
FEESTVARKEN 

Zo daar gaan we dan voor mijn tweede column. Waar zal ik het eens over gaan hebben, want er 

is de laatste tijd natuurlijk niet zo veel gebeurd ;-) 

Grapje natuurlijk. Wat hebben we in een rollercoaster gezeten de afgelopen tijd. Wat was het 

een ongelofelijk mooie ervaring om prins carnaval te zijn. Dat zette me aan het denken: is het 

prins zijn van een carnavalsclub te vergelijken met het bestaan als varkensboer? 

En inderdaad, er zijn tegenwoordig wel wat raakvlakken te vinden. 

Allereerst: die belangstelling. Als prins merk je dat iedereen wel even een praatje met je wil 

maken, dat iedereen met je wil dansen, een pilsje met je wil drinken of zelfs met je op de foto 

wil gaan. Keigezellig is dat. 

Als varkensboer (en boer in het algemeen tegenwoordig) staan we ook volop in de 

belangstelling. Vaak is die belangstelling begripvol, gelukkig wel, maar vaak ook heb ik het 

gevoel dat tegenstanders van de veehouderij er vooral op uit zijn om de boeren in een negatief 

daglicht te zetten. Vooral op social media speelt dat. Zonder kennis van zaken wordt daar van 

alles over ons geroepen. Jammer is dat.  

Want dan kom ik gelijk op het tweede raakvlak: als prins loop je voorop. Voorop in de polonaise 

en voorop in het feest. Als varkensboer lopen wij ook voorop. De afgelopen jaren hebben wij 

enorme stappen gezet op het gebied van dierwelzijn, het gebruik van antibiotica en 

duurzaamheid. Veel mensen waarderen dat, maar – en dan kom ik op terug op het eerste 

raakvlak – je moet het ook wíllen zien.  

Het derde raakvlak: als prins maak je lange dagen met de carnaval, van ’s morgens tot ’s avonds 

laat (lees: ’s nachts) ben je in touw om niks van het feest te hoeven missen. Als varkensboer 

geldt dat ook: je bent van vroeg tot laat in de weer om je bedrijf zo goed mogelijk te laten 

draaien.  

Die lange dagen zijn trouwens helemaal niet erg. Als prins niet. Als varkensboer ook niet. Want 

als je ziet dat mensen het naar de zin hebben, dan geeft dat jou energie. Dan weet je: hier ben ik 

vanmorgen voor opgestaan. In de stal geldt dat ook: een blij en gezond varken geeft een blije 

boer! 

Nog een raakvlak is dat we voor allebei de ‘beroepen’, die van prins en van varkensboer, een pak 

dragen. En echt waar: hoe laat het de avond tevoren met carnaval ook werd en hoe weinig je 

soms ook had geslapen, trok je ’s morgens dat pak aan, dan voelde je je weer zo fit als een 

hoentje (of eigenlijk moet ik zeggen: als een varken) en kreeg je weer energie voor tien. Dat pak 

gaf je adrenaline. 

Ook in de stal draag ik een pak: een overall. Dan herkennen de varkens me tenminste ;-) En ook 

nu geldt: schiet ik ’s morgens in mijn werkpak, dan ben ik al weer vergeten dat ik de vorige 

avond dat laatste pilsje niet had moeten pakken. Ik heb echt iedere morgen zin om naar de stal 

te gaan. Zeven dagen per week en 365 dagen per jaar! 

Dat zijn aardig wat raakvlakken. Toch? En ik denk dat er nog veel meer te bedenken zijn. Maar er 

is er eentje – en misschien wel de mooiste – die ik hier nog wil noemen: de trots. Als ik dit zo 

allemaal aan het uittikken ben, dan voel ik me echt een bevoorrecht mens: ik ben een trotse 

prins een trotse varkensboer.  

 

 



Mijn boerengeluk is: 

Geniet met volle teugen van al wat je meemaakt. Want hoe meer je geniet, hoe groter het 

plezier om op de dingen terug te kijken. 

 

 

 


