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De NRC Boer 
in de praktijk 

Jonge boer met intellectueel brilletje en het NRC Handelsblad 
op de keukentafel. Zijn vriendin komt later, zij werkt buiten de 
deur als kleuterleidster. He leuk, denk ik, een boer die de NRC 
leest. Ik krijg koffie met koek en we raken aan de praat. 

De boer heeft een maatschap met zijn vader. Ze hebben 
scharrellegkippen, schapen, een blaffende herdershond en een 
grote boomgaard waar hun kippen en wat dwerggeitjes in 
lopen. Dat laatste als liefhebberij. Omdat zijn familie al 
honderden jaren op dezelfde plek boert, willen ze iets met 
'plattelandsvernieuwing' gaan doen en hebben mij 
uitgenodigd. Ze zijn al een poosje zoekende en op de een of 
andere manier spreekt het interview uit het Agrarisch Dagblad 
ze aan. 

We doen een rondje erf. Mooie authentieke boerderij nog, de 
boer vertelt honderduit over zijn kippen en hoe belangrijk hij 
het vindt dat ze een echt scharrelleven hebben. Als we onder 
begeleiding van de herdershond door een grote schuur lopen, 
hoor ik een zacht gemekker. In de hoek ligt een lammetje. De 
hond begint meteen te blaffen en het lammetje krimpt ineen. 
Verder is de stal leeg. 'Door de hond gebeten', verklaart de 
boer. Ik kniel neer bij het arme beestje, maar daar moet het 
schuwe diertje niks van hebben.  

'Is dat niet zielig, zo helemaal alleen? Een schaap is toch een 
kuddedier?" vraag ik.  'Waar is de moeder? En wat zegt de 
dierenarts ?' Maar die zegt niks, want die is er niet bij gehaald. 
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'Ik kijk het eerst een paar dagen aan.' De boer schuifelt wat met 
zijn voet.  Ineens hangt er iets ongemakkelijks in de lucht. 

Wat had ik ook alweer besloten na die les geboortezorg biggen? 
Niet de boeren de schuld geven. Het gaat hier niet over 
schuren vol fokzeugen. Deze mensen doen hun best voor hun 
beesten. Ze hebben kippen in een boomgaard lopen, dus wat 
zeur je nou? Maar toch roepen ze geen veearts bij dat lammetje. 
Wat moet ik daar nou van denken? 

Ik ben blij als we weer doorlopen en het lammetje in ieder 
geval verlost is van de blaffende hond, die voortdurend tot de 
orde geroepen moest worden. Dit zal ik op de een of andere 
manier onder de knie moeten zien te krijgen. Zonder oordeel 
registreren voor wat ik tegenkom. Niet de stadse juf uithangen 
die het allemaal zo goed weet. Want wat weet ik nu helemaal? 
De boerenschool is leuk, maar nu begint het pas. En ik wil wel 
weten hoe het allemaal zit, dan pas krijg je op den duur recht 
van spreken. Maar hoe ik ook redeneer, dat lammetje zit nu 
wel in mijn hoofd. 

Eieren rapen in de houten kippenschuur. Ik mag meehelpen. 
De eieren liggen warm, rond, glad en zwaar in mijn hand. Ik 
kan me voorstellen dat dat steeds opnieuw voldoening geeft. 
Dat die kippen toch iedere dag weer zo'n prachtig ei leggen. 
Eigenlijk gewoon een wonder.  

Dan laten de boer en zijn vriendin me nog een lege ruimte op 
het erf zien en kijken me verwachtingsvol aan. Zou ik daar iets 
met die managers kunnen? Zoals ik vertelde in het Agrarisch 
Dagblad? En er is ook nog wel een kamer bij te huur. Iets voor 
jou? 
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Everten 
het nieuwe werkwoord 

 

Het huilen staat me nader dan het lachen als ik terug naar huis 
rij. Het is me ineens allemaal even teveel. Wat is er nou toch 
met me aan de hand? Is het dat lammetje? Zijn het die arme 
fokzeugen die me nog steeds parten spelen? Mis ik mijn 
moeder? Aan de boer en zijn vriendin heeft het niet gelegen. 
Ze hebben me allerhartelijkst ontvangen.  

