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Week na week verpulvert ze met Boer zoekt 
vrouw alle records. Terwijl ze  gedoemd leek 
haar hele carrière kinderprogramma’s te 
moeten presenteren. Hoe een onderwijzers-
dochter uit Boxtel uitgroeide tot de nieuwe 
Mies  Bouwman. ‘Ze is het gezicht van de 
provincie, van: doe maar gewoon dan doe je 
al gek  genoeg.’

de vrouw 
van 
5 milJoen

Het fenomeen Yvon
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‘een blond meisje 
dat ik geacHt werd 
te kennen van Het 
klokHuis. ik Had 
Haar nog nooit 
eerder gezien. dat 
bleek dus Yvon 
jaspers te zijn’

V
erguld houdt een bezoekster van de Huishoudbeurs 
een bontgekleurd stuk textiel in haar hand. ‘Voor 
moeder, van Yvon’ staat met zwarte letters op de  
3 euro kostende pannenlap geschreven. Na haar 
laat een blond meisje een, eveneens felgekleurde, 
 melkbeker signeren door de presentatrice van het 
 programma Boer zoekt vrouw. Het bezoek aan 
de Amsterdamse Huishoudbeurs luidt voor het 
 kijkcijferkanon een nieuw tijdperk in. Sinds november 
vorig jaar zit Yvon Jaspers in serviesgoed. 

Dat het hier niet om een tijdelijke bevlieging gaat, blijkt bij de Kamer van 
 Koophandel. Vanaf 13 januari is ze gestart met Skoj BV, een bedrijf dat zich 
richt op het ‘ontwerpen, fabriceren, produceren verkopen en verhandelen van 
serviezen, kook- en cadeauartikelen’. In de stand van de winkelketen  Marskramer 
staat de zestiendelige servieslijn die Yvon Jaspers heeft ontwikkeld onder de naam: 
Kakelbont (een verwijzing naar de villa van Pippi Langkous, red.). Borden, eier-
dopjes, ovenwanten: allemaal hebben ze hetzelfde design dat nog het beste kan 
worden omschreven als Oilily meets oma’s boerenbont. ‘Ze is heel creatief en is bij 
ons met dit idee gekomen,’ zegt een woordvoerder van Marskramer die duidelijk 
opgetogen is over de samenwerking. ‘Het gaat hartstikke goed met de verkoop. 
Qua type past Yvon ook echt heel erg bij de kern van onze doelgroep.’ 
Wat inderdaad opvalt, is dat Yvon Jaspers in het geheel niet uit de toon valt in de 
Amsterdamse RAI. Waar collega BN’er Victoria Koblenko de Huishoudbeurs in 
gemanicuurde, opgepompte glamour-stijl opent, zit Jaspers met haar ongelakte 
nagels bij de stand. De enige bling die de 37-jarige presentatrice draagt, bestaat 
uit een simpele parelketting. Vriendelijk staat ze de vrouwen die een  handtekening 
willen te woord. ‘Ze hoefde ook helemaal niet opgehaald of afgeschermd te  worden,’ 
zegt de woordvoerder van Marskramer. ‘Ze vroeg waar we zaten en zei: ‘Oké, dan 
vind ik het wel.’’ 

