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Dromen van 1994 
alles moet anders 

 

Amsterdam, P.C. Hoofstraat 18.  

Op de laatste avond van het jaar 1993 smijt ik een stel oude 
kranten en tijdschriften op tafel en begin in het wilde weg te 
bladeren. Foto's, stukken tekst, plaatjes, advertenties, waar 
mijn oog maar aan blijft hangen scheur ik willekeurig uit. Als 
ik al het papierwerk doorgespit heb, maai ik alles, behalve het 
stapeltje, op de grond en begin met een ruwe selectie.  

Ik heb een globaal idee in mijn hoofd. Maar hoe de collage uit 
zal pakken dat is zoals altijd weer een grote verrassing. 
Gaandeweg het plakken en knippen zal zich dat wel 
openbaren. Dat is juist het leuke van collages, onder je handen 
ontstaat vanzelf een beeldverhaal. Het enige dat ik weet is dat 
het een nieuwjaarsmailing moet worden voor mijn klanten, 
vrienden en bekenden. Aan het eind van de avond zie ik mezelf 
op papier naast een koe staan. De eerste selfie avant la lettre, 
zou je nu kunnen zeggen. Ik leun tegen de paal van de 
Westerhofstraat. Achter mij ligt boerderij De Westerhof. Die 
straat bestaat echt. De boerderij ken ik alleen uit het 
fotoalbum van mijn vader. Lang geleden heeft die boerderij 
plaats moeten maken voor nieuwbouw en is de straat in het 
Friese boerendorp naar onze familie Westerhof vernoemd. 

Die koe is mijn droom. Wat wil ik graag zo'n zwartwitte koe. 
Niet dat ik daar plek voor heb in mijn Amsterdamse 
appartement, maar dat is het em nou juist. Ik moet en zal een 
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boerderij en door die droom te visualiseren, bij wijze van 
bezwering, zal die koe er vroeg of laat wel komen. Toch? 

In het midden van de collage prijken alle namen van mijn 
zakelijke contacten. Zo maak ik ze vast allemaal al deelgenoot 
van mijn wilde plannen. En ook onbedoeld medeplichtig, want 
ik voel wel aan mijn water dat ik op de een of andere manier 
mijn business aan de boerderij moet paren, omdat het anders 
niet gaat lukken. Tenminste, dat is mijn verklaring achteraf, 
want zoals gezegd, een collage laat zich pas lezen als alles 
vastgeplakt zit. Dan valt er niks meer te schuiven of te 
veranderen, maar deze uitkomst bevalt me wel. Heel goed zelfs. 

Op 2 januari 1994 loop ik opgewekt naar de copyrette op de 
Weteringsschans en drijf daar de bedrijfsleider tot wanhoop 
vanwege de kleurbalans van zijn machines. Zo'n collage heeft 
ik weet niet hoeveel kleuren en die moeten er wel allemaal 
sprankelend uit komen.  

Dan zijn ze te donker, dan weer te flets, maar voor een paar 
honderd copieen wil ik het beste van het beste en we blijven 
net zolang dokteren tot we het mooiste resultaat hebben. 
Opgelucht drukt hij op de knop en daar rollen de copietjes de 
papierbak in: "Een koe! Hoe kom je erop", lacht hij.  

En hij niet alleen. Ze komen niet meer bij, de ontvangers van 
mijn nieuwjaarsmailing.  De telefoon blijft maar gaan: 'Wat 
moet jij nou met een koe? Wat gek! Maar wel origineel, 
hahaha! Nou, een heel gelukkig 1994 maar hoor! By the way, 
zullen we meteen een afspraak maken? Heb je morgen toevallig 
nog een gaatje om mijn nieuwjaarsspeech voor te bereiden?' 
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Het Schapenburgerpad 
het paradijs 

 

Op het Schapenburgerpad, het achterom van de P.C. 
Hooftstraat, kraait iedere ochtend een haan. Daar zit ik in m'n 
loft. Koffiezetten, kletskoppen op een bord, videocamera 
inspecteren, nieuw tape-je klaarleggen, de wc nog even nalopen 
en wachten op de bel. En dan die haan. Ik ren op m'n hakken 
over de zwartwit geblokte vloer naar  achteren, smijt de 
kantelramen open en leun met m'n ellebogen op de hoge 
vensterbank. 

