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door Maarten van den Hurk

B
oerin met biggetje, boer
met pasgeboren kalf. Even
de smartphone uit de zak
en hup daar gaat weer een
kiekje vers uit de stal direct
de wereld in.
Via Twitter brengt het

#felfie, de in januari snel populair gewor-
den farmers-variant op het trendy selfie
(zelfportret), beelden van de boerderij on-
der honderdduizenden ogen. Rechtstreeks.
En dat is precies waar de sector o zo naar
snakte.
Gék werden agrariërs als Jan Vogels (52),
varkenshouder te Erp, tot een paar jaar gele-
den van de acties van Wakker Dier en co.
Het ene schandaal na het andere werd hen
aangewreven. Ze vonden het o zo onte-
recht. Maar wat te doen? Mokken rond de
keukentafel hielp niet. „Uit een soort frus-
tratie hebben we toen een clubje opge-
richt. Eerst probeerden we wat met inge-
zonden brieven, maar daar werden we ook
niet gelukkig van. Toen zagen we in dat we
ons éigen verhaal moesten gaan vertellen.
En transparant worden, want we waren na-
tuurlijk ontzettend gesloten geworden.”
Vogels blikt hiermee terug op de start in
september 2011 van Varkens Vandaag. Deze
stichting stimuleert en helpt boeren om
zich aan burgers en pers te laten zien. Via
acties, persberichten en open dagen. Met
telkens als rode draad: vertel je eigen ver-
haal, ‘het ware verhaal’. In dit laatste klinkt
uiteraard ook een terechtwijzing door van
de beelden uit vijandige hoek.
2011 was ook het jaar waarin Twitter en
Facebook in Nederland definitief het grote
publiek bereikten. Sindsdien zit iedereen
er op. Dat biedt aanknopingspunten voor
de boeren, met hun plaatjes en verhalen.
En ook voor hun eigen berichten over ac-
ties zoals gisteren bij het provinciehuis.
Maar er is meer. De persberichten van ei-
gen agrarische organisaties hebben geleid
tot nieuwe contacten met politici en me-
dia, ook buiten de agrarische vakpers. Boe-
ren vragen weer journalisten op hun erf.
Vogels: „We zijn niet bang meer. De boe-
rentrots is weer een beetje terug.”
Wat heet. Aanstaande donderdag gaan der-
tig varkensboeren op bezoek bij het ANP

in Rijswijk. Om te kijken hoe de pers-
dienst werkt en om contacten te leggen. In
de binnenzak gaan twee persberichten
mee over innovaties in de sector.
Caroline van der Plas heeft de groei van de
boerentrots gevoeld én mee aangejaagd. de
journaliste schreef jarenlang enthousiast
over agrozaken in Foodmagazines, dagblad
De Stentor en LTO-blad Nieuwe Oogst.
Dat leverde haar argwanende blikken op.
„Anderen vonden het vreemd, ik niet. Een
sportjournalist houdt van sport, een mu-
ziekjournalist van muziek en een agrarisch
journalist van boeren. Ik zie niet wat daar
mis aan is. Je moet uiteraard kritisch zijn
waar het nodig is. Maar het leek wel alsof

