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Lamme Zus & Gebroeders Beer
'k heb m'n wagen volgeladen


Het Jaar van het Varken begint op 17 februari 2007. Welkom op de
Nacht van het Varken! Entree: een zak appels. De varkens krijgen een
groot cadeau; een nieuwe Varkensmassagesalon. Bijna 300 vierkante
meter varkensgeluk, inclusief stro-tribune en geluidsboxen voor de
muzikale varkens. Zoals altijd te veel werk en dus een race tegen de klok.


Als de eerste gasten opduiken staat D. nog op een hoge ladder de
warmtelampen op te hangen. De varkensgekken komen uit alle wind-
streken. Vrienden, bekenden, buurtbewoners. Jaro is van Amsterdam
naar Het Beloofde Varkensland ge�etst. En daar zijn Myrte & Family
uit het Westland voor Miss Piggy. Barbara uit Utrecht, gek op
Maximiliaan. Ingeborg en Manou, Purmerend: 'Wat zijn Moeke's
biggen groot geworden!' En Daan! Vriend van vroeger, getuige van mijn
transformatie van P.C. Hoo�-communicatiemiep tot varkenshoedster.
De fotograaf van de krant onthult dat hij een boerenzoon is. Je ziet hem
denken: 'varkensmassage? Veel gekker moet het niet worden. Maar kan
mij 't schelen, het levert wel spectaculaire plaatjes op.' 
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boerenleven. En Oldeberkoop, waar Miss Piggy tijdelijk woont,  ligt er
vlakbij.


Niks eenzamers dan een eenzaam varkentje. Wat een treurig biggetje. Ze
zit in een paardenbox. Zodra ze ons hoort steekt ze haar roze neusje
door een spleet. Het eerste dat me aan haar opvalt, is dat ze geen staartje
meer hee�. Niks bijzonders voor een bio-industriebig, maar dit beestje
hee� zelfs geen stompje meer over. Het ziet er wreed uit. Wat hee� de
boer bezield, of is het een ongelukje geweest van een stagiair? Maar
staartje of geen staartje, het biggetje kwispelt evengoed als ze ons ziet.
De aansturing van het staartbotje gaat als een dolle heen en weer onder
de huid aan het uiteinde van haar rug, zo blij is ze met het bezoek. Kijk,
ze hee� blauwe oogjes. Dat heb ik nog niet eerder bij een varken gezien.


En daar gaan we weer met een big op huus an. Het achtste varkentje.
Billie Bo�ont, Mannetje Bromsnor, Vrouw Vos, Aagje, Lady Lolita,
Stalker, Miss Universe en nu dan Miss Piggy. Twee koetjes Rosamunde
& Butale Griet, de rammetjes Gevaarlijke Eddy & Caesar, de hanen,
kippen, poezen, de gans Arie Bombarie. Zo langzamerhand begint het
een echte familie te worden. Familie Bo�ont. Ineens is de naam er.


Miss Piggy krijgt meteen een eigen blog. Van bio-industriebig tot groot
gelukkig varken. Via haar belevenissen als nieuwkomer op Het Beloofde
Varkensland kan ik zo de hele Familie Bo�ont introduceren.
Misspiggy.nl blijkt nog vrij te zijn. Maar nog verbaasder ben ik als de
blog de lucht in gaat. De eerste dag al meer dan vijfduizend bezoekers.
Hoe is dat mogelijk? Door haar bewegende neusje en knorgeluiden?


Miss Piggy blijkt met haar stralende kopje op een Japanse website vol
onbegrijpelijke tekens te staan. Ze komt in de krant, gaat mee naar de
studio van BNN, krijgt een welkomstfeestje en fans. En een eigen
masseur: Boy George. Boy George?! Ja, over hem later meer.


Als er op een dag ook een Japanse �lmploeg komt, kan ik eindelijk over
die Japanse blog vragen. Wat staat daar eigenlijk? Daar staat dat er in
Amstelveen een varkentje samenwoont met een kat. En dat ze met zo'n
smoeltje alleen maar Miss Piggy kan heten.
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Brutus
360 kilo varkensgeluk


Op Dierendag 2005 sta ik 's ochtends in een slagerij voor de toonbank.
'Wat mag het zijn', vraagt de slager als ik aan de beurt ben. 'Brutus. Ik wil
graag Brutus van u kopen. In levende lijve. Wat moet ie kosten?'


Als de slager uitgelachen is, mag ik mee naar achter. Plaatsje, tuintje,
hok. En een gigavarken, van kop tot staart zowat klem in zijn onder-
komen. Hij komt er nieuwsgierig uit. '360 kilo', zegt de slager trots en
voor de gelegenheid mag Brutus op het gras. Zijn neus verdwijnt
meteen de aarde in.


'Hij is al verkocht', vervolgt de slager. 'Mijn klanten hebben zijn vlees-
pakketten al besteld. Volgende maand wordt hij geslacht. Hoe wist je
trouwens van zijn bestaan af ?' Ik vertel over een roodgloeiende telefoon
nadat hij met Brutus op televisie was bij Catherine Keyl. Daar ging
het over zijn goddelijke vlees en in november zou Brutus aan de
haak hangen. 'Die klootzak gaat zijn eigen varken slachten', snuiven de
bellers verontwaardigd. 'Allicht', is mijn reactie, daar is hij slager voor.


V
spot








Moeke & Biggen. Binnen het jaar werd Moeke ook nog grootmoeder...
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Barbara uit Utrecht neemt me even apart. 'Bij ons zijn biggetjes geboren
op de kinderboerderij. Over drie maanden gaan ze aan 't spit. Daar zijn
we van de week achtergekomen. Kun jij niks doen?' 
Biggetjes? Kinderboerderij? Wacht eens even, daar ben ik al over gebeld.
Wanneer ook weer? O ja, toen we met Repelsteeltje van proefdierlab
naar huis sjeesden. Studenten van de School voor Journalistiek wilden
iets met 'n rel over biggen gaan doen. 'Bel later maar terug, mijn hoofd
staat nu ergens anders naar', riep ik. Daarna hoorde ik er niks meer van.
Maar de duvel speelt ermee. Daags na de opening van de varkensmassage-
salon melden ze zich weer. En zij niet alleen. Omwonenden van de
kinderboerderij, TV Utrecht, Giel, ze weten me allemaal te vinden. Ook
de woordvoerder van de landelijke Dierenbescherming. Die hee� zich
stoerder voorgedaan dan hij zich kan permitteren. 'Wij vangen die
biggen wel op', hee� hij joviaal op TV geroepen. Maar hij kan dat niet
waarmaken. Nu dreigt er een PR probleem voor de Dierenbescherming.


De buurt komt op stoom. Eerst beschuit met muisjes en dan ontdekken
dat die schattige biggetjes aan 't spit gaan? Schande! Dat pikken we
niet! De rel is compleet. Met de studenten journalistiek en TV Utrecht
ga ik naar de wethouder. Het hoofd van de communicatie-afdeling ligt
als een waakhond voor hem. 'Onze kinderboerderij is een educatie-
boerderij', begint de wethouder. 'Dieren worden gegeten, dat proces
willen we aan kinderen laten zien.' De waakhond knikt. 'Maar dat is nu
juist het punt', zeg ik. 'De kinderboerderijbezoekers moesten daar zelf
achter komen. Ze voelen zich besodemieterd. Nu hee� u een probleem.'
Op mijn advies kiest de wethouder uiteindelijk eieren voor zijn geld. We
huren een bus en halen vijf biggen op. Tijdens de duur van de onderhan-
delingen zijn die �ink gegroeid. De buurtbewoners kijken onverschillig
toe. Aan 't spit of Het Beloofde Varkensland? 't Zal wel. Het kan ze niet
veel meer schelen. De biggen zijn nu groter en dus niet schattig meer. 


Eentje hinkepinkt op drie pootjes. Lamme Zus blij� bij Familie
Bo�ont. Twee kunnen we plaatsen in Staphorst. De andere twee broers
zouden naar de Beemster gaan, maar dat wordt afgezegd. Gebroeders
Beer (Meneer Klaver en Ballenboy) dan toch maar als speenvarken aan
't spit? Natuurlijk niet. Het Jaar van het Varken is begonnen!
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Op 9 maart 2007 gaat het over Madame Duroc. Op de kinderboerderij
heet ze nog Tara. Ik word gebeld om advies omdat de verzorgers bang
voor haar geworden zijn. Niemand dur� haar hok nog in, zeker niet als
ze berig is. En nu wil het bestuur van de kinderboerderij haar met de
handelaar meegeven. Dat betekent enkele reis slacht voor Tara. 