Het is die kamer.  Een maand geleden had ik nog een moord 
gedaan voor een kamer op een boerenerf, maar nu het binnen 
handbereik ligt, zie ik mezelf niet op die kamer zitten. 
Weliswaar in een apart gebouwtje op het erf, maar toch pal 
tegenover de boerderij.  

Dat gaat niet. Ik moet vrij zijn in doen en laten. Koning op 
eigen erf, die uitdrukking bestaat niet voor niets. Dat is nu juist 
het aantrekkelijke van het boerenleven. Eigen baas op eigen erf. 
Een eenvoudig leven met de beesten en de seizoenen. Ik kan 
niet zomaar aanschuiven in het leven van iemand anders. 
Ontheemd. Dat is het. Ik voel ik me op voorhand al ontheemd 
bij de gedachte aan die aangeboden kamer. Terwijl ik juist het 
tegenovergestelde wil. Ik wil zelf iets van de grond krijgen waar 
ik me thuis zal voelen zoals ik me in mijn hele leven nog niet 
ergens thuisgevoeld heb.  

Het hoort allemaal bij het proces. Zo moet ik het maar zien, 
iedere stap is er een op weg naar een boerderij. Er is zelfs een 
managementtheorie die stelt dat je iedere mislukking, afwijzing 
en teleurstelling moet omarmen. Des te eerder ben je bij je doel 
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want je hebt al die stappen wel eerst allemaal nodig. En zo 
peptalk ik mezelf er maar weer  bovenop.  

Het interview in het Agrarisch Dagblad krijgt nog meer 
staartjes. Ik word gebeld door een boerenzoon. Hij heeft wat 
voor me, zegt hij. Een dag later al rent hij de trap met twee 
treden tegelijk op en legt een plastic tasje op tafel: alsjeblieft. Er 
komen twee stukgekeken fotoboeken uit. Een stapel 
zwartwitte bladen met een losse kaft erom heen.  

Over het leven van Evert. Een fascinerend sober leven van een 
oud, krom Veluws boertje dat zijn geboortehuis nooit verlaten 
heeft en de hele dag werkt om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. Met een ijzeren discipline bewerkt hij met de hand 
een lapje grond, verbouwt zijn voedsel, vlecht een mand, rooit 
aardappelen, repareert en onderhoudt zijn bedoeninkje en leeft 
samen met een oude geit en een paar kippen. Hij leest de lokale 
krant en dat is het. 

Als de geit sterft, graaft hij een gat voor haar en de kippen 
vergezellen hem bij de ter aarde bestelling. Zijn leven, evenals 
de foto's zijn van een ongekende eenvoud en schoonheid. Just 
what I needed. 
De boeken zorgen voor een shot nieuwe inspiratie en ik heb er 
een nieuw werkwoord bij: everten. De zin om te gaan everten 
is groter dan ooit geworden.   

Nog meer manvolk van het platteland dient zich aan. De 
directeur van Stichting Gras Keurmerk onderneemt de reis van 
Drenthe naar Amsterdam en doet me een voorstel. Of ik 
Graskoningin wil worden. Graskoningin? Ja, koningin van de 
Grasmeisjes. Grasmeisjes?  
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Graskoningin 
de boer op 

We zitten voor in de salon. De man zit eeen beetje onwennig 
aan tafel. Hij kijkt naar de gipsen koe op de schouw die 
weerspiegeld wordt in de inmense spiegel er boven.   'Ja, dat is 
de koe van de foto uit het Agrarisch Dagblad', zeg ik om maar 
wat te zeggen. Hij heeft me zojuist gevraagd als Graskoningin. 
Geen idee wat dat is, maar ik voel aan m'n klompen dat dat 
niks voor mij is. Hij laat me foto's van de grasmeisjes zien. Zie 
je wel: ze dragen fladderjurken met pofmouwen en een grote 
groene flaphoed.  Een hoog Frau Antje gehalte uit de jaren 70.  

