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winterpaardenstalling, maar we willen zo graag een vast adres voor haar.
Ze is een maand of tien oud, dus ze gaat nog lang mee. Wie helpt ons en dit
zwijntje uit de nood? Dit bericht is bedoeld voor Dafne, die mijn collega al
aan de telefoon gehad hee�. Met vriendelijke groet', 


Ik ben inderdaad al op de hoogte. Het is een gruwelijke geschiedenis.
'De griezels gaan je over de grauwels', zou mijn oma gezegd hebben. 


Het is de eerste rit met de nieuwe bus. Door een gulle gever kunnen we
weer grote varkens vervoeren. D. hee� een hele stapel afzetschotten
gezaagd. Als we die aan elkaar koppelen, kan het schuwe zwijntje straks
maar een kant op en dat is de bus in. We moeten helemaal naar ergens in
Zeeland tegen de Belgische grens aan. De inspecteur van de Dieren-
bescherming staat ons op te wachten op de plek des onheils. Ik wil per se
het schuurtje in. 'Weet je zeker dat je naar binnen wilt?' vraagt hij.


Achter het deurtje ligt een stapel botten. Zouden de varkens over elkaar
heen geklommen zijn om er uit te komen? 'De eigenaar hee� ze
opgesloten en is verhuisd. Het huis bleef leegstaan. Toen de stank niet
meer te harden was, sloegen de buren alarm', vervolgt de inspecteur.  Ik
raap een paar botten op en doe ze in een plastic tasje. Erger dan dit kan
niet. Een ding snap ik niet. Als het ontsnapte varkentje terug gegaan is
naar dit schuurtje, waarom zijn de overblijfselen van haar familie dan
niet opgeruimd en haar daar gevoerd? Dat had een stressvolle vangactie
gescheeld. Ik vraag het maar niet. De inspecteur is ook ontdaan. 'Jullie
gaan toch zeker wel achter die man aan?' vraag ik. Maar dat schijnt niet
te kunnen. Ook dat snap ik niet, het nieuwe adres moet toch te achter-
halen zijn, lijkt me.


Het varkentje verbergt zich achterin een paardenbox. Ik zie meteen dat
ze veel te dik is. Ze vliegt tegen de muren op als we haar voorzichtig
benaderen. Uit alles blijkt dat we met een zeer getraumatiseerd beestje
van doen hebben. De tunnel van schotten is een uitkomst, anders
hadden we het kunnen vergeten. Op Het Beloofde Varkensland vindt
het Zeeuws Meisje haar steun en toeverlaat in Lamme Zus. Wat heerlijk
om te zien dat ze zich bij een ander varken weer veilig kan voelen. Er is
dus nog hoop. 
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Hij jaagt. Z'n hele leven lang al. Maar wat hij nu hee� meegemaakt,
zoiets is hem nog nooit overkomen. Hij aarzelt weer. 'Vertel maar', zeg
ik. En dan kan ie niet meer stoppen. Een lang weekend uit jagen met de
jongens. Plotseling stui� er een wild zwijn uit het struweel met
frislingen. Frislingen?! In de eerste week van januari al! De jagers
schrikken zich wild. Onmiddellijk blazen ze de jacht af. Maar
zweethond Kees scheurt al achter de biggetjes aan. Kees krijgt drie
frislingen te pakken. Loes overlee� het avontuur. Zweethond? Jagers-
ethiek? Nooit van gehoord. Zo leer je nog eens wat.


Dan volgen veel foto's. Twee mannen buiten met jachthoorns. Ze kijken
trots de lens in, allebei een frisling op de arm. 'Mijn' jager met Loes. Zijn
collega hee� er een met lichte streepjes. Ik zie wat bloed op zijn
regenpak. Die hee� het niet gered, hoor ik later. Loes wel, getuige de
foto's. Loes gewikkeld in een handdoek. Loes die ko�emelk krijgt uit
een spuitje. Loes in de armen van weer een andere man. De jagers zijn
een en al toewijding. En dan nog die foto's in badjas en pyamabroek. 


We spreken af bij de jager thuis in een vinexwijk. Op de stoep staat een
reus van een man met een cavia aan een hondenriempje. Ik heb nog
nooit zo'n diertje gezien. Zo klein en stoer tegelijk. 'Over een jaar heb ik
een joekel van een wild zwijn in de kamer staan', zegt de jager. 'Mag Loes
op Het Beloofde Varkensland wonen?' Waarom heet ze toch Loes, wil
ik weten. 'Zo heet de dame die onze jachthutten regelt.' 


Ik maak ook kennis met zweethond Kees. Is dat opdondertje de
boosdoener? Als Loes niet in de armen van de jager ligt, gaat ze in de
bench. Ze is als de dood voor Kees. 'Kees. Zit', bast de jager. Hij en zijn
vrouw zijn aardige, openhartige mensen. Ik vraag honderduit en krijg
overal antwoord op. Hij is net zo bezeten van de jacht als van Loes. Dat
van Loes snap ik (wat een droombiggie!) maar de jacht? Ze zullen haar
zondag brengen. Maar vrijdagmiddag krijg ik een mail: 'Haal haar
alsjeblie� nu op, ik hou het niet uit, ik kan haar niet missen!'


Loes. Heel gek, ik kom maar niet los van die naam. Op een nacht duurt
het opwarmen van de melk haar te lang. Ze bijt in m'n been. 'Au! Wat
ben jij een strenge ju�rouw.' Ju�rouw? Ju�rouw Loes! Nu klopt 't.








Mister Frisling met Zeeman
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moet doen wat hij niet dur�. Als P. dat bio-industrie biggetje nou eens
live op TV onder volledige narcose ontmant? Met Giel als assistent?
Welke varkensboer zou hier aan mee willen werken? 
Ik denk meteen aan G. De knappe Limburgse varkenshouder die op zijn
vrijgezellenfeest door zijn vrienden naar Het Beloofde Varkensland was
ontvoerd. G. hee� economie gestudeerd aan de Universiteit van
Amsterdam. Nooit was hij van plan geweest om varkenshouder te
worden, maar behoedde het bedrijf van zijn vader voor een faillisement
ten tijde van de varkenspest. G.'s studievrienden vonden dat ik
de bruidegom maar eens een lesje moest leren. Maar tijdens de
geanimeerde voorbespreking van het feest bleek een van hen, een leuke
huisarts, ook mee gecastreerd te hebben. 


Ik bedacht het Varkenstribunaal, ter lering en vermaak. De geblind-
doekte G. werd door 'zijn varkens' op het matje geroepen. Ieder varken
las een vraag op van een brie�e. Gewetensvragen met een knipoog, die ik
zorgvuldig uitgedacht had. G. ging er sportief op in en hij won mijn
symphatie. En wat hebben we gelachen. Die blik van G. toen zijn
blinddoek eindelijk af mocht en hij al zijn vrienden op de stro-tribune
zag zitten met een varkensmasker op!


Ik bel G. en hij is meteen enthousiast. Ik kan een pasgboren beertje
komen halen. Als we aankomen, ligt er net een zeug te baren. G. kijkt er
naar met een zacht gezicht. 'Ik zou veel liever niet castreren, zegt hij,
maar dan wil Duitsland mijn biggen niet meer afnemen.' G. is niet de
enige varkenshouder die ik dat heb horen zeggen. Ik mag Beertje niet
betalen. Cadeau van G. aan Het Beloofde Varkensland.


De hele VARA crew is weg van Beertje. Onze P. brengt hem onder
narcose. Dan gee� Giel het mesje aan, staat erbij en kijkt er vooral niet
naar. Onderwijl vertel ik de kijkers thuis dat een biggencastratie gewoon
een operatie is. En dat ook consumenten verantwoordelijk zijn voor
dierenwelzijn. Kwestie van meer willen betalen voor hun karbonade.


Zwarte Prins wil eerst niks van Beertje weten. Na een week zijn ze
onafscheidelijk. Ook Miss Universe gaat uiteindelijk overstag. Zwarte
Prins slaapt in het midden, moeder aan de ene kant, zijn stiefbroertje aan
de andere kant. En ik heb nu twee biggen aan de �es.
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begonnen met een zeug.' Nu is haar man voorzitter van de LTO
Vakgroep Varkenshouderij in drie regio's. Ik denk dat Boer Edwin een
PR kans ruikt met het pensioen voor zijn superfokzeug en gelijk hee� ie.


We gaan nog even naar achteren. Haar eigen biggen zijn al gespeend,
maar zeug 1281 ligt nog in de kraamkooi. Nog even pleegmoeder zijn
voor een stel biggen van een collegamoeder en dan had haar leven er op
gezeten. Als ik haar het goede nieuws vertel, komt ze half overeind. Wat
een zachte ogen. De boer hee� gelijk. Dit varken hee� wat. Dan nog
even naar big 170, die al verhuisd is naar de opfokstal. Als enige hee� hij
een zwarte vlek op zijn roze bil. De prijsrozet van de gelukkige die straks
met zijn moeder herenigd gaat worden. 


Op 8 december 2009 staat Eenvandaag al vroeg op de stoep. We hebben
de hele nacht doorgehaald voor de ontvangst van moeder en kind.
Ik heb een lamme hand, want ik heb 169 biggetjes uitgeknipt en  door-
genummerd. D. is nog druk doende ze op de stalmuur te bevestigen.
Het ziet er prachtig uit. Wat een staat van dienst. Nummer 170 ligt hier
straks met zijn moeder in het stro. De slagroomtaart staat al voor ze
klaar. Eenvandaag �lmt alles en dan spring ik achter het stuur van de
bus. Op naar Heerhugowaard.