Ik val met m'n neus in de boter; Tara is berig. Hallo zeg. Kruising tussen
een Piëtrain en een Duroc. Twee van de meest felle varkensrassen. Een
atoombom. Inderdaad verstandig om haar nu even met rust te laten.
Maar wat een beauty! Chocoladebruin, hier en daar een zwarte vlek,
hangoren en een waanzinnige uitstraling. Nog geen twee jaar. Wie hee�
't in z'n hoofd gehaald om dit ras aan te scha�en voor de kinder-
boerderij? Levensgevaarlijk. Er is toch ook helemaal geen ruimte voor
zo'n joekel van een zeug? Geen wonder dat Tara de planken uit haar hok
vreet en het hangbuikzwijntje molt. 'Ja maar het was zo'n schattig
biggetje.' Maar kleine biggetjes worden groot. En Tara is nog lang niet
uitgegroeid, dat zal pas over drie jaar zijn. 'Er zit maar een ding op',  stel
ik voor. 'Steriliseren. Daar zal ze een stuk rustiger van worden.' Maar dat
vindt het bestuur zonde van het geld. Ze kiezen voor de handelaar, dan
brengt Tara nog wat op. 


Een paar vrijwilligers beginnen een actiegroepje: Tara moet naar Het
Beloofde Varkensland! Maar Tara gaat hier ongetwijfeld alle varkens
slopen. Ook dan is een sterilisatie noodzakelijk. En wie gaat dat
betalen?


Het wordt een hectische week met een hoop geregel. Het gaat nog bijna
mis ook. Op de dag van Tara's vertrek naar Familie Bo�ont staat de
handelaar 's ochtends om 7 uur op de stoep van de kinderboerderij.
Hij komt Tara halen. Vreemd. Miscommunicatie?


De operatie duurt lang en is zwaar. P. komt 's nachts nog terug (hij
woont hier twee uur rijden vandaan). Madame Duroc komt moeizaam
uit de narcose. Een extra terugkomprik, water in haar bek spuiten tegen
uitdroging, instoppen met stro, nog een kopje ko�e drinken en dan
weer twee uur terugrijden. Met P. en D. kan ik de oorlog winnen. Altijd.
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Madame Duroc
atoombom


Vrijdag 9 maart 2007
De Dag van de Varkenskliniek...


'De voormalige Varkensmassagesalon is omgetoverd tot Varkenskliniek.
Dokter Peter en Dokter Cees, de twee varkenschirurgen, komen begin van
de middag. Eerst gaan we de patiënt ophalen. Het wordt een spannende
operatie, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. We
moeten een varken van 250 kilo op de operatietafel zien te krijgen. Die til
je niet op met een paar man. Dus dat wordt takelen. En�n, Dennis kon
zijn hart weer eens ophalen en hee� nogmaals bewezen dat hij cum laude
slaagde als werktuigbouwkundige. Morgen is het allemaal achter de rug en
kan ik de patiënt aan jullie voorstellen. Nu met emmers en voer in de weer,
daarna Radio Noord-Holland ontvangen over wat er straks gaat gebeuren
en dat is het zover. Tot morgen.'


Sinds 2004 blog ik elke dag over het wel en wee van Familie Bo�ont. 
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2004
Miss Piggy


Maximiliaan
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Maximiliaan
heel nederland spreekt er schande van


De eerste keer dat ik met ex-Artis wildlife dierenarts Peter Klaver werk,
is in december 2004. Ik heb P. gevraagd om naar Klazinaveen te komen.
We hebben een belangrijke klus. Een varken ophalen dat mishandeld is
door een stel studenten. Heel Nederland spreekt er schande van. Wat is
er aan de hand? Een vrouw uit Klazinaveen hee� haar varken
Maximiliaan op Marktplaats gezet. Gratis af te halen. Er komen een
paar keurige jongens op af: 'Voor onze vader, hij is 50 jaar geworden en
wil nu gaan hobbyboeren. Hij zal goed voor Maximiliaan gaan zorgen.' 


Maar de jongens rijden met het hangbuikzwijn naar een studentenhuis
in Del�. De volgende avond nemen ze hem mee naar een bruilo� van
een dispuutgenoot. Het feest vindt plaats in de Duif, een evenementen-
kerk op de Prinsengracht in Amsterdam. Ze sleuren Maximiliaan de
trap op en jagen hem de kerk in. Daar moet hij gloeiendhete bitter-
ballen eten. Maximiliaan gilt, de bruilo�sgasten schreeuwen, kinderen
huilen. De uitbater van de evenementenkerk sommeert de studenten
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We hebben het nakijken. 'Verderop zit die andere', vervolgt �eo zijn
route, maar ik hou hem tegen. 'Zo werkt het niet bij varkens, en zeker
niet bij gedumpte, laat ons maar even.' 


Het tweede hangbuikzwijn ligt aan de waterkant. Hoe gaan we dat
sneue dier te pakken krijgen? Voorlopig nog maar even niks doen. Stel je
voor dat die er ook vandoor gaat, dan staan we hier over een week nog.
We moeten eerst een plan trekken. Ik overleg telefonisch met dierenarts
P. Hij zal moeten komen met zijn verdovingsgeweer. Maar eerst moet
het gevluchte varken terugkomen. En dat kan maar op een manier: met
voer. �eo en ik stappen in de Staatsbosbeheer-jeep en gaan op weg
naar een boerencoöperatie. D. en Wim houden de wacht. Als �eo en
ik met een grote zak varkensbiks en drinkwaterbakken terugkomen, is
alles nog hetzelfde. We strooien de biks uit, vullen de waterbakken en
dat is het voor vandaag. Morgen zullen we weer op dezelfde plek en tijd
komen voeren. P. komt dan en de vluchteling hopelijk ook weer...


De volgende dag is het terrein gemaaid! Wat erg. Het vluchtvarken is
even terug geweest maar is er nu voorgoed vandoor. Hij is niet gek.
Een gemaaid terrein gee� geen beschutting. Nu is hij bij een boer in de
maisvelden gesignaleerd, een stuk verderop. Varkens vangen is een vak.
Dat maaien had nooit gemogen. Voor vandaag zit er niks meer in dan
contact proberen te maken met het varken aan de waterkant. Dat lukt.
Maar morgen moeten we toch echt spijkers met koppen gaan slaan.


Dag 3. Ik rij de Volvo, D. volgt in het busje. �eo belt. Baas is het zat.
Het zwarte monster uit de maisakkers zou de boerin aangevallen
hebben. Hij moet nu dood. Ik sein D. in, en geef gas. Op de plek
des onheils een telefoontje van P. 'Ik heb een spoedoperatie, kan er niet
eerder zijn dan vanavond.' 
Wat nu? We regelen een dierenarts met toebehoren uit Ouwehands Die-
renpark. Het hele dorp loopt uit. �eo stormt wild van angst het mais
uit. Amper 'plat' te krijgen. 's Avonds laat ontmant P. �eo nog in het
schijnsel van de koplampen. Bij Wim tanden en hoefverzorging. �eo
en Wim? Ja. De woeste heet �eo en de zachtaardige, die achterin de
Volvo ligt, is Wim. Diep in de nacht zijn we weer terug op Het Beloofde
Varkensland. Bekaf, maar het is gelukt! Amstelveen, juni 2005.
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 Miss Universe
verleiding


Sinds 1997 is Dierendag voor mij de belangrijkste dag van het jaar
geworden. Het jaar van de varkenspest. Voor het eerst werden
ruimingen op televisie vertoond. Ruimen. Dat rare woord hoorde ik
een paar jaar eerder al op de landbouwschool. Net zoals gekkekoeien-
ziekte, mij ook onbekend tot ik mijn boerenroots ging onderzoeken.
Maar tijdens de varkenspest kreeg het woord ruimen er ineens beeld bij.
Onvoorstelbare hoeveelheden dode - soms nog stuiptrekkende - varkens
in grijpers.


Als antwoord op deze gruwel maakte ik van mijn Volvo-station een
sprookjesachtige varkenskijkdoos en parkeerde hem op Dierendag in
alle vroegte in de P.C. Hoo�straat. Vervolgens maakte ik me uit de voe-
ten en haalde hem 's avonds weer op. Er zaten brie�es onder de ruiten-
wisser: 'wat goed' en 'wat een verademing in deze straat!' Een vriendin,
die bij toeval  langsliep, zag een radioreporter. Hij wilde van het winke-
lend publiek weten wat ze van de varkenskijkdoos vonden. Hoe kwam
die man daar? Van mij kon hij het niet weten, ik had niemand ingelicht.
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Gieltje
moeder, moeder, de beer is los


'Allemaal goed opletten! Ik doe het één keer voor. Straks moeten jullie
het zelf doen.' De varkensdocent loopt met het krijsende biggetje naar
de werkbank in een hoek van de varkensschuur. Terwijl hij een stekker
in het stopcontact steekt, klemt hij het spartelende beestje onderste-
boven tussen zijn knieën. Hij wacht even tot we allemaal om hem heen
staan. Dan trekt hij met zijn linkerhand het biggenstaartje strak. Met de
andere pakt hij een werktuig. Ik hoor gesis, ruik een schroeilucht. Het
staartje ligt al op de grond. Dan zijn de tandjes aan de beurt. Tot op het
bot worden de hoektandjes afgeslepen. Het biggetje stikt zowat in zijn
eigen gegil. 'Zo en nu jullie. Probeer het maar, als het niet goed gaat
hoor ik het wel. Na de lunch gaan we castreren.'