Wat een verademing. Dit weelderige groen achter die kakstraat 
waar geen boom te bekennen valt, en dan dat trotse gekraai. 
Nog eens wat anders dan het geluid van een optrekkende 
Porsche. De haan moet daar ergens zitten. Hoe zou het zijn om 
zelf ooit een haan te hebben? Met wat kipjes? Stel je voor. Een 
eigen boerderij!  Iets mooiers kan ik niet bedenken. Maar hoe 
moet dat gaan? Ik kan geen boerin worden. 

Zal nooit mijn beesten kunnen laten slachten. En hoe kom ik 
trouwens aan een boerderij? Dat kost een godsvermogen. Ik 
verdien leuk met m'n communicatie-advieswerk, heel leuk 
zelfs, maar hoe...en dan gaat de bel. Mijn klant staat op de 
stoep van PC 116 en ik roep door de intercom dat hij met de 
lift of de trap kan. Als hij voor me staat in z'n dure maatpak, 
gaan we aan de slag met zijn speech. Overmorgen moet ie op 
voor alle mensen uit zijn bedrijf. Werk aan de winkel dus. 

Als ik 's avonds thuis kom - een loopje van PC 116 naar PC 18, 
word ik verwelkomd door Stinkwijfje, Booswicht en Mollie. 
Rood, zwart en wit. Mijn troostkatjes, want ik loop rond met 
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een gebroken hart. Ik zal een nieuwe draai aan mijn leven 
moeten geven. Dat valt me zwaar en de enige plek waar ik me 
lichter voel is tussen de beesten. Niet gek, want ik ben een 
boerenkleindochter en het leven op de boerderij van opa en 
oma heeft mij als kind betoverd. Er is geen plek op de hele 
wereld waar ik me ooit gelukkiger heb gevoeld dan op de 
boerderij.   

Ik heb papieren opgevraagd bij de LOI. Honden en 
kattenbesluit. Als je dat diploma op zak hebt, kun je een asiel 
beginnen.  Maar de dikke envelop blijft in de verhuisdoos 
liggen. Verhuisd (een ingewikkelde driehoeksruil leverde een 
prachtig 19-eeuws appartement op voor een prikkie), een 
werkloft gehuurd in dezelfde straat en vanuit mijn 
theaterachtergrond een eigen communicatietoko gestart. Mijn 
leven was toe aan een nieuwe vorm. Maar kattenvrouwtje 
worden? Nee. 

Het is de haan die mij roept. 'Wat doe je in die malle P.C. 
Hoofstraat? Jij hoort op een boerderij. Daar hoor je thuis. Dat 
weet je toch je hele leven lang al?' Ja haan dat weet ik. En als ik 
op een prachtige winterdag door de sneeuw in het Vondelpark 
loop, weet ik het zeker : Alles moet anders! Ik moet een 
boerderij!  

Terug nog even door de van Baerlestraat. Daar heeft een zaak 
in huishoudelijke artikelen opheffingsuitverkoop. Ik val met 
mijn neus in de boter. Gloednieuwe winkeldochters uit de 
jaren 50, zo van de zolder af! Ik koop van alles, vast voor op de 
boerderij. Houten wc brillen, bakelieten ophanghaakjes en de 
grootste vondst: een melkkruk! Die breng ik meteen naar mijn 
werkpaleis. Voortaan regisseer ik de heren, gezeten op mijn 
melkkruk. Die boerderie gaat er komen! 
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De Boerenschool 
januari 1994 

 