Superfokzeug 1281 zit al te wachten in de zeugenstal. Ik hang
felgekleurde slingers op aan de buizen van de stalinrichting en maak
haar nieuwe naam bekend: La Mama. 'Die zeug hee� me een loer
gedraaid. Ze had al veel eerder naar de slacht gemoeten, maar ik was me
aan haar gaan hechten.' De boer lacht. 'En nu krijgt ze een pensioen.'
'Zo. Dat staat er mooi op', zeg de regisseur. 'Nu het inladen nog.' Eerst de
hereniging. En dan lopen La Mama en zoon de klep op - jargon voor
enkele reis slachthuis - maar het wordt Villa Varkensgeluk. Daar gaan ze
de rode loper over en plo�en neer in het stro. De slagroomtaart raakt ze
niet aan. De volgende ochtend hee� ze de mooie biggenwand gesloopt.


Het is druk op La Mama's welkomstfeestje. Varkensvrienden, dieren-
artsen, de boer met zijn hele familie; vrouw, kinderen en ouders. Live
muziek van Jaro's band. Namens de Vakgroep Varkenshouderij krijg ik
een cheque overhandigd. 1281 euro! 'Hoe heet de big?', vraagt iemand.
Dat laat zich raden. Edwin natuurlijk.
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Zeeuws Meisje
schuilen bij lamme zus


Dit wil ik niet meer. Ik heb Het Beloofde Varkensland opgericht
als voorlichtingscentrum over de productie van vlees met roze bio-
industrielummels als hoofdrolspelers. Het gaat hier over opeetvarkens.
En nu lijkt het hier verdorie wel een opvang voor gedumpte hangbuik-
zwijnen aan 't worden. Maar groot of klein, een varken in nood is een
varken in nood. En hoe zwak het vlees is, blijkt  alweer niet lang na de
komst van LadyBoss. Want dan krijg ik de volgende mail:


'Goedendag, wij van de Dierenbescherming hebben eind oktober een
hangbuikzwijn gevangen dat door zijn eigenaar is achtergelaten. Het is
een 80 tot 100 kg zwaar exemplaar uit een nest van zes, waarvan er vijf
door een afschuwelijke hongerdood zijn gestorven. Dit zwijntje hee� het
overleefd door te ontsnappen en hee� ongeveer een half jaar door het dorp
gezworven. Wij hebben haar, door haar te veel en voor haar ongezond eten
aan te bieden, zover kunnen krijgen dat ze in haar schuurtje overnachtte
en konden haar daarna vangen. Ze zit nu tijdelijk bij een collega in de
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over en neem het mee naar binnen. Om te beginnen neem ik het zekere
voor het onzekere: de poezen moeten het opkamertje uit. Ik ga op bed
liggen en leg het kuikentje in mijn decolleté. Zijn kopje piept parmantig
tussen bh en hemdje uit. Hij reageert onmiddellijk op mijn ademhaling.
Zodra ik wat zeg, begint hij te twitteren en stopt daar subiet mee als ik
dat ook doe.  


Ik zet de laptop op mijn knieën. Na wat googelen weet ik het zeker.
Dit is een fazantenkuikentje. Het gele donzen lij�e, de donkere streep
over kopje en rug. Waarschijnlijk niet ouder dan een dag, want de
eitand zit nog op het snaveltje. Maar hoe nu verder? Hij zal toch ook
moeten eten en drinken. Ik heb het nog niet gedacht of hij schiet als een
duveltje uit een doosje omhoog en trippelt razendsnel over mijn keel
naar mijn mond. Met zijn snaveltje pikt hij fanatiek tegen mijn lippen.
Het voelt als kriebelen. Ik snap het. Er is kippengraan, als ik dat nu eens
�jnstamp. Maar hij moet natuurlijk ook drinken. Het kleinste drink-
bakje dat ik kan verzinnen is het omhulsel van een waxinelichtje.


Het is een heel gedoe en nog lang geen succes, maar het begin is er.
Hij hee� een paar druppeltjes water gedronken. En hoe klein hij ook is,
hij weet precies wat hij wil. Na het eten trippelt ie via mijn schouder
onder m'n haar en is vast besloten daar te blijven. Ik durf me niet meer te
verroeren en breng die nacht half zittend door. Ieder zuchtje, iedere
knippering van mijn ogen is het startsein tot een onmiddellijk getwitter.
Je moet wel van steen zijn om hier niet door geraakt te worden. Vanaf de
allereerste seconde hee� dit wezentje zijn lot in mijn handen gelegd.
Er is geen keus meer. Nu ben ik dus ook nog een fazantenmoeder. 


De volgende dag is het zondag en dus weer workshopdag. Dat betekent
rennen en vliegen om de boel aan kant te krijgen. Ik maak Twittertje
voorzichtig los uit mijn haar en leg hem onder het dekbed. Hij begint
meteen te piepen. Als ik voorzichtig onder de lap kijk, rent hij naar me
toe. Ik probeer het nog eens, maar zoef daar is ie al weer. Naar de deur
lopen zonder hem achter me aan is er niet meer bij. 


Bij aanvang van de workshop duw ik iedereen meteen maar even met de
neus in mijn decolleté. Mag ik jullie voorstellen? Dit is Twittertje!
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Pietje & LadyBoss
bij ons in de p.c.


Nog een paar dagen en dan is het Uitmarkt 2008. We doen alweer voor
de vierde keer mee. Een hele eer om een kraam te krijgen op de
infomarkt, terwijl ik toch echt geen theatervoorstelling in de
aanbieding heb. Hoewel, het leven van Familie Bo�ont is een
doorlopende soap. Never a dull moment. En de Poep-parade - een
uitstalling van alle verschillende bo�ontdrollen, inclusief zelf eentje
maken van ontbijtkoek met water - was beslist theatraal te noemen en
een groot succes op de Uitmarkt van 2004. Dit jaar geen poep, maar een
openlucht Bo�ont Bioscoop. Als ik het videomateriaal aan het
doorploegen ben, gaat de telefoon: de Dierenbescherming.


Een tragische gebeurtenis op een kinderboerderij. De bevalling van een
grote Piëtrain zeug komt niet op gang. Als ze eindelijk bevalt is er
niemand bij. Het gaat goed mis. Vier van de zes biggetjes worden dood-
geboren. Zes biggen voor een Piëtrain is verdacht weinig. Niemand is zo
gis om een dierenarts te raadplegen. De zeug ster� de volgende nacht.
Er zitten nog dode biggen in haar. Arm dier. De twee overlevende
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We gooien eten, alleen in het weekend is er niemand en dat vind ik zielig
'Hee� u enig idee...', begon ik, maar de dame onderbrak me al. 'Jazeker.
Hier achter zitten studenten in de Reguliersdwarsstraat. Volgens mij
hebben zij het biggetje hier gedumpt. Maar nu begint iedereen te klagen.
Alles wordt vernield. We hebben hier  van die speciaal aangelegde borders.'


Eindelijk begint het zwijntje te wankelen. Hij valt een paar keer op zijn
rug, maar krabbelt weer overeind. We houden onze adem in. Gaat ie? Ja.
Nee. Ja. Nee toch niet. Ja? Ja? Ja! En net als we denken dit gaat lukken,
neemt het zwarte zwijntje een spurt en verdwijnt met een noodgang de
struiken in.


Na het telefoontje reden we naar de uitgeverij. We inspecteerden de tuinen
en de uitgangen naar de Herengracht. De vensterbank van de kopieer-
kamer leek geschikt om P.’s verdovingsgeweer op aan te leggen. Ik stelde het
hem voor en dat leek hem een goed idee. Maar eerst het voorwerk nog. 


P. en D. stormen de tuin in. Waar is die verdomde big gebleven?
De buurtuinen! D. neemt een aanloop en slingert zich over het meters-
hoge hek heen. Oh god, allemaal schuurtjes en kotjes. Die big kan
overal zijn. En wat is dat? Nee! Een vijver! Help! Waar is die big? 


Na een paar dagen hadden we het hangbuikzwijntje in een routine.
We bouwden een strohuisje tegen de �isse herfstnachten. Iedere dag
voerden we het zwijntje op dezelfde tijd en dezelfde plek. In het weekeinde
gingen we via restaurant Le Pecheur, omdat we vanwege het alarm niet
door het pand van de uitgeverij konden.


De big is uit paniek de goede kant opgevlogen. Nooit een big opjagen,
maar is er keus nu? P. en D. vallen over muurtjes, glijden uit over spek-
gladde bladeren, halen hun handen open aan de rozen en als de big klem
zit in een struik, gooit Peter zijn jas over hem heen.
De big krijst de longen uit haar lijf. Weer een meisje. Ze doet me meteen
aan Bessie denken. Ze hee� een oormerk in. Fijn dan kunnen we in ieder
geval de fokker en mogelijk de dumpers achterhalen. Maar het oormerk
is moedwillig beschadigd. De �oeperds. Als we het pand aan de voor-
kant uitkomen, staat de pers nog op de gracht te wachten. 'Happy end?'
'Ja, happy end.' Dat wel. We zijn er een week druk mee geweest.
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Bokkie
patatje oorlog


Oh wat komt dit slecht uit. Dierenarts P. belt. Hij is benaderd door de
Dierenbescherming. Het gaat om een zwart biggetje in een studenten-
huis. Hij lee� in een bench. De studenten weten niet wat ze er mee aan
moeten. Iets voor jou? vraagt P. Maar mijn hoofd staat ergens anders
naar. Over vier dagen is al weer het Dierendag. We worden dit jaar in
Amsterdam verwacht, op de prestigieuze Zuidas met een pop-up boer-
derij en een stel varkens. In april is er mais gezaaid en op Dierendag
mogen de bo�ontvarkens de rijpe maiskolven zelf oogsten. En er moet
nog zoveel. Al dagen rennen we als overspannen cavia's in de rondte.


