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Familie Bo�ont Workshop
geluk voor mens & dier


Benieuwd hoe het de bo�onten vergaan is sinds hun aankomst op Het
Beloofde Varkensland? Wanneer Miss Universe voor de eerste keer
berig werd? De Golden Girls hun eerste ei legden? Of Wildeman en
Dappere Dodo nog vrienden zijn? De uitvaart van Aagje en Vrouw
Vos? En hoe Rosamunde verder moet zonder haar Brutale Griet?
Dikke Peter en Keessie ter wereld kwamen en hoe het de triese koe met
haar stiefzoon verging? Nog even geduld. Familie Bo�ont deel 2 is in
de maak. Kun je niet wachten? Kom dan vast naar de Familie Bo�ont
Workshop. Zoals alles op Het Beloofde Varkensland zijn de workshops
heel geleidelijk aan ontstaan. Toen ik in 1995 mijn werkplek in de P.C.
Hoofstraat verliet voor de boerderij, knapte ik de voormalige koeienstal
op als ontvangsruimte. Met pijn in het hart, want de stal ademde de
sfeer van een 100-jarige boerderij. Zo mooi, dat ik er niet aan durfde te
komen. Maar waar moest ik dan met de managers werken? 't Liefst zo in
die stal, maar ik snapte ook wel dat te ruraal voor de heren zou zijn. Ik
liet het een tijdje op z'n beloop en werkte in de tussentijd ergens met ze
op locatie, zo het uitkwam. Ik kreeg steeds meer door dat ik alleen maar
naar de boerderij hoefde te 'luisteren'. 'Mevrouw de Boerderij' (ik zag
haar als een grote strenge dame) zou toch zeker zelf wel het beste weten
wat goed voor haar was? Toen begreep ik dat ik een grote vergissing had
gemaakt met de centrale verwarming. Die hoorde hier niet. Ik liet alle
radiatoren weer verwijderen. Ziezo. De klusser die iedere muis die hij
tegenkwam wilde doodtrappen, duwde ik ook de deur uit. Ik nam
afscheid van de aannemers die elke scheur wilden dichtplamuren en
alleen maar dachten aan alles straktrekken met gipsplaten. Nee, ik wilde
alles juist laten zien. De oorspronkelijke, doorleefde boerderij als deco-
rum waartegen het leven met de beesten zich zou afspelen. Ik had het
geluk om in een klap zes schoolkachels uit de tijd van Ot & Sien op de
kop te kunnen tikken. En toen ging het hard. De managers kwamen en
keken hun ogen uit. 'Is het niet heel veel werk om die dingen drie keer
per dag te moeten melken', vroegen ze toen ik in hun bijzijn Rosamunde
en Brutale Griet de �es gaf. Ik geloof dat het tijd wordt voor wat voor-
lichting, dacht ik.








Lange Lijs met Vrouw Vos
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Lange Lijs
rennen voor je leven


'Nee, niemand wil haar hebben. We hebben alle kinderboerderijen in de
omgeving al gebeld.' 'Waar is ze nu?', vraag ik. Stom. Dat had ik niet
moeten doen. Ik had helemaal niks moeten vragen. 'Het spijt me',  had
ik tegen de dierenambulance moeten zeggen. 'Het Beloofde
Varkensland hee� een opnamestop.' En dan snel ophangen. Maar dat
zei ik niet. 'We hebben haar naar een asiel in Breda gebracht', antwoordt
de meneer van de dierenambulance. 'Ze zit nu tijdelijk in een kennel,
maar daar moet ze na het weekend weg. En daarna weten we het niet.'


Ik lig languit voor de televisie te kijken naar het huwelijk van Kate en
William. Een bruilofstbig, denk ik. Varkens brengen geluk. Ik probeer
een reden te bedenken waarom ik dit biggetje moet opnemen. Het slaat
nergens op. De noodzaak is al overduidelijk. Deze big is van het
transport gesprongen, vertelde de dierenambulance. Gespot op het
industrieterrein Hazeldonk bij Breda, terwijl het hysterisch heen
en weer rende. Ik denk terug aan die keer dat ik op een overslagbedrijf
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Pinokkio
fabels en feiten


George Clooney is er mee begonnen. Een Vietnamees hangbuikzwijn-
tje als huisdier. Amerikaanse soldaten brachten ze mee als souvenir van
de Vietnamoorlog. Clooney hee� Max tot zijn dood toe gehouden. Hij
wel. Niet zo'n kunst als je een leven leidt met personeel. Toch geloof ik
dat zijn liefde voor Max gemeend was. Ook toen zijn hangbuikzwijn
wel 100 kilo woog. Al kun je je afvragen of Max wel zo gelukkig was
zonder soortgenoten, met een langdurig afwezige Clooney, ergens in de
wereld op een �lmset. Hoe dan ook, Max is oud geworden.


De meeste mensen haken af als hun hangbuikzwijntje zo'n een à twee
jaar is. Ze vallen met bosjes in mijn mailbox, wel tien per week. Veel
groter geworden dan gedacht en onhoudbaar in huis. En ze krijgen
steeds meer praatjes, dus worden ze knap lastig. Maar de klachten
worden bijna altijd 'vertaald' in: geen tijd meer voor de verzorging.
Die mensen kunnen nog wat verwachten. Hun hangbuikzwijntje is pas
uitgegroeid op vij�arige lee�ijd. Fysiek en mentaal. Nog veel groter dus
qua omvang en ego. Een normale en gezonde varkensontwikkeling,
maar dat was niet de bedoeling. Klein, en dus schattig, moesten ze
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allemaal meenemen.' Ik weet dat hij gelijk hee�, maar oh wat is dit
moeilijk. Weten dat naast ieder stuk kaas een kalfslapje ligt, is één ding
(denk hier eens over na). Maar dit zo van nabij meemaken, bij zulke oer-
beesten, dat valt niet mee. Ik loop achter de boer aan, de kille novem-
beravond door en dan staan we in de jongveestal. Links de baby's in hun
kalverhokjes, rechts een groep halfwasjes en opgroeiende bakvissen.


Ik mag het pasgeboren bu�elkal�e droogwrijven met plukken stro.
Ondertussen maakt de boer een hokje in orde. Als de kleine er in ligt,
gaan we naar de melkstal. De grootmoeders staan in een aparte afdeling.
Indrukwekkende reuzinnen met megahoorns. Maar wat zijn ze
vriendelijk en nieuwsgierig en gastvrij. En daar staan de moeders
met hun zussen, tantes, vriendinnen, nichten ongetwijfeld ook. Ze zijn
allemaal wel iets van elkaar, deze familie mooie zwarte bu�elvrouwen.
Waar is Don Corleone? Maar de stoere stier is niet meer. Hij liet zijn
vrouwen geen moment met rust en werd te gevaarlijk, zegt de boer.