Als de dag van toen herinner ik me die les 'Geboortezorg Biggen' op de
boerenschool in 1994. En helemaal als ik met varkensgek Giel Beelen en
dierenarts Peter Klaver in de studio van de VARA zit. Claudia de Breij
kondigt ons aan en dan zijn we live op TV. Ons optreden is de opmaat
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Dappere Dodo
avontuur in de bijlmer


'Ben je daar eindelijk? En gaat het nou leuk worden?' Het varkentje
staat me al op te wachten. Hij dribbelt ongeduldig heen en weer in een
konijnenhokje. Zodra hij me ziet, komt ie knorrend op me af. Hij drukt
z'n neusje tegen het gaas. Wat een leuk kereltje. En wat staat ie dapper
op z'n pootjes. Angst kent hij niet, dat zie ik meteen. En dat na zo'n
nacht.


Het is zaterdagavond. Er staat een koude, loeiharde wind en de regen
striemt tegen de ramen van het voorhuis. Na een drukke workshop lig ik
languit voor de TV. De telefoon gaat. Een onbekende mannenstem.
'Neem me niet kwalijk dat ik zo laat nog bel. Ik ben de honden nog even
aan 't uitlaten en die vlogen ineens achter iets aan. Volgens mij een wild
zwijntje, ik hoorde wat geknor. Ik heb ze onmiddellijk terugge�oten,
het zijn jachthonden. Ze zijn nu door het dolle heen.' We overleggen.
'Waar bent u? Hoe groot is het zwijntje? Waar is het nu? En nog veel
belangrijker: waar zijn uw honden nu?'
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jongen en hij zet het gansje op de grond. Ik doe een paar passen en het
gansje rent razendsnel achter me aan. Nu ben ik zijn moeder. Ik noem
hem Arie, zo heet de jongen ook. 'Hier is wat voer en niet in een badje
zetten, anders verzuipt ie', zegt hij, en weg is ie.


Inmiddels weet ik wel hoe ik een kal�es-, biggen- en lammetjesmoeder
moet zijn, maar een ganzenmoeder? Hoe doe je dat? Ik word meteen in
het diepe gegooid. Als ik even later iets op het erf moet halen, laat ik de
kleine Arie veilig binnen. De katten hebben wel geen schijn van kans bij
de kuikentjes van mijn felle kippenmoeders, maar met dit gansje, ik
weet het niet. Ik ben nog niet buiten of ik sta verstijfd van schrik door
een oorverdovend gekrijs. Binnen een tel ben ik terug. Het gansje is
helemaal over zijn toeren. Moeder was weg, lees ik in het boek van
ganzenwetenschapper Konrad Lorenz. En dat moet niet, want dan is
een gansje verloren. Ik heb nog geluk dat ik er meteen bij was. Door al
dat geschreeuw had het gansje van uitputting kunnen sterven. 


Ik mag mijn ganzenbaby nooit meer alleen laten. Weet waar je aan
begint, waarschuwt Lorenz, een gans grootbrengen is geen kattenpis.
Je bent Moeder de Gans of je bent het niet. Waar ben ik aan begonnen?
Ik vouw een theedoek dubbel, naai de korte kanten aan elkaar en leg het
gansje erin. Het minidraagzakje bevestig ik met houten knijpers aan de
kraag van mijn overall. Nu kan de aanbiddelijke Arie Bombarie overal
mee naar toe. Hij kletst de oren van mijn hoofd en tikt voortdurend
met zijn snaveltje tegen mijn wang om aandacht. Hoe ik zo zeker weet
dat het een jongen is? Laat ik het moederinstinct noemen. Na een paar
weken krijg ik gelijk. De druktemaker wil indruk maken op poes
Booswicht. Hij spreidt zijn vlerkjes en maakt z'n halsje zo lang mogelijk.
Zie je wel een macho. Het werkt. Booswicht loopt gauw weg. 


Arie Bombarie slaapt onder mijn haar, gaat mee naar de wc, zit in een
droog hoekje als ik onder de douche sta, gaat mee naar mijn klanten en
mee naar Albert Heijn. Overal waar ik ben, is Arie Bombarie.


De agenten zijn overtuigd. Wat als ze het niet vertrouwd hadden? 'Dan
hadden we hem in beslag genomen en naar een opvang gebracht.' 'U had
zich de moeite kunnen besparen', zeg ik lachend, 'want dan was  u toch
op Het Beloofde Varkensland uitgekomen.'
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�eo & Wim
varkensweeshuis


Wat doe je als je door een boswachter van Staatsbosbeheer wordt gebeld
met de vraag of je kunt helpen? Dat hij twee gedumpte hangbuik-
zwijnen moet doodschieten en het niet kan? Dan zeg je dat hij deugt
omdat hij als ambtenaar tegen de wil van zijn baas in gaat, regelt een
biggenoppas en gaat op pad. 


Als varkensredder kom je nog eens ergens. Deze keer op een woest
weiland ergens achteraf in de buurt van Veenendaal. Een paradijselijke
plek, waar zich een klein drama afspeelt. Ambtenaar �eo staat ons al
op te wachten, samen met zijn collega Wim. 'Ze zitten daar', wijst �eo,
'kom maar mee'. Ik voel hun vrolijke opwinding. Dit maken ze niet alle
dagen mee.


Hartje zomer, bloedheet. We struinen al een heel eind, maar nog geen
varken te bekennen. �eo beent met grote passen, wijdse armgebaren
en luide stem naar een rietoever. Ineens een brul en een grote
zwarte harige �its. Luid bla�end vliegt er een varken langs ons heen.








Moeke & Biggen
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Arie Bombarie
moeder de gans


Als ik met m'n boodschappenkarretje de supermarkt uit loop, word ik
opgewacht door twee politieagenten. 'Goedemiddag mevrouw. Wat is
dat?' Een van de agenten wijst naar de mand voor mijn buik. 'Dat is een
gans.' 'Hoe komt u daar aan?' 'Nou, die heb ik niet bij Albert Heijn
gekocht', zeg ik lachend.


Sinds een paar maanden ben ik Moeder de Gans. Amper bekomen van
het Amstelparkavontuur, heb ik onverwacht de zorg gekregen over een
ganzenbaby. Wat wist ik van ganzen? Niks. Behalve van dwangvoederen
voor de foie gras en dat ze levend geplukt worden als donsleverancier
voor dekbedden. Redenen genoeg dus om een eendagskuikentje op te
nemen, want hij is in een broedmachine geboren.


De volgende dag zet de jongen, die het ganzenei voor de grap in de
broedmachine had gelegd, een sigarendoosje op mijn tafel. 'Maak maar
open.' Ik kijk hem aan. Daar kan toch geen gans in zitten? Maar het
donsje springt er al uit. 'Loop eens een eindje die kant op', zegt de
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2006
Dappere Dodo


Wildeman
Moeke & Biggen
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Miss Piggy
beroemd in japan


Hoe kom je toch aan die namen? Verzin je die allemaal zelf ? Hoe vaak
me dat niet gevraagd wordt. Ik verzin niks. Ik wacht gewoon net zo lang
tot ik het weet. Soms duurt dat vijf minuten, soms een paar maanden.
Maar als ik ze heb, is het ook raak. Altijd. Alleen bij Miss Piggy is het
toch anders. Die heet al zo bij het meisje dat van vrienden een
'verjaardagsbig' cadeau hee� gekregen. Ze belt nadat ze me op de radio
hee� gehoord bij Gordon. Die was zo aanstekelijk enthousiast, dat je er
op kunt wachten dat de telefoon zal gaan, en ja hoor. 'Mijn vader is
koeienboer en hij wil er geen varken bij, want dan is hij voor de wet ook
varkensboer en hij wil al die rompslomp niet. Ik mag de big een paar
maanden houden, maar dan moet ze naar de slacht.'