Maar een big bij studenten? Dat klinkt nooit pluis. Toch staan ze de
volgende avond als verliefde jonge vaders met het zwarte mannetje in
hun armen voor me. Hij heet Paus. Paus? Ja, dat wisten ze zelf ook niet,
waarom. En hij wil niet eten. 'Wat hebben jullie haar dan gegeven', vraag
ik, want Paus is een meisjesbig . 'Nou, gewoon, pizza en zo.' 'Pizza? Maar
jongens, je gee� een pasgeboren mensenbaby toch ook geen patatje
oorlog?' Ik pak het biggetje van hen over. Vier weken hooguit, schat ik.
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Ju�rouw Loes
verliefde jager


Ze lijkt wel een hommel. Zwartbruin met oranje streepjes. En ze heet
Loes. Wat een vreemde naam voor een wild zwijntje. Ik bekijk de foto's
nog eens. Een stel stoere mannen buigt zich over een heel klein
gestreept biggetje, dat in een paar enorme handen ligt. De eigenaar van
de handen straalt. De foto is gemaakt in een jagershut. Ik scroll verder
en zie een foto in huiselijke kring. Dezelfde man in pyama en badjas.
Het hommeltje ligt op zijn benen. Hij gaat helemaal in haar op.


De eerste mail die ik van hem kreeg, was geheimzinnig. Ik begrijp dat
het om een frisling (wildzwijnenbaby) van vijf dagen oud gaat, en dat
het nooit zijn bedoeling geweest is, maar wat precies, wordt me niet
duidelijk. Wel dat hij een adres voor het zwijntje zoekt en dat ze nooit
geslacht mag worden.  Het valt me op dat hij het consequent over haar
en zij hee� en niet over hem en hij. Een dierenlie�ebber dus.


Ik bel de man op. 'Kunt u een foto sturen en mag ik vragen hoe u aan dat
zwijntje komt?' Hij aarzelt even, maar dan zegt hij het toch. 
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biggetjes worden onder een warmtelamp gelegd. Ziezo. Iedereen weer
naar huis. Maar de warmtelamp is veel te laag opgehangen. De meisjebig
wordt 'levend gekookt'. Haar sterkere broertje kan nog op tijd onder de
lamp vandaan kruipen. Hij wordt naar een kittenopvang gebracht.
Waarom? Aan hem hebben ze niks want een beertje kan later geen
biggen produceren. 


Ik haal hem op van de kittenopvang. Wat is hij klein en knap met die
zwarte vlekken op z'n zachte roze velletje. En stoer. Hij hee� die ellende
toch maar mooi in z'n eentje overleefd. 'Jij bent een hele Piet', zeg ik en
hij laat zich maar wat graag aaien. Maar hoe moet ik dat doen straks op
de Uitmarkt? Pietje is aan de �es dus ik zoek een oppas. Het worden
Leonie en haar man Zachte Kees. Ze wonen niet ver van de Uitmarkt.
Pietje wordt ingehaald als een prins en zij hebben de dag van hun leven.


De tweede dag waag ik het erop. Pietje gaat mee en wordt de klapper
van de Uitmarkt. Mooie gelegenheid om mensen uit te leggen dat Pietje
van zichzelf is en ze niet mogen graaien. Het wordt een les in dieren-
liefde. Jaro speelt accordeon. En als Kikker van Max Velthuis larger than
life langskomt en Pietje op schoot neemt, is de magie compleet. 


Een paar weken later worden 'de lessen in dierenliefde' al vervolgd op de
boerenmarkt op het Stadionplein. Veel moeders met kinderen. Ik leg uit
dat ze het slapende biggetje Pietje niet wakker mogen maken. Wel
mogen ze hem voorzichtig aaien als hij de �es krijgt. Pietje steelt de
show. Niet veel later treedt hij op in 'Bij ons in de P.C.' van Jort Kelder.
Op zijn elegante hoe�es trippelt PC Pietje Gucci binnen voor een paar
laarsjes. 's Middags wordt hij op de boerderie in de modder ge�lmd. �e
best of both worlds. Jort maakt een portret van 'de enige geëngageerde
dame uit de PC'. Ik vertel hem dat ik er voor een habbekrats zat via een
wonderbaarlijke woningruil en ook dat is uniek in die kouwe kakstraat.


Een paar weken later krijg ik een telefoontje van studenten. Ze hebben
een biggetje gevonden in het Vondelpark. Jaja. En gij geleu� het. Het is
september, dus weer ontgroeningstijd. En zo krijgt Piet al snel een
vriendinnetje. Een zwarte schoonheid met een wit vlekje op haar
voorhoofd. Aanvankelijk erg schuw, krijgt ze al snel steeds meer praatjes
en speelt ze de baas. Een echte LadyBoss dus (zie foto pagina 83).
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Golden Girls & Gerrit
onder moeders vleugels


Twittertje doet het goed op een menu van zwarte friemelbeestjes, die ik
per doosje bij het tuincentrum haal. Een soort maden, die ik paneer met
kuikenopfokmeel. Maar zal hij toch niet vreemd gaan worden met een
mensenmoeder? Zal ik een kippie binnenhalen? Het is het proberen
waard. Maar de logeerkip wordt geen succes. Ze kijkt niet naar hem om,
en dat is wederzijds. Twittertje is volledig op mij afgestemd. Dit is de
symbiose die ik altijd tussen een moederdier en haar kind vermoed heb.


Ik heb nog wel een ander idee. Al heel lang ben ik benieuwd naar de
plo�ip als pasgeboren kuiken. Die worden in een fabriek zonder
moeder geboren en na zes weken zijn ze slachtrijp. Maar stel dat je zo'n
kuikentje gewoon laat opgroeien met normale porties voer. Dan kan het
toch geen plo�ip worden? Hoe hard zal het kuiken dan groeien en hoe
groot wordt het dan als volwassen kip? Een normaal formaat of
evengoed zo'n pino als Harm? Dit is een mooie gelegenheid om daar
achter te komen. Ik bel een kuikenbroederij in Barneveld en bestel twee
eendagskuikentjes. Hennetjes, want haantjes erbij lijkt me niet
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Bessie
grachtengordelbiggetje


Deze vrijdagmiddag is het zover. D. barricadeert alle tuin-uitgangen
naar de Herengracht, want als de big te water raakt, is het einde oefe-
ning. Het wachten is op Dierenarts P. 'Ik sta in de �le', sms't hij. De gear-
riveerde pers drentelt heen en weer voor de uitgeverij. Weer P:
'opstopping op de gracht'.  Het begint te regenen. Ook dat nog. Ik word
bloednerveus. Als het donker wordt, kunnen we niks meer. Eindelijk,
daar is P. met zijn ko�er vol spullen. Een snel interviewtje op de gracht,
'nee jullie kunnen echt niet mee, helaas', en dan installeren we ons met
het verdovings-geweer achter het open raam in de kopieerruimte van de
uitgeverij. Het eerste verdovingspijltje ketst af. Het tweede is raak, maar
met de pluim in zijn bil blij� het hangbuikzwijntje gewoon door eten.
We duiken weer onder de vensterbank weg. Nu is het een kwestie van
wachten. Inmiddels is het hard gaan regenen. 


Een week eerder: Nauwelijks bekomen van het 'succes fou' op de Zuidas,
werd ik gebeld door een dame van een uitgeverij op de Herengracht.
'Er scharrelt hier al een paar weken een biggetje in de achtertuinen.
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Aagje de Tweede
uitverkorene


'Weet u wie uw oudste varken is?' vraag ik de varkenshouder. Tot mijn
verrassing antwoordt hij onmiddelijk. 'Dat is nummer 1281.' 'Hoe weet
u dat zo goed, ik bedoel u heeft er 2500 onder dak.' 'Nummer 1281 gaat
deze week weg. Ze heeft 170 biggen geworpen en nu wordt het wat
minder. Ik heb haar toch al te lang aangehouden.' Hij wisselt een blik
met zijn vrouw. 'Wie wil er nog koffie?' 'Wanneer was haar laatste worp
dan?' Hier moet ik meer van weten. 'Dat was op 4 oktober.' 'Maar dat is
Dierendag!' roep ik. 'En toch moet ze weg, dat had eigenlijk al veel
eerder gemoeten', zegt hij. 'Zullen we dan nu het biggetje voor Ilona
gaan halen?' en hij staat op. 


Ik had hem een paar weken eerder gebeld met de vraag of ik een biggetje
bij hem kon kopen. 'Als ik daarna maar geen mes in mijn rug krijg', zegt
hij meteen. Ik leg hem uit wat de bedoeling is. Een eigen biggetje voor
een gehandicapt meisje, Ilona. Haar biggetje kan dan bij Familie
Bofkont komen wonen. 'En messen in ruggen van boeren steken, daar
ben ik niet van.' Nu hij het zegt, ik ben wel eens door de media gevraagd
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Ieniemienies
militair hospitaal


Varkens zijn verleiders. Biggen helemaal. En de zwarte biggetjes van
hangbuikzwijnen, je gaat er met boter en suiker in. Bio-industrie
biggetjes groeien uit tot roze lummels van driehonderd kilo. Maar hang-
buikzwijntjes - zogenaamde minivarkens - lijken onder handbereik van
iedereen. 'Want', zo zeggen de broodfokkers, 'ze blijven klein en kunnen
in huis.' Dat ze dan ongelukkig en dus lastig, veeleisend en minstens 80
kilo worden, je huis slopen en je huwelijk op de tocht zetten, wordt er
niet bij gezegd (en door een ander gewaarschuwd, ook niet geloofd).
'Want oh, ze zijn zooo schattig, kijk dan!' 't Liefst neemt men een
jongetjes- en een meisjesbig. En dan natuurlijk een nestje. 