Het is de bedoeling dat ik als koningin van de grasmeisjes het 
Gras Keurmerk ga promoten op beurzen en evenementen. Hij 
was op zoek naar een koningin en toen hij de boerenkrant las, 
dacht hij meteen dat is ze. En ze is nog van de communicatie 
ook, dus bingo.  

Om wat tijd te winnen loop ik naar de keuken om verse koffie 
te halen. Hij is helemaal uit Drenthe gekomen en hij is zeker 
met iets goeds bezigs. Drie jaar geleden een stichting opgericht 
om de grasdier landbouw in Nederland te stimuleren.  Mooi 
streven. Bedrijven die produceren volgens de Normering 
Grasdier Landbouw (ruime stallen en buitenlucht) krijgen het 
Gras Keurmerk. Voorlopig gaat het nog om graskippen maar 
op termijn komen er ook andere grasdieren bij.  

Hoe symphatiek de man en zijn doelstellingen ook zijn, ik ben 
een eigenheimer die haar eigen ding moet doen, zonder 
concessies aan wie of wat dan ook. Doe ik dat wel, dan komt er 
niks moois uit. Laat je niet van je eigen wijs brengen, hoorde ik 
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eens van een haptonoom, want dan ga je 'vals' spelen. Wat een 
gelijk hij had.  

Ben ik niet onlangs vreselijk op mijn bek gegaan op dat 
prestigieuze marketing jaarcongres omdat ik alle signalen 
negeerde om daar niet op te treden? Ik deed het toch. Het 
werd een nachtmerrie. Goede leerschool geweest. Geen 
Graskoningin worden dus.  

Als ik het de grasman vertel, snapt hij het. We wensen mekaar 
alle goeds en succes van de wereld en als ik hem uitlaat, gaat de 
telefoon. Dagblad de Gelderlander: 
 

Uit de Gelderlander nov/dec 1994 
 

Bijtanken tussen Koeien en Kippen 
 

Amsterdamse Dafne Westerhof wil met managers letterlijk ‘de boer op’. 
Sommige managers bevechten hun stress met een weekeindje survivalen in 
de Ardennen. Anderen verruimen hun horizon aan boord van een tjalk 
op het IJsselmeer. Een volgende categorie laat een Amerikaanse 
management-goeroe overkomen uit de VS, die tegen fikse betaling knap 
charismatisch wordt. Maar wie de werkelijke essentie wil ontdekken, 
moet terug naar de natuur. Op zoek naar het oergevoel, temidden van 
koeien, varkens en kippen, samen met communicatie-regisseur Dafne 
Westerhof uit Amsterdam. 
 

Door Chris van Alem 
AMSTERDAM – Een boerderij in het lover. Ver van de razende 
buitenwereld. Met koein die loeien, kippen die kakelen en roze biggetjes 
die dartelen. Met managers in de rol van verzorger. Geen fax, calculator 
of zaktelefoon, maar riek, gaffel en kruiwagen. De double-breasted 
colberts worden ingeruild voor overalls, de brogues maken plaats voor 
rubber laarzen. “Waarom niet”, zegt Dafne Westerhof. “Of even terug 
naar af als ze teveel hooi op hun vork hebben genomen”, grinnikt ze bij 
zoveel treffende beeldspraak. Als het aan de 44-jarige Amsterdamse ligt, 
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wordt dat beeld over enkele maanden werkelijkheid. Momenteel is ze 
hard op zoek naar een boerderij die aan die eisen voldoet. “Binnen drie, 
vier maanden moet ik iets hebben en dan ga ik er flink mee aan de slag. 
Ik heb al veel positieve reacties gehad: iedereen vindt het enig en machtig.” 
Een nieuwe trend in management-land, waar cursussen, therapieen en 
theorieen elkaar opvolgen als eb en vloed? “Trend suggereert dat het een 
kortstondig iets is. Maar niet voor mij, het zit mijn genen, het heeft met 
m’n roots te maken.” Roots die eenhoog op de P.C.Hooftstraat in 
Amsterdam onder dreigen te gaan in het stadsgewoel. Ware het niet dat 
door gipsen koeien op de schouw en drie katten (respectievelijk 
‘Stinkwijfje’, ‘Booswicht’ en het wat profaner klinkende ‘Mollie’) de band 
met de natuur in stand blijft. 
 