Niet doen, zeg ik bij mezelf. Je kunt niet aan de gang blijven. Maar als ik
hoor dat het biggetje uit Oldeberkoop komt, ga ik voor de bijl.
Oldeberkoop! Friesland! En terug ben ik op de boerderij van opa en
oma in Oldeholtpade waar ik als klein kind betoverd werd door het








Knor & Knorrie met Boy George
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Beertje
varkenstribunaal


Zwarte Prins is veel en veel te klein. Niemand van ons hee� ooit zo'n
klein biggetje gezien. Maar pit hee� ie genoeg. Hij zuigt aan de spenen
van zijn moeder of zijn leven er van af hangt. Maar wat gek, Zwarte Prins
komt niks aan. Ik blijf net zo lang bij moeder en kind liggen, tot ik weet
wat er aan de hand is. Miss Universe hee� geen druppel melk. Ik vlieg
naar Bart Smit voor een poppen�esje. 
Oh, wat is dit verleidelijk. Het glanzende zwarte molletje rent op me af
als ik terug ben met de melk. 't Liefst hou ik hem bij me. Maar dat is
gemeen. Miss Unviverse is straalverliefd op haar kind. Nooit heb ik een
moedervarken met zo'n liefdevolle blik gezien. Ik ga achter haar liggen
en hou het �esje op haar buik tussen haar rij eigen spenen. Net echt. Als
Zwarte Prins klaar is met drinken, maak ik me snel uit de voeten. Het
werkt. Hij hecht zich aan zijn echte moeder en Miss Universe hee� de
tijd van haar leven. Toch vind ik Zwarte Prins te alleen als enig kind.
'Haal nog een beertje uit de bio-industrie', zegt dierenarts P. Dan krijgt
er weer eentje een mooi leven en hee� Zwarte Prins een broertje. Ik krijg
een idee. Giel Beelen maakt een TV programma waarin hij van alles
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voor de castratie van Gieltje, die op 9 juni 2005 op Het Beloofde
Varkensland plaats zal vinden. Via dat statement wil ik de biggen-
castratie in de veehouderij onder de aandacht brengen.


Gieltje woont sinds een paar weken bij Familie Bo�ont. Ik heb hem
'besteld' bij een varkensboer, zoals ie ter wereld is gekomen. Met tandjes,
staartje en balletjes. Geen oormerk. Ik mag vanuit een skybox de
fokzeugen zien liggen op stro. Maar ik mag niet mee naar de vlees-
varkens. Die hebben geen stro, dat weet ik wel. 'Wacht hier maar even',
zegt de boer en verdwijnt achter een schuur. Even later komt hij de hoek
om met een big in zijn armen. 


De kleine Giel gaat vreselijk tekeer. Een biggetje uit zijn vertrouwde
omgeving halen is ingrijpend. Weg van de familie, bestaat er iets ergers
voor een big? Maar het gaat goed komen voor Gieltje. �uis wachten
Brammetje & Bonestaakje. Na een week zijn het al de drie musketiers. 


'Alle mannelijke dieren van Familie Bo�ont moeten worden ontmand,
om een geboorte-explosie te voorkomen. Biggencastratie in de vee-
houderij hee� een andere reden: berengeur. Een stank die vrijkomt als
de karbonade al in de pan ligt. Niet dat het vaak voorkomt. Maar Duits-
land als afzetmarkt wil geen risico en daarom zijn alle beertjes de klos.'


Dat vertel ik allemaal aan de pers als Gieltje al op de operatietafel ligt.
Hij is omringd door foto- en �lmcamera's. P. werkt volgens het protocol
van Het Beloofde Varkensland. Volledige narcose, extra plaatselijke
verdoving en een week nazorg; antibiotica en pijnstilling. De boerderij
zit vol genodigden uit binnen- en buitenland. Dierenbeschermers,
journalisten, varkenshouders en wetenschappers. En Gieltje's peetvader
Giel Beelen natuurlijk, met zijn vriendin Marisa. Die twee zijn op van
de zenuwen. Zou het wel goed gaan? Het gaat goed, want we hebben de
beste varkensnarcotiseur in huis en ik wil laten zien dat ook een biggen-
castratie een operatie is. En wie van de aanwezigen zou zich zonder
narcose laten opereren? Na a�oop discussie onder leiding van weten-
schapsjournalist Marcel Roele †. 


Gieltje haalt het journaal. Mannelijke kijkers wordt aangeraden even
weg te kijken vanwege mogelijk 'schokkende beelden', aldus een
lachende nieuwslezer.
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voor beginners'. Ik vertel hoe ik de gestresste Aagje door massages rustig
heb gekregen. De geheime varkensplek wijs ik aan op haar replica.
'Hebben wij geen tijd voor madammeke', roept een boer. Ik leg uit dat je
met de juiste concentratie in vijf minuten al veel kunt bereiken. Daar is
de krant voor een foto. 'Is er nergens een echte big?' vraagt de fotograaf.
Die is er. Verderop staat een exposant met een biggencouveuse, een
soort magnetron voor slappe biggen. Er liggen vier biggetjes in. Drie
roze en een gevlekte. De couveuseboer maakt aanstalten. 'Nee, ik pak
het er zelf wel uit.' Voorzichtig schuif ik het bonte biggetje naar me toe.
Het is een meisje. Ik hou haar tegen mij aan en wieg haar zachtjes heen
en weer. Door mijn hartslag valt ze onmiddellijk in slaap. De boeren
staan met open mond te kijken. 'Hee� ze die big behekst of zo? Het
beest gilt niet eens.' 


'Die big moet mee naar Het Beloofde Varkensland!' roept iemand uit
het publiek. Er wordt wat gesmoest en ik zie twee mannen lachend
richting couveuse vertrekken. De couveuseboer is niet gek. 'Die big
verkoop ik niet.' Het wordt handjeklap. Hij drij� de prijs op tot 250
euro. BabyBig wordt de best betaalde big ooit. De boer beurt in een klap
voor meer dan 10 biggetjes tegelijk.


En zo krijg ik als dank geen boekenbon, maar een big mee naar huis. Als
we 's avonds heel laat terugkomen, staat Arie Bombarie bij de poort te
wachten. M. die opgepast hee�, vertelt dat hij na ons vertrek het riet-
busje nog uren hee� nagekeken. BabyBig is nog kleiner dan de poezen.
Maar haar schoudertjes en billetjes hebben al vorm. Schouder- en ach-
terham, de specialiteit van dit Belgische ras, het Piëtrain varken.


'Dagelijks strelen gee� lekkerder vlees', kopt Het Laatste Nieuws de
volgende dag. 'Vlaamse boeren maken kennis met varkensmassage door de
'moeder �eresa van de landbouwsector' . En zijn de varkens echt gestres-
seerd, dan neem je die best eens een nachtje bij je in bed.' Er volgen nog
meer artikelen. 'Heel België is zot van u', mailt de PR-man van de beurs.
Kort daarna komt er bezoek uit België. Een cameraploeg van VRT met
twee boerinnen. De Belgische varkensboerinnen tobben met een gestres-
ste fokzeug. Ze oefenen met massages op de grote Aagje en de kleine
BabyBig. Er gaat een wereld voor ze open. Dat gaan ze thuis ook doen.
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Moeke & Biggen
alleenstaande moeder


'Weet u het zeker?' vraag ik aan de inspecteur van de Dieren-
bescherming. 'Ja. Woest en zwart. Een beer. Zeker weten.'


Het is vrijdag 19 november 2006. Weer is er een hangbuikzwijn
gedumpt. Deze keer in een bos bij Goirle. En als ik het niet kom halen,
wordt het dezelfde middag nog afgeschoten. 'Alleen vangen en
vervoeren he?' Ik herhaal het nog maar eens. 'Opnemen niet.' Maar de
Dierenbescherming hee� al een adres geregeld. 'Mooi zo', zeg ik. 'Dan
komen we er aan.' 


Ik bel dierenarts P. het adres door. D. is al onderweg naar de boerderij.
lk doe nog even snel een rondje op het erf. De bo�onten liggen lekker
in het stro of lopen verderop in het land. Nog even hier en daar een
waterbak vullen. Opschieten. Het is al vroeg donker en dan kunnen we
niks meer in zo'n bos. Daar is D. 'Heb jij de brancard al in de bus
gelegd?' Dat heb ik. Op naar Brabant.








Maximiliaan met Boy George
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Repelsteeltje
niemand weet, niemand weet dat ik repelsteeltje heet...