Zo ook de man uit België, die mij wanhopig mailt. Het is niet bij dat
ene nestje gebleven. Ook de kinderen van het eerste paartje gingen
vadertje en moedertje spelen en de volgende generatie ook. Enzovoort.
En hij hee� al zo weinig plek. Nu is er al weer een nest biggen onder-
weg. 'Het is hier helemaal uit de hand gelopen. Wat moet ik doen?'
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Mister Frisling
meneertje krijtstreep


Op 21 mei 2009 krijg ik onderstaande mail:


'Goedemiddag, ons zoontje hee� vanmiddag in een wildrooster achter ons
huis een wild zwijntje gevonden. Na veel gepruts hebben we hem kunnen
bevrijden. Het is echt nog een heel kleintje, want het navelstrengetje zit er
nog aan.'


Hoe komt een frisling van amper een dag oud in een wildrooster
terecht? Het jachtseizoen gaat pas op 1 juli open, dus een jager kan het
niet geweest zijn. Trouwens, een zwijnenmoeder blij� de eerste paar
weken met haar jongen in de ketel. Dus een wandelingetje met haar
kroost kan het ook niet geweest zijn. Wat dan wel? Opgeschrikt door
luidruchtige wandelaars? Een hond? Zou moeder vervolgens alarm
geslagen hebben en gevlucht zijn met haar kleintjes? Het blij� gissen.


Als we in Nunspeet voor het wildrooster staan en ik zie hoe smal de
openingen zijn, ben ik nog verbaasder. Maar als ik de frisling in mijn
hand heb liggen, snap ik het wel. Wat een kleintje! Daar was Ju�rouw
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zandpad met aan weerskanten bomen, waar opa's koeien iedere avond
op  huus an liepen. En kijk, het hek met de smeedijzeren paardjes is er ook
nog. Ik volg de slingerweg van Oldeholtpade naar Nijeholtpade, sla een
keer linksaf en kom dan vanzelf bij de bu�elboerderij aan. 'Welkom bij de
Wildhoeve', staat er op een groot bord aan de weg.


De bu�els zijn adembenemend. Oer en aristocratisch tegelijk. De stand
van hun hoofd. Die machtige hoorns. Met hun wijze, kalme ogen
nemen ze alles rustig in zich op. Maar het zijn ook boeven. Au! Een
gladde, blauwe tong trekt me aan m'n haren. Onverwacht bezoek. Dat
willen ze allemaal wel meemaken.


Boer Anne straalt. Ik schat hem amper dertig. Hij is vol van z'n bu�els.
'Ze zijn zo gevoelig', zegt hij, 's ochtends laat ik geen vreemden bij ze,
want anders laten ze de melk niet meer schieten'. Op de gele oormerken
hee� hij hun namen geschreven: Elvis, Don Corleone, Anneke. Dat heb
ik nog nooit een boer zien doen. Op de kalverafdeling rennen de
bu�eltjes allemaal op hem af. 'Kijk', wijst hij naar een aanhalig kalf.
'Deze wil alleen maar drinken als ik er bij blijf staan.' Hij aait het beestje
over zijn donkere kopje. 'De hoorns zijn al bij de geboorte aanwezig.
Hier moet je voelen.' Ik voel aan het schedeltje. Van beton. 'Een groot
probleem bij de slacht', zegt de boer. Niemand hee� zich dat van te
voren gerealiseerd toen de eerste boeren bu�els gingen melken voor de
mozzarella. 'Wat gebeurt er dan?', vraag ik. 'De pin van het schietmasker
komt niet door die harde schedel heen. 'En dan?' De boer weet 't niet.


Een week na de komst van Herman belt de boer op: 'Er is een bijzonder
bu�elstiertje geboren met een wit plukje op z'n koppie en een witte
punt aan de staart. Iets voor jou.' Maar Zeus hee� inmiddels al een
vriendje', zou ik nu moeten zeggen. Doe ik niet. In plaats daarvan denk
ik aan wat dit bu�eltje met zijn harde schedeltje nog te wachten staat.


Als ik de bu�elboerderij inloop, maak ik meteen rechtsomkeert. Boer
Anne staat gebogen over zijn bu�elkalf. Dit afscheid is niet voor
pottenkijkers. Moet dit beestje niet bij zijn boer blijven als je die twee
zo samen ziet? Maar de boer zal hem niet kunnen aanhouden. Dit is een
bedrijf. Dan zwaait hij zijn bu�eltje uit. Vaarwel Obama!
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verstandig. Dat wordt vechten met Twittertje. En ik ben ook nieuws-
gierig of zo'n plo�ip nog eieren kan leggen. Twee hennetjes dus. 


Maar als ik ze kom ophalen, blijkt er sprake van een misverstand. De
directeur staat me al buiten op te wachten met een doosje in zijn hand.
Er zitten twee knalgele donsjes in. 'Hé gele', zeg ik. 'Ik dacht dat ze altijd
wit waren.' 'Nee, deze worden bruin.' Bruin?


En dan begint het me te dagen. Dit zijn helemaal geen vleeskuikens.
Deze kuikentjes gaan legkippen worden. Ik heb me vergist en de
verkeerde kuikenbroederij gebeld. Een kuikenbroederij voor vléés-
kuikens had ik moeten hebben. Daar gaat m'n onderzoekje. Maar wat
gee� het? Ze zijn me er niet minder lief om, Twittertje hee� straks
gezelschap en dat is het belangrijkste. Wie weet krijgen zij later nog
samen kinderen ook. Of zou een fazantenhaan niet met een legkip
kunnen? We wachten het allemaal maar af. Eerst maar eens naar huis.
Ik geef de directeur vijf euro. 'Over vier maanden leggen ze hun eerste
ei', zegt hij nog bij het afscheid. 


Ik durf ze nog niet meteen bij elkaar te laten. De Golden Girls gaan
voorlopig onder de warmtelamp in hun mand. Twittertje is razend
nieuwsgierig als hij hun gepiep hoort. Binnen een uur zit hij bovenop
het mandje naar ze te koekeloeren. En een nacht later slapen ze alledrie
onder mijn haar. De gouden meisjes toch nog onder moeders vleugels. 


Het blij� niet bij dit drietal. Een week later blijkt vriendin M. een jonge
kauw onder haar hoede te hebben genomen. Dat was nooit de bedoe-
ling, maar het beestje overkwam haar, zat opgesloten in een kooitje en
voor ze het wist deed ze uit medelijden een bod. En toen vloog er een
kauwtje door haar appartement op driehoog in Amsterdam en landde
op haar wastafel. Wat nu?


 Nu hee� Twittertje er nog een vriend bij ook: Gerrit. Gerrit hiphopt
met de kuikens mee, hee� een uitkijkpost in de boekenkast, schijt al
mijn beestenboeken onder en hee� een scherp oog voor glinsterende
dingetjes. Als hij honger hee� - en dat hee� Gerrit altijd - duw ik zachte
kattenbrokjes achter in zijn wijd geopende snavel. Ik maar denken dat
varkens verleiders waren...
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Zeeman
de stoep van het slachthuis


'Nee, echt. Ze lopen altijd zo met me mee. Geen centje pijn.' Zou het
waar zijn wat de slager zegt? En hoe zit het dan met dat oude boertje,
dat ik eens sprak? 'Als ze naar de slacht gaan, moet je met ze mee, want
dan hebben ze je het hardst nodig.' Of bedoelen de slager en dat oude
boertje hetzelfde? Dat wil ik wel eens uitzoeken. 


Ik ben ooit eerder mee geweest met het wegbrengen van een varken.
September 2002. Ver weg, ergens in de Achterhoek. De avond van te
voren ben ik uitgenodigd bij de boerin. Blijven slapen kan ook. Dan
kunnen we de volgende ochtend heel vroeg naar het slachthuis. Zo'n
plannetje maken is één ding. Tot de datum in zicht komt en ik me
afvraag wat me toch bezield hee�. Maar afspraak is afspraak. En als je
voorlichting over varkens gee�, hoort dit er ook bij. Toch?


Het is een mooie najaarsavond. Als ik aankom, ligt het vlees al op de
barbecue. 'Van welk varken is dit?' vraag ik aan de boerin. Het is van
Babe. Babe! Die heb ik nog in levende lijve gezien! En ik heb nog wel
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om met een verborgen microfoontje naar een varkensboer te gaan. Maar
waarom zou ik? Ik heb altijd alles met open vizier gedaan. Als ik getuige
wilde zijn van bloedtappen, vroeg ik gewoon of ik dat mocht �lmen. En
als de boer dan niet met zijn gezicht in beeld wilde, deed ik dat niet.
Nooit op de man spelen als het om een systeem gaat waar iedereen
verantwoordelijk voor is.  De boer gaat er over nadenken. 


Het is goed, maar dan wil hij Ilona ook alles laten zien. Dat komt goed
uit want dat wil ze zelf ook. Ik heb haar voorbereid. Alles is daar anders
dan op Het Beloofde Varkensland. Het ziet er anders uit, klinkt anders
en ruikt anders. Ze wil per se mee. D. reist naar Nijmegen, haalt Ilona in
haar electrische rolstoel van huis, installeert het gevaarte achterin haar
eigen pausmobiel, neemt plaats achter het stuur, pikt mij op van de
boerderij en zo rijden we met z'n drieën naar Heerhugowaard. 


Boer Edwin en zijn vrouw hebben een t-shirt en een petje voor Ilona
klaarliggen. 'Varkens zijn cool', staat er op. We doen eerst een rondje
buiten. Even bij de pony kijken en dan naar binnen naar de varkens.
De boer vertelt dat zijn dragende zeugen een nieuw huisvestingssysteem
hebben. 'Het was een �inke investering, maar daarvoor lagen ze alleen
maar in de kooien en dit is toch veel diervriendelijker.' De aanstaande
moeders liggen nu in boxen naast elkaar en kunnen er af en toe aan de
achterkant uit. Per twaalf fokzeugen levert dat een 'speelpleintje' van
tien vierkante meter op. Even een rondje draaien, wat kletsen met de
buurvrouwen en dan de kooi weer in. Ik maak foto's voor de Familie
Bo�ont workshop. Veel mensen zullen ach en wee roepen, maar na de
workshop toch hun barbecue aansteken. Dat weet ik nu al.


