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Varkensles 
geboortezorg biggen 

'Let goed op! Ik doe het één keer voor. Straks moeten jullie het 
zelf doen.' De varkensdocent zwaait het krijsende biggetje voor 
onze neus heen en weer. Hij loopt naar een werkbank in de 
hoek van de schuur.  

Terwijl hij de stekker van een onduidelijk apparaat in het 
stopcontact steekt, klemt hij het beestje ondersteboven tussen 
zijn knieën. Alleen het kontje is nog zichtbaar. De leraar wacht 
even tot we allemaal goed om hem heen staan. Hij zakt iets 
door z'n benen en trekt met zijn linkerhand het staartje strak. 
Met zijn andere hand pakt hij het werktuig. Ssssst. Hij gooit 
het staartje van zich af. Het biggetje krimpt ineen en gilt nog 
een octaaf hoger. Alle moedervarkens en biggen krijsen mee. Ik 
ruik geschroeid vlees. Mijn hart staat in mijn keel.  

Voor ik het weet is het beestje al omgedraaid. Nu steekt alleen 
het kopje nog tussen die samengeklemde knieën uit. Het 
radeloze biggetje worstelt, maar kan geen kant op. De docent 
dwingt het bekje open. Er komt een tweede werktuig aan te 
pas: de hoektandjes worden afgeslepen. Ik stop mijn vingers in 
m'n oren, draai mijn hoofd af. In m'n ooghoeken vang ik het 
gespartel toch op. Aan het gekrijs valt ook niet te ontkomen. 

Dan volgt een uitleg over een zogenaamde revolverspuit. Die 
spuit is groter dan het hele beestje, maar handig omdat je dan 
achter elkaar biggen kunt injecteren. En dat moet ie nog 
hebben, een ijzerinjectie. Als het moedervarken buiten zou 
komen, dan zou ze aarde eten, waar voldoende ijzer in zit. 
Maar moeder ligt in een kooi, aangebonden met een riem. En 
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daarom krijgen haar biggen meteen na de geboorte een 
ijzerinjectie, vertelt de docent. Ondertussen bungelt de big op 
z’n kopje in het luchtledige. Er zit bloed aan z’n bekje. Omdat 
de docent het diertje tijdens de uitleg zo achteloos aan z’n 
achterpootjes vasthoudt, lijkt het of de nachtmerrie voorbij is. 
Maar als de veel te dikke injectienaald in het smalle ruggetje 
gepookt wordt, ben ik meteen weer bij de les. Dan nog jodium 
op de navel. Klaar. De varkensdocent gooit het diertje terug bij 
zijn familie. Zijn broertjes en zusjes stuiven blaffend uiteen.  
'Zo en nu jullie. 'Probeer het maar, als het niet goed gaat hoor 
ik het wel. Na de lunch gaan we castreren.' 

Westerhof, als je hier niks mee doet, ben je geen knip voor de neus 
waard! Maar je blijft wel. Zo dicht bij het vuur van de bio-
industrie kom je van je leven niet meer.  

'Wat is dit', breng ik uit, als ik mijn ademhaling onder controle 
probeer te krijgen. 'Dit zijn de productiemethoden van de 
varkenshouderij,' antwoordt de varkensdocent. Ik haal diep 
adem: 'Ik doe dit niet. Ik hak nog liever mijn eigen hand af. 
Maar ik wil wel op de opleiding blijven.' Hij kijkt me even aan 
en knikt dan. Goed.  

Ik probeer de anderen over te halen. Maar behalve de 
schaapsherder gaan alle cursisten aan de slag. Ook de 
kinderboerderijmedewerkster die in het voorstelrondje het 
varken nog tot favoriet verklaarde, snijdt er lustig op los. 'Weer 
wat geleerd', lacht ze. De castratieles gaat ineens niet door. We 
krijgen het gruwelijks op film te zien. En in het voorbijgaan 
hoor ik de varkensdocent tegen de middaggroep zeggen: 'Jullie 
zijn niet verplicht om de biggen te behandelen. 'Want Dafne 
wilde het vanochtend ook niet.' 
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Hoe nu verder 
niet de boeren de schuld geven 

En ik had me nog zo verheugd op die les geboortezorg biggen. 
Zo lief als dat klinkt, zo gruwelijk pakte dat uit. Ik wist al wel 
veel meer dan de gemiddelde consument, ook van deze 
praktijken, maar dat stond dan op schrift. Getuige zijn van 
deze gruwelijkheden, met eigen ogen, oren  en neus, is toch 
heel wat anders.  

Het gegil van de biggetjes krijg ik maar niet uit hoofd. Boeren 
moeten niet voor niks oorbeschermers op van de Arbowet, de 
biggen krijsen dwars door de decibellen heen. Daar kun je dus 
doof van worden. 

