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Ik ben opgegroeid op de boerderij. Kon mijn vader één dag ziek 

zijn? Veel mensen denken van niet. Toch moest hij soms 

urenlang het bed houden als de hernia weer toesloeg. Was mijn 

vader dan van zijn problemen af? Zeker niet, hij kreeg er een 

probleem bij! Wie gaat er voor het vee zorgen? Hij moest dat 

zelf oplossen. Daarom dacht hij na over wat hij zelf niet kon en 

pakte de telefoon om de melkhulp te bellen. Deze mocht van 

hem alleen ‘s ochtends en ‘s avonds komen, want ieder extra 

uurtje moest hij zelf betalen. 
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Tussendoor verhoogde mijn vader de werkdruk bij 

zijn kinderen door hen op te dragen om de lichtere 

werkzaamheden op het erf te doen. Na enkele 

uurtjes zag je hem ook krom lopend alweer wat licht 

administratief werk doen, want dat blijft toch altijd 

liggen. Eénmaal heeft hij mijn moeder gevraagd of 

zij het melkwerk kon doen. “Ben jij helemaal gek 

geworden!” klonk het tot achter op de deel. “Ik heb 

zes kinderen van jou gekregen, denk je dat ik één 

dag ziek kan zijn?”

Inmiddels is een van hun kinderen als zelfstandige 

aan de slag en verdient zijn boterham met het 

verzorgen van workshops. Kan deze zoon één dag 

ziek zijn? Ja, dat gebeurt ook wel eens, en telkens 

zorgt hij er dan voor dat zijn klanten daar geen last 

van hebben. Hij kan zich niet eenvoudig ziek 

melden, maar gaat oplossingsgericht bezig door  

een vervanger te regelen.

Groot probleemoplossend vermogen
Misschien kent u het gezegde: ’Boeren, moeders en 

zelfstandigen zijn nooit ziek’. Als ze zich niet lekker 

voelen, verschijnt er een grote letter K in hun hoofd; 

de ene denkt aan de koeien, de ander aan de 

kinderen en de derde aan de klanten. Dit betekent 

dat zij wel driemaal nadenken of het toch echt niet 

gaat. Waarna ze nadenken wat ze niet van hun eigen 

werk kunnen doen. En daarna of ze toch nog benut-

bare mogelijkheden hebben om wat anders te doen. 

Het probleemoplossend vermogen wordt bij hen 

maximaal aangesproken. Dat dat bij werknemers 

niet altijd zo werkt, merkte mijn vader een aantal 

jaren later.  

De ruilverkaveling gooide namelijk roet in het eten. 

De boerderij moest groeien of mijn vader moest 

ermee stoppen. Aangezien geen van de kinderen 

een agrarische toekomst voor ogen had, werd de 

have verkocht. Toentertijd bracht de verkoop niet 

voldoende op om rustig te gaan rentenieren. Dus 

zocht mijn vader nog een baantje en die had hij al 

snel gevonden. Hij was een gewaardeerd lid van de 

gemeenschap en bij de coöperatie zocht men nog 

iemand met verstand van zaken en affiniteit met de 

agrarische sector. 

Hoef ik me alleen ziek te melden?
Na een sollicitatiegesprek kwam hij opgetogen thuis 

want hij had een arbeidscontract gekregen van 

personeelszaken. En hij vroeg mij om dat contract 

nog even goed te lezen. Ik scande het contract en 

zag dat alle belangrijke zaken zoals de functie, de 

taken, het aantal uren en het salaris duidelijk waren. 

Gerustgesteld ging mijn vader in zijn rookstoel 

zitten en merkte dat er nog een bijlage was 

toegevoegd met als kopje: ‘ons verzuimreglement’. 

Toen hij dat rustig wilde doorlezen zag ik dat er wat 

met hem gebeurde; mijn vader wond zich op! “Dit is 

toch niet waar hé?”, zei hij tegen mij. “Als ik nu weer 

last krijg van mijn hernia, dan moet ik mij voor acht 

uur ‘s ochtends melden bij mijn leidinggevende.” 

“Ja, dat is toch niet raar”, antwoordde ik, “dat zie je 

in veel van die reglementen.“ “Ja maar verder hoef ik 

niets te doen en er is dan toch een probleem?”, riep 

hij. “Wie zorgt er dan voor het oplossen van het 

probleem?”

 “Pa, daar hoef jij je niet druk over te maken, want jij 

bent dan toch ziek gemeld?”, was mijn antwoord. 

“Als werknemer word je in de verzorgingsstaat 

volledig ontzorgd en word je niet lastiggevallen met 

dat soort beslommeringen.” “Daar ga ik niet aan 

meedoen!”, riep mijn vader, “je kunt toch tenminste 

nadenken over wat je niet kunt, of je zelf het 

probleem kunt oplossen en over wat je nog wel 

kunt?” “Pa, ik denk dat ze jou ook in het gareel 

krijgen, al kan dat misschien wel wat jaartjes duren”, 

kon ik hem nog meegeven. n
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