Dan naar de afdeling met de gespeende biggen. Die zitten in hokken
met ongeveer 15 biggen. Als de boer het deurtje opendoet, zit er een
brutaal biggetje bovenop de anderen. 'Dat is hem', zegt hij. Ach, al die
verwachtingsvolle, nieuwsgierige smoeltjes. Wat zou ik ze graag allemaal
meenemen. Ook deze keer ben ik maar wat blij dat ik niet zelf hoef te
kiezen. In de auto neem ik de big los op schoot, dat had ik beter niet
kunnen doen. Want die wil helemaal niet mee en vecht voor haar leven
om weg te vluchten. Ilona is stomverbaasd hoe sterk haar big is.
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Loes een reus bij. Het is een mannetje en hij hee� een beige pakje aan
met donkerbruine krijtstreepjes. 


Het wildrooster grenst aan een wildrestaurant midden op de Veluwe.
's Avonds kunnen ze de zwijnen met hun jongen in de achtertuin zien
scharrelen, vertelt het hartelijke echtpaar van de uitspanning. 'Zou het
zwijntje nog teruggezet kunnen worden?' Onmogelijk. Je kunt ook geen
moederloze baby op straat leggen, in de hoop dat hij zichzelf kan
redden. Hem zelf houden blijkt geen optie, want wat moeten ze ermee
als hij groter wordt? 'En het is wel hygiënisch, zo'n zwijntje in huis?' 


Ondertussen ligt het zwijntje prinsheerlijk op schoot bij hun kinderen,
die erg met hem begaan zijn. 's Nachts blij� hij beneden in een mandje
met een warm dekentje en dan schijnt ie de hele boel bij elkaar te gillen.
En daar is alles mee gezegd. Frislingen zijn nergens zonder familie.
De lichaamswarmte, het lichaamscontact met moeder en de broertjes
en zusjes. Broodnodige zaken voor zwijntjes om zich veilig te voelen op
de wereld. Alleen in een mandje zonder familie betekent blinde paniek. 


Als we met de frisling wegrijden krijgen we nog een zakje zwienen-
keutels mee, een locaal chocolaadje. Over de kinderwangen rollen wat
traantjes. Vooral het meisje hee� het te kwaad. Ze hee� zich als een
moedertje over het zwijntje ontfermd en nu moet ze hem uit handen
geven. Maar ik heb ze veel over Familie Bo�ont verteld en foto's laten
zien. Ze zwaaien de bus nog lang na: 'dag lief zwijntje! Tot gauw!' 


Via een behulpzame veevoederproducent kom ik aan rescue milk voor
slappe biggen. Om het kwartier een �esje, dag en nacht. Die week ben ik
geboekt door een ondernemersclub voor een communicatietraining.
Frisling moet mee, ik heb geen oppas. Als een werkende moeder pak ik
van alles in. Flesje, melkpoeder, lege cola�es plus heet water bij wijze
van kruik, handdoek, keukenrol, doekje voor vieze dingen. Vlak voor ik
op moet, geef ik hem op de wc nog snel een overdosis melk, in de hoop
dat ie daar op door blij� slapen. Als ik voor de groep ondernemers sta,
hou ik met een schuin oog het mandje in de gaten. Na a�oop zeg ik alle
heren in hun krijtstreeppakken een voor een gedag. Niemand hee� iets
gemerkt. Jullie moesten eens weten, denk ik. Maar ik zeg niks. Werk en
privé kun je maar het beste gescheiden houden. Zo is het toch, mannen?
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jongens en meiden te roken en te lachen. Een roze big schiet heen en
weer het plaatsje over. 'Niet pakken!' roep ik snel, want een paar jongens
maken aanstalten om haar te vangen en dat is geen goed plan. Altijd
een raar moment. Je komt op verzoek op andermans terrein, maar dan
krijg je blikken van mens-waar-bemoei-je-je-mee-dit-is-wel-onze-big-ja?
En tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat ik ze van hun probleem
- deze big - kom verlossen. Zij hebben dat meisje met die big opgezadeld,
dat zie ik meteen. Lachuh! Wat nu? Een preek van nooit meer doen,
nou nee. Laat ik maar snel weer huiswaarts keren, dat lijkt me het beste.
Ik heb een drukke workshop achter de rug en morgen weer een. Als we
met het biggetje in de mand weglopen, wijst het meisje nog even naar
het omgeploegde bordertje: 'Alle bloemen weg'. Ja vertel mij wat.


Op de terugweg komt de naam Swientie in me op. Die gasten van
daarnet deden me denken aan het swientietikk'n, zomer 2004, ergens in
een Fries weiland. De Dierenbeschermig wilde het verbieden. De
Leeuwarder Courant belde wat of ik er van vond. Nou, het leek me geen
pretje voor het varken om door een stel bezopen kerels opgejaagd te
worden. Maar ik wilde het eerst met eigen ogen gaan zien. 


'Beschermvrouwe van Boerderijdieren Dafne Westerhof zaterdag naar
swientietikk'n', kondigde de krant aan. Hadden ze dat maar niet gedaan.
Iedereen staart ons vijandig aan. Niet een paar jongens, nee het hele
dorp. Ze proberen het rietbusje de plomp in te duwen. Dit is niet leuk
meer. De verslaggever van de krant dur� het weiland niet mee in. Met
bonkend hart lopen we naar de modderpoel. Swientietikk'n blijkt
onderhevig aan stricte spelregels. Geen dronken mannen, geen harde
muziek en het varken staat ontspannen te wroeten, terwijl de
geblinddoekte mannen gedesoriënteerd in de blubber liggen te
spartelen. Ik vraag de microfoon. Schal over het weiland dat ik ieder
slachtvarken zo'n middag als deze gun. Eerst een middagje modder en
dan pas naar de slacht. Dat lot wacht dit varken - 's ochtends uit de bio-
industrie opgehaald - dezelfde avond ook. Zal ik het vragen? Ik prijs de
organisatie de hemel in en stel dan de hamvraag: 'Staat u mij toe dit
varken te kopen.' Het antwoord is nee. Ik heb de microfoon gekregen en
dat is al heel wat. Maar dat varken, nee. Die gaat gewoon naar de slacht. 








90


'Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk', mail ik terug. Wat dacht u van
castratie? Daar is geen geld voor. Ik overleg met dierenarts P. Hij is
bereid om pro deo te opereren en weet er de Belgische televisie aan vast
te knopen. Free publicity voor gratis castreren. Vooruit dan maar.


We staan net op punt van afreizen, als er iets ergs met Vrouw Vos
gebeurt (alles daarover in Familie Bo�ont - deel 2). Veel later dan
gepland komen we dus in Du�el aan. Hangbuikzwijnen all over the
place in alle maten. Megagrote mannen met doorgezakte ruggen door
inteelt, hoogdrachtige vrouwtjes, opgroeiende nozems, piepkleine big-
getjes van nauwelijks een paar dagen oud. Ze staan allemaal tot hun nek
toe in de modder. De kleintjes blijven er met hun pootjes in steken en
gaan zowat kopje onder. Groot misverstand over varkens en modder.
Een modderpoel is goed als het bloedheet weer is, tegen zonnebrand en
huidparasieten, maar de rest van hun leefgebied moet altijd droog zijn.
Hier is werk aan de winkel. P. hee� spijt van de TV-ploeg. Ze lopen in
de weg, stellen vragen op de verkeerde momenten en maken herrie. Niet
handig als er een varken genarcotiseerd moet worden. Als ze weg zijn,
zetten we de sokken er in, maar nachtwerk wordt het toch.


Het is juni, dus kunnen we tot laat buiten blijven werken. D. waadt
door de modder, drij� de grote mannen op en vangt de kleintjes met
een schepnet. P. werkt gestaag door met een stel bouwlampen op de
geïmproviseerde operatietafel van strobalen. Assistente Toos regelt
aan- en afvoer van de patiënten. Ik ben opperhoofd uitslaapruimte.
In de garage �ans ik wat in mekaar en leg alle behandelde mannetjes op
een rij. Het lijkt wel een militair hospitaal. Na een poosje krijgen we de
routine te pakken. Vangen, narcotiseren, opereren, uitslapen.


'Moet je kijken.' D. hee� een piepklein, schreeuwend biggetje in zijn
handen. Ze zit onder de blubber. Op haar rechterbilletje een groot
abces. Levensgevaarlijk in die moddertroep. 'Die neem ik mee', besluit
ik meteen, wikkel de baby in een trui en leg haar zolang in de garage
tussen de uitslaapzwijntjes. 


Op de grens van midden in de nacht/heel vroege ochtend rijden we
België weer uit. In mijn trui liggen twee biggetjes. Het abcesmeisje en een
van haar broertjes, die intensieve nazorg nodig hee�: de Ieniemienies.
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 La Mama & Edwin
pensioen


Die 'superfokzeug' van de 170 biggen houdt me wakker. 170 biggen!
Wat hee� dat dier veel mensen van voedsel voorzien. Zo'n uitgewerkte
moeder verdient toch beter dan linea recta naar de slacht? Ja, maar zo
vergaat het al die superfokzeugen toch? Zolang er een markt is voor
kiloknallers zullen er superfokzeugen zijn. Maar een maandje vakantie
dan na gedane arbeid, desnoods een weekje. En zo prakkiseer ik die
nacht weer heel wat af.


De volgende ochtend stuur ik de boer een mail: 'wat zou u er van
denken als ik zeug 1281 van u koop? Samen met haar laatste biggetje?
In alle vrijheid genieten van haar laatste kind en dan pensioen.' Zou ie 't
doen? Of zou hij bang zijn dat zijn collega's hem een watje vinden? 