Als we de operatiezaal binnensnellen, zie ik de big nog op de tafel
liggen. Een vrouwtje. Het operatielaken is kletsnat. Ze laat de urine
lopen. Teken dat de narcose dus bijna is uitgewerkt. Opschieten,
opschieten. De laboranten hebben het oormerk er al uitgeknipt. Dat zal
straks op tafel liggen als teken dat de proef geslaagd is en de big geëutha-
naseerd. Hoe gaan we dit aanpakken? Ik kijk snel om me heen. In de
hoek staat een hoog karretje. 'Kunnen jullie de big daar in tillen?' Ik trek
mijn meegebrachte dekbed uit de vuilniszak en drapeer het over de big
heen. Nu is er niks te zien, maar ook om het geluid te dempen, voor het
geval dat ze gaat gillen als ze uit de narcose komt. We dekken de kar af
met groene operatielakens. Het ziet er pro� uit. 'Lopen jullie mee?' 


De dag begon al zo raar. Of beter gezegd: dramatisch. Leven met
beesten is iedere ochtend spitsuur. Voeren, schoonmaken, de hele
ratteplan. 's Middags heb ik een brainstormwandeling met een
wethouder over dierenwelzijn, dus vandaag moet de binnenboel ook
aan kant. Altijd een race tegen de klok. 'Ik ben even naar Ranzijn',
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beheerder op. 'Zeg, als die big zes weken is, wil ik hem wel terug. En kun
je hem van de week even langsbrengen, dan kan ik hem nog castreren.'
Mooi niet, denkt Ina, de biggenredster, die al lang weet hoe laat het is.
Ze brengt hem dus naar haar dierenarts. Helaas zijn Brammetje's
staartje en tandjes wel al op de kinderboerderij gesneuveld. En daar is
geen verdoving aan te pas gekomen.


Maar I. realiseert zich wel dat ze zich iets op de hals gehaald hee�,
waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. Brammetje zal binnen een
paar jaar uitgroeien tot een beer van tegen de driehonderd kilo. Hoe
moet dat gaan in haar rijtjeshuis? I. belt Het Beloofde Varkensland.


Als I. de deur open doet, trippelt er een heel klein biggetje op hoog-
gehakte hoe�es om haar voeten heen. Hij voelt zich zichtbaar op zijn
gemak bij haar. Biggetjes blijven een wonder, hoeveel je er ook al in je
bed hebt gehad. I. laat zien dat Brammetje al een fanclub hee� op
internet. Het worden prachtige opnames voor de soap en Brammetje
mag na a�oop mee naar Het Beloofde Varkensland. De volgende avond
gaat de telefoon. Een huilende medewerkster van de bewuste kinder-
boerderij aan de lijn. Er ligt een broertje van Brammetje op sterven,
nummer drie van de buiten de boot gevallen pechvogeltjes. Haast is
geboden. 'Heb je een sleutel van de kinderboerderij?' vraag ik. 'Weet je
waar Babe, de zus van Brammetje heen gegaan is? Ken je die mensen? Ze
wonen vlakbij jullie. Breng hem daar heen, dan spring ik nu in de auto.'


Het biggetje is graatmager, ijskoud en bee� als een riet. Ontstoken oog-
jes dichtgeplakt met smurrie. Ik geef de kinderboerderijmedewerkster
een brie�e van vij�ig. 'Hier. Zeg morgen maar tegen de beheerder dat ik
hem gekocht heb.' Terug naar huis. Dierenarts P. bellen. 'Wat moet ik
doen?' 'Maak een oplossing van water, suiker en zout. Geef dat elke tien
minuten.' Tegen het ochtendgloren voel ik dat dit magere bonestaakje
het gaat redden. Het wordt een mooi weerzien voor de broertjes.


Ik kan het niet laten. Moet weten waar die andere biggen gebleven zijn.
Na een half jaar bel ik de kinderboerderijbeheerder: 'Die? O, die zijn
allang weg. Op transport naar Italie.' Moeder ligt inmiddels al weer met
een nieuwe toom biggen. Gelukkig weten die nog van niks.
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hoor dat er door zijn overlijden een varkentje tussen de wal en het schip
dreigt te raken, vind ik dat ik niet achter kan blijven. Het is al erg
genoeg dat de dieren het zonder Pieter moeten stellen. Maar hoe moet
dit oudje vervoerd worden? Meer dan wat schuifelen zit er niet in. D.
maakt een kar op maat met hoge wanden en lage wielen. Zo kunnen we
haar voorzichtig op weg helpen. De kar kan dan met oudje en al over de
loopplank het  rietbusje in gerold worden. Slimme oplossing van D.


Zoals bijna alle hangbuikjes op leeftijd hee� ook dit oude besje vet-
kwabben om haar luchtwegen. Raspend en gierend komt ze voetje voor
voetje vooruit. Ze gebruikt daarbij alle registers, zoals alleen varkens dat
kunnen. Van het piepen als een muis naar het diepe bla�en van een
hond. Hoe heet ze? De beheerder weet het niet. Dat wordt dus voorlo-
pig de Zangeres zonder Naam. En ze staat ook meteen in de schijnwer-
pers. Haar verhuizing wordt a�evering 10 van de Familie Bo�ont Soap.


De volgende dag barst de Zangeres van de spierpijn. De operadiva komt
bij achter de geraniums in haar bejaardenwoning met een balkonnetje
op het zuiden. Grote opwinding door haar komst bij Familie Bo�ont.
Vooral Aagje en Miss Universe zijn niet bij haar weg te slaan. 


Een maand later komt Dierenarts P. om een extreme make-over
bespreken. De veel te dikke Zangeres is inmiddels door een streng dieet
�ink afgevallen en het loshangende buikvel zal ergens heen moeten,
anders gaat ze op haar eigen huid staan en dat is erg pijnlijk. P. hee� al
eerder een zogenaamde tepelli� bij een afgevallen hangbuikzwijn tot
een succes gemaakt. En een ooglidcorrectie zou ook niet zo gek zijn,
want door al die plooien rond haar ogen ziet De Zangeres bijna niets
meer. We nemen de mogelijkheden door. Het zal een zware operatie
gaan worden. Zal dit omaatje dit nog wel aan kunnen op haar oude dag?


En terwijl we nog wat om haar heen lopen, zie ik iets onduidelijks aan
haar achterkant. 'Wat is dat?' wijs ik. P. bukt en voelt. 'Oh, dat is ook
nog wat van dat loshangende vel', verklaart hij.  Hij voelt nog eens en
kijkt mij dan verbouwereerd aan. 'Hou je vast. Wat denk je? De Zange-
res is een Zanger!' En ineens snap ik ook waarom Aagje en Miss Uni-
verse steeds bij 'haar' rondhingen. We gieren het uit. Maar ik moet even
helemaal omschakelen.
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Aan de rand van het bos staat een groepje opgewonden mensen.
Spannend, een varken vangen. 'Vrijwilligers van de Dierenbescherming',
zegt de inspecteur. Ik zie P. kijken. Alsjeblie� geen pottenkijkers. 'Waar
zit het varken?' vraagt hij. De inspecteur wijst een kant op. P. maant
iedereen tot stilte. De vrijwilligers banjeren door de dorre takken en
praten er vrolijk op los. In de verte zien we een groot zwart ding
wegschieten. Waarheen? Goede vraag. 'Hé, moet je kijken', zeg ik, als we
bij de plek komen waar we het varken in de verte zagen scharrelen.
Allemaal takjes, mos en bladeren op een hoop. 'Dit lijkt wel een ketel.'
Ineens geroep. 'Daar gaat ie!' Iedereen begint in het wilde weg te
rennen. 'Stop!' roept P. 'Hier blijven! Niet rennen! Niet schreeuwen!'
Maar het kwaad is al geschied. Nu kunnen we opnieuw beginnen.


D. en P. gaan op onderzoek uit. Ik blijf bij de rest. Fluisterend leg ik uit
wat het behelst om een varken te vangen. 'Als we hem nu niet te pakken
krijgen, is het einde oefening. Er mag geen takje knappen. Een varken
hoort en ruikt alles.' Onderwijl drijf ik de vrijwilligers voorzichtig op
richting auto's. Die staan geparkeerd bij een maisveld. Aha. Daarom is
het varken zo dik. D. en P. komen terug. Ze hebben het zwijn in het
mais gespot. Er zit niks anders op dan wachten. We staan achter een
dikke boom, roerloos te kleumen in het vochtige novemberbos. Het
schemert al. Net als ik denk die komt niet meer terug, gebeurt het toch.
Als het zwijn in zicht komt, kan ik nauwelijks een gil onderdrukken.
Een hoogdrachtig vrouwtje! De spenen slepen al over de bosgrond. Nu
snap ik alles. Haar omvang en die ketel (werpnest) in aanbouw. Daarom
is ze teruggekomen. Ze staat op het punt van werpen.