KinderlijKe uitstraling
Yvon José Jaspers wordt in 1973 geboren in Boxtel, in het rooms-katholieke 
heartland van Brabant, als tweede kind in een onderwijzersgezin. Ze heeft een 
oudere en een jongere broer. De buurt waarin ze opgroeit heeft een hoog Anton 
Pieck-gehalte. Vlakbij staat de Sint-Peter, daar zingt ze als kind in het koor. In haar 
tienerjaren speelt ze bij het Zuidelijk Toneel en haar liefde voor de  podiumkunsten 
zorgt ervoor dat ze zich na de havo inschrijft voor de toneelschool in Eindhoven. 
Daar wordt ze, vanwege haar wat kinderlijke uitstraling, door de docenten te 
licht bevonden voor zware rollen. Wanneer ze ziet dat een van de presentatoren 
van het NPS-programma Het klokhuis vertrekt, belt ze de redactie gek met de 
vraag of ze auditie mag doen. Ruim zes jaar is ze een van de gezichten van het 
jeugdprogramma. Daarna stapt ze over naar de KRO waar ze het gezicht wordt 
van de kindertelevisie. Ze is dan eigenlijk alleen nog bekend bij kinderen. ‘Ik had 
in die tijd een interview met actrice Ricky Koole, daar zat haar vriendin toen bij. 
Een blond meisje dat ik geacht werd te kennen van Het klokhuis. Ik had haar nog 
nooit eerder gezien. Dat bleek dus Yvon Jaspers te zijn,’ herinnert NRC-recensent 
Hans Beerekamp zich. 
Zo rond die tijd maakt ze een opmerkelijk uitstapje. Ze neemt drie maanden 
verlof bij de KRO om mee te spelen in de serie Rozengeur & wodka lime. Het 
programma staat bol van de liefde, drama en erotiek. Jaspers volgt actrice Alwien 
Turner op die qua uiterlijk een beetje op haar lijkt. In die tijd laat ze in interviews 
ook voor het eerst een andere kant van zichzelf naar voren komen. Alsof Jaspers 
haar imago om wil gooien, vertelt ze in het inmiddels opgeheven blad One voor 
het eerst uitgebreid over zwoele onenightstands met getrouwde mannen en over 
xtc-gebruik. ‘Dat is een thema dat telkens bij haar terug komt,’ aldus Beerekamp. 
‘Alsof ze wil zeggen: Ik ben heus niet zo braaf als jullie denken.’ En Beerekamp 
heeft gelijk, in februari van dit jaar vertelde ze in een interviewer hetzelfde verhaal 
en stonden alle kranten bol van het ruige verleden van Jaspers. 
Uiteindelijk wordt de rol van Jaspers in Rozengeur & wodka lime overgenomen 

Yvon en kijkcijfers
‘Ze is wel een Mies Bouwman 2.0, ja,’ grinnikt Bas 
de Vos van Stichting Kijkonderzoek. De dag  daarvoor 
bleef het aantal kijkers van Boer zoekt vrouw net 
onder de vijf miljoen. Dergelijke astronomische  cijfers 
zijn meestal alleen voorbehouden aan voetbal en 
 schaatsen. De afgelopen jaren hadden de uitzending 
van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot, het 
huwelijk van Máxima en prins Willem-Alexander en 
de uitvaart van André Hazes vergelijkbare cijfers voor 
een niet-sportprogramma. Boer zoekt vrouw scoort 
echter week na week. ‘Ze doet het heel erg goed, ze 
stond vorig jaar op de dertiende plek van best bekeken 
programma’s. Als eerste niet-sportprogramma. Dat 
is echt heel hoog in een jaar waar je zowel Olympische 
Spelen als een WK had,’ aldus De Vos. 
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door Nienke Römer. Het jaar daarop begint het eerste seizoen van Boer zoekt vrouw. 
De allereerste aflevering wordt in 2004 meteen al bekeken door ruim één miljoen 
mensen. En vanaf dat moment gaat het met de kijkcijfers alleen maar crescendo. 
En daarmee stijgt ook de ster van Jaspers steeds hoger boven de polder. 

een beetje PVV-tV
Bijna iedereen in tv-land is het erover eens dat Boer zoekt vrouw een briljant 
gemaakt programma is. ‘Five million viewers can’t be wrong,’ zegt tv-regisseur 
Bert van der Veer. ‘Er komen nauwelijks allochtonen, snelwegen en moderne 
windturbines in beeld en dat spreekt mensen aan.’ De plattelands-datingshow is 
gebaseerd op een Engels format, Farmer Wants a Wife. De Hollandse editie van 
de show ademt een sfeer van het Nederland van Wim Sonneveld. ‘Het is een 
beetje PVV-tv. Het speelt in op de hang naar een overzichtelijke, naar binnen 
gekeerde samenleving,’ zegt Hans Beerekamp. ‘Yvon Jaspers is als een felgekleurd 
lammetje in de wei in haar Pippi Langkous-outfits,’ zegt tv-recensent Jean-Pierre 
Geelen van de Volkskrant. ‘Maar ze is zeker geen naïef kwebbelbekje. Ik kan me 
voorstellen dat ze dat brave imago een beetje ervaart als een handicap.’
Zo schroomt ze niet om in 2005 met verve de mol te spelen in het  AVRO-programma 
Wie is de mol? Daarnaast beweegt ze hemel en aarde om de BNN-serie Over mijn 
lijk te presenteren. Het volgen van terminale patiënten is een loodzware klus. Zo 
zwaar dat Patrick Lodiers er na twee seizoenen de kracht niet meer voor kan 
vinden. Ze presenteert het programma op typische Jaspers-wijze, vol medeleven 
en compassie. Bert van der Veer over Jaspers in Over mijn lijk: ‘Geen reason to 
watch, hoewel ze op zeer bekwame en diplomatieke wijze de patiënten volgde.’ 
Hans Beerekamp: ‘Ik vond haar daar niet zo goed. Ze deed het vrij charmant, 
maar ze ontbeerde een zekere hardheid die bij de dood hoort. Ik vind haar niet 
goed in confronterende onderwerpen.’
Toch is het tv-imago van Jaspers eendimensionaler dan zijzelf. De jeugd van het 
ROC vlak bij het Amsterdamse Amstelstation leert een andere kant van Yvon 
Jaspers kennen: die van boze buurvrouw. Het huis dat ze samen met haar man, 
een milieu-econoom aan de Vrije Universiteit, bewoont ligt vlakbij de school en 
Jaspers ergert zich groen en geel aan de rondhangende jongeren in de buurt. Ze 
spreekt de jongeren vermanend toe en dient meerdere klachten in bij de school. 
Ook de hippe club Trouw roept, nog voor de opening, ergernis op bij Jaspers. Ze 
is een van de buurtbewoners die de petitie tegen de opening van de nachtclub 
tekent, uit angst dat feestende mensen haar en haar gezin ’s nachts uit de slaap 
zullen houden.   