'Wat een goed idee! Als ik het één varken gun, dan is het nummer 1281
wel!' Een paar dagen later zitten we weer bij de boer aan tafel. Zijn
vrouw pakt een foto van het dressoir. 'Kijk dit was Edwin's allereerste
varken. Als 16-jarige jongen is hij in een klein schuurtje voor zichzelf
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Op de arm zitten vindt ze de gewoonste zaak van de wereld. Grote
uitzondering op de regel dus. De jongens zelf vormen ook een uit-
zondering op de studenten-pesten-biggen-regel. Ze zeggen dat ze het
biggetje cadeau gekregen hebben en ik geloof ze. Nog allemaal even op
de foto met het grootste varken van Het Beloofde Varkensland, Brutus,
en dan moet ik weer snel door. 'We willen graag ieder jaar de verjaardag
van Paus komen vieren', zeggen de studenten bij het afscheid. Ja best, dat
zien we dan wel weer. Eerstejaarsstudenten heten knorren of bokken, is
me wel eens verteld. En dit stoere biggetje is een echt Bokkie. 


Bokkie komt goed van pas. Een paar dagen voor Dierendag verleidt ze
een stel werkmannen op de Zuidas, die niet veel zin hebben om palen te
slaan rond de maisakker. Varkens in het mais op de Zuidas? Wat een
onzin. Varkens op de barbecue zul je bedoelen, daar horen ze thuis.
Maar als we komen kijken en ik met Bokkie op de arm de bo�ontbus
uitstap, zijn ze nergens meer. Er wordt om haar gevochten. Zelden
gelukkiger werkmannen gezien. Binnen no-time is de hele maisakker
omheind. En die regen? Regent 't dan?


Ik heb nauwelijks een kind aan Bokkie, godzijdank. De dag voor
Dierendag werken we als paarden om alles op tijd af te krijgen. Dennis,
Jaro, Jan, Cees, Orson, Frans, Martien, Arthur en ik. We gaan de hele
nacht door en Bokkie slaapt overal doorheen.


Op Dierendag  2010 staat er een pop-up boerderij op de Zuidas tussen
de kantoor�ats en heb ik voor 200 man bo�ontsoep gekookt. Maya en
Erin zorgen voor ko�e en dan is het: send in the pigs! Daar zijn ze:
Ju�rouw Loes, Zeeman, Aagje, Edwin en Swientie. Een voor een maken
ze hun entree over de loopplank van de bo�ontbus. Het staat zwart van
de fotografen. Als papparazzi liggen ze in het mais de sterren op te
wachten. Maar de grootste ster is de kleine Bokkie. Zij arriveert als
laatste en wordt door de directeur van de Zuidas, Klaas de Boer,
een hartelijk welkom toegesproken. Daarna mag ze ook mee helpen
oogsten. Ze is amper groter dan de maiskolven. Kantoordames snellen
op hun pumps door de stadsakker naar haar toe. 


De volgende dag staat het in alle kranten: briljant idee, die varkens op
de Zuidas. En dan dat charmante zwijntje!
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Obama
beautyboy


Jaren geleden had ik al eens over ze gelezen, in het Agrarisch Dagblad.
Waterbu�els in Friesland. Waterbu�els?! Wat een leuk artikel. De boer
vertelt er zo enthousiast over. Van gewoon melkvee is hij overgestapt op
waterbu�els. Wat hij over zijn bu�els vertelt, klinkt me bekend in de
oren. Het doet me denken aan Wildeman, het wilde zwijn versus het
roze industrie-varken. Het verschil tussen oerbeest en het gedomesti-
ceerde dier. Een nog gevoeliger intelligentie, nog nieuwsgieriger, nog
alerter, en een nog groter slooptalent. Dit alles schijnt ook voor de
waterbu�el op te gaan. En het allerleukste: waterbu�els loeien niet
maar schijnen te knorren, en met warm weer nemen ze ook graag een
modderbad. Mijn belangstelling is gewekt. 


Toen het vinden van een Stiertje Herman maar niet wilde vlotten, dacht
ik weer aan de waterbu�els terug. Dit was mijn kans om met ze in contact
te komen. Het werd een sentimental journey langs de oude boerderij van
mijn opa. Hier speelde ik als kind op het erf. Daar is de laene, het lange
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bij de boer.' Tja, wie realiseert zich dat nou, als je voor het rek staat met
die beeldige-biggetjes-ansichtkaarten? Een boer mag een biggetje of
varken niet meer terugnemen na een fotoshoot of TV optreden. Dat is
wettelijk zo bepaald. Terug van de buitenwereld naar de steriele
omgeving van het moderne varkensbedrijf is verboden. Stel je voor dat
er een besmettelijke ziekte mee komt, dan is de hele Nederlandse
varkensstapel in gevaar. Zodra Knor & Knorrie het bedrijf af gaan, zijn
ze dus overgeleverd aan de zorg en het verantwoordelijkheidsgevoel van
de fotograaf in dit geval. En die hee� een heel ander belang.


Om Knor & Knorrie aan het eten te krijgen, probeer ik het speci�eke
geluid na te bootsen van een zogende zeug wanneer ze de melk laat
schieten. Dat lukt maar matig, want die knor gaat op een uitademing en
mijn klankkast haalt het niet bij die van een fokzeug. Maar mijn geknor
op een inademing voldoet gelukkig ook. Ik krijg ze aan de brintapap.
En na een paar weken 'zit de groei er goed in', zoals de boer gezegd zou
hebben. Bed en warmtelamp doen de rest. En niet te vergeten de TLC -
tender love and care - van onze eigen oppascentrale Boy George.


Maar de rol van de fotograaf zit me niet lekker en ik ben benieuwd naar
het standpunt van de dierenkliniek. Zouden ze deze 'inslaapvraag' vaker
krijgen en wat doen ze dan? En weten zij wie die fotograaf is? 


Ik ga er achteraan, maar kom niet verder dan de vader van de broer van
het meisje (is het nog te volgen?), die de biggetjes in het caviakooitje
stopte en naar Familie Bo�ont bracht. Vader wil niet dat zijn zoon in de
problemen komt en zijn stageplek bij de kliniek verliest. Gelijk hee� ie.
'Maar ik ben niet uit op een rel', leg ik hem uit. 'Ik wil uw zoon graag een
compliment geven en wie weet kan ik de fotograaf op andere gedachten
brengen. En u hoe� niet bang te zijn, want ik hou dit uiteraard buiten
de media.' Maar de vader houdt zijn lippen stijf op elkaar. 


Jammer. Gemiste kans. Nu blij� het bij twee geredde biggetjes. Dat is
natuurlijk hartstikke �jn. Nog mooier is het als iedere reddingsactie een
groter belang kan dienen, verder dan de beslotenheid van Familie
Bo�ont. Maar verborgen varkensleed hee� nu helemaal mijn aandacht
en daarmee is de eerste stap gezet. 
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botten in een mooi roodbont velletje. Meer is het niet. Maar die blik.
De boer hee� gelijk, wat kan dat beestje kijken. Ze is geboren op vrijdag
de dertiende. Nou en wat dan nog? Zo kijkt ze je aan. Kom maar op met
dat leven.


'Maar ik hou hem nog een week', zegt de boer. 'Eerst kijken hoe ie het
doet'. 'Maar Henk', protesteer ik, 'dit is toch niet het eerste kalf dat ik
grootbreng'. Maar de boer houdt voet bij stuk. Boeren geven geen
minkukels mee. Varkensboeren ook niet. De beste uit de toom krijg ik
altijd mee, ze kiezen ze zelf uit. Hartstikke goed die boerentrots, ik snap
dat ook maar ik zou dit kal�e het liefst meteen meenemen. De week
duurt lang. 


Ik ga nog een keer tussendoor kijken. Het kal�e komt overeind op haar
wankele pootjes. Ze zuigt op mijn hand. Nou, daar zit genoeg
levenskracht in. Ook zie ik dat ze contact probeert te maken met haar
buurvrouwtje, aan de andere kant van het schot. Ze kunnen elkaar
niet zien, wel horen en ruiken. Pasgeboren kal�es hebben een geur
die met niks te vergelijken is. Ik moet meteen weer aan Brutale Griet
en Rosamunde denken. Zo'n eerste keer maakt de diepste indruk.
De kalverlucht zit voor altijd in mijn systeem.


Na wat overredingskracht krijg ik de oormerken toch los mee. 'Maar stel
dat je onderweg wordt aangehouden door de AID?' 'Dan zeg ik gewoon
wat het is, dat ik een vrijstelling heb.' 'Maar ik ben wel verplicht te
oormerken', zegt de boer. Daar hee� hij gelijk in. Maar het is toch te dol
om dit kal�e te oormerken voor een afstand van nog geen achthonderd
meter, en ze er dan bij thuiskomst meteen weer uit te halen? En daar
heb ik weer gelijk in. 


Iedere ochtend haal ik verse melk bij de boer voor Kleintje. Ik hoef me
niet te melden en mag zo uit de melktank tappen. De �essen van Rosa
en Griet heb ik uitgekookt en weer doen ze dienst. Kleintje krijgt een
VIP behandeling. Heel veel kleine voedingen, dag en nacht. Zo vaak als
ze bij haar eigen koeienmoeder gedronken zou hebben. En dan wordt ze
toch nog ziek. Doodziek. Kal�es grootbrengen is niet eenvoudig, zegt
P. Het kan zomaar mis gaan. 
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Knor & Knorrie
verborgen varkensleed


Veel mensen die onze workshops bezoeken, denken dat de boeren de
boosdoeners zijn. Als boerenkleindochter krijg ik dan altijd de neiging
tot nuancering. 'Weet je wat van de veehouderij? Eigen waarneming of
praat je anderen na?' En de belangrijkste vraag: 'Doe je er zelf aan mee?'
En dat doet bijna iedereen, ook zonder het te weten. Er zitten zelfs
gemalen varkensharen in bruin brood, om maar eens wat te noemen.
Altijd goed om de discussie op gang te krijgen. En als ik dan begin te
vertellen over verborgen varkensleed in andere beroepsgroepen, of bij
de mensen thuis, vallen de monden open. 