We overleggen vliegensvlug. 'Door de narcose zal geen big het redden',
waarschuwt P. Maar is er keus? Als deze moeke afgeschoten wordt, blij�
er helemaal niemand meer over. P. laadt zijn verdovingsgeweer. Na drie
pijltjes gebeurt er nog niks. Het vrouwtje zit vol adrenaline en gee� zich
niet gewonnen. Ze vecht voor het leven van haar biggen. Pas als ze de
dosering binnen hee� voor een zwijn van ruim 200 kilo - we schatten
haar op 80 - wankelt ze om. En nog moet P. met de hand bijspuiten.


De volgende dag bevalt de Brabantse Moeke van acht kerngezonde
biggen. Waar? Op Het Beloofde Varkensland natuurlijk! 
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BabyBig
gestreeld vlees


Bij grote uitzondering moet ik in een nachtje van huis. Ik ben uit-
genodigd op de Land- en Tuinbouwsalon in Roeselare. We vertrekken
in het rietbusje, volgepakt met Familie Bo�ont in replica's. De Belgen
kijken hun ogen uit als we onze stand opbouwen. Daar staan Brutale
Griet en Rosamunde op ware grootte. Vrouw Vos met haar rode krul-
haar, Aagje steekt haar eigenwijze neus de lucht in, Billie Bo�ont, de
hele familie is vertegenwoordigd. De beurs wordt 's avonds in de
congreszaal geopend door de minister van Economische Zaken. Ineens
hoor ik mijn naam. 'Ik wil in het bijzonder mevrouw Dafne Westerhof
welkom heten, de Nederlandse dame die u morgen een workshop
varkensmassage zal geven.' Varkensmassage? De zaal begint te klappen
en komt niet meer bij van het lachen. 'Er valt hier een beste boterham
voor u te verdienen mevrouw', vervolgt de minister. 'We hebben hier
een hele grote varkensstapel in België.' 


De volgende dag staat het zwart van de boeren. Allemaal een �yer in de
hand, die de organisatie speciaal hee� laten drukken: 'varkensmassage
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De man staat in de Bijlmermeer. Gelukkig, denk ik meteen, niet zo ver
weg. 'Zal ik komen?' Maar het zwijntje blijkt er inmiddels al vandoor.
'Belt u weer als er nieuws is', vraag ik. Dat zal hij doen. Een poosje later
gaat de telefoon opnieuw: 'Ik heb hem weer gezien! Niet zo groot,
eigenlijk heel klein en helemaal zwart. Maar ik krijg hem niet te pakken.'


Ik leg uit dat het waarschijnlijk om een jong hangbuikzwijntje gaat en
dat hij er absoluut niet achteraan moet gaan rennen. 'Misschien kunt u
de honden eerst naar huis brengen?' Ik ben er niks gerust op. Wel over
de man, niet over de honden. Als hij ze maar in bedwang kan houden.
'Belt u maar als er nieuws is. Maakt niet uit hoe laat. Ik blijf wel op.'


Daar is hij weer: 'Het zwijntje is onder het prikkeldraad verdwenen, de
Bijlmerweide op. En nu zie ik helemaal niks meer. Het is hier hartstikke
donker en het regent pijpenstelen. Ik ga nu naar huis.'


De volgende ochtend ben ik al heel vroeg op. Ik word verwacht op een
milieumarkt in Amsterdam. Beesten voeren en daarna snel alle spullen
opladen. Foto's, de maquette van de Scharreltram, een TV toestel, de
videorecorder met de Bo�ont-tapes, en zo nog wat. Zoals altijd weer
een heel gedoe. En midden in dat gehaast en gevlieg word ik gebeld. 'U
spreekt met kinderboerderij de Bijlmerweide. We hebben vanochtend
vroeg een hangbuikzwijntje gevonden in de schaapskooi. Hij lag tegen
de schapen aan te slapen. Ik heb hem in een hokje bij de entree gezet.
Kunt u komen?'


En zo wordt Dappere Dodo op 20 mei 2006 de ster van de milieumarkt.
We halen hem op van de Bijlmerweide. Tijd om hem naar de Bo�ont-
boerderij te brengen is er niet meer en waarom ook? Dit dumpbiggetje
kijkt me zo vol vertrouwen aan. Die kan ik makkelijk meenemen. Zou
hij eigenlijk wel gedumpt zijn? Wie weet is hij ergens uit een tuintje
ontsnapt en loopt iemand hem nu wanhopig te zoeken. De volgende
dag bel ik de Telegraaf. Ze zullen een foto van Dappere Dodo plaatsen.
TV Noord-Holland komt ook langs voor beelden en een oproep op TV
of iemand een hangbuikzwijntje mist. Niks. Een noodkreet op mijn
weblog? Het blij� stil. Dappere Dodo mag blijven.








Gieltje
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roept D., 'de varkensbrok is bijna op', en weg is ie. Gewapend met een
bezem ren ik naar de grote stal en begin aan de vloer. Even later belt D.
Op rustige toon vertelt dat hij uit het busje gezaagd moet worden. Hè??
Ineens realiseer ik me dat ik de sirenes op de dijk wel gehoord, maar niet
geregistreerd heb. D. is in de bocht frontaal op een tegenligger geknald.
Hij lee� nog en dat mag een wonder heten, zegt de brandweer.
De politie en de ambulance beamen dat. De pers is ook aanwezig.
Hoe weten zij dit? O ja, via het communicatiekanaal van de politie
natuurlijk. Van het romantische rietbusje is niks meer over. 


We zitten bij de kachel te shaken. Het scheelde niet veel of D. had hier
nooit meer gezeten. Nu hee� hij een schram op zijn been en moet nog
een prik halen. Dat is alles. En dan gaat de telefoon.


'Ken je me nog? Ik was vorig jaar op je workshop. Ik ben degene die op
dat proefdierlaboratorium werkt, weet je nog? Moet je horen. We
moeten een big doodspuiten. Maar we vinden het zielig. Zou die bij jou
mogen? De proef is net klaar. Ze is nu nog onder narcose. Kun je heel
snel komen? Onze baas is een paar uurtjes weg. Je snapt het wel.'


'Maar ik heb geen busje meer!', roep ik. 'Hoe moet ik dat doen?'
Onmiddelijk Giel bellen. 'Giel, help ik heb je auto nodig!' 'Oh wat baal
ik hiervan, mijn rijbewijs is net ingetrokken. Neem een taxi!' roept Giel.
Maar een taxi gaat geen piesende big vervoeren. Veel te riskant ook.
Ik krijg niemand anders te pakken. Wat nu? De Volvo! De Volvo staat al
maanden op non actief. Er zit zelfs geen accu meer in. Op dat moment
staat de sleepwagen met de brokstukken van het busje op de dijk.
D. sloopt de accu er uit. We houden onze adem in. De Volvo start!


Met het karretje en de laboranten lopen we naar de li�. De big kan nu
ieder moment uit de narcose komen. Als de bliksem dat lab uit. Ik knik
links en rechts. 'Goedemiddag, goedemiddag.' Verbaasde blikken.
Maar dan zijn we al weer een verdieping lager. De Volvo staat voor de
parkeergarage. Nu de portier nog. Ik groet hem met bonkend hart en
dan staan we buiten. Klep open, big erin, gas. Eens maar nooit weer.


Die avond ligt Repelsteeltje met de poezen voor de kachel. Niet alleen
D. had een beschermengel op 25 januari 2007. 
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Zwarte Prins
liefdesbaby


Vandaag spelen we gynaecoloogje. Dierenarts P. is de gynaecoloog, D.
doet de ziekenbroeder en ik ben Pleegzuster Bloedwijn. We gaan negen
varkensvrouwtjes scannen. Moeke, haar biggen, en niet te vergeten
Miss Universe. Ik mag de gel smeren. Moeke en Miss Universe een
�inke dot, de biggenbuikjes hoeven maar een klein likje. De rooie doet
niet mee. Dat is Prins Harrie, de enige man uit het nest. Hij loopt lekker
buiten en weet van de prins geen kwaad. Maar door zijn toedoen liggen
alle dames nu onder narcose. D. rolt de monitor naar de onderzoeks-
tafel en P. pakt zijn echoscoop. 'Zullen we dan maar?'