Harkerigheid 
De tengere Amsterdamse sleet vele levens, voordat ze het ware vond. Ze 
was mode- en interieurstyliste, medisch secretaresse, mede-firmant in een 
groothandel bijouterieen, ze speelde bij Zuidelijk Toneel Globe twee 
seizoenen de soldatenhoer in Shakespeare’s Othello, totdat het doek 
voorgoed viel. Nu gebruikt ze haar kennis van het acteren als 
communicatie-regisseur en leert ze de verkopers van Renault Nederland 
hun harkerigheid af, geeft ze de managers van Fokker weer vleugels en 
informeert ze bij de werknemers van Philips hoe het met hun ‘Philips-
gevoel’ staat. 
 

Maar altijd speelde daar dat gevoel van dier en boerenland op de 
achtergrond. ‘Paradijselijke beelden’, opgedaan tijdens de zomers 
logeerpartijden bij opa en oma in Oldeholtpade, Friesland. “Die 
atmosfeer, de fascinatie voor dieren en de dierenwereld. Dieren zijn wat 
ze zijn, en dat is bij mensen niet het geval.” Het keerpunt lag vorig jaar in 
Arnhem waar ze in park Sonsbeek getroffen werd door een weilandje met 
pinken. “Een verademing, zo verstild.” Datzelfde wil ze straks op haar 
boerderij overbrengen op zichzelf en rustzoekende managers. “De meeste 
mensen worden toch op een of andere manier weer kind op de boerderij. 
Ze ontspannen. Alsof er een knop wordt ingedrukt”. Op de deel doet 
Dafne communicatie- en gesprekstrainingen, vergadertechnieken, non-
verbale communicatie. “Dat is een stokpaardje van mij. Dat heb ik bij 
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dieren gezien. Daar is het heel prominent aanwezig, maar dan zonder 
pardon.” 
 

Als koeien de wei ingaan zie je de eerste paar dagen 
territoriumgevechten.”Managers kunnen op de boerderij hun eigen 
gedrag leren herkennen door dieren te observeren. Dafne: “Ze leren 
omgaan met dieren. ‘Je moet niet bang zijn’, wordt vaak gezegd. Dat is al 
dodelijk. ‘t Klinkt bijna als een bevel. Je kunt het ook omkeren: schenk het 
dier vertrouwen en kijk of je het kunt veroveren. In alle boekjes voor 
klantgericht handelen staat: win vertrouwen. Maar hoe doe je dat? Als je 
heel dicht bij een dier komt en die wil dat niet hebben, krijg je een 
oplawaai. Dus moet je met veel meer kalmte en rust aan de slag.” 
 

Geboorte-arrangement 
Zo kunnen de managers straks koeien scheren, biedt Dafne misschien een 
‘geboorte-arrangement’ aan, of spelen zich in haar boerderij mogelijk 
discussies af tussen bio-boeren, scharrelboeren, consument en 
dierenbescherming. En dat alles in een omgeving die ‘aards’ is, maar 
zeker niet armoedig. ‘Berendien op sjiek’. Zo omschrijft Dafne de sfeer in 
haar droom-boerderij, met draperieen tussen de hanebalken. En op het 
bord erwtensoep en hangop. 
 