Knor & Knorrie worden op een winteravond gebracht in een cavia-
kooitje. Twee magere scharminkeltjes, aan de oortjes kan ik zien dat ze
nog geen week oud zijn. Het vrouwtje braakt van de stress. Ze worden
vergezeld door een jongen en een meisje uit Brabant. De broer van het
meisje werkt bij een dierenkliniek. De biggetjes zijn daar afgeleverd
door een fotograaf: 'Spuit maar dood, ik haal iedere keer weer nieuwe








Zeus - Pietje - LadyBoss
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Familie Kraak
ambtelijke creativiteit


Altijd een hele toer om het erf af te komen. Wat ik ook wil gaan doen,
nu, morgen of de rest van mijn leven, eerst moet de hele goegemeente
worden voorzien van eten, drinken en gelukkig zijn. 'Moet dat echt
iedere dag?' wordt me wel gevraagd. Of: 'kun je wel eens op vakantie?'


Vandaag ben ik al voor dag en dauw op. Ik word verwacht op de
bijeenkomst van 'Pig your own', een brainstormgroep van kunstenaars,
wetenschappers en boeren om, ja waarom eigenlijk? 'De vleesetende
consument moet bewust gemaakt worden van hun vervreemding van het
consumptiedier en de bijeenkomsten moeten ook rendabel zijn voor vee-
houders en retailers.' Alleen al door dit tegenstrijdige bericht ben ik
ingegaan op de uitnodiging van het Ministerie van Landbouw. 
Als Familie Bo�ont gesteld is, en ik na een snelle douche ein-de-lijk mijn
auto in kan stappen, gaat de telefoon. 'U spreekt met de politie van
Amsterdam-Noord. Wij hebben vanochtend heel vroeg een gekraakt
terrein ontruimd, de krakers gearresteerd en nu blijken hier drie zwarte
varkens te lopen. Ze hebben geen oormerken in. We wachten nog op een
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Het is nog donker en erg koud als Jaro en ik op een vochtige november-
morgen de felverlichte hal in lopen. Sinds de MKZ is de veemarkt in
Purmerend op straat verboden en voortgezet in een industriehal. Voor
zover het oog strekt: kal�es, kal�es en nog eens kal�es. De zogenaamde
nuka's (nuchter kalf, nog niet aan het vaste voer). Hun klagelijke geloei
vult de hal tot in de verste hoeken op. 'Goedemorgen, bent u van de
Dierenbescherming?' De marktmeester staat onmiddellijk naast me.
'Nee, ik kom me oriënteren', zeg ik. 'Ik ben op zoek naar een blaarkop-
stierkal�e. Zo een als Stier Herman.' De marktman is zichtbaar
opgelucht. 'Die hebben we hier niet. Maar ik kan wel even vragen.'
Overal staan groepjes handelaren. Allemaal mannen. Af en toe port er
eentje met zijn stok een slapend kal�e omhoog. Ik vraag waarom dat is.
Een staand kalf toont beter en het gaat om de presentatie. De
opgeschrikte beestjes staan onvast op hun hoge pootjes te wankelen.
Dan lopen de mannen weer door naar een ander hok. Geen vrouw te
bekennen hier. Alleen daarom al ben ik de vreemde eend in de bijt.


Dan wordt mijn oog naar het midden van de markt getrokken. Ik loop
erheen. 'Jaro! Daar ligt Zeus!' 'Ja', zegt J. bedaard, 'daar ligt Zeus'.
Hij ziet het dus ook meteen. De Griekse oppergod, heerser van hemel
en aarde. Die zich tot witte stier transformeerde om aardse vrouwen te
verleiden. Het spierwitte stierkal�e kijkt me met zijn betoverende
zwarte ogen aan: 'Ik ben Zeus. Neem mij mee.'


Wat nu? Ik ben op niks voorbereid. Geen bus bij me, geen geld. Hoe�
ook niet, het kalf is al verkocht, blijkt. Maar ik zit al op m'n hurken; die
blik, die speci�eke kalvergeur, die zachte wolligwitte vacht. Ik speur
verkoper en koper op. Dan hoor ik dat het kalf al weer aan een ander
doorverkocht is. Maar ik laat niet los. Dit kalf gaat mee, is het niet
linksom, dan rechtsom. Ineens doet iedereen mee. 'Ik wil hem wel bij je
thuis brengen!' lacht een leuke veehandelaar. Maar D. is al onderweg
met de bus. 'Er ligt geld van de workshop op het tafeltje!', heb ik door de
telefoon geroepen. Even later arriveert D. met bus en geld.


De eerste klap is een daalder waard. Het wordt handjeklap met de vee-
handelaar. Zijn portefeuille hangt met een ketting aan z'n broek. Als ik
hem het geld overhandig, steekt hij het tussen het pak bankbiljetten en
haalt een euromuntstuk uit zijn zak. 'Hier. Voor het geluk.'
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Twittertje
fazantenweesje


Een warme lenteavond in mei 2010. 'Familie Bo�ont! Familie
Bo�ont!' Ik kijk uit het raam. Er staan twee joggers voor het hek.


Een van de jongens hee� van zijn handen een kommetje gemaakt.
Als hij zijn vingers voorzichtig opent, komt er een minikuikentje te
tevoorschijn. 'We renden er rakelings langs. Daar verderop.' De jongen
wijst richting Amstelveen. 


Ik weet welke plek ze bedoelen. De bocht van de dijk, waar D. drie jaar
geleden uit het rietbusje gezaagd moest worden. Daar zie ik wel eens
fazanten op de akkers lopen. Als je geluk hebt tenminste. De hennen zie
je nauwelijks tussen het tarwe. De hanen heel soms, prachtig van kleur,
maar extreem schuw. Zou dit een fazantenkuikentje zijn? Het is nog
veel kleiner dan een kipkuikentje. Wat moet ik met dit tere wezentje
aan? Ik durf het nauwelijks aan te raken. In paniek is het niet, eerder wat
beduusd. Veiligheid en warmte, dat lijkt me het belangrijkste. Maar
hoe? In een theedoek om m'n nek zoals toen bij Arie Bombarie is veel
te grof voor dit kleintje. Voorzichtig pak ik het beestje van de jongen
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kal�es. Geknor? 'Ja', lacht hij, 'ik heb er ook een paar'. Ik leer veel op
deze middagen. Over blaarkoppen, maar ook dat elke boer boert op zijn
eigen manier. 


Het voelt steeds raarder om op zoek te zijn naar een bepaald kal�e.
Alsof ik een rashondje bij een fokker ga kopen. Tot nu toe bepaalde het
lot altijd wanneer zich een pechvogel aandiende. Dan was er een nood-
zaak. Nu ga ik op voorhand selecteren. Slaat nergens op Westerhof, zeg
ik tegen mezelf. Stop daar mee.


De start van het Jaar van de Os vier ik met Zeus voor de webcam.
De Bo�ontfans zitten 's nachts achter hun laptops klaar. Op 26 januari
2009 begint het Chinese Nieuwjaar en kunnen ze Zeus bewonderen.


Een paar dagen later komt er ineens een mail van een boer uit Lelystad:
'Hallo Dafne, er is gisteren bij de buurman een kopie van Stier Herman
geboren. Twee losse blaren, roze neus, hoog wit achterbeen. Pas maar op,
zien is hebben!!' Ik sta versteld. Lelystad! Daar werd dé Stier Herman
ooit verwekt in een reageerbuis. Dit moet dus zo zijn.


De volgende dag staan we in een megagroot hypermodern melkvee-
bedrijf in Leylstad. Zeker meer dan 200 koeien. Maar waar zijn de
kal�es? 'Loop er maar vast heen', zegt de boer, en duwt me een emmer
melk in de handen. Ik open de aangewezen deur en sta dan meteen
buiten. Ai. De oostenwind zwiept me in het gezicht. Rechtsaf had de
boer gezegd. Wat hee� die boer grote konijnen, denk ik als ik langs een
lange rij hokken loop. Maar waar moet ik nou toch heen? Dan zie ik
het. Konijnen? Dit zijn de kalverhokken. De emmers hangen aan de
buitenkant, de speen door een gat in de wand gestoken. Onderin ligt
een laagje ijs. In een van de hokjes staat een electrisch kacheltje. 'Ziek
kalf ', verklaart de boer, die inmiddels achter me staat. Stiertje Herman
vind ik aan 't eind van de rij. Hij kijkt me door de spleten tussen de
planken aan. Ik hang de emmer op, vouw mezelf dubbel en kruip zijn
hokje in. Herman zuigt op de felrode speen, die brutaal naar binnen
steekt. Als de melk op is, helpt de boer hem voorzichtig de bus in. �uis
op het stro maakt Herman wilde bokkensprongen. Hoi hoi hoi! Ik ben
een bo�ont!
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afgesproken dat ik ook een stukje vlees zou eten, bij wijze van
experiment. Had ik maar nooit naar de herkomst gevraagd. En waarom
ben ik ook zo stom geweest om dat 'vleesexperiment' van te voren aan te
kondigen? 'Morgen brengen we Lotus weg', vervolgt de boerin. 


Ik heb al in jaren geen vlees meer aangeraakt. Sinds ik met de beesten
leef, lukt dat eindelijk. Voor die tijd deed ik alsmaar pogingen, maar
steeds weer struikelde ik over de HEMA worst, zoals Midas Dekkers
dat zo mooi zegt. Babe ruikt heerlijk en zo smaakt ze ook. 'Ziezo', zeg ik
na het eerste hapje. 'En nu stop ik ermee, want het is te lekker.' De
bedoeling was dat ik na mijn bezoek aan het slachthuis weer een stukje
vlees zou nemen. Maar dat komt er niet meer van, en dat zou me toch
ook niet meer gelukt zijn. Experiment geslaagd dus.