Maar niemand wil er van horen. Zodra ik er over begin, lijkt 
het wel of er in ieders hoofd een deur dicht gaat. Iedereen sluit 
zich er voor af. Als boodschapper van het slechte nieuws begeef 
ik me op glad ijs. Ik moet ver weg zien te blijven van het daar-
heb-je-weer-zo'n-drammer gevaar. 

Bovendien voel ik dat er iets niet klopt. Zijn we niet allemaal 
verantwoordelijk voor wat er daar in die barakken gebeurt? De 
hele week had ik er naar uitgekeken. Geboortezorg biggen. Het 
klonk zo zorgzaam. Maar toen het busje op een uitgestrekte 
betonnen vlakte stopte, voelde ik nattigheid. Die lage schuren. 
Het woord barak drong zich aan me op. Er woei een 
onheilspellende stank onze kant op.  

Met een knoop in m'n maag volgde ik de groep. We moesten 
door ontsmettingsbakken heen en toen werd de brede deur 
opengeschoven.  
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Daar lagen ze, de fokzeugen met hun biggetjes, naast elkaar als 
fietsen in een fietsenrek. Hun zware lijven met riemen 
vastgebonden aan de kraamkooi. Een van de moeders had een 
open wond aan haar schouder. De biggen vraten in haar vlees 
en likten met smaak haar bloed op. Moeder gromde, door de 
riem niet bij machte wat dan ook te doen tegen dit 
kannibalisme. "Komt door het beton", verklaarde de 
varkensdocent. "Doorligplek, de biggen kunnen er niet vanaf  
blijven." 

Dit is een aanslag op al je zintuigen. Deze aanblik,  de 
verstikkende ammoniakstank, het radeloze gebonk tegen de 
stalen buizen. En toen nog die 'les'. Meer dan een dier en mens 
verdragen kan. 

Hoofd koel houden, zeg ik tegen me zelf als ik weer thuis ben 
en blijkbaar tegen niemand mijn verhaal kwijt kan. Nu heel 
goed nadenken. Het eerste wat bij me opkomt: niet de boeren 
de schuld geven! Maar wat dan wel? De volgende ochtend heb 
ik een strategie.  

1. Niet de boeren de schuld geven, iedereen is verantwoordelijk 

2. Niemand bekeren tot het vegetarisme 

3. Nergens tegen zijn, maar ergens voor zijn 

Zo. Dit is het begin. Nu nog een plan van aanpak. Ik voel me 
meteen beter nu ik mijn onmacht kan omzetten in daadkracht. 
Afgelopen met die grote donaties aan de Dierenbescherming. 
Dat geld kan ik goed gebruiken om zelf iets uit de grond te 
stampen. Ik ben gemotiveerder dan ooit, maar ook 
voortdurend op mijn hoede. Achter iedere deur van de 
boerenschool kan zich immers iets hartverscheurends afspelen. 
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Berendien op Sjiek 
the best of both worlds 

Iedere maandag hebben we les. Die ene dag in de week zet m'n 
hele leven op z'n kop. Bekaf van alle indrukken kom ik 's 
avonds thuis. Onderweg van Barneveld naar Amsterdam kijk 
ik naar alle koeien, schapen en paarden in de wei. Het voelt 
alsof ik tot een geheim genootschap ben toegetreden.  

Dit staat zo haaks op de wereld van de snelle zakenjongens en 
it'ers waar ik doorgaans mee te maken heb. Het is 1994. 
Communicatie is hot. Consultancy's schieten als paddestoelen 
uit de grond. Communicatietrainingen zijn booming business. 
Een beetje trainer doet 750 gulden per dagdeel.  Drie dagelen 
declareren is heel gewoon, als er na het diner nog wat op het 
programma staat.  

En ik ga naar de boerenschool. In de tijd dat nog niemand 
dood gevonden wil worden naast een koe. Laat staan naast een 
varken. Die stomme stinkbeesten staan mijlenver van iedereen 
af. Dinsdagochtend breng ik meestal bij boekhandel Scheltema 
door. Ik koop alles wat los en vast zit over kippen, koeien, 
geiten, schapen, paarden en varkens. Vervolgens snel ik op 
mijn pumps met de buit door de Leidsestraat naar huis. Dan 
weer terug de stad in naar de Slegte voor de volgende ronde. 
Als ik thuiskom vraag ik allerlei informatie op bij Stichting 
Lekker Dier, het ISC (instituut voor scharrelcontrole), de 
Dierenbescherming en wie er verder ook maar wat doet op dat 
gebied. Ik geef mijn poezen eten, ga aan tafel zitten en lees tot 
ik er bij neerval. 