Het is allemaal begonnen met de reddinsgactie van Moeke, het
gedumpte varken uit het Brabantse bos, zo'n half jaar geleden. De dag
na haar komst werpt ze acht biggen in de melkerij. Zeven dochters en
een zoon. Hem noem ik meteen Prins Harrie. Niet alleen door zijn rode
haartjes, maar ook vanwege zijn gedrag. Binnen een paar dagen is
meneer al de oudste beweging ter wereld aan 't oefenen op zijn zusjes. 
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Brammetje & Bonestaakje
veertien spenen


Het jaar 2005 brengt niet alleen BabyBig. Het Beloofde Varkensland
wordt in maart de coverstory van de zaterdagbijlage van Het Parool.
Acht pagina's, veel foto's. Daardoor kom ik bij Frénk van der Linden op
TV en er komt een Familie Bo�ont soap op RTVNH. Familie Bo�ont
in 16 delen. Elke a�evering een andere bo�ont in de hoofdrol. Zo ook
Brammetje. Brammetje wordt geboren op een kinderboerderij. Moeder
krijgt 17 biggetjes, maar ze hee� 14 spenen. Drie biggetjes komen dus
niet aan de bak. 't Maakt de kinderboerderijbeheerder niet uit. Tijd om
buiten de boot gevallen biggen met de �es groot te brengen hee� hij
niet (of maakt hij niet). 


Twee bezoeksters zien de pechvogeltjes op de kinderboerderij aan de
kant liggen. Ze nemen er alletwee eentje mee naar huis. Brammetje
komt in een warm nest terecht. Fretjes, poezen, stinkdieren. Dat
piepkleine biggetje kan er ook nog wel bij. Hoe moet hij heten? Aad
Karbonaad? Bram Achterham? Na een week belt de kinderboerderij-








46


2005
BabyBig


Brammetje
Bonestaakje
Opaatje
Gieltje
�eo
Wim
Brutus








38


Maar dit was wel precies waar ik stiekem op gehoopt had. Door middel
van schoonheid iets teweeg brengen. De jaren daarna wordt het vaste
prik; op Dierendag in Amsterdam 'iets over varkens doen'. 
'Dafne's Dierendagacties' nemen steeds grotere vormen aan en zo zit ik
ik op 4 oktober 2002 met een biggetje in de etalage van boekhandel
Scheltema. �eodor Holman op een strobaal tegenover ons. Passanten
kijken buiten op klapstoeltjes toe, er hangen geluidsboxen aan de gevel.
'Vertel maar', zegt �eodor en dan steek ik van wal. Over de boeren-
school, de bio-industrie, varkens�ats, Billie Bo�ont & Co en het
biggetje op mijn schoot: Miss Universe. Ook doe ik mijn concept 'Het
Beloofde Varkensland' uit de doeken. Het staat buiten zwart van de
mensen. Ze tikken tegen de etalageruit. 'Hoeveel moet dat biggetje
kosten?' Na drie uur sluit �eodor het marathoninterview af. De tijd is
voorbijgevlogen, de meeste mensen zijn al die tijd blijven zitten en staan.


Het plan voor de etalage was in de voorbesprekingen nog veel wilder
geweest. Zou het niet leuk zijn om Aagje te masseren in de etalage,
stelden de etaleurs voor. Ze zagen het helemaal voor zich. Ik barstte in
lachen uit. Aagje is inmiddels vier jaar en van dat lieve biggetje van
weleer is niks meer over. Als ze de winkel willen verbouwen, dan
moeten ze deze rouwdouwer zeker uitnodigen. Succes verzekerd. 


Maar al een poosje liep ik met het idee rond om met een beeldschoon
varkentje mensen te verleiden na te denken over de productie van vlees. 


Vlak voor Dierendag krijg ik een door de moeder verstoten biggetje in
de schoot geworpen. Een Göttinger zwijntje. Als proefdierras
ontwikkeld aan de universiteit van Göttingen. Miss Universe. Zwart
kopje, zwart kontje. Een roze lij�e. Het roze van de opeetvarkens, het
zwart van de hobbyvarkens. Twee vliegen in een klap. Want sinds de
komst van Stalker en Lady Lolita weet ik dat er verborgen varkensleed
bestaat bij de mensen thuis. Ook dat moet maar eens verteld worden. 


En zo komt Miss Universe in de etalage trecht. Dierendag 2002 krijgt
een literaire afsluiting. Miss Universe wordt toegesproken door Rudy
Kousbroek. Hij leest haar zijn varkensversjes voor. Het kan haar
goedkeuring wegdragen.








44


onmiddellijk te vertrekken. Dat doen ze. De krijsende Maximiliaan
wordt van de trap geschopt en valt naar beneden. Ze laten hem gewond
op de gracht achter, vastgebonden aan een Amsterdammertje. Het is al
laat en de studenten willen nog naar een ander feest. Bovendien hee� de
koster de politie gebeld. Wegwezen dus. Tot zover de feiten.


Ik zoek Maximiliaan op in Klazinaveen. Hij is die bewuste nacht weer
naar zijn oude adres teruggebracht door de dierenambulance. Er zijn
ook nog tien brandweermannen aan te pas gekomen. Wild van angst
was Maximiliaan geen dierenambulance meer in te krijgen.         


Gewapend met een kilo druiven en een verslaggeefster van de Telegraaf
in mijn kielzog, loop ik het tuintje in. Achterin staat een ongecastreerde
beer. Lieve ogen, rode wimpers, mooie brede voeten en wat een
expressieve lichaamstaal. Ik stap het hok binnen en ga op mijn hurken
bij hem zitten. 'Ben jij Maximiliaan?' Hij knort. De druiven zijn een
schot in de roos.


Vlak voor Kerst halen we hem op. Vanwege zijn trauma moet P. hem
narcotiseren voor de reis naar Het Beloofde Varkensland. Deze keer is
Eenvandaag erbij en de reporter blij� de hele weg mee terug naast ons
rijden. Driving home for Christmas. Als we de dijk opdraaien, staat de
verzamelde pers ons al op te wachten. Televisie, kranten, onderweg ben
ik al voor de radio geïnterviewd. Maximiliaan wordt ingehaald als een
held. Maar de held is nog lang niet bij zijn positieven. Dat levert
ongeduldige journalisten op, die Max 's avonds nog in het nieuws
moeten hebben. 'Is ie nog niet wakker? Kun je hem niet wat opporren?'


De volgende ochtend is er een bom ontplo� in de boerderij. Alles ligt
tegen de vlakte. Maximiliaan is dwars door de ramen gegaan. Punten glas
in zijn nek. Wat ruikt het hier toch vreemd, denk ik. Hee� hij met zijn
neus de gasleidingen van de muur gerukt! Zodra hij me hoort, draait hij
zich razendsnel om en stormt met wijdopen bek op me af. 


P. wijt het aan zijn opgelopen trauma plus de nieuwe omgeving. En Max
ruikt Miss Piggy achter de deur! Helemaal gek wordt ie daarvan. Maar
daar is wat aan te doen. Na de operatie leg ik een deken over hem heen.
En wie gaat daar boven op z'n hoofd zitten? Boy George!
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Wildeman
gezwijnd


Denkt iemand nog wel eens aan Sneeuwvlokje? Het witte wilde zwijntje
dat in mei 2005 heel Nederland op stelten zet? Als Giel Beelen op de
radio zegt dat het beestje welkom is bij Familie Bo�ont, om te voor-
komen dat het doodgeschoten zal worden, is het hek van de dam.
Iedereen bemoeit zich er mee, tot de politiek aan toe. Het is een komen
en gaan van media op Het Beloofde Varkensland. Prem Radhakishun
komt ook langs voor een reportage. 'Wat ben jij nou? Zo'n vervelende
dierenactivist of gewoon een prachtmens?' In die tijd krijg ik ook een
mailtje van iemand uit het hoge noorden. Of ik interesse heb in een
vriendje voor Sneeuwvlokje? 


Als Dappere Dodo hier nog niet zo lang is, schiet me die vraag weer te
binnen. Ik merk dat hij te veel aan mijn rokken hangt. Soortgenoten
genoeg bij Familie Bo�ont, maar niet van zijn lee�ijd. Ik heb het nog
niet gedacht, of daar meldt de wildzwijnenman van Sneeuwvlokje zich
weer. Hij is gestopt met fokken, maar nu zijn er onverwacht toch weer
frislingen geboren. Iets voor jou? Ik begrijp er niet veel van. Wilde
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'Eet u vlees?', vraag ik vervolgens. Dat blijkt in alle gevallen zo te zijn.
Maar voor een varken met een naam gelden kennelijk andere regels.


Ik vertel de slager over Het Beloofde Varkensland en de School voor
Dierenliefde, die ik aan het oprichten ben in Amsterdam. Brutus kan
daar een mooie rol in gaan spelen. Terug in de winkel krijg ik een stukje
worst. 'Hier proef maar. Van mijn vorige varken. Daar heb ik een prijs
mee gewonnen.' De slager wijst naar een oorkonde aan de wand. Ik
wikkel het stukje worst in een servetje. 'Lekker, dankuwel. Ik bewaar het
voor straks op brood.'


