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Dirk Baalman: reflecties op de middag

praten over de spullen van een ander
Praten over landschap is in belangrijke mate praten over de spullen van een ander. Ik weet niet of 
iedereen zich dat de hele dag realiseert. Bij de discussie over de App (fishbowl) werd deze 
confrontatie bijvoorbeeld heel letterlijk toen een paar boeren hun vinger opstaken om te laten 
weten “He he, ik ben er ook nog!”

toegankelijkheid
Toegankelijkheid was het meest centraal thema dat in veel gesprekken terugkwam. De fysieke 
toegankelijkheid “Kan ik erbij?”, de psychische toegankelijkheid “Kan ik er met mijn verstand bij, kan 
ik het snappen, snappen andere mensen dit landschap wel?” en de emotionele (?) toegankelijkheid 
“Kan ik er met mijn gevoel bij?”

de morele agenda
Wat ook opviel was de morele agenda, en dat is eigenlijk een stille agenda. De agenda van ‘Eten 
moet beter’, ‘Landschap moet beter’ en eigenlijk ook ‘Leven moet beter’. Dit lijkt maar voor een klein
deel betrekking te hebben op de mensen die het zelf zeggen, maar vooral te gaan (in het verlengde 
van praten over de spullen van een ander) anderen die beter moeten eten, leven en voor het 
landschap moeten zorgen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting in de groep die zat te praten over de 
Nieuwe Krentewegge, dat eigenlijk gewoon een Foster Parentsplan leek te worden, waarbij het 
landschap bijna als gebied van ontwikkelingshulp werd gezien. De vraag was zelfs of je dat 
FosterParentskind wel mocht gaan opzoeken, en wat de maat van dat stukje grond zou moeten zijn. 
Je zou er bijvoorbeeld je tentje op moeten kunnen zetten. Die morele agenda zit er dus toch wel in. 
Wat dat betreft valt de hoeveelheid vegetariërs en ex-boerenzonen in dit gezelschap ook op. 

verschillende werkelijkheden
Verschillende werkelijkheden is ook heel belangrijk. Het landschap voor productie als 
productiemiddel of het landschap voor consumptie, als decor. Die werkelijkheden lopen door elkaar 
in de gesprekken zonder dat dat heel precies wordt gemaakt. Ik hou erg van precies formuleren 
omdat ik geloof dat dat helpt om de discussie scherp te krijgen en daarmee vooruit te komen. 

meer over landschap dan over eten
Veel discussies gaan over landschap en veel minder gaat het echt over eten. Zo was er een moment 
in de laatste fishbowl dat Karina moest zeggen “Ho ho, kunnen we het nog even over eten hebben?” 
En daarbij is dan de centrale vraag: Hoe keren we die vervreemding die mensen ervaren ten opzichte 
van het landschap en van de voedselproductie? 

geloof in technologie 
Geloof in technologie viel me op. Hoop op de inzet van technologie om die vervreemding tegen te 
gaan. Die app is daar een mooi voorbeeld van. 

het Twentse element
En wat me verder opviel was dat er zo’n Twents element inkomt. Bij de Krentewegge is dat wel heel 
duidelijk. Het is een bijzonder fenomeen dat je een kado geeft en een deel weer mee naar huis krijgt.
Zoiets kwam ook boven in het gesprek waarin gezegd werd dat je één stukje grond wel twee keer 
weg kan geven. Het is hier zo dat als je trouwt je een witte envelop krijgt waar dan geld inzit. Die 
hoef je niet open te maken, want die geef je bij een volgende huwelijk gewoon weer door. Dus dat 
Twentse eraan, vind ik wel mooi dat dát aan het eind van de middag naar boven komt. 