Zelf is ze bijna geprepareerd voor haar nieuwe rol van communicatie-
regisseur-in-het-groen. Aan de ‘boerenschool’ in Barneveld haalde ze haar 
diploma ‘praktisch dierenverzorger’. Nu volgt ze de opleiding tot 
beheerder voor een kinderboerderij. Vorige week deed ze het schaap-
examen. Dafne zegt er ‘heilig van onvertuigd’ te zijn dat haar 
boerderijplan slaagt. Want haar natuurlijke aanpak wint het van 
vluchtige anti-stress cursussen als paintballen en in kolonne-verband door 
de grotten van Han kruipen. “Dat heeft korstondige evenementswaarde of 
is gericht op prestatie. Maar beklijft dat ook?” De natuur en de hele cyclus 
ervan, dat is van alledag. Dat blijft toch eeuwig bestaan. 
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Boven het maaiveld 
wat wil het konijn 

Aan de boerenschool vroeg ik toestemming om de koeienstal 
in te mogen met de fotograaf van de krant. We spraken af op 
een zaterdagmiddag. De school was verlaten, op een enkele 
dierverzorger met weekenddienst na. Meteen een heel andere 
sfeer. De koeien zijn ontspannen, ze hoeven twee dagen geen 
lesmateriaal te zijn.  Even geen polonaise aan hun lijf.  

Na het examen heb ik meteen gevraagd of ik mocht blijven 
omdat ik nog veel meer wilde leren. Dat was hoogst 
ongebruikelijk en van overheidswege ook niet mogelijk. Maar 
de docenten begrepen wel dat ik grote plannen had. Met wat 
ambtelijke creativiteit werd uiteindelijk besloten mij in te 
delen bij de opleiding Kinderboerderijbeheerder.   

Zou ik dan af en toe een les 'communicatie op de 
kinderboerderij' willen geven? Dan sloegen we twee vliegen in 
een klap. Mijn aanwezigheid op school zou dan lijken op 
voorbereiding van mijn communicatielessen. Natuurlijk wilde 
ik dat. Graag zelfs. Een uitgelezen kans om eens heel 
voorzichtig af te tasten of er enige souplesse te vinden was in de 
starre cultuur van kinderboerderijen.  Je hoorde er nooit 
iemand over, geen bezoeker, geen plaatselijk sufferdje, maar ik 
voelde aan mijn water dat er van alles op kinderboerderijen 
speelde. Het bestuur koesterde het besloten wereldje en de 
medewerkers die weinig tot geen ruimte kregen, waren op hun 
beurt ook zo behoudend als wat. En dat alles kwam de dieren 
niet ten goede. Vrijwilligers die van toeten noch blazen wisten, 
mochten de biggen castreren (uiteraard zonder verdoving), en 
daar werd dan lachend verslag van gedaan.  
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Vanwege die portretfoto in de koeienstal is iedereen - docenten 
en aankomende kinderboerderijbeheerders - op de hoogte dat 
ik geinterviewd ben door de Gelderlander. Uiteraard ook 
verkrijgbaar in Barneveld en de krant gaat van hand  tot hand. 
De schapendocent pakt me in het bijzijn van een paar 
klasgenoten bij de elleboog en houdt me lachend op armlengte 
van zich af. 'Moet je nou kijken. Je kunt nog zo voor 25 
doorgaan! Waarom sla je geen boer aan de haak? Dan heb je 
die boerderij er meteen bij. Kun je zo aan de slag met je 
managers.' 

Met dat interview heb ik mijn kop boven het maaiveld 
uitgestoken.  Dat laten mijn klasgenoten me weten ook. Als er 
tijdens de les Konijnen Hanteren een dwergkonijntje uit mijn 
handen wegspringt, gaat dat als een lopend vuurtje door de 
school heen.  En niet alleen daar. De complete 
kinderboerderijenwereld blijkt op de hoogte. 'Die trut kan nog 
niet eens een konijn vasthouden.'  

Een week voor die gebeurtenis had een stel leerlingen de beurt 
om de konijnenhokken schoon te maken. Met een grote zwaai 
maaiden ze het zaagsel onder de voedster weg. Even later vond 
de docent haar jonkies in de afvalbak. De lampreien waren met 
zaagsel en al weggekiept en de leerling-dierverzorgers hadden 
het niet gemerkt. Ik was verbijsterd over zoveel achteloosheid. 
Toen het mijn beurt was om een konijntje te hanteren, wilde 
ik die onverschilligheid goedmaken en het beestje niet 
fijnknijpen. Evenwicht tussen mijn wil op moeten leggen en 
het belang van het dier, dat nergens om gevraagd had, daar was 
ik naar op zoek.  
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De Kunst van het Hanteren 
blauwe plekken 

 

Er wordt wat afgehanteerd op de boerenschool. Kippen moet 
je met een hand in de oksels pakken, net onder de vleugels. Het 
werkt, want de kipjes hangen met slappe pootjes in het 
luchtledige, letterlijk vleugellam gemaakt.  

