
 

 

 

Beste Tjeerd,  

 

Ons land staat in brand. De stikstofplannen die voorliggen vanuit jouw kabinet 

zijn desastreus voor het platteland. Boeren en plattelandsbewoners laten van 

zich horen. Er is veel steun voor boeren en het platteland en dat wordt op veel 

manieren zichtbaar gemaakt. Zie de opiniepeilingen in de media; zie de rode 

zakdoeken en vlaggen in het straatbeeld, als symbool voor steun aan de boer. 

Hartverwarmend is dat om te zien!   

Maar Tjeerd, er moet mij iets van het hart. Jij bent al geruime tijd een rode lap 

voor de boer. In plaats van een rode zakdoek. De oneliners van jou als 

volksvertegenwoordiger in debatten en media zijn onbeschoft en beledi-

gend richting hardwerkende boeren en plattelandsbewoners. Jij gooit keer op 

keer olie op het vuur, vertoont opruiend gedrag en bent aanjager van de onrus-

ten op het platteland. Ben jij je daarvan bewust? Juist jij, voorheen voorvechter 

van de zuivelbranche, stimuleerde bedrijven om groter en efficiënter te worden. 

Juist jij verdiende hieraan een dikke boterham. En nu? Nu laat jij de mensen 

die naar jou luisterden, vallen als een baksteen en trapt ze nog eens flink 

na. En daar lijk jij nog van te genieten ook.  

Er is veel onrust onder boeren en de acties blijven doorgaan. Zij zijn wanhopig, 

voelen zich niet gezien en gehoord, voelen zich het afvoerputje ingetrapt. Boe-

ren hebben behoefte aan vertrouwen, perspectief en toekomst. En juist daar-

voor zou jij als volksvertegenwoordiger moeten staan. Niet opruien, niet polari-

seren, maar verbinden.  

Mijn oproep aan jou Tjeerd is: stop met opruien. Ruil jouw rode lap in voor 

een  rode zakdoek. Knoop voor jouw reces een boerenzakdoek om. Daar is 

iedereen bij gebaat.  

 

Hartelijke groet, 

Linda Verriet, voorzitter POV 

Kies voor rode zakdoek,  

in plaats van rode lap voor de boer! 

Brief aan Tjeerd de Groot (D66) 


