op verzoek van de provincie Drenthe, om de ‘beste 

Drentse Boer’ te gaan verkiezen. Wat hebben we daar een lol aan beleefd 

met elkaar en met Alie Edelenbos, toenmalig gedeputeerde van de 

provincie. 

Misschien dat Jan Douwe en ik, na een aantal jaren niets met elkaar 

gedaan te hebben, binnenkort weer gaan samenwerken... 

Terwijl ik dit stukje schrijf, weet ik ‘kersvers’ dat Jan Douwe lid is van de 

Raad van inspiratie voor het concept Heideboerderij en dat ik benaderd 

ben om bestuurslid te worden van de nog op te richten stichting voor dit 

nieuwe concept. Ik moet nog beslissen of ik dit zal gaan doen of niet, maar 

dat Jan Douwe al bij de ‘gescheperde kuddes’ in ons land betrokken is, 

moedigt mij aan om wellicht ook ‘ja’ te zeggen. Kunnen we samen weer 

‘lol gaan maken’! En zeker ook innovatieve ‘concepten’ ontwikkelen voor 

vernieuwingen in de landbouw en landschapsontwikkeling in ons land! 

Jan Douwe, het ga je goed en nog héél veel moois en plezier in je leven!!!

Bart Jan Krouwel
ouD CoLLEGA-LiD RAAD vooR hEt LANDELiJk GEBiED

Ton 
Verstegen
PuBLiCist

De geur van 
het gemengd 
bedrijf van 
mijn jeugd

Toen Jan douwe in 1968 in Wageningen kwam studeren, was 
ik al vijf jaar onderweg. Voor mijn studie agrarische socio-
logie (prof. evert Hofstee) liep ik stage aan de Universiteit 
in nijmegen. Overdag was ik te vinden op het Sociologisch 
Instituut, en ‘s avonds in de aula van de Universiteit die 
permanent was bezet. Toch was ik geen activist, ik volgde 
alles vanaf de zijlijn. 

De ongrijpbaarheid van de 
boerenstand

Een keer kwam Jan Douwe me opzoeken en ik loodste 

hem mee naar de aula. Blijkbaar wilde ik hem laten zien 

hoe ze in Nijmegen actie voerden, daar konden we (ze) in 

Wageningen nog wat van leren. Maar Jan Douwe had dat 

niet nodig, hij zat er al middenin. Met zijn rijzige gestalte, 

ruige haardos, dragende stem en vrije geest was hij al 

gauw een markant figuur binnen het Wageningse actie-

wezen. Hij stond aan de basis van de in 1971 opgerichte 

Boerengroep, die met vormingstoneel de boer opging. 

Zijn licht Friese tongval attendeerde me erop dat hij heel 

ergens anders vandaan kwam dan ik, zoon van een kleine 

boer in Oost-Brabant met een gemengd bedrijf. 

In 1972 studeerde ik af, ik verloor Jan Douwe uit het oog 

terwijl ik zelf wegdreef van de agrarische sociologie. Maar 

zijdelings hoorde ik nog van zijn talloze onderzoeken 

in Zuid-Amerika of Afrika, de vrije geest waaide onver-

minderd tot in alle hoeken. En ondanks zijn ongetwijfeld 

enorme diversiteit aan ervaringen werd me allengs 

duidelijk dat hij consistent was in zijn overtuiging, die ik 

in zijn boek De virtuele boer zag verwoord als “de on-

grijpbaarheid van de boerenstand”. Het komt er op neer 

dat de kleine boer of de peasant waar ook ter wereld een 

vindingrijkheid aan de dag legt die hem een voorsprong 

geeft op de grootschalige, industriële boer met zijn 

afhankelijkheid van de (wereld)markt. En zo dwaalden 

mijn gedachten terug naar het gemengde bedrijf van mijn 

jeugd, dat met zijn zeven koeien en zeven hectare nog re-

delijk vitaal leek en ook een landschap had voortgebracht 

van bolle akkers en holle weilanden, van open land en 

bos, een huis met zolder en erf; vruchtbare bodems voor 

de kinderlijke verbeelding. 