Tijdens een kippenles moeten we de rennen in om er met een 
haan weer uit te komen. De hanen zijn groot en fel. Ze 
bewaken hun hennen en van indringers zijn ze niet gediend. 
Zonder  kniehoge rubber laarzen ben je nergens. Als ze de kans 
krijgen springen ze een stukje omhoog en trappen dan 
razendsnel met twee poten tegelijk tegen je scheenbeen aan. 
Misselijkmakende pijn. Dat vliegensvlugge potenwerk heb ik 
kangeroes ook wel zien doen in natuurfilms. 

De truc is om sneller te zijn dan de haan. Buiten het hok moet 
je je keus al gemaakt hebben. De haan spotten, naar binnen, 
focussen en toeslaan. Niet aarzelen. Je moet ze in 1 keer in hun 
lurven grijpen. Het staat me tegen om ze zo te moeten 
overmeesteren, maar er is geen keus. Of ze trappen jou (of 
pikken in je kuiten, ook geen pretje), of jij bent de baas. 
Democratisch overleg is er niet bij.  

Terwijl we allemaal op een rij staan met een haan hangend aan 
z'n vleugels in onze hand, stort de kippendocent zijn lesstof 
over ons uit. Een haan blijft echter spartelen, hij weigert zich 
over te geven. Daar weet de kippendocent wel raad mee. Hij 
legt de haan op zijn buik en haakt zijn vleugels ruggelings op 
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onnavolgbare wijze in elkaar. Grijnzend kijkt hij ons aan: 'zo 
doe je dat, een haan op slot zetten.'  

De hulpeloze haan probeert overeind te komen en schreeuwt 
het uit van vernedering.  Sommigen willen onmiddellijk weten 
hoe de docent dat geflikt heeft. Hoezeer ik altijd het naadje 
van de kous wil weten: ik kijk weg. Dit wil ik niet weten. 

Schapen pak je letterlijk bij kop en kont om ze te kunnen 
sturen. De ene arm sla je om hun keel, de andere om hun 
achterwerk. Of je grijpt ze in hun wol, maar daar krijgen ze  
blauwe plekken van. Transporteurs en handelaren mogen dat 
niet meer. Lammetjes krijgen er bloeduitstortingen van en wie 
wil er nu vlees met blauwe plekken eten? 

Een onwillige koe kun je nogal eens gezeggelijk krijgen door 
haar staart te verdraaien. En varkens? Hun staarten worden 
gecoupeerd, dus daar heb je geen houvast meer aan.  Aan 
varkensoren mag niet meer getrokken worden, daar komen 
bloemkooloren van. Het wordt niet gedoceerd, maar later kom 
ik er achter dat varkens  door middel van een 'prikker' 
(stroomstootapparaatje) ineens heel vlot ter been worden.  

Een halstouw voor de geit. Koe en paard ook  aan het halster 
en dan zijn we weer bij de konijnen aanbeland. De grootste 
deze keer. Vlaamse reuzen. Vleeskonijnen moet je aan hun 
nekvel optillen. Maar opgelet jongens en meisjes! De loeizware 
Vlaamse reus moet daarbij ook ondersteund worden onder de 
konijnenkont anders scheuren de nekspieren uit. Begrepen? Ja 
meester. Toch zag ik een paar leerlingen weglopen met een 
Vlaamse reus in zijn nekvel. Spartelend van pijn, want ze waren 
te druk met kletsen om zich meesters woorden te herinneren. 
Waarom, o waarom  begon de eerste les niet met ethiek?  