De andere dagen ben ik het communicatiedier. In theater de 
Brakke Grond geef ik alle rayonmanagers van de Sociale Dienst 
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mijn goedlopende presentatietraining: 'Overtuigen met Kracht 
& Passie'. Ook loop ik in een mooi mantelpakje rond op 
Nijenrode. Daar breng ik - als gastdocent in een postdoctorale 
leergang - bobo's uit het bedrijfsleven de fijne kneepjes van 
nonverbale communicatie bij.  

Maar wanneer het maar even kan zwerf ik rond op 
kinderboerderijen, bezoek kippen- en varkensbedrijven, 
landbouwbeurzen, allerlei dierenopvangadressen, asiels, 
stichting Aap in een oude kas in Aalsmeer of ga mee naar de 
bevalling van een koe.  

Op zondag ben ik altijd extra vroeg op. Dan ga ik naar Artis. 
Sinds ik op de boerenschool zit, mest ik daar de stallen van de 
koeien, geiten en schapen uit. Maar bij de kribbige zeug mag ik 
niet naar binnen. 

 'Je weet nooit wat die van plan is', zegt Eddie, die de scepter 
zwaait over de kinderboerderij van de dierentuin. Hij trekt 
zich op aan een balk, zet zich af en scheert rakelings met 
opgetrokken benen over het kollosale varken heen. Zo trapt hij 
iedere dag het luik open naar het publiek. 'Varkens hebben 
vlijmscherpe tanden', verklaart hij.  

Maar waar de meeste tijd aan opgaat is de jacht op een 
boerderij. Boerderij! Als ik het woord al ergens zie staan word 
ik wild. Boerderij, erf, stal, hooi, stro, deel. Al deze woorden 
hebben een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. Ze 
vertegenwoordigen voor mij een magische wereld.  

Ik pluis alle kranten uit, koop op woensdag de Telegraaf voor 
de woonkrant en neem een abonnement op het Agrarisch 
Dagblad. 
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Examen 
hoe speel je de baas over een ooi? 

 

Er heerst een opgewonden stemming in het klaslokaal. 
Vandaag is het zover. Examen! Ik word geacht inmiddels alles 
te weten van 11 diersoorten: Duif - Knaagdier - Konijn - 
Hoender - Hond - Poes - Geit - Schaap - Paard - Koe - Varken. 
En ik moet met al deze dieren kunnen werken. Tot 
gisteravond laat heb ik nog zitten oefenen op de 
paardenknoop. Iedereen krijgt briefjes mee met opdrachten. In 
welke stal moet je zijn en hoe laat? En dan gaan we aan de slag. 

In de schaapskooi moet ik 30 verschillende schapenrassen 
aanwijzen en alle kenmerken op kunnen noemen. Melkschaap? 
Vleesschaap? Hoeveel lammeren per keer? 
Makkelijke/moeilijke worp? Waarom?  

De schapen hebben allemaal een nummer om hun nek hangen. 
Op mijn opdrachtenbriefje staat dat ik van de nummers 10, 8 
en 28 de conditie moet bepalen. Van de ooien 1, 5 en 14 moet 
ik hun leeftijden vaststellen. De schapen staan allemaal uit een 
hooiruif te eten en willen helemaal geen polonaise aan hun lijf. 
Om er achter te komen hoe oud een schaap  is moet je hun 
tanden tellen. Doe dat maar eens bij een kauwend schaap.  
Bovendien ziet een schaap daar helemaal het nut niet van in. 
Groot gelijk. Gedurende de hele opleiding heb ik daar voor op 
m’n kop gekregen. 'Vooruit Westerhof. Jij bent de baas. Niet 
dat schaap. Grijp dat beest.'  

En nu is het examen, dus ik zal wel moeten. Ik grijp ooi 
nummer 5 en sleur haar met al m’n kracht bij de ruif vandaan. 
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Een Schoonebeeker. Groot beest, hoog op de poten. Als ik 
wijdbeens over haar heen ga staan, neemt ze letterlijk een 
loopje met me. Ze gaat er vandoor terwijl ik voor gek op haar 
rug zit. De schapendocent komt niet meer bij van het lachen.  

De nummers 1 en 14 gaan beter. Het lukt me om ze klem te 
zetten tussen mijn knieën, kop achterover te trekken, bek open 
te dwingen en hun tanden te tellen. Geen makkelijk karweitje 
met die malende kaken. Rustig tellen is er niet bij. Maar de 
examinator knikt tevreden en maakt een aantekening. Goed. 

De hele dag loop ik van stal tot stal, van opdracht naar 
opdracht.  

Een jonge stier medicijnen toedienen, een koe temperaturen, 
een paard een halster omdoen, de sexe bepalen van jonge 
konijnen, de gezondheid van een toom biggen beoordelen, een 
kip hanteren, een duif met de aandoening 'het geel' 
behandelen: met de ene hand de patient op je knie zetten en 
met je andere  hand het bekje indruppelen, en nog veel meer 
proeven van bekwaamheid.  