Maar dit landschap was gedoemd te verdwijnen, zo 

vernam ik in de collegebanken bij Hofstee. En inderdaad, 

in de weekends zag ik hoe het landschap van mijn jeugd 

werd omgeploegd. Maar ik zag ook hoe mede door 

toedoen van agerende onderzoekers als Jan Douwe 

een “gemengd bedrijf nieuwe stijl” opkwam, ook in mijn 

geboortestreek. Jan Douwe legde in zijn geschriften 

eenzelfde ongrijpbaarheid aan de dag als de kleine boer, 

door zich in een door zijn voorganger 

Hofstee bedacht begrip te nestelen 

– dat van de “bedrijfsstijl” – en dit 

nadrukkelijk te koppelen aan “nieuwe 

verhalen over het landschap”. 

Dit bracht mij ertoe in een aantal 

schrijfoefeningen de geur van het 

gemengd bedrijf van mijn jeugd op 

te roepen. Ze legden de basis voor 

mijn recent verschenen boek Rogge 

en wilde rijst; ondertitel: terug naar 

Voederheil, de buurtschap waar ik 

opgroeide. Dankzij de gedachten van 

Jan Douwe zoals in zijn De virtuele 

boer werd ik ook weer een beetje 

agrarisch socioloog. De kleine boer 

beschikt over een veelheid aan 

tactieken waarmee hij kan “koersen 

in een zee van onzekerheden”. Van 

mijn uitstapje naar de Menominee 

indianen in de staat Wisconsin leerde 

ik dat hun improvisatietalent bestond 

bij de gratie van een middle ground; 

het speelterrein waar de Europese 

kolonisten en indianen elkaar ooit 

– noodgedwongen – als gelijken 

behandelden. Iets soortgelijks zag 

ik in het Oost-Brabant van voor de 

grote omslag. En zoals in Wisconsin 

deze middle ground dreigde te be-

zwijken onder de landsurveys van het 

Indian Removal Program, zo dreigde 

deze in het Oost-Brabant van de jaren 

zestig te bezwijken onder de surveys 

van de ruilverkaveling. Maar mede 

door Jan Douwe is de grootschalige 

onteigening deels gestopt, en blijft de 

gedachte levend dat de kleine boer 

meer is dan een gemankeerde grote 

boer. 

Tot mijn genoegen bleek Jan Douwe 

bereid het eerste exemplaar van 

mijn boek in ontvangst te nemen, op 

30 juni 2016 in boekhandel Hijman 

Ongerijmd in Arnhem. Met zijn voor-

dracht kroop hij in mijn boek en liet 

ons toehoorders onvermoede kanten 

zien, ontleend aan de eigen praktijk.

OpInIemakers & mede-bn’ers
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Lammert  
Gosse Jansma
ouD- 
DiRECtEuR 
fRyskE 
AkADEMy

Hij belde mij 
op en sprak mij 
moed in

In 2002-’03 werd de Fryske akademy (Fa), een instituut dat 
wetenschappelijk onderzoek verricht naar de Friese taal 
en cultuur in heden en verleden, door een internationale 
visitatiecommissie beoordeeld. deze commissie was ingesteld 
door de wetenschapskoepel KnaW (Koninklijke academie 
van Wetenschappen), waaraan de Fa sinds de jaren 1990 is 
gelieerd. Het oordeel was uitermate positief: alle vakgroepen 
kregen het judicium excellent. 

Steun in donkere dagen

Voor mij als toenmalig wetenschappelijk directeur een 

mooie opsteker. Ik mocht, zo zei de voorzitter van de 

commissie in de afsluitende vergadering van het visitatie-

bezoek met FA-bestuur, -directie, -vakgroephoofden en 

andere betrokkenen, de buitenwereld (media, collega-in-

stituten) van dit oordeel op de hoogte brengen, want zo 

zei hij twee maal “daar komen we niet op terug”. Uiteraard 

heb ik met graagte anderen van het positieve judicium 

op de hoogte gebracht. In het conceptverslag van de 

commissie bleken echter sommige onderzoeksdelen 

niet meer excellent te zijn maar very good. In mijn reactie 

op deze wijzigingen gaf ik aan dat dit niet conform de 

publiek gedane uitspraak “wij komen daar niet op terug” 

was en ten tweede dat zo de indruk werd gewekt dat er 

externe druk op de commissie was uitgeoefend. Dat zou 

geen goede beurt zijn voor de KNAW, de bewaker van de 

wetenschappelijke integriteit in Nederland. Uiteindelijk 

moest de FA dit bijgestelde oordeel accepteren. Sindsdien 

werden de verhoudingen tussen FA en KNAW stroever.

