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Ballade van den Boer 

De wereld wordt en is al een strijd toneel, voor zelfs de intelligente zielen 
soms niet meer te bevatten. bewust als  moordende ploeg het verleden van 
duizend jaren terug zich moet laten gelden. 
Dicht in en om ons eigen huis de ontreddering over stikstof, klimaat, 
ontreddering, ontevredenheid, verloedering van onze taalvoort woekert. Ga 
zo maar door. 
Moeten we, zoals in gedachten nemend Ramses Shaffy, We zullen doorgaan, 
voor degenen. Of de handschoen in de ring werpen. 
 

Voor het minste en geringste wordt bij geschillen de rechter in het geweer 
geroepen. Macht concentraties stappen naar de Raad van Staten, politiek 
vertwijfelden smijten kreten, en de rechter spreekt. 
Er spreken ook deskundigen,, er zijn ook alternatieven voor onze 
samenleving in ontwikkeling. Er wordt niet naar gekeken of geluisterd, 
want alles moet morgen klaar. De ceo van een geweldig Nederlands bedrijf 
Campina, de heer Schumacher, waarschuwt bij vernietiging van de boeren 
bedrijven dat de rand bedrijven en wetenschap bedrijven mee gesleurd 
worden in het zwijgend volgen van de opdracht van de Raad van Staten. 
Daar naast is de melk productie de basis voor een belangrijke voedsel 
keten. Nederland voert deze keten wereldwijd aan. Het antwoord van de 
heer Schumacher aan de milieubeweging is pracht verwoord in het 
Financieel dagblad van 11 juni. Met als extra opmerking dat een koe nooit 
klimaat neutraal zal worden. Een boerderij wel, daar moet meer aan 
gebeuren en uiteindelijk door de wetenschap en de techniek opgelost 
worden. Dat kan en vraagt meer tijd dan morgen. 
Als morgen de gedachte percentages boeren gekielhaald zouden zijn 
hebben we 3,5 planeten nodig om de nodige plantaardige eiwitten voort te 
brengen. Er is tijd nodig en geduld. 
 
In dit licht en kader wil ik graag de ballade aan de boer plaatsen en u vragen 
deze ballade te lezen in de context van tijd waarin Weremeus Buning dit 
gedicht geschreven heeft. Weremeus Buning, (1891 – 1958) 
Ik onderschrijf nog steeds: 
“Ter wille van de boer die ploegt besta de wereld voort “. 
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