enigszins Vermoeid
En voor Boer zoekt vrouw strijdt ze 
al net zo fel. ‘Matthijs, ik vind het niet 
leuk dat er zo over de boeren gedaan 
wordt! Zo durft straks niemand zich 
nog op te geven voor het programma,’ 
roept Yvon Jaspers met opgeheven arm 
op  verontwaardigde toon. De DWDD-
uitzending is net voorbij, de camera’s 
staan uit en het publiek heeft zojuist 
hard moeten lachen om een parodie van 
LuckyTV op boer Frank. 
Ze is gekleed in een strakke spijkerbroek 
en een groen vestje. Ze is gekomen 
voor de wannabe-boerinnen van vorig 
 seizoen: Cynthia, Mirjam en Iris. Om 
‘na te praten over de laatste uitzending’, 
zoals Matthijs van Nieuwkerk voor de 
uitzending aankondigde. 
Normaal gesproken is Jaspers  tafeldame, 
maar vanavond is Jan Mulder de  tafelheer. 

Jaspers neemt plaats naast de drie ex-deelneemsters van Boer zoekt vrouw en 
slaat met een vastberaden gezicht haar armen over elkaar. Cynthia naast haar 
probeert haar blik te vangen, maar Jaspers blijft stoïcijns voor zich uitkijken. Pas 
als Cynthia haar wijst dat ze bij de gastvrouw wat kan bestellen, buigt ze zich 
voorover. Cynthia grijpt de gelegenheid aan om een praatje aan te knopen, Jaspers 
knikt vriendelijk en hoort het aan, maar op gang komt het gesprek niet. Ze kijkt 
enigszins vermoeid voor zich uit. 
Pas als de camera’s aangaan, komen een glimlach en een wakkere blik op haar 
 gezicht tevoorschijn. Aan tafel houdt ze zich afzijdig als Matthijs converseert met 
de drie vrouwen van vorig seizoen. Pas als de dames gevraagd wordt wat ze van 
boerin Annemarie vinden en Mirjam hardop zegt dat ze denkt dat Annemarie 
nog uit de kast moet komen, en Iris zegt dat ze hetzelfde over de zachtaardige 
Marcel denkt, onderbreekt  Jaspers het gesprek geërgerd. Leuk dat die vrouwen 
worden uitgenodigd om over het programma na te praten maar kom niet aan 
haar boeren, zo lijkt haar lichaamstaal uit te willen drukken. 
Wanneer ze na het gesprek plaatsneemt op de bank, lijkt ze wat te zijn ontdooid. 
Ze kletst tijdens de filmpjes met de drie ex-deelneemsters links van haar en met 
Annemarie Jorritsma, die rechts van haar zit. Waar de meeste gasten aan de wijn 
zitten, heeft Jaspers een kopje kruidenthee in haar handen. 
Als aan het einde van de uitzending de nagesynchroniseerde, als een geit  mekkerende 
boer Frank in beeld komt in het fragment van LuckyTV, probeert ze met een 
norse blik oogcontact te krijgen met Van Nieuwkerk die vooral lachend naar de 
monitor kijkt. En hoewel Jaspers een glimlach niet kan onderdrukken als het 
publiek hard moet lachen, is ze duidelijk not amused en na de uitzending spreekt 
ze Van Nieuwkerk hier en plein public op aan. 
Na haar bozige uithaal vraagt een jongen van een jaar of twaalf of hij met  
Jaspers op de foto mag. Ze zet haar beste glimlach op, maar loopt na het foto-
moment snel richting de kleedkamer voor de rest van het publiek hetzelfde idee 
kan krijgen. Ze zegt de drie deelneemsters snel gedag en schuifelt snel richting 
de uitgang. 
Het succes van Boer zoekt vrouw roept de vraag op of Jaspers er ooit nog in  
zal slagen het imago van lief plattelandsmeisje van zich af te schudden. ‘Ze is  
toch het gezicht van de provincie, van: doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg,’ 
zegt Hans Beerekamp. ‘Ze gaat heus niet ineens bij PowNed werken.’ En Jean-Pierre 
Geelen zegt: ‘Volgens mij heeft ze ook niet het idee dat ze Pauw en Witteman 
zal opvolgen. Ze breit liever paashazen voor het Libelle winterboek.’   