Vijf jaar later. 30 april 2007. Op Koninginnedag word ik geraakt door
de ogen van een varken op de vrijmarkt. Als je zijn gewicht raadt, kun je
een slagersworst winnen. Er wordt gejoeld en op zijn kont gemept. Het
varken hee� zweetdruppeltjes op zijn neus. Ik steek mijn hand door de
tralies en krab hem achter de warme oren. De slager staat ernaast in een
kraam en laat een vlijmscherp mes door een beenham glijden. En of ik
nou wil of niet, het water loopt me in de mond.


'Ik neem hem wel eens mee naar het strand', zegt de slager. 'Zin om een
keer mee te gaan?' Een paar maanden later sta ik met het varken in de
branding. De slager keurt alle topless dames en prijst ondertussen de
toekomstige vleespakketten van zijn varken aan. Ik besluit om met dit
lieve dier mee te gaan op zijn laatste dag, tot zijn laatste snik.


22 november 2007. Stralende dag. Als we bijna bij het slachthuis zijn,
houdt het varken in. De hele wandeling erheen liep hij dicht naast de
slager. Nu gaat hij bij mij staan. Ik had mijn gevoel 'uitgezet' maar dat
werkt niet meer. De slager regelt een trailer en duwt het varken er in.
Dan maar zo het slachthuis in. Maar het varken ramt de zijwand eruit.
Zijn neus steekt tussen het versplinterde hout naar buiten. 'Zeg maar
hoeveel hij moet kosten,' zeg ik snel. En wat de boerin in de Achterhoek
destijds niet wilde, lukt deze keer wel. Ik mag het varken vrijkopen. Hij
ploegt de berm om en laat zich zakken. Daar liggen we samen bij te
komen. Het Jaar van het Varken had niet mooier kunnen eindigen. 
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Zeus
geluk op de veemarkt


Over een paar maanden begint het Jaar van de Os. Ik denk al een poos
aan een os. Moet het verhaal van Stier Herman niet levend blijven? Dat
hij dood moest bij gebrek aan geld? Hoe ik hem via de media kon
redden en verzeild raakte in een Herman-Is-Hot-Hype? Even was er nog
sprake van dat Stier Herman hier zou komen wonen, maar toen ik met
eigen ogen zag hoe deze tedere reus aan zijn eigen verzorgster hing,
stapte ik daar meteen vanaf. Dat Herman toch afscheid van haar moest
nemen, was het resultaat van allerlei belangen - commerciële uiteraard -
en dat zit mij en haar tot de dag van vandaag niet lekker. Stier Herman is
dood, zijn huid is over een mal getrokken en nu staat iedereen zich in
natuurmuseum Naturalis aan hem te vergapen. 


Zouden Rosa & Griet geen lieve tantes kunnen zijn voor een stierkal�e
erbij? Het idee zit in mijn kop en gaat er niet meer uit. Een typische
osseneigenschap trouwens. Volgens de Chinese astrologie ben ik zo'n os
en in het Jaar van de Os moet het er dan maar eens van komen. 
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Stiertje Herman
ode aan dé stier


Na het avontuur op de veemarkt volgt alsnog een wilde zoektocht naar
een look-alike van Stier Herman. Want daar was het om begonnen en
Zeus is vast ook heel blij met een vriendje. Ik bel verschillende boeren
en ben overal welkom. Niets leukers dan aan de keukentafel bij een boer.
Zodra het over koeien en varkens gaat, ben ik in m'n element. Na de
ko�e naar de koeien. Altijd spannend. Soms loop ik een ouderwetse
deel op, meestal is 't een moderne ligboxenstal. Stallen vol blaarkoppen.
Maar de ene blaarkop is de andere niet. Bij de ene boer voornamelijk
rode, bij een andere wel zwarte, maar dan klopt de vorm van de blaren
(cirkels rond de ogen) weer niet. Er is altijd wel wat. Stier Herman had
losse blaren. Zo een moet het dus zijn. 


Bij een boer in de kop van Noord-Holland staat er eentje. Helaas, een
koekal�e. Ze staat tussen een stel andere vastgebonden kal�es in een
ruim hok op stro. 'Anders gaan ze navelzuigen', verklaart de boer. 'Beter
dan deze groepshuisvesting gaat niet.' Dan hoor ik geknor naast de
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Kleintje/Dolle Mina
couveusekalf


'Wat een kleintje. Zo klein zie je ze nooit. Ik geef het weinig kans', zegt
de veearts. Dierenarts P. is op reis, dus heb ik er een plaatselijke veearts
bij geroepen. 'En als ie het al redt wordt het zo'n rare, met een hele grote
kop en een veel te klein lijf. Niks waard voor de productie. Maar dat
maakt voor hier niks uit natuurlijk. Nou ja, je kunt het altijd proberen.
Maar reken nergens op.'


Het is geen hij. Het is een zij. Dit kal�e is een maand te vroeg geboren.
Ze hee� een zware longontsteking. 'In de laatste maand van de dracht
worden de longen gerijpt', doceert de veearts, 'en die maand hee� ze
gemist. Wat doen we? Behandelen dan toch maar?' Ik knik he�ig.
Natuurlijk behandelen. 


Kleintje is bij een buurboer geboren. Hij dacht dat het wel iets voor mij
zou zijn. 'Meestal kun je niks meer met te vroeg geboren kalveren', zegt
hij, 'maar deze hee� zo'n levenslustige blik in zijn ogen. Kom eens
kijken.' Een paar kanjers van ogen met ellenlange rode wimpers en wat
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Swientie
swientietikk'n


Ik zei het al eerder. Zodra het woord Friesland valt, heb ik geen weer-
stand. En dit biggetje zit ook weer vlakbij Oldeholtpade, waar ik als kind
zo betoverd werd door het boerenleven. Ook weer een cadeaubig.
Hoeveel varkens wonen hier nu inmiddels? Even tellen: Billie Bo�ont,
Mannetje Bromsnor, Vrouw Vos en Aagje en oh wat doet dat er ook
eigenlijk toe. Is er nog plaats? In mijn hart zeker. En qua ruimte? Ook
wel. Wat is dan het bezwaar? Dat het dweilen met de kraan open is. Dat
ik moet stoppen met andermans problemen op te lossen. Maar het is een
biggetje uit de bio-industrie. Waar moet ze anders heen? Naar de slacht
natuurlijk. En zou het voor Ju�rouw Loes niet veel beter zijn om op te
groeien met een varkentje van haar eigen lee�ijd? Hoe vaak ik deze rie-
del al niet in mijn hoofd heb afgedraaid. En iedere keer opnieuw rede-
neer ik tot het punt waarop ik dan toch weer ja zeg. Omdat het meisje
dat de big cadeau kreeg zelf geen vervoer hee�, rijden we op een warme
zaterdagavond in mei een Friese woonwijk in. Achter het huis staan wat
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telefoontje van de AID, maar u hee� toch een oormerk-onthe�ng? 'Ik
moet even denken', zeg ik, 'ik bel u zo terug.' Veel tijd krijg ik niet, want
daar gaat de telefoon al weer. 'De varkens moeten vernietigd worden. Ze
worden straks opgehaald.' 'Ik kom eraan', roep ik snel. En dan kan ik niet
meer terug. Maar had ik dat gewild dan? Door jarenlange rechtszaken
inclusief cassatie met Gerard Spong aan mijn zijde als raadsman van
Familie Bo�ont, word ik erkend als Principieel Gewetensbezwaarde
Oormerkweigeraar. En nu kunnen daar drie varkenslevens door gered
worden en dat zou ik dan niet doen?


De kraakvarkens hebben het getro�en. Er staan drie glunderende
agenten op ons te wachten. Drie dierenvrienden, die zich op hun 'amb-
telijke creativiteit' zullen beroepen als de varkens naar Familie Bo�ont
mogen. Twee intacte zwarte beren hangen al hongerig om de bus heen.
Ze ruiken het eten dat ik voor ze meegenomen heb. De grootste ziet er
verfomfaaid uit en hee� een neusring in. Nee, het is een piercing, de
ring is aan de buitenkant van zijn wroetschijf aangebracht. Maar waar is
nummer drie? 'Dat is niet zo'n lieverdje', zegt een van de agenten. Ik
loop achter haar aan over het verlaten terrein van het voormalige tuin-
centrum. Ik zie het al. Een vrouwtje. Ze hee� de uitgescheurde neus van
een Hongaarse dansbeer. Leuk zo'n piercing. Maar ik zie nog meer. Een
lichte zwelling in de �anken. Nauwelijks waarneembaar, maar toch.*


Inmiddels is de eigenaar van het terrein gearriveerd. Grote Volvo, duur
jack, geagiteerde toon. Die vieze varkens, hup, weg ermee, en een beetje
snel ook. Vanzelfsprekend dat dat voor hem opgelost wordt, daar hee�
hij recht op, zo klinkt het. Ik merk op dat Het Beloofde Varkensland
geen cent subsidie ontvangt en dat deze varkens redden een gunst is en
geen plicht. Toch staan we diezelfde nacht palen te slaan voor een
noodomheining. De hele Familie Bo�ont is in rep en roer. Intacte
beren op het erf ! En ze zijn niet ongevaarlijk. D. kan nog net over een
hek springen als de jongste zich tegen hem keert. 'Kraakvarkens van de
dood gered', kopt het Parool de volgende dag op de voorpagina. En dat
is nog maar het begin. Want niet alleen de beren zijn agressief. De
krakers kunnen er ook wat van...


*PS  Krap drie maanden later worden Dikke Peter & Keessie geboren.
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