Mijn protest werd niet in dank afgenomen en het vermoe-

den dat de directie van de KNAW een aanleiding zocht om 

mij op termijn te wippen, drong zich steeds nadrukkelijker 

op. Maar hoe zou dat kunnen, gezien de uitermate goede 

beoordeling van de wetenschappelijke prestaties van de 

FA? De gelegenheid deed zich voor in 2003/2004. De FA 

kende enige financiële problemen en de nieuwe zake-

lijk directeur werd niet de tijd gegund die op te lossen. 

De KNAW en in haar kielzog Gedeputeerde Staten van 

Fryslân (de andere subsidieverstrekker) gaven een extern 

onderzoeksbureau, de KPMG, opdracht om de financiën 

van de FA door te lichten. De KPMG maakte een rapport 

waarmee de opdrachtgevers alle kanten op konden. Het 

financiële probleem werd door de opdrachtgevers uit-

vergroot, eenzijdige persberichten werden aan de locale 

media verstrekt die er nog graag een schepje bovenop 

deden. Bestuur en directie werden gedwongen ‘terug te 

treden’, onder dreiging van subsidie-intrekking. Er kwam 

een ‘interim-bestuur’ van twee oud-bestuursleden die er 

voor moesten zorgen dat ik geloosd werd en die dit, nu 

zij weer in genade waren aangeno-

men, met gretige ijver deden. Ik werd 

snel met betaald verlof gestuurd. 

Het instituut, waarvoor ik 22 jaar 

had gewerkt, behandelde mij uiterst 

lomp, isoleerde mij – het personeel 

werd verboden contact met mij op 

te nemen. Maar ook andere mensen 

met wie ik in verschillende verbanden 

had samengewerkt, waren ineens 

onverklaarbaar onbereikbaar. Bijna 

iedereen vermeed mij alsof ik melaats 

was geworden. De bedoeling van het 

isoleren was mij geestelijk kapot te 

maken, te vernederen, zodat ik snel 

een oneervol beëindigen van het 

arbeidscontract zou accepteren. Dat 

scheen aanvankelijk ook te lukken. Ik 

voelde mij verraden, werd moedeloos 

en was niet in staat te werken. 

Gelukkig waren er enkele uitzonde-

ring en de meest gunstige was Jan 

Douwe van der Ploeg. Hij belde mij 

op een van mijn zwartste dagen op, 

was ontzettend verontwaardigd over 

wat mij overkwam en sprak mij moed 

in. Tezamen met Lenze Koopmans 

schreef hij een stuk in de Leeuwarder 

Courant (14 augustus 2014) waarin 

mijn werk en verdienste voor de FA 

uitgebreid en helder beargumenteerd 

werden beschreven. Hoewel ik van 

de satanische drievuldigheid (zo was 

ik de twee subsidiegevers en het 

interim-bestuur inmiddels gaan noe-

men) nog veel smeerlapperij moest 

ondervinden, had dat geen vat meer 

op mij. Ik werd strijdbaar, kon weer 

werken en ook het arbeidsconflict op 

een niet vernederende wijze afsluiten. 

De steun van Jan Douwe in die 

donkere dagen (en ook daarna) is 

van onschatbare waarde geweest. En 

daarom herhaal ik nog maar een keer: 

bedankt Jan Douwe.

Ulske Pietsje, fraai olieverfschilderij van Marleen Felius en volgens Rudolf van Broekhuizen het evenbeeld van Jan Douwe 
onder de runderen.



‘het stof is nog lang niet neergedaald’


