





























































Swaen Brink: ,,Als iemand me
weer zó zou weten te raken
zoals Martin deed, ja, dan zou
ik direct weer schrijven."

Swaen Brink vindt vrienden voor het leven
Deelnemen aan Boer zoekt Vrouw was voor de Cornwerdse manegehoudster Swaen Brink een groot avontuur. ,,Ik weet nu
weer dat ik me af en toe best wel eens breekbaar kan opstellen.’’
CORNWERD
,,Ik heb geen moment spijt
dat ik heb meegedaan. Het
was één groot avontuur en ik
heb er twee heel dierbare
vrienden aan overgehouden.”
Dat zegt Swaen Brink uit
Cornwerd. De manegehoudster deed afgelopen zomer
mee aan het televisieprogramma Boer zoekt Vrouw en
werd daarmee in één klap
beroemde Nederlander.
In haar huis naast Hippisch
Centrum Boeyenkamp blikt
Swaen terug op het avontuur.
,,Op voorhand had ik niet
kunnen inschatten hoe groot
de impact is van meedoen
aan Boer zoekt Vrouw”, vertelt ze. ,,Ik sta wel vaker voor
grote groepen, veel mensen
kennen me door de manege.
Maar dat er zoveel mensen
naar je kijken, dat iedereen
jou herkent, echt iedereen.
Vier miljoen, dat is toch wol
‘in ûntychlik soad minsken!’
Ten tijde van één van de
laatste uitzendingen merkte
Swaen pas echt wat voor
impact het programma heeft.
,,We waren uit in Franeker en
iedereen draaide zijn hoofd
om. En hoe later op de avond,
hoe brutaler de mensen
werden. Ze eisten bijna dat ik

met ze op de foto ging!”
Dat vrijwel iedereen een
mening heeft over de Friezin,
deert haar niet. ,,Ik heb één
keer gekeken op het forum
en tussen alle positieve reacties stonden twee negatieve.
En juist die twee bleven hangen. Toen heb ik besloten
gewoon niet meer te kijken.”
Swaen weet nog heel goed
wat er gebeurde toen ze het
filmpje van de Noord-Hollandse koeienboer Martin
voorbij zag komen. ,,Ik was
de was aan het opvouwen,
mijn zoon zat in een andere
hoek van de kamer en de tv
stond aan maar we keken
niet echt. En ineens hoorde ik
Martin het verhaal vertellen
over hoe hij zijn vrouw was
verloren. Het was gewoon
een kopie van mijn verhaal
(Jan, de man van Swaen,
overleed in 2008, red.), het
raakte me diep.”

’Schrijven mem!’
Toch klom Swaen niet direct
in de pen. ,,Ik dacht: ik kan
wel schrijven, maar ik win
toch nooit iets. Maar het liet
me ook niet los.”
Een paar dagen later besluit
zij het filmpje aan haar zoon
Friso te laten zien. ,,Hij was

direct positief: je moet gewoon schrijven mem! Ik heb
ook nog overlegd met mijn
ouders, we runnen het bedrijf
immers met z’n drieën.” Ook
haar ouders steunen Swaen
volledig bij haar besluit om te
schrijven. En dan ineens
komt het bericht van de KRO:
je bent uitgenodigd voor de
speeddate!
,,Vanaf dat moment moest ik
alles geheim houden. Zeker
toen ik steeds verder kwam
in het programma. Ik heb
heel wat keren de FNRS (Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra, red.) als dekmantel gebruikt!”
Tussen boer Martin en Swaen
was een klik en dat leidde
ertoe dat de Friezin werd
uitgenodigd om te logeren op
de boerderij, samen met nog
twee kandidates. Die logeerweek verliep turbulent:
Swaen kreeg bericht dat haar
schoonmoeder was overleden
en stond daardoor in grote
twijfel: blijven of naar huis
gaan. ,,Toen Jan ziek werd, is
zij komen helpen om hem te
verzorgen. Ik had met haar
een dubbelgoede band.”
Boer Martin en ook de andere
nog overgebleven kandidate,
Wilma, vingen haar goed op.

,,Ik heb bij beiden kunnen
uithuilen, veel troost gevonden. En uiteindelijk, ook in
overleg met mijn familie,
besloten om te blijven.”
Of dit grote verdriet invloed
heeft gehad op het verdere
verloop van de logeerweek en
de afloop – boer Martin koos
uiteindelijk voor Wilma weet Swaen niet. ,,Misschien
dat er geen ruimte was voor
gevoelens voor Martin, ik
weet het niet. Maar ik was op
dat moment op mijn breekbaarst en als je dan zo bij
elkaar kunt zijn en zoveel
steun kunt hebben aan twee
mensen, dat vind ik heel
bijzonder. Ik ben heel dankbaar dat ik hen heb ontmoet,
het zijn echt vrienden voor
het leven.”

Roddels
Op de vraag hoe Swaen omgaat met alle roddels over
haar, de manege en haar en
Martin, begint ze te lachen.
,,Ja, ik heb ze ook gehoord: de
manege zou te koop staan en
ik heb ruzie met mijn ouders.
En oh ja, Martin en ik waren
gesignaleerd bij de supermarkt in Makkum. Allemaal
onzin. Maar als mensen denken dat ze het beter weten,

ze doen maar!”
Tijdens de afleveringen werd
Swaen als een kordate vrouw
in beeld gebracht. Maar tijdens het interview wordt
duidelijk dat ze tevens een
gevoelige, zelfs wat verlegen
vrouw is. Swaen vindt het
niet erg dat ze als ‘powervrouw’ in beeld is gebracht.
,,Nee hoor, het heeft me niet
beschadigd. Ze hadden me
wel iets minder kordaat neer
kunnen zetten. Wilma is
bijvoorbeeld ook een aanpakker, die zette op dag één de
wasmachine al aan. Alleen
brengen ze dat niet in beeld.”
Wat heeft Swaen, behalve
twee vrienden voor het leven,
verder overgehouden aan het
Boer zoekt Vrouw-avontuur?
,,Ik heb mezelf weer bloot
durven geven. Ik heb me
altijd moeten redden, met
een eigen bedrijf moet je
altijd maar doorgaan. Ik heb
een fijne familie en medewerkers, maar je moet wel altijd
maar door. Ik weet nu weer
dat ik me af en toe best wel
eens breekbaar kan opstellen.
Of ik ooit weer mee zou
doen? Als iemand me weer zó
zou weten te raken zoals
Martin deed, ja, dan zou ik
direct weer schrijven.”