We zijn er op de bonnefooi naartoe gereden. Maar op de Wildhoeve in
Nijeholtpade zit hij niet meer. Ik schrik me dood. Failliet? Maar het
bedrijf is verhuisd naar een dorp verderop. De bu�els worden nu in een
carrousel gemolken. Dat bevalt goed, ze geven wel twee keer zoveel
melk, zegt de boer. Als in de draaimolen van de kermis kunnen ze zelf
op- en af stappen. Ik informeer naar Anneke, de moeder van Obama,
maar de boer schudt zijn hoofd. Nee, helaas, ook zij is er niet meer.


Dan gaan we terug naar de jeugdafdeling, want daar kwam ik voor.
Een vriendje voor Dolle Mina. Ze is hersteld van de longontsteking en
haar leven kan nu beginnen. 'Je hebt geluk', zegt de boer. 'De stiertjes
zijn van de week allemaal opgehaald, maar deze wou de handelaar nog
niet meenemen. Verstuikt pootje, dat moet eerst nog even herstellen.
Een echte klimmer', vervolgt hij. 'Meteen al na de geboorte probeerde ie
zijn hokje uit te komen.' Het stiertje kijkt me met grote ogen aan.
Zou hij weten dat hij met dat geklim zijn eigen leven hee� gered?


'Nee, hoe� niet', zegt de boer, als ik geld pak. 'Hij krijgt een mooi leven,
en dat is goed zo.' Ik informeer nog naar de ouders van het kal�e.
Italianen. Zowel moeder als grootmoeder. Dan kun je als bu�elstier
toch alleen maar Mozzarello heten?
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afmetingen. Ook de gigantische vrachtwagencombinatie die met
draaiende motor voor de receptie staat. Ik loop langs de truck. Wat hoor
ik daar toch? Het duurt even voor ik het geluid kan thuisbrengen.
Maar dan weet ik het; dit is gepiep van kuikentjes. Niet het angstige
geroep van eentje die z'n scharrelende moeder even uit het oog verloren
is, maar het panische piepen van een ontelbare massa kuikentjes die
moederloos in een fabriek ter wereld gekomen zijn.


Deze kuikentjes kunnen roepen wat ze willen, maar moeder zal nooit
antwoorden. Dan komt de chau�eur de receptie uit met een stel
pakbonnen in zijn hand. Hij springt de cabine in, draait zijn gevaarte
het terrein af en gee� gas. Daar gaan de zussen van mijn snipper-
haantjes. Waarheen? Hoever? Een ding is zeker: ze gaan naar pluimvee-
houders, ergens op de wereld. Daar zullen ze uit de kratten gekieperd
worden en over vier maanden hun eerste ei leggen. 


Bij de receptie vraag ik om mijn zes haantjes. De jongens kijken mekaar
even aan, eentje duikt weg achter een kast en komt terug met een trieste
mededeling. 'Ze zijn helaas net gestorven.' Maar het volgende moment
liggen ze in een deuk en kan ik 60 eurocent afrekenen. Een duppie per
stuk. Bij de a�aalbalie hebben ze haast. Het is vrijdagmiddag en er
staan nog een stuk of wat wachtenden voor me. De bestellingen worden
in rap tempo afgehandeld. Een man krijgt een transparante vuilniszak
vol dode kuikentjes aangereikt. 'Voor de dierentuin', verklaart hij, als hij
mijn blik opvangt. Dan ben ik aan de beurt. Het is even zoeken.
Waar staat dat doosje ook alweer? En dan komt de magazijnmedewer-
ker met een  klein wit doosje aanzetten. Met een stukje plakband zit
er een brie�e op de deksel geplakt. A�alen door familie bo�ont, staat
er op. 'Nou veel plezier met familie bo�ont', lacht de magazijn-
medewerker. 'En prettige Paasdagen.'


Het doosje weegt niks, maar maakt des te meer geluid. In de bo�ontbus
leg ik de zes piepende bolletjes voorzichtig in een mand. Als ik zo'n
fabriekskuikentje was, wat zou ik dan willen? Ik laat mijn geopende
linkerhand voorzichtig naar beneden zakken. Onmiddellijk zoeken de
snipperhaantjes contact en beschutting, eentje kruipt zelfs in mijn
mouw. Eindelijk! Daar is moeder! En dan is het stil.
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Sjonnie
betoverde boer


2012. Zeventien jaar Het Beloofde Varkensland. Vij�ien jaar Familie
Bo�ont. De roze biggetjes, de kal�es, de lammetjes, het ganzenkuiken,
de kipkuikens, al deze productiedieren zijn hier uitgegroeid tot persoon-
lijkheden. Bo�onten, die hun eigen wil mochten uit-ontwikkelen. Met
een eigen leven in vrijheid. Ik kijk nog steeds mijn ogen uit. Het verveelt
geen moment. Maar ik kan ze ook wel achter het behang plakken, als de
varkens voor de zoveelste keer hebben ingebroken. Villa-bom-ontplo�
is een keer om te lachen, maar daarna staat het huilen je nader. Het is
onvoorstelbaar wat varkens kunnen aanrichten. Loslopende koeien
trouwens ook. Die eten veel liever blaadjes en boomschors dan gras.
Arme bomen.


Maar ik zou het allemaal zo weer doen. 'Ik ben nog nooit op zo'n
bijzondere manier met de bio-industrie om de oren geslagen', zei een
dame tijdens de workshop. Of de directeur van dat grote slachthuis met
veertig andere vleesboys: 'we hebben een moordmiddag gehad. Jij weet
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Beroemde Bo�onten
wie 'lagen er in het stro' bij Familie Bo�ont?  


Arjan Ederveen
Belinda Meuldijk


Bodo Douqué
Catherine Keyl


Coen Swijnenberg
Cor van Zadelho�
Corrie van Gorp
Diny Schouten


Ellen Jens
Emile Ratelband


Erica Terpstra
Georgina Verbaan


Jakhals Erik
J.J. Voskuil (Han en Lousje)


Johannes van Dam
Giel Beelen


Greetje Kau�eld
Gijs Groenteman


Hanneke Groenteman
Hans Dorrestijn


'Hokjesman' Michael Schaap
Jan Heemskerk


Jan Slagter
Jort Kelder


Klaas Drupsteen
Loretta Schrijver


Maarten van den Biggelaar


 Manouk van der Meulen
Margriet Brandsma
Marijke Helwegen
Maxime Hartman
Mylene de la Haye


Medium Sarina
Meindert Fennema


Mike Boddé
Mike Starink
Paul Cliteur


Porgy Franssen
Prem Radhakishun
Remi van der Elzen


Ruby Wax
Rudy Kousbroek
Sander Lantinga


Sylvia Willink
Sylvie Meis


Tatjana Šimić 
Terence Schreurs
�eodor Holman
�om de Groot


�omas van Luyn
Tom Reagan
Victor Löw


Wim. T. Schippers
en meer
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Mozzarello
knappe italiaan