je helemaal niet positief over boeren
mocht praten, alsof het alleen maar dieren-
beulen waren.”
Nu ligt dat anders volgens Van der Plas. Ze
trad onlangs bij de NVV in dienst als eer-
ste communicatieadviseur ooit van de Ne-
derlandse Vakbond Varkenshouders. In de-
ze positie werkt ze verder aan de band tus-
sen boeren en burgers: „Want er moet veel
meer begrip komen voor elkaar. Dan heb je
het begin van een gesprek.”
Dat vindt ook Veerle Slegers, net als Van
der Plas erg actief op Twitter en vaak over
de veehouderij. Maar het Brabantse SP-Sta-
tenlid waarschuwt dat meer contact niet
vanzelf tot meer instemming leidt: „Wat
burgers vooral dwarszit, is de grootschalig-
heid van de veehouderij. Zolang die blijft,
kunnen boeren twitteren tot ze een ons
wegen, maar zal het niet helpen.”
Critici zien in de vele nieuwe contacten
vooral kansen om een verandering in gang
te zetten. Een verandering naar minder in-
tensief. Want al biedt het voor diergezond-
heid ook veel voordelen, de burger pikt de
op kostprijs drukken gerichte grootschalig-
heid gewoon niet meer. Zeker niet in Bra-
bant met naast een enorme veestapel ook
een toenemende verstedelijking.
Jasper ‘Boer’ Spierings combineert in Oss
een melkveebedrijf met een eigen winkel.
Hij verkoopt daarin zo veel mogelijk eigen
producten en ziet dit soort ketens ook op
grotere schaal ontstaan. „In veel voedselke-
tens wordt nu geen reële prijs betaald aan
de boer. Dat uitknijpen houdt een keer op.
Via sociale media moeten agrariërs daar-
over zelf gaan vertellen. En discussies be-
ginnen over hoe het anders kan. Ik twitter
veel over boerenzaken en merk zeker dat
mensen echt met je gaan meeleven.”
Dit is wat Han Swinkels doceert. De lector
duurzame veehouderijketens aan de HAS
in Den Bosch wijst op de actuele discussie
over de Brabantse veehouderijnorm BZV.
„Provincie, BMF en ZLTO hebben echt ge-
probeerd er uit te komen samen, maar uit-
eindelijk polariseert het vanuit de achter-
bannen toch. We zitten nog altijd in een
context van wantrouwen. In mijn optiek is
de enige weg daaruit er een met nieuwe
verdienmodellen. Waarin je iets koopt op
basis van smaak en beleving en pas dan
denkt, o ja er hangt ook nog een prijskaart-
je aan. Dáár moet het naartoe. Daarom
juich ik toe dat er nu al zo veel contacten
zijn tussen boeren en anderen, ook critici.”
Voorbeelden van wat Swinkels bedoelt zijn
de Volwaard-kip, het Vair-varken uit Erp
en de kazen van Boer Spierings uit Oss. Con-
cepten die goed lijken te lopen maar ook
nog betrekkelijk klein zijn. De boeren zien
er nog niet zo snel hun hele productie naar
verhuizen. Een productie waar in hun
ogen ook niks mis mee is. Jan Vogels: „Wij
houden gewoon varkens hier in Brabant en
dat hopen we nog lang te kunnen doen.
Daarbij willen we wel degelijk rekening
houden met onze omgeving, tenslotte wo-
nen wij er ook zelf met onze gezinnen.”

Wat burgers dwarszit, is
de grootschaligheid.
Zolang die blijft, kunnen
boeren twitteren tot ze
een ons wegen, maar zal
het niet helpen

Veerle Slegers, SP-lid Provinciale Staten

De boer spreekt de
burger weer volop,
ook dankzij Twitter.
Maar daarmee zijn de
problemen nog niet
van tafel.

“

BOEREN EN (SOCIALE) MEDIA

� Kom maar kijken: Mats Govers (links) leidt zijn klasgenoten rond in vaders splinternieuwe
vleesvarkensstal. foto’s Edwin van Zandvoort/Photo-Prestige

� Een innovatie die ook voor de beeldvorming betekenis heeft. Deze gekoelde kadaverbak ín de
grond is een opvolger van de kuipen waar boeren hun af te voeren dode dieren onder leggen.

De boerentrots is terug,
nu nog een toekomst
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Wij houden
gewoon
varkens
hier in
Brabant en
dat hopen
we nog
lang te
kunnen
doen
Jan Vogels,
varkenshouder

� Boeren omarmen Twitter om te
vertellen wat zij doen en vinden.

� Zo stuurden zij gisterochtend tien-
tallen foto’s en berichten de we-
reld in van het boerenprotest in
Den Bosch. Daar vergaderde het
provinciebestuur over nieuwe re-
gels voor de veehouderij.

� Een grappig bedoeld boerenge-
bruik is het #felfie, een zelfportret
waarop de boer of boerin zich laat
zien met een beest of op het erf.

� Agrariërs die direct aan consumen-
ten verkopen, gebruiken Twitter
óók om de eigen producten onder
de aandacht te brengen. Voorbeel-
den zijn @BoerSpierings uit Oss
en @Vair uit Erp.

� Communicatieadviseurs als Maar-
ten Leseman (ZLTO, @mleseman)
en Caroline van der Plas (NVV,
@lientje1976) mengen zich op
Twitter actief in discussies over
agrarische zaken.

� Onder de titel #boerentweetmeet
brachten veertien boeren die el-
kaar kenden van Twitter in okto-
ber een bezoek aan Den Haag.
Daar werden ze ontvangen door
staatssecretaris Sharon Dijksma.

� Deze #boerentweetmeet kreeg in
januari een vervolg in Brussel
(EU). Nu zijn er plannen voor een
gezamenlijk bezoek aan VN-voed-
selorganisatie FAO in Rome.

TWITTERENDE BOEREN

� Praatje op het erf. Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt tijdens de open dag van de nieuwe stal van Gebroeders Govers in Macharen.