Yvon en vrienden
Ricky Koole, Marc-Marie Huijbregts en Ed Nijpels hebben een nauwe band met 
de bekendste girl next door van Nederland. Koole en Jaspers zijn al  jarenlang 
vriendinnen en hebben zelfs samengewoond in hun studententijd. 
Huijbregts ontmaskerde Jaspers in 2005 als de mol in het gelijknamige 
tv-programma Wie is de mol? Ze zijn daarna geen vijanden geworden, 
want in 2007 presenteerden ze samen Kerst met Marc-Marie en Yvon 
voor de KRO. 
Ed Nijpels heeft misschien wel de bijzonderste relatie met hét gezicht van Boer 
zoekt vrouw. ‘Ik heb altijd gezegd: als je niet met mij trouwt, trouw ik jou en 
je partner.’ Dat heeft Nijpels waargemaakt, want op 28 mei 2005 verbond 
hij haar en Pieter van Beukering in de echt. ‘Ik vond het  vanzelfsprekend,’ 
laat Nijpels weten. ‘Ik ken haar al vanaf begin jaren negentig. We zaten 
toen samen in een vliegtuig naar Oeganda en het klikte meteen. Zij ging 
erheen voor Het klokhuis en ik voor de Stichting Face die bomen plantte 
ter compensatie van de CO2-uitstoot. Het mooie van Yvon vond ik, toen en 
nu, dat ze een van de weinige personen is die overal hetzelfde is. Waar ze 
ook is en welk programma ze ook presenteert, mijn ‘Jaspie’ is een pure 
vrouw. Daarom werkt Boer zoekt vrouw ook zo goed, ze kan complexe 
liefdesrelaties net zo goed uitleggen als een wetenschappelijk onderwerp 
in Het klokhuis.’

Yvon en geld
‘Dat zijn dan blijkbaar mensen die hun werk goed doen. 
En vergeleken bij de commerciële omroepen verdienen 
ze nog steeds een schijntje,’ zei  Jaspers in 2006 
in een interview met dit blad over  grootverdieners 
bij de publieke omroepen. Ondanks deze uitspraak 
geldt Jaspers zeker niet als een van de graaiers 
bij de publieken. De KRO kondigde aan dat alle 
overeenkomsten dit jaar worden gerelateerd aan 
de Balkenende-norm van ruim 187.000 euro per 
jaar, dus daar valt de sterpresentatrice ook onder. 
In tegenstelling tot sommige collega-presentatoren 
heeft Jaspers geen woud van productie-bv’tjes op 
haar naam staan om zo extra te kunnen factureren 
aan de omroep. Eind vorig jaar kochten Jaspers en 
haar man voor bijna 1,3 miljoen een vrijstaand huis 
in Loenen. Daarnaast hebben ze ook nog hun oude 
woning vlak bij de  Amstel in Amsterdam die ze vijf 
jaar geleden kochten voor 6 ton. 

‘ze deed Het vrij 
cHarmant in over 
mijn lijk, maar 
ze ontbeerde een 
 zekere HardHeid die 
bij de dood Hoort’
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