'Wacht hier maar even', zegt de bu�elboer, 'dan haal ik een kruiwagen'. De
boreling ligt rustig tussen de achterbenen van zijn moeder de wereld in te
kijken. Een groepje tantes buigt zich belangstellend over het zojuist
geboren bu�elkal�e heen. Moeder kijkt wezenloos voor zich uit, het
geboorteslijm hangt in lange slierten uit haar kling (koeien-vulva). Daar
is de boer weer. Hij loopt door de kudde heen, tilt het kal�e op en legt
het behoedzaam in de kruiwagen. Als hij wegrijdt, begint het kleintje
wanhopig om de moeder te roepen. Op dit sein stormen alle bu�el-
vrouwen tegelijk achter de boer aan. Kadoenk, kadoenk. De stalvloer
dreunt onder hun hoeven. Het doet me denken aan het YouTube-�lmpje,
waarin een kudde bu�els een kalf uit de klauwen van een groep leeuwen
redt. De leeuwen zijn nergens. Ze vliegen als tennisballen door de lucht.


De boer verdwijnt de hoek om en dan stuiten de bu�els tegen een stevig
hekwerk. Verder kunnen ze niet. Hier houdt hun achtervolging op.
Ik kijk naar D., maar hij schudt zijn hoofd. 'Niet doen, je kunt ze niet








Brutale Griet † Rosamunde


Dolle Mina


Juffrouw Loes


Mozzarello


Zeus Herman


Mem Bulle


Moszko


Vrouw Vos † Aagje †


Brammetje Bonestaakje


Miss Piggy BabyBig


Gieltje Brutus


Dit zijn ze. De sterren van de Familie 
Bo�ont Workshop. De kal�es en biggetjes 
van toen zijn groot geworden. Hoe zou het 
zijn om ze voor zichzelf te laten leven, vroeg 
ik me in 1994 af. Nu weet ik het. Hun geluk 
straalt op je af. Varkens en koeien als inspira-
tiebron voor Jan en Alleman. Iedereen een 
bo�ont. Wie had dat ooit gedacht?
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2012
Pinokkio
Moszko
Sjonnie








Meneer Klaver


Beertje


Lamme Zus


Knor


Ballenboy


Knorrie


Swientie
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Pietje Aagje de Tweede La Mama
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VARKENSMASSAGE
In 1998 ontdekte ik de V-spot bij Aagje 
(linksboven). Zo ontstond de varkens-
massage. Toen mijn vader dat zag,  was 
hij stomverbaasd. Mijn opa scheen dat in 
1927 al te doen (pagina 137). 'Opa was 
één met zijn dieren en jij bent het ook. 
Je hebt het dus van geen vreemde.' 
Ik noemde het varkensmassage en kwam 
in Kopspijkers. Varkensmassage werd 
een media-hype. De eerste varkens-
massageworkshop was op 16 juni 2003. 
De Wereldomroep was er bij. En daarna 
de BBC, National Geographic, en meer 
mondiale TV-zenders tot en met Japan. 
Aagje hee� iets aan de wereld toegevoegd.


foto's rechts Caecilia van der Dri�


pagina 15
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Jannemannen
boer wat zeg je van m'n kippen


Van plo�ippen worden zowel de hennetjes als de haantjes gegeten.
Bij legkippen is dat anders. De haantjes worden na hun geboorte
versnipperd. Zij hebben geen waarde want ze kunnen geen eieren gaan
leggen.


We zijn onderweg naar de grootste kuikenbroederij van Nederland.
Een fabriek waar per week 2 miljoen eieren uitgebroed worden van het
legkippenras. De hel� van de geboren kuikentjes is haantje. Iedere week
worden daar dus 1 miljoen haantjes vergast of versnipperd. Ze worden
dan ook snipperhaantjes genoemd. 


Over twee dagen is het Pasen. Via via heb ik zes kuikentjes kunnen
bestellen, die vandaag - 22 april 2011 - uit het ei gekropen zijn, evenals
die ontelbare andere haantjes. En niet te vergeten hun zusjes ook nog
natuurlijk.


Een kale vlakte, ergens op een industrieterrein buiten Zeewolde. In de
verte zien we de fabrieksgebouwen al oprijzen. Alles is van enorme
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Varkensmassage
de ontdekking van de v-spot


Varkens masseren? Dat bedénk je toch niet? Dat klopt. Het is uit nood
geboren. Ooit zou ik op een boerderij zijn, dat wist ik zeker. Ik wilde me
verdiepen in varkens, koeien, kippen en schapen, de beesten die 's
avonds op vrijwel ieders bord liggen. Hoe zou het zijn als ze voor zich
zelf mochten leven, zonder hun vlees of melk te willen? Ik begon maar
vast met de boerenschool (1994) en met stallen uitmesten in Artis.
Daar waren ook twee Lakenvelder koetjes. Op een dag waren ze al met
het hooi aan de haal gegaan, voordat ik ze alles had kunnen geven.
Maar van de dierverzorger mocht ik toen hun ruimte niet meer in. Hij
deed het zelf en voordat ik het wist, veranderde hij in een ware kung-fu
�ghter. 'Zo doe je dat', zei hij. 'Als ze staan te vreten, zijn ze zo territo-
riumgericht dat het altijd oppassen geblazen is.' Ik stond er beduusd bij.
Toch ging ik naar een vechtschool, want koeien wilde ik later ook.
In mijn drukke bestaan als communicatietrainer en aspirant boerin
werd ik destijds iedere week gemasseerd door een dame die de rust zelve
was. Zo kalm wilde ik ook wel worden. En zou dat ook niet veel beter
zijn voor mijn toekomstige koeien dan ze een trap verkopen? Ik
stopte met de vechtlessen en bekwaamde mij in de klassieke massage-
technieken. Op mensen. En verdomd, in ontvangen of geven zat geen
verschil. Van beide werd ik kalm. Dus toen ik met de handen in het haar
zat met mijn eerste gestresste roze biggetje Aagje, dacht ik daar weer aan
terug. Ik volgde met mijn vingers de contouren van haar kleine biggen-
lij�e. Te beginnen bij het neusje, over het kopje, de oren, over de rug, en
via de billen naar de hoe�es van de achterpootjes. Toen de �anken en de
voorpootjes. Daar viel ze van om. Binnen een week was ze kalm, binnen
twee weken verslaafd. 'De G-spot', riep Edwin Evers van Radio 538 toen
ik hem dat later vertelde. 'Nee, de V-spot!' Ieder varken, klein of groot,
wildzwijn, hangbuikzwijn of opeetvarken, hee� die plek. Aagje groeide
uit tot een zelfverzekerde dame die heel goed in haar vel zat. 'Wat doe je
daar toch', vroeg een journalist. 'Dat heb ik nog nooit gezien.' 'O, dat is
varkensmassage', zei ik half voor de grap. Hij schreef het woord op. Drie
dagen later zat ik bij Jack Spijkerman op TV met Miss Universe op tafel.
De rest is geschiedenis.
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Keiler & Bert
verbroedering


Wat heb ik veel aan Wildeman, Ju�rouw Loes en Mister Frisling te
danken. Hoe kon ik weten dat wilde zwijnen een veel kalmere inborst
hebben dan gedomesticeerde varkens? Ju�rouw Loes en haar
wildemannen hebben me dat geleerd. Door deze drie everzwijnen snap
ik ook steeds meer van mijn roze bio-industrie lummels. Mijn
achilleshiel is dan ook meteen geraakt als ik een berichtje krijg van een
boswachter:


'Ik ben boswachter en woon in de bossen rond Vierhouten. We hebben
mekaar jaren terug al eens gesproken in de uitzending van Giel Beelen over
Sneeuwvlokje. Op dit moment probeer ik een wildzwijnenbiggetje in leven
te houden. Eerst waren er twee weesjes, nu nog een. Het diertje lijdt een
kommervol en eenzaam bestaan. Als het al lukt, wordt het weer kanonnen-
voer in dit zwaar bejaagde gebied. Is er misschien een oplossing in de vorm
van opvang op uw boerderij? Op dit moment voer ik varkensbrok.'
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Aaltje
cadeaubig


Wilde Sjouk doet haar naam eer aan. Van meet af aan is ze de baas over
Broertje. Ze komen uit hetzelfde nest. Hun moeder bekijkt me met een
grimmig oogje als we in de kraamstal staan. 'Wat mot je?' Kon ik haar
maar uitleggen dat de dochter en zoon die de tienjarige Mark nu bij haar
weg pakt, het goed gaan krijgen. Tijdens de reis naar Holland liggen de
twee biggetjes onder de warmtelamp in de bus. Het is nu allemaal
vreemd voor ze, maar ze hebben het lekker warm en ze zijn samen. Niet
onbelangrijk voor een pas gespeende big. 


Hoeveel van die marsepeinroze biggetjes heb ik al niet onder mijn hoede
genomen? De smalle ruggetjes, de hoge pootjes, de onvolprezen hoe�es,
de grote zachte oren, de stevige neusjes, de lieve oogjes met de witte
wimpertjes, de zachte velletjes, de piepkleine staartjes. Ook deze keer
ben ik weer verliefd. Ik kan m'n ogen niet van Wilde Sjouk en Broertje
a�ouden. Een roze biggetje is en blij� een wonder. 
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Reacties
Wat hebben wij enorm genoten van jouw begenadigde en bezielende leiding
over Het Beloofde Varkensland en je empathie voor mens en dier. Je inzicht
heb je op tre�ende wijze verwoord en in beeld gebracht. Je hebt velen aan het
denken gezet en dat is jouw kracht! Jose en Ingrid
Iedere dag op kantoor begint met de bo�ontjes. Heerlijk. Mia.
Een dag om nooit te vergeten en we zullen er nog lang over doorpraten. Mike
Het was gisteren een prachtige dag vol passie en liefde voor de dieren. Dank
voor alle uitleg en mooie verhalen, we zijn met een rijk gevoel huiswaarts
gereden. Marc
Vandaag op radio N.H. van alles over jullie gehoord. De hele dag  met jullie
bezig geweest, ik kon niet meer stoppen met lezen. Lous
Familie Bo�ont dient een hoger doel... Patrick en Wendy
Helemaal verslaafd aan de website. Wat een ontroerende, soms hartver-
scheurende berichten. En mooie foto's! Gregor en Caroline
Jij weet precies de goede snaar te tre�en, gezond dierenactivisme en mededo-
gen! Complimenten voor de goede begeleiding van die aardige meneer hij
deed het heel goed (is hij bioloog ?). Frederike en Truus
Ik vind het super dat je kiest voor de positieve kant. Want het is waar, bij
nare verhalen, belerende woorden en veel enge beelden, haken de mensen af.
Keep up the good work! Brigitte
Het Beloofde Varkensland voelt als  een soort 'buitenland', waar je even hele-
maal weg bent van het leven (en de waan) van alledag. Irma
Als docente dierhouderij op het VMBO vind ik het belangrijk dat de leerlin-
gen (+/- 15 jr, a�omstig van het platteland, kinderen van veehouders)  ook
op een andere manier tegen de gangbare landbouw aankijken dan de manier
die ze 'van huis uit' meekrijgen. Daarom wil ik als afsluiting van de les over
het varken graag uw website gebruiken als lesmateriaal. Marinke
Jouw stichting is puur. Bij jouw stichting kan je zien wat er gebeurt, hoeveel
inzet er is en alles is letterlijk en �guurlijk tastbaar. Femke
Veel bedrijven kunnen een voorbeeld aan Dafne nemen, want zo vanuit je
eigen kracht werken is zeldzaam. Fred
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Dat vindt ook de crew van TV Noord-Holland, waar Wilde Sjouk en
Broertje vanmiddag te gast zijn. Loop met een big een TV studio in en
de opwinding is compleet. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje het
pand door. Biggetjes! Biggetjes! Een onverwacht bezoek van Maxima is
er niks bij. Iedereen ligt in katzwijm rond Wilde Sjouk en Broertje.
Als de opnameleider weer tot zijn positieven komt, roept hij iedereen tot
de orde. 'Kom op jongens, nog vijf minuten.' O ja, dat is waar ook.
Uitzending. Live. Wilde Sjouk en Broertje zijn er vanwege een item over
het couperen van biggenstaartjes. Zij hebben hun staartjes nog en ik
vertel waarom dat zo belangrijk voor ze is, als ze lang blijven leven. 


Helaas geen staartje meer voor de onfortuinelijke big, die tijdens een
feest naast de geluidsboxen is gezet. 'Surprise! Je wilde toch zo graag een
biggetje voor je verjaardag? Nou alsjeblie�!' Ik krijg het te horen als er
een paar weken later tijdens de workshop een meisje aan de poort staat te
roepen. Ze is helemaal overstuur. Haar zwager hee� een big cadeau
gekregen en wat moeten ze nu? 


De volgende dag komt ze weer. Ze kan nauwelijks praten van de tranen.
Tijdens het feest hee� ze de doos bij de geluidsboxen weggehaald en  het
biggetje in een kas gezet. Ik schrijf het biggen-abc voor haar op. Eerste
hulp bij cadeaubiggen. 'Een warmtelamp is het belangrijkste. Zeker in
een kas.' Het is november en de nachten zijn al erg koud. Ze gaat er mee
aan de slag.


Ook gaat ze geld inzamelen bij iedereen die op het feest was. Te
beginnen bij de 'gulle gevers' van de big. 'Dat lukt me nooit', snottert ze
in haar zakdoek, als ik haar vertel dat er een bruidsschat moet komen die
de kosten van een sterilisatie kan dekken. Maar ze overtre� zichzelf.
Stralend staat ze ons in de koude kas op te wachten. Ze hee� een
aandoenlijk onderkomentje voor de big gemaakt. Maar waar is de warm-
telamp? Trots wijst ze op het peertje dat boven het biggetje hangt...       


En zo liggen er ineens drie biggenkontjes op een rij. Twee mét staartje en
eentje zonder. Dat staartloze kontje is van Aaltje. Aaltje uit Aalsmeer. Ze
wordt ge�ankeerd door Broer & Sjouk. Geen staartje, toch een bo�ont.
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Familie Bo�ont Workshop
vervolg


Na mijn optreden in juni 2003 bij Jack Spijkerman met Miss Universe
over de varkensmassage bleef de telefoon gaan. 'Mogen we dat eens
zien?' werd er gevraagd. En 'we kunnen nooit meer bij een roze varken
komen, ze zijn onzichtbaar, verstopt achter dikke muren.' Op een zon-
dagmiddag zette ik de poort wel eens open. De mensen kwamen om
12.00 uur. Ik gaf een demonstratie varkensmassage, we dronken ko�e,
ik begon te vertellen en opeens was het 19.00 uur en buiten donker.
Honger of dorst telden niet meer, niemand wilde meer naar huis. Dat
was de aanloop naar wat nu de drukbezochte Familie Bo�ont Work-
shop is. Van eens in de drie maanden, naar iedere twee maanden, toen
iedere maand en nu elke zondag, het hele jaar door. We beginnen met
ko�e en koek en eindigen met bo�ontsoep, waar geen dier voor hee�
hoeven sterven. In de tussentijd gaat iedereen voor de bijl, of je nu zeven
bent, president-commisaris, politie-agent of oma, zoals Hanneke
Groenteman zo mooi verwoordde op haar site. Begonnen met een paar
kal�es en biggen, is Familie Bo�ont uitgegroeid tot een grote groep
boerderijdieren waar menigeen zijn of haar hart aan verpand hee�.
Familie Bo�ont is allang niet meer van mij alleen. Een heleboel mensen
hebben zich door de jaren heen met Familie Bo�ont verbonden. Mooi
om mee te maken hoezeer de dieren verbroederen. Als we aan het eind
van de workshop allemaal in het stro bij de varkens liggen, is dat de
gewoonste zaak van de wereld. En tegelijkertijd is het een en al magie.
'Mensen zijn op hun mooist bij Familie Bo�ont', mailde iemand na
a�oop. Dat is ook zo. Iedere keer ben ik weer verrast wat vrije varkens en
koeien met mensen doen. Ze ontwapenen en betoveren. De tranen
liepen over de wangen van de hippe verslaggeefster van BNN, toen ze
Zeeman aanraakte. Giel had het haar aangeraden. 'Wat kan dat nou zijn,
die stomme varkens', had ze zich verweerd. 'Ga nou maar', zei Giel. 


En die managers? Die willen nu ook met de beesten. Wil je onze fusie
begeleiden aan de hand van het territoriumgedrag van Familie Bo�ont?',
is geen vreemde vraag meer. Natuurlijk wil ik dat. Want varkens en
koeien die hun eigen wil hebben mogen uit-ontwikkelen, daar kunnen
wij nog veel van leren. Wie had dat ooit gedacht?
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Stichting Familie Bofkont
uit de statuten


De stichting heeft ten doel:
a. het op een constructieve en positieve manier geven van voorlichting
over het wezen en de natuurlijke aard van landbouwhuisdieren middels
het gedrag, de gewoontes en leefwijze van de leden van de Familie
Bofkont, een aanzienlijke groep varkens, koeien en kippen die sinds
1995 zijn vrijgekocht/gered/opgevangen door communicatieadviseur
Dafne Westerhof, de oprichter van Familie Bofkont/Het Beloofde
Varkensland;
b. het werven van fondsen om de langlevende en oud wordende leden
van Familie Bofkont in hun levensonderhoud en veterinaire zorg te
kunnen blijven voorzien, tot ze 'omvallen van ouderdom'; 
c. het ontvangen van bijzondere doelgroepen zoals verstandelijk en/of
lichamelijk gehandicapte kinderen/ouderen en terminale patiënten die
troost ontlenen aan het geluk van Familie Bofkont;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het geven van workshops aan burgers, boeren en zakenlui ter bewust-
wording van het welzijn van landbouwhuisdieren, ter lering en vermaak;
b. het realiseren en aanbieden van stageplaatsen voor studenten van
nationaal en internationaal agrarisch onderwijs;
c. het trainen en opleiden van onderwijzers en docenten van lager en
middelbaar onderwijs om zelfstandig een les dierenwelzijn aan hun
leerlingen te kunnen geven;
d. het trainen van dierenpolitie, dierenartsen en andere professionals
t.a.v. de problematiek rond 'hobbyvarkens';
e. het ontvangen van scholieren en studenten bij Familie Bofkont en
het geven van gastcolleges op locatie;
f. het initiëren en vormgeven van PR activiteiten ter bevordering van
het imago van landbouwhuisdieren;
g. het geven van lezingen, het organiseren van exposities en evenemen-
ten en het uitgeven van publicaties en voorlichtingsfilms.
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Eten, drinken & gelukkig zijn
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wordt? En een koe kost hier wel driehonderd euro per maand. Wie gaat
dat betalen?' Dat en meer overleg ik met de boerendochter. 


Een paar dagen later. 'Kijk daar staat de trieste koe', wijst de boer. Heel
in de verte zie ik een zwart-wit stipje. Het is een eind lopen voor ik bij
het melkkoetje ben. Ik schrik ervan, zo broodmager als ze is. Ze staat
gebogen met do�e ogen naar de sloot te staren. Haar uiers staan
gespannen. 'Ik ben zeventig en ik kan niet iedere dag dat hele stuk meer
lopen', verklaart de boer. 


Ik kan er niet van slapen. Niet alleen vanwege die treurige koe.
Er spookt ook een stierkal�e door mijn hoofd dat ik bij de boer heb
gezien. Een zwarte met een wit hartje op zijn voorhoofd. Hij lag in een
schuurtje met een paar andere kal�es. Toen hij me zag, stond ie op en
liep stralend op me af. Zo vol vertrouwen. Ik was verbaasd. Meestal zijn
pasgeboren kal�es erg schuw voor vreemden. 'Die gaat maandag naar de
veemarkt', zei de boer.


Omdat ik maar lig te malen, klik ik Tristesse van Chopin aan op You-
Tube. De droeve pianoklanken doen hun werk. Dat koetje mag niet
naar de slacht. En dat kalf met dat hartje mag ook niet naar de veemarkt.


'Daar zal de veehandelaar blij mee zijn', lacht de boer als ik hem de
oplossing kom vertellen. 'Ik neem die depressieve koe van je op, onder
een voorwaarde.' 'En dat is geld?', vraagt de boer. 'Nee. Dat kalf. Dan
neem ik dat vitale stierkalf ook mee. Als hij bij de trieste koe mag
drinken, kan hij haar van de depressie genezen. Dan hebben ze altijd
elkaar nog, mocht ze hier geen aansluiting krijgen.' De boer kijkt me
aan. 'Hoe kom je er op.' En dan: 'hoeveel krijg ik voor die koe?' 'Niks.
U hee� mij toch gebeld? Ze krijgt een prachtleven en dat gaat me al
handenvol geld kosten.' 'Nou, vooruit dan maar', zegt hij lachend.


De volgende avond woont de trieste koe bij Familie Bo�ont in
gezelschap van twee biggen en het stierkalf. Hij drinkt goed. Maar wat
staat stiefmoeder toch gek. Zo krom. Net of ze moet piesen, maar er
komt niks. Ik breng de nacht bij ze in de stal door en roep er 's ochtends
de veearts bij. Die verdwijnt tot zijn oksel in het magere koeienlichaam.
'Goed dat je gebeld hebt', zegt hij. 'Een �kse baarmoederontsteking.'
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Steun & Toeverlaat
veren in de ...


Zonder steun en toeverlaten geen Familie Bo�ont. Om te beginnen
Dennis Kennedy en Peter Klaver. Dennis als álles-álles-álles-kunner en
Peter als (wildlife) dierenarts, zoals er geen tweede in Nederland rond-
loopt. Met Dennis en Peter kan ik de oorlog winnen. Kom daar maar
eens om. Merel; voor allerhande (dieren)kwesties. Han Voskuil †
knoopte ons aan elkaar en daar deed ie goed aan. Paul Pronk; hartelijk,
behulpzaam en kundig met strategische vraagstukken. Leonie;
praktische Pleegzuster Bloedwijn. Miep en Jos; voor de broodnodige
raad & daad. Dan het erf en de stallen. Orson; op een dag stond ie de
blubberzooi voor Villa Varkensgeluk weg te scheppen. Onmogelijke
klus waar iedereen gillend voor wegrende. Orson �kste het en is nooit
meer weggegaan. Het was Cees, die hem bij Familie Bo�ont introdu-
ceerde. Cees zag Familie Bo�ont op TV en sprak tegen een vriend de
wens uit dat hij 'die vrouw en die varkens' wel eens wilde ontmoeten.
Maar waar zouden die zitten? Vriend Martien nam Cees mee het
balkon op en wees. 'Daar.' Bleek Cees al jaren vanuit zijn �at op de
Familie Bo�ont in de Bovenkerkerpolder uit te kijken. Hij kwam en
bleef als dierenverzorger en masseur. Martien volgde. Die nam Arthur
mee voor de omheining, waar Tjerk en de mannen van Shell zich al
jaren eerder kwaad op gemaakt hadden. Maar de bo�onten, met name
Zeus en Herman, zorgden ervoor dat de afrastering weer aan vernieu-
wing toe was. Erin; redster in álle noden. Maya en Ingeborg. On-mis-
baar bij de workshops. Wilma; zaagt mooie letters voor het aanzien van
de boerderij. Jaro; hooi- en strolosser, bouwvakker en minstreel. Tot
zover de harde kern van de werkploeg. Dan alle lieve helpers die van tijd
tot tijd meesloven met (mega)klussen zoals Huub, Liesbeth, Saskia,
Zachte Kees en als jongste Boertje Donald. Allemaal liefdewerk oud
papier. Medische staf met Peter Klaver als opperhoofd; varkenschirurg
Super Cees, orthopeed Paul Vermes † en poezendokter Jeannette. Klaas,
Jan, Frans en Cees; faciliteerden de maisakker en het Bo�ontbos op de
Zuidas. De altijd behulpzame boeren; een goede buur is beter dan een
verre vriend. En last but not least; de suikeroompjes en suikertantes die
via Giro 469 meehelpen met het eten, drinken & gelukkig zijn van
Familie Bo�ont. Dank, dank, dank allemaal!
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Mem & Bulle
trieste koe


Gedumpt, mishandeld, verwaarloosd, te vroeg geboren, uit een
proefdierlaboratorium, van het slachthuis, noem het op, ze kwamen bij
Familie Bo�ont terecht. Maar een depressieve koe? Die vraag heb ik
nog niet eerder gehad. Ik luister de voicemail af:


'We hebben een probleem met een koe. Dat is zo'n vreemde. Ze komt bij de
buurman weg. Stond daar de hele dag met de kop door het hek te schudden
en toen hee� mijn vader haar hier gehaald. Wij hebben de koeien buiten
lopen. Maar hier dur� ze de melkstal niet in. Ze hee� geen aansluiting
met onze kudde en nu staat ze al een week in haar eentje bij de sloot omdat
haar kalf daar verdronken is. Mijn vader vindt het sneu, hij wil haar nu
nog even vetweiden en dan naar de slacht. Maar hij vroeg of ik jou eerst
wilde bellen.'
'Wie zegt dat die depressieve koe hier wel kan aarden? Als mijn koeien
haar ook niet moeten, wat dan? Ze hebben hier allemaal de hoorns op de
kop staan, zij niet en hoe moet het dan als ze hier het erf over getimmerd
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door het bos naar de berenboer. Als Betsie gedekt was, gaf de boer hem
een berenbrie�e mee. Een papiertje met de datum van dekking. En dan
ging het weer op huus an. Mijn opa stond al op de uitkijk. 'Zo Broertje,
ben je daar weer mien jong?' Betsie kreeg te drinken en plo�e neer in
het stro, moe maar voldaan. Na drie maanden plus drie weken plus drie
dagen ging mijn opa bij haar in het stro liggen. Betsie had haar werpnest
op orde, het wachten was op de biggen. Opa krabde Betsie achter de
oren, streek over haar buik en knorde haar bemoedigend toe. Net zo
lang tot de  laatste big geboren was. Dat waren nog eens tijden.


Betsie stierf rond 1930 aan de vlekjesziekte. Haar dood was een dag van
rouw. Opa begroef haar achter de schuur. 75 jaar later wijst mijn vader
me de plek van Betsie's graf aan. En dan wil ik het huisje van Wilde
Sjouk ook zien. We rijden de route die hij vroeger met Betsie te voet
ging. Het huisje van Wilde Sjouk staat er ook nog. 


Na de dood van mijn vader (2007) ontdek ik een boek met foto's.
Opa en oma Westerhof staan er in met hun twee jongens; Hendrik en
Broertje (later Herman genoemd). En daar is Wilde Sjouk en de beren-
boer in de avondzon voor zijn boerderij. Prachtige beelden uit lang
vervlogen tijden.


Op Google Earth zie ik dat er op de plek van de berenboerderij nog
steeds varkens gehouden worden. Dat moet ik zien. Waar Betsie vroeger
een spannende date met de beer had, moeten de 600 fokzeugen het nu
met kunstmatige inseminatie doen. Mark, de tienjarige zoon van de
varkenshouder hangt aan mijn lippen. 'Familie Bo�ont? Varkens
masseren? Dat wil ik ook! Mag ik mee?'


Ik krijg een wild plan. Sinds kort heb ik de beschikking over een stukje
oerbos op de Zuidas. Hoe zou 't zijn om daar iets te gaan doen,
geïnspireerd op Betsie en het bos van de berenboer? Een soort 'tuinpad
van mijn vader', maar dan anders. Ik zie het al helemaal voor me.
Maar tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren.
Ik krijg het maar niet van de grond. Loslaten. Dat probeer ik nog steeds.


Mark snelt ons vooruit de kraamstal in. Trots toont hij de  biggetjes van
zijn vader. 'Deze papa?' Zijn vader knikt. En dan overhandigt Mark mij
twee biggetjes: Broertje en Wilde Sjouk.
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'Hoe bekostig je dit toch allemaal?' is onderhand een van de meest
gestelde vragen tijdens de workshops. 'Goeie vraag', lach ik dan altijd.
'Dat vraag ik mezelf ook iedere dag weer af '. 


Maar echt lang tobben over de eenzaamheid van Lange Lijs hoef ik niet
te doen. Alsof ze het ruiken. Een maand na haar komst, meldt zich een
fotostudio op de voicemail:


'Goedemiddag u spreekt met x van y fotogra�e. Wij zijn een fotogra�e-
studio en vandaag hebben we een biggetje gefotografeerd en morgen gaan
we weer een biggetje fotograferen en die hebben we hier van een boer
geleend en die mogen wel terug maar dan gaan ze eerder naar de slacht en
dat vinden wij eigenlijk een heel vervelend idee en we vroegen ons af of
jullie nog varkentjes aannemen en of wij twee biggetjes bij jullie langs
zouden kunnen brengen. Kunt u ons daar over terugbellen?'


Dat doe ik en dan hoor ik het hele verhaal. Ze hebben een biggetje
gefotografeerd in opdracht van een internationale fabrikant voor
productiedier-geneesmiddelen. Niet alleen de big was geboekt,
maar ook een stuk of acht mannelijke fotomodellen. Een Chinees, een
Afrikaan, een Aziaat, een Europeaan en nog wat nationaliteiten.
In overall met een big op de arm prezen deze 'boeren' dat geneesmiddel
aan. Hard werken voor het biggetje dat de hele dag van hand tot hand
moest gaan. Niet echt vol te houden en lastig voor de fotograaf. Voor de
tweede shoot zal er dan ook een nieuw biggetje naar de studio moeten
komen. En die tweede shoot is morgen.


Ik moet er even over denken. Terug naar de boer betekent de dood.
En dat geldt ook voor haar stand-in. Kan dit biggetje niet een nachtje in
de fotostudio blijven? Betekent wel nog zo'n zware dag voor de boeg,
maar daarna een heel leven met Lange Lijs om samen bij te komen van
hun avonturen. Ik stel het voor en geef instructies wat ze voor haar
nachtverblijf moeten doen. En dan nog iets: deze vrouwtjesbig zal
gesteriliseerd moeten worden. Een dure operatie, dus ze zullen met de
pet rond moeten. Dat doen ze. De fabrikant lapt ook mee. Iedereen blij.
Ik ook, want meteen na haar komst bij Familie Bo�ont hee� de big een
heel dik voorpootje. Ze kan er niet meer op staan van de pijn. 'Een �kse
ontsteking ten gevolge van stress', zegt de dierenarts. Kassa!
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potplant met ontelbare, vertakte haarworteltjes. Er wordt gejubeld over
een culinair hoogtepunt. 


Ik kende het wolzwijn al van de boerenschool. Francien. Ze leek op een
kribbig schaap. Zwarte krullen, chagrijnige kop, geweldig beest. Toen ik
later naar haar vroeg, bleek Francien geruimd te zijn tijdens de MKZ.
Was ze dan besmet? Nee, gewoon, uit voorzorg. 


Pinokkio blij� teveel aan moeders rokken hangen. Ze is beter af met
een partner in crime van haar eigen soort. Dit lie�allige krengetje hee�
tegengas nodig. Maar dan wil ik er wel eentje bij die voorbestemd is als
mensenvoer. Het Hongaarse wolvarken komt in beeld. Zo'n krullen-
jongen, die rechtstreeks van het wilde zwijn afstamt. Die moet ik als het
nieuwste opeetvarken natuurlijk ook een podium op Het Beloofde
Varkensland geven. 


Het wordt Moszko. Hij hee� het kapsel van Bram Moszkowicz. Maar
ook die mengeling van �air en ingehouden emoties. De eerste nacht lig ik
samen met Pinokkio naast zijn bench. Moszko is kwaad en bang tegelijk.
Hij wil er uit en gee� niet op. Kijk. De invloed van het wilde zwijn.


Vol bewondering en medelijden volg ik zijn escapades. Maar waarom
zou ik hem er eigenlijk niet uit laten? Als hij en Pinokkio gaan vechten
kan ik altijd weer verder zien. Ik zet het deurtje open. Als Moszko er uit
loopt en ik mijn hand uitsteek, valt hij meteen om. Pinokkio hee� haar
kopje uit het dekbed gestoken en kijkt nieuwsgierig toe. 


De beautyboy laat zich aaien. Hij schui� al iets verder naar me toe. Dan
leg ik mijn hand op zijn schedel. Na een poosje komt er iets op gang.
Moszko begint te rillen. Met dezelfde golfbewegingen als zijn rode zig-
zaghaartjes komen alle emoties er uit. Als hij tot de laatste snik is uitge-
huild, want daar lijkt het nog 't meeste op, slaakt hij een diepe zucht.
Ziezo. Dat lucht op. Ik haal m'n hand weg. Moszko springt overeind,
gee� Pinokkio een por en daar gaan ze. Ze vliegen mekaar achterna.
Zoveel ruimte hee� de kleine Moszko nog nooit gehad. Als ze moe zijn,
plo�en ze neer. Pinokkio slaapt onder en Moszko op het dekbed.
Niet meteen alles, een echt heertje dus. 


En hoe hij smaakt? Ik zal het nooit weten. Leve de vegaspekkies!
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Boy George & Co
de beste paardjes van stal


Ben ik Boy George vergeten? Natuurlijk niet. Door de PS krijgt hij juist
extra aandacht. Die verdient hij ook. Boy George als stille kracht van
Familie Bo�ont. In al zijn bescheidenheid altijd aanwezig op het juiste
moment.  Wie gaat er bij de nieuwe biggetjes zitten om ze welkom te
heten? Boy George. Wie waakt er over ze na een operatie? Boy George.
Wie hee� altijd goede zin, ondanks een levenslange niesziekte? Boy
George. Menig dierenarts is het er over eens: zijn jaren tellen als tropen-
jaren. Maar wat doet ie zijn best, deze bijzondere boeddhaprins.
Hij  overleefde zelfs een lange rit onder de motorkap van een boerenjeep.
Ik vond Boy George op een zomeravond op de dijk voor de boerderij.
Hij  en  zijn zus Dansmarieke. Amper vier weken oud. Wat waren ze er
slecht aan toe. Ze overleefden het en sloten zich aan bij de kittens van
Grijze Kat & Rode Poes. Boy George bleek een �exitariër avant la lettre.
Dol op verse ananas en mango. Dansmarieke hield van keten en dansen.
Op de plek waar ik haar in 1997 vond, is ze acht jaar later verongelukt.
Daar op de dijk, kwam ook Poesje aan haar einde. Ze was er ineens en een
paar maanden later ook zomaar weer weg. In de tussentijd werd ze op 18
april 2012 moeder van Kareltje, Boerenbontje en Siepert. Ook heel
belangrijk in mijn leven geweest: Stinkwij�e, Booswicht en Mollie. Van
jonge Amsterdamse salonkatjes werden zij bejaarde boerenmeisjes. Ook
uit Amsterdam: Tantetje en Sneeuwwitje. T. maakte Spook het leven
zuur en vond een ander thuis. S. woont hier nog steeds. Bescheiden en
dapper poesje. En dan Dui�e. Op een dag in 1996 zat ze zomaar ineens
in de vensterbank. Ze zat op mijn hoofd, op mijn toetstenbord, in mijn
jaszak. Nog kan ik er droevig van worden dat ze er niet meer is. Geldt
ook voor Pareltje, de parelhoen-haan, die op een ochtend in 1997 de boel
op stelten zette. Over het hek gezet. Zat uren voor de spiegel uit een-
zaamheid. Toen Kippie kuikens kreeg, annexeerde hij haar kroost. Hij
kreeg de tijd van zijn leven. Dan nog Grootmoedertje, afgedankt kalkoe-
nenvrouwtje. Nog zie ik haar over het erf stappen. Haar veren als een def-
tige japon, afgezet met Brussels kant. De rode �ubbertjes rond haar nek
als een bloedkoralen snoertje. Ook zij ligt op de Bo�ontbegraafplaats.
En dat is �jn. Zo blijven ze er allemaal altijd bij. Familie Bo�ont forever.








Boy George Dansmarieke


Boerenbontje - Kareltje - Siepert


Booswicht - Mollie - Stinkwijfje


Poesje


Tantetje


Sneeuwwitje Duifje


Pareltje Grootmoedertje
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Wilde Sjouk & Broertje
familiegeschiedenis


Bert komt van de berenboerderij. Nee, niet zo'n boerderij waar ze bruine
beren houden. Stel je voor. Die gekooide stakkers met een gat in hun
buik, waar gal uit getapt wordt voor de productie van shampoo of wijn.
Waar? China. Waar anders?


De berenboerderij van Bert gaat over varkens en staat in Friesland.
Ik raak er verzeild door mijn familiegeschiedenis. Dat komt zo. Mijn
opa had in de vorige eeuw (1927) een varken, Betsie. Als Betsie berig
was, moest ze naar de berenboer. Die hield beren om alle zeugen uit de
buurt te dekken. De berenboer woonde drie kilometer verderop. Klusje
voor mijn vader, een ventje van tien, om Betsie naar de beer te brengen.
Betsie wist precies waar haar vrijer woonde; achter het witte huisje van
Wilde Sjouk, aan de rand van het bos. Daar aangekomen sprong Betsie
altijd over de sloot om eerst nog even in haar tuintje te wroeten. Dan
smeet de kribbige weduwe de keukendeur open. Met de handen in de zij
raasde en tierde ze net zolang tot mijn vader Betsie weer in het gareel
had. Snel liep hij dan weer met zijn stokje achter de kolossale zeug aan
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Ach ja Sneeuwvlokje, breek me de bek niet open. Alleen al om dat
beestje postuum nog recht te kunnen doen, wil ik naar de boswachter
toe. 'Eerst waren ze nog met z'n tweeën', vertelt hij over het weesje, als
we bij hem aan de ko�e zitten. 'Maar na een tijdje kwam hij altijd
alleen. Hij liep er zo verloren bij. Ze redden het bijna nooit zonder
familie.'


Voor de gelegenheid hee� D. een bench aangescha�. De grootste die
ze hadden. Een goede ingeving. De frisling hee� geen enkel vertrouwen
in vreemde mensen. Niet zo gek als je door hun toedoen je hele familie
verloren hebt. De bench is voorlopig zijn eigen wereldje, waar ik niet
bij in de buurt mag komen. Ik herinner me dat Billie B. rustig werd van
liedjes. Billie, Billie kom maar bij mij, allemaal Billies samen op een rij.
Alsmaar hetzelfde wijsje als een mantra. Ook nu werkt het weer.


Het belangrijkste is dat dit keilertje aan mijn stem, geur en aanwezig-
heid went. Aanraken, daar hoef ik nog in geen tijden aan te denken. En
toch krijg ik het gevoel dat daar juist een sleutel zit. Zal ik het niet eens
heel voorzichtig proberen? En verdomd, als ik met uitgestrekte arm een
lang strootje door de tralies steek en daarmee zachtjes over zijn vachtje
strijk, valt hij meteen om. Maar als ik even later zijn eten in de bench wil
zetten, gaat hij toch gewoon weer over tot de aanval. Gee� niet, er is een
begin. Het weesje krijgt alle tijd die hij nodig hee�. Niks overhaasten.
Die truc met dat strootje heb ik van een slimme moslim, tijdens een
teamuitje hier. Toen hij zijn collega's bij de varkens zag liggen, zag ik
hem jaloers kijken. Bij Knor & Knorrie, om op te vreten zo klein en
roze, kon hij zich niet bedwingen en pakte een strootje. 