Vanaf het moment dat de bevestigingsbrief op de mat valt ben 
ik door het dolle heen. Toegelaten voor de cursus Praktische 
Dierverzorging op de boerenschool in Barneveld! Ik kan me op 
de hele wereld niks leukers meer voorstellen. Met mijn hippe 
neef M. hang ik voortdurend aan de telefoon. Omdat hij 
familie is, hebben we aan een half woord genoeg om elkaar op 
te juinen tot in mekaar gedraaide verhalen die hun weerga niet 
kennen. In mijn fantasie zit ik al op een enorme boerderij met 
allemaal beesten en managers die met hooivorken in de rondte 
stormen. In zijn verbeelding spelen de boerenknecht en de 
hooiberg ook een rol. 

We praten in een zelf gemaakt dialect en gieren het uit. Mijn 
poezen Stinkwijfje, Mollie en Booswicht heten voortaan Dikke 
Berta, Molle en Boze. Maar er moeten ook voorbereidingen 
getroffen worden. Kleren! Er moeten andere kleren gekocht 
worden. Wat moet ik in godsnaam aan op zo'n boerenschool? 
Ik moet niet teveel uit de toon vallen, maar er uitzien als een 
boerentrien gaat me ook te ver. Slap van de lach slieren we hele 
middagen door de stad. Uiteindelijk koop ik een spijkerjack bij 
Sissy Boy, een paar stevige broeken, dikke katoenen coltruien, 
een soort paardrijlaarzen en een boekentas. 

De zondagavond voor de cursus begint, ben ik 
doodzenuwachtig. Ik verwijder m'n nagellak, leg de accu van de 
videocamera aan de lader en drentel  onbestemd heen en weer. 
De volgende ochtend vertel ik in het voorstelrondje dat ik in 
de P.C. Hooftstraat communicatietrainingen geef aan 
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managers, dat mijn opa's vroeger boer waren in Oldeholtpade, 
dat ik betoverd raakte door dat leven, dat ik me wil verdiepen 
in het wezen van consumptiedieren en dat ik iets wil met een 
combinatie van beesten en managers, maar hoe en wat precies, 
dat weet ik nog niet. 

En met dat verhaal word ik natuurlijk de vreemde eend in de 
bijt. Alle andere cursisten hebben al ervaring met 
boerderijdieren en werken als kinderboerderijbeheerder, 
schaapsherder, of natuurterreinbeheerders. Behalve een 
kroegbaas uit Amsterdam. Maar die woont wel buiten en heeft 
een paar hobbyschaapjes. We moeten ook allemaal ons 
favoriete beest noemen. 'Koeien, zeg ik. 'Die lijken me wel erg 
bijzonder'.  

Ik denk terug aan de keer bij het openluchtmuseum in 
Arnhem. Dat groepje kalveren tegen die houtwal. Zo mooi, zo 
troostrijk. Waarom zou je niet gewoon een paar kalfjes kunnen 
hebben zoals een ander grote honden, dacht ik. Diezelfde week 
las ik over een cursus in Barneveld. Daar kon je leren hoe je een 
koe uit het weiland moest halen. Dat zoiets bestond. Alsof er 
ineens een groot mysterie aan me geopenbaard werd. Vanaf dat 
moment wist ik wat me te doen stond.  

De leraar gaat het hele rijtje af. Iedereen noemt zijn of haar 
lievelingsdier. 'Varkens', lacht een kinderboerderij-
medewerkster. 'Ik vind varkens helemaal te gek.' Dan wordt 
het lesrooster uitgedeeld. 

's Middags praktijkles. Hoe hanteer je een duif? De sensatie als 
ik mijn handen voorzichtig om het tere lijfje vouw, is 
overweldigend. 'Soms heb ik wel voor 5 gulden vlees in de pan,' 
glundert de duivendocent,  als ik hem vraag wat er met de 
overtollige lesduiven gebeurt. 
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Koeienles 
melk, vlees en dubbeldoel 

 

De praktijklessen worden gegeven op de boerderij van Kasteel 
de Schaffelaar.  Mooie romantische boerderij met een rieten 
kap uit het jaar 1869. Alles is nog authentiek. Een plaatje. 
Koeienjuf M. ontvangt ons in de grupstal. Een lage stal met 
rechts aangebonden koeien en links geiten. In het midden een 
lange tafel van houten planken, type picknicktafel met vaste 
banken. We moeten eerst een ladder op voor overalls en 
schoollaarzen en schuiven dan een voor een aan.  

De staldeur blijft open staan. Heel fris, maar het is prachtig 
winters januariweer. Strakblauwe lucht en een stralend 
zonnetje. Ik kom ogen en oren te kort. Neus ook, want wat 
ruik 't hier speciaal. En dan die grote dampende koeienlijven. 
Mens wat voel ik me stoer. Dit is het. Nu hoor ik bij de wereld 
van mijn grootvaders en hun grootvaders. Ik wil nooit meer 
ergens anders zijn dan in een koeienstal.  

De koeienjuf vertelt dat de koeien onrustig zijn vanwege het 
weer.  'Ze staan alweer maanden op stal en met dit weer krijgen 
ze het voorjaar al in de kop.' Kordaat geeft ze uitleg van wat we 
gaan doen. Eerst een voorstelrondje, dan rantsoen maken van 
kuilgras, en vervolgens in duo's met een koe naar buiten. 
Voorheen was dat nog een cursist per koe, maar dat mag niet 
meer. Te gevaarlijk. Die beesten worden wild als ze in de 
winter even naar buiten mogen. Zelf heeft ze eens haar 
sleutelbeen gebroken met het uitmesten.  Teveel kracht gezet, 
wilde zich niet laten kennen.  
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'Maar eerst loop ik alle koeien met jullie langs.' En dan roept ze 
in recordtempo de rassen om met hun specifieke kenmerken. 
Nooit geweten dat er melk- en vleeskoeien bestonden. 
Vleeskoe! Het woord alleen al. Wat ik zie zijn wezens van vlees 
en bloed met grote melancholieke ogen en lange wimpers. Dan 
komt de koeienjuf bij een rode koe met wat vlekkerig witte 
stippen. 'Dit is een MRIJ. Maas Rijn en IJssel. Een dubbeldoel 
koe. Melk en vlees dus. Moeten jullie straks allemaal weten op 
het examen. Ziezo. Nog vragen? Dan is het nu tijd voor het 
echte werk.' 

Ik kijk om me heen op zoek naar het kleinste koetje. 'Die moet 
je nemen', wijst de natuurterreinbeheerder naar de 
allergrootste met een gigantische nek. 'Piemontese, hartstikke 
mak ras. Echt iets voor jou.' Gina is trouwens te koop!' roept 
koeienjuf, die verderop druk bezig is met de uitleg over 
halsters. 'Volgende week naar de slacht! Jammer, leuk beest! 
Misschien iets voor jou voor bij je kantoor? 2500 pieken!' 

Even later sta ik te prutsen met een stuk touw. Met een 
medecursiste moet ik de Piemontese van stal zien te krijgen. 
'Nooit loslaten, wat er ook gebeurt!' loeit M. nog boven het 
tumult uit. Iedereen schreeuwt nu door elkaar, de koeien zijn 
niet meer te houden. Dan geeft de Piemontese een ruk met 
haar kop aan het touw en vlieg ik als tante Sedonia door  de 
lucht achter haar aan. En als ik dan ook nog bijna geplet wordt 
tussen koe en  stalmuur, laat ik het touw onmiddellijk los. En 
daar gaat Gina.  Het witte slagschip stormt naar buiten.  

'Jongens nog even', roept koeienjuf. 'Op verzoek van mijn 
collega: volgende week geboortezorg biggen. Jullie gaan met 
een busje naar een andere locatie. Op tijd komen dus!' 