Geen dier dat daar toestemming voor gaf en toch moest het.  

Daarna het theorie-examen. Is een konijn een knaagdier? 
Beschrijf het productieproces van een melkkoe. Wat is 
slepende melkziekte? Het geslacht gewicht van vleesvarkens? 
De cyclus van een fokzeug?  

Tijdens de diploma-uitreiking word ik naar voren gehaald. Dat 
frêle vrouwtje toch uit de P.C. Hooftstraat. Geslaagd! Wie had 
dat gedacht. Een gedeelde eerste plaats met de schaapsherder. 
Beiden weigerden we de biggen te mishandelen, maar dat had 
blijkbaar geen invloed op onze cijferlijst. Integendeel. 
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Boerderij in Drenthe 
het peerd van Havelte 

Met het diploma van de boerenschool op zak ben ik niet meer 
te houden. Wat doe ik daar nog in die stomme P.C. 
Hooftstraat? Ik moet en zal een boerderij. Zo snel mogelijk. 
Nu! 

 Een paar jaar eerder was mijn oog al op  een opmerkelijke 
advertentie in de krant gevallen. Boerderij te huur in 
Amstelveen. In Amstelveen?  Een boerderij? In dat 
tuttendorp? Dat moest dan wel haast een openlucht museum 
zijn. Ik maakte een afspraak en reed naar Amstelveen. Dacht 
dat ik voldoende had aan het adres. Iedereen zou me daar wel 
kunnen wijzen waar die boerderij zou staan. Niemand wist het. 
Ik reed van hot naar her. Na lang zoeken kwam ik ineens ver 
buiten Amstelveen op een dijkje terecht. Voor mij hoge 
flatgebouwen, maar links een groene geurige polder met 
boerderijen. In de verte het torentje van Nes aan de Amstel aan 
de horizon. Ik rook de zwoele zomeravondlucht. In een klap 
was ik terug op de boerderij bij opa en oma in Oldeholtpade. 
Als in een droom reed ik een erf op.  

Daar was het. Nummer 132. Het grind, het voorhuis, de 
stalraampjes, de hoge bomen, het land. Ik kon wel janken. Dat 
deed ik later op die avond ook bijna. De verlaten boerderij 
maakte enorme indruk, zo vertrouwd en veilig. De eigenaar 
kon ik niet goed plaatsen. Hij stond op het land kalfjes te 
voeren. Was hij boer, een speculant? Hij bleek meerdere 
boerderijen te bezitten.  Na de rondleiding door de kamertjes 
en de stallen was ik danig in de war. Deze boerderij was het. 
Alleen, ik had net dat dure loft in Amsterdam gehuurd. De 
timing klopte niet. 
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 Maar nu ben ik een afgestudeerde boerin in spe. Ik kan niet 
wachten. Iedere keer als ik iets in de woonkrant zie staan 
(internet en google bestonden nog niet), spring ik in de auto. 
Geen makelaar, ik wil zelf iets vinden. Op een dag stuit ik op 
een monument in Drenthe uit de 17e eeuw. Een droom van 
een bouwval, prachtig achteraf gelegen. Voor de hoogste 
bieder, open inschrijving. Als ik over het oude erf op 
onderzoek uit ga, voel ik in het duister van een vergane houten 
schuur iets warms en hoor gesnuif. Ik geef een gil van schrik. 
Als mijn ogen aan de duisternis gewend zijn, zie ik een enorm 
paard. Het dier is doblij met mijn komst. Wat doet dat paard 
daar, zo helemaal alleen op die verlaten boerenhoeve? 
Opgesloten in die hoge schuur en uit niks blijkt dat iemand 
zich er om bekommert. Hier en daar een streepje daglicht door 
de kieren van de vermolmde planken. Geen water, geen eten, 
niks. Een raadsel. 

De volgende dag rij ik weer van Amsterdam naar Havelte met 
water, wortelen en brood. Het paard hinnikt als ie me ziet, rent 
als een bezetene rondjes, gaat op zijn achterbenen staan en 
flehmt. Ah, dat heb ik nou op de boerenschool geleerd. 
Examenvraag: wat is flehmen?  

Ik zet mijn afspraken om (wat is eigen baas zijn toch heerlijk) 
en rij de hele week op en neer naar Havelte met eten en 
drinken voor het paard.  

De lange, romantische oprijlaan met de hoge bomen wordt 
steeds vertrouwder. Al die tijd zie ik niemand. De boerderij is 
van een kerkgenootschap. Op 22 april 1994 doe ik een bod. 
Het hoogste, blijkt, want ik krijg bericht. Of ik binnen een 
week wil betalen. 