'Wat heb je met die worst gedaan?' lacht �eodor Holman, als ik het
hele verhaal 's avonds aan hem vertel. Ik ben te gast in het Parooltheater.
'Wat denk je? Aan de poezen natuurlijk. Het is toch Dierendag?' Ik  laat
foto’s van de enorme Brutus zien. Het publiek is onder de indruk.


De maandag daarop komen de slager en zijn vrouw op Het Beloofde
Varkensland kijken. 'Meid, wat een plek. Wat zou ik hier zelf graag
zitten. Een paar varkens lekker buiten en hun vlees aan huis verkopen.' 


De slager stemt toe. 'Maar ik doe het niet voor niks.' Natuurlijk niet.
Daar was ik ook helemaal niet op uit. 'Wat dacht je van 1000 euro? En
hoe vertel ik dit aan mijn klanten?' 'Als ik ze dat nou eens zelf vertel', stel
ik voor. 'Ik ga gewoon achter de toonbank staan en vraag of ze een
stukje levende  Brutus willen kopen in plaats van een pond hamlappen.' 


D. verdeelt Brutus op internet in stukken en de verkoop kan beginnen.
Zijn billen zijn 't eerst weg. Dan zijn mooie oren. Maar het geheime
varkensplekje, de V-spot, brengt het meest op. Giel Beelen wordt de
gelukkige. En zo sprokkel ik de 1000 euro bij mekaar. Commentaar in
de kranten: geweldige actie of belachelijk gedoe. Met alle gulle gevers
gaan we Brutus ophalen. Het wordt een feestelijke bijeenkomst. Greet,
de hartelijke slagersvrouw, zorgt voor ko�e en schalen lekkers in het
werkplaatsje naast de rookoven. Het ruikt er verrukkelijk, om �auw van
te vallen. Ik steek gauw een marsepeinen varkenskopje in mijn mond.
Ook lekker. Dan nog een wandeling met Brutus door het dorp.
Brutus blij� leven. Een dag om nooit te vergeten. 
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zwijnen fokken? Kan dat dan? Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Zou
zo'n wild zwijntje goed gezelschap kunnen zijn voor Dappere Dodo? 


Onderweg koop ik een Telegraaf bij de benzinepomp. Dappere Dodo
staat er in. Als we aankomen hee� de wildzwijnenman de krant ook
opengeslagen op de keukentafel liggen. 'Dus dat wordt zijn nieuwe
vriend?' Ik glimlach. 'Mogelijk.' Hij hee� een heel hok vol everzwijnen.
Keilers, baggen en frislingen, o�ewel vaders, moeders en kleintjes.
Ze zijn niet voor de poes, dat zie je zo. Ze maken een jachtige indruk
en rennen voortdurend van binnen naar buiten en omgekeerd.
Veel anders is er ook niet te doen. Ik hoor dat ze er voor het vlees zijn.
De frislingen zijn niet piepjong meer, maar hebben nog wel hun streepjes-
pyamatjes aan. Zal zo'n zwijntje zich �jn voelen bij Familie Bo�ont?
Ik waag het erop. Als ik het niet doe, hee� Dappere Dodo geen vriendje
en de frisling geen lang vrij leven. 


Even later zit er een geschrokken zwijntje in de bus. Plus een jute zak
met Groningse suikerbieten. Allebei cadeau gekregen. Voor de zeker-
heid zit het zwijntje in de grote bak met de lage wieltjes, die voor het
vervoer van de Zangeres was gemaakt. De hoge wanden komen nu zeker
goed van pas. Het zwijntje zal hier beslist niet uit kunnen komen.


Ik laat de nieuwkomer de eerste nacht maar in de bus slapen. Wel
zo rustig voor hem. De volgende ochtend tuur ik nieuwsgierig door
het raampje. Hoe zou het met hem zijn? De bak is leeg! Het zwijntje
ligt ernaast. Vanuit stilstand hee� hij een onmogelijk hoge sprong
gemaakt. Zo. Ik heb meteen kennis gemaakt met de vindingrijkheid van
het wilde zwijn. Dit is een knaapje om rekening mee te houden.
Aanvankelijk erg schuw en argwanend, slaapt hij binnen een week met
zijn lange snoet onder mijn haar. Hij ruikt heel anders dan de andere
varkens. Heel kruidig. Naar lavas, de maggi-plant. Dappere Dodo ligt
naast hem. Wat is hij trots op zijn stoere vriend. 


PS
En Sneeuwvlokje? Het hee� niet zo mogen zijn. Dat lag niet aan onze
inzet. Vrij kort na die commotie werd ze afgeschoten. Hoe ik dat weet?
Ik ging naar een vergadering van de jagersvereniging want Sneeuwvlokje
was een van de agendapunten. En zo hoor je nog eens wat.








76


Hangbuikzwijntjes kunnen al binnen het jaar tienervadertjes en tiener-
moedertjes worden. Daar moeten we dus snel bij zijn. Ook al omdat
Prins Harrie een enorme commotie bij Familie Bo�ont teweeg brengt.
Deze baby is namelijk de enige intacte beer op het erf. Alle berige
zeugen ruiken hem al op een kilometer afstand. Aagje, Vrouw Vos, Miss
Piggy. Vrouwen van 250 à 300 kilo. Er wordt gevochten om de kleine
Prins Harrie.


We prikken een datum voor zijn ontmanning. Maar op de afgesproken
dag hee� P. een spoedklus in Afrika. 'Niet erg', zeg ik. 'Prins Harrie zit
voorlopig achter gaas. Wat kan er gebeuren?'


Uitgerekend die dag is Miss Universe berig. Ze schuurt met haar kont
tegen het gaas waar Prins Harrie maar wat graag zijn neus door steekt.
Ze kunnen niet bij elkaar, ik ben gerust. Een uur later kom ik buiten.
Prins Harrie zit bovenop Miss Universe. Hij hee� zich zo plat als een
aal gemaakt en zich tussen de planken van een hek doorgewurmd.
Vervolgens is hij op het stoepje van het voorhuis gaan staan en Miss
Universe hee� zich aangeboden. Aan het smoeltje van Prins Harrie kan
ik zien dat het allemaal al gebeurd is. Varkens maken werk van de liefde.
Porren elkaar in de zij. Als de zeug de sta-re�ex krijgt en stokstijf blij�
staan, wil ze gedekt geworden. Voor de daad zelf wordt ook ruim-
schoots de tijd genomen, soms wel twintig minuten. Maar dit is het
moment van samen een sigaretje roken en gezellig napraten. De natuur
hee� zijn werk gedaan. Ik kan niks meer.


Op de monitor zien we dat Prins Harrie zich hee� laten gelden. Niet
alleen Miss Universe is drachtig. Zijn moeder en zussen moesten toch
gesteriliseerd, dus dit is het moment. Maar Miss Universe? 'Een ouder
vrouwtje. Niet zonder risico', zegt P. Ik hoef er geen seconde over na te
denken. 'Miss Universe woont hier al vijf jaar. Al krijgt ze in haar eentje
honderd biggen. We zien wel wat er van komt.'


Miss Universe wordt op 9 augustus 2007 moeder van vijf biggetjes. De
eerste drie zijn dood geboren. De vierde, met open verhemelte, wordt
niet ouder dan een dag. De vijfde overlee� het. Zwarte Prins. Liefdes-
baby van Prins Harrie en Miss Universe. Missie is door het dolle heen
dat ze een kind hee�, maar melk hee� ze niet. Wat te doen? 
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Zangeres zonder Naam/Opaatje
extreme make-over


Brammetje & Bonestaakje zijn nog geen dag samen, of we gaan al weer
een ander varken ophalen. Een heel erg oud besje dit keer. Ze woont op
een terrein naast het spoor in Amsterdam-West bij een dierenopvang.
Maar niet voor lang meer, want de oprichter is overleden en de opvang
houdt op te bestaan. Voor alle dieren is inmiddels een ander adres
gevonden. De wasbeertjes gaan naar stichting Aap en voor Miep, de
ezel, is ook al een nieuwe plek gevonden. Maar niemand wil het  stok-
oude varkentje hebben. De beheerder vertelt dat iemand voorstelde het
dan maar dood te komen schieten. Hoezo doodschieten? Zelfs euthana-
sie is ondenkbaar. En terecht! Maar de stichting gaat deze week de�ni-
tief de deuren sluiten. Er moet nu dus wat gebeuren.


Jaren terug, toen ik me tijdens de boerenschool overal aan het oriënte-
ren was, ben ik wel eens bij deze dierenopvang geweest. Pieter, de
oprichter, vertelde dat hij begonnen was met vogels, maar dat er steeds
meer andere dieren bijkwamen. 'Slangen, wasberen, zelfs een wolf. De
mensen doen maar wat', zei hij. 'En dan willen ze er weer vanaf.'  Nu ik





