
Na: “Boer zoekt vrouw” 

“Boer zoekt vrouw” van Yvonne Jaspers en haar team was jaren een succesvol programma op 

TV. Vele mensen bleven er voor thuis. Dit jaar heeft Yvonne enkele uitzendingen gemaakt 

met boeren -ooit in haar programma geweest- die vertellen over beroep en hun leven: 

Genuanceerde en informatieve verhalen. Het Dagblad Trouw heeft in de afgelopen weken na 

gedegen onderzoek daarover ook nogal wat geschreven.   

Er valt veel van te leren. 

De verhalen maken duidelijk dat de meeste boeren met liefde en zorg voor de natuur hun 

werk doen en proberen daar hun boterham mee te verdienen. In feite werken ze samen met de 

natuur en zorgen zij voor ons goede en hoogwaardige voedsel. Uit economische noodzaak 

maken ze hun belangrijkste keuzes. Immers: de consument - en namens de consument de 

supermarktketens en de tussenhandel bepalen de smalle marges met als consequentie 

grootschaligheid en streven naar bijna absolute efficiency. Daarnaast bepalen EU en de 

overheid –ook weer namens ons- nog eens de regels omtrent mest, gezondheid enz en doen 

dat soms zo willekeurig dat het moeilijk is daarop beleid te maken. Het is daarom treurig dat 

boeren in de publieke opinie min of meer neergezet worden als milieucriminelen of 

veroorzakers van dierenleed. 

Natuurlijk zijn er boeren die er om wat voor reden dan ook een potje van maken maar we 

hebben als consument ook verantwoordelijkheid en het past ons zeker niet huichelachtig de 

boer van alles de schuld te geven en via allerlei omwegen door te gaan met uitbuiting. Het 

lijkt een beetje op het verhaal van de koffie- en cacaoboeren in de zogenaamde derde 

wereldlanden. 

De situatie van de boeren komt nu door Yvonne Jaspers en Trouw prominent in beeld maar 

staat niet op zichzelf. Er zijn meer zulke verhalen. Dat heeft alles te maken met ons 

marktdenken, dat - zo lijkt het- gevoed en in stand gehouden wordt door hebzucht en 

wantrouwen. 

Hoe het anders zou moeten is natuurlijk ook niet in een handomdraai te bedenken omdat alles 

met alles samenhangt. We moeten in elk geval vaststellen dat het marktdenken in sommige 

sectoren tot problemen en soms tot wantoestanden heeft geleid. 

Mijn overtuiging is dat de oplossingen gezocht moeten worden door andere uitgangsprincipes 

te kiezen zoals samenwerken, vertrouwen hebben en delen van middelen en 

verantwoordelijkheid, in feite fundamentele christelijke principes. 

Op het moment dat dienstverlening als doel wordt ingeruild voor zoveel mogelijk geld 

verdienen of bezuinigen verdwijnt er ook menselijkheid en arbeidsvreugde. Is het een wonder 

dat er dan ook wantrouwen ontstaat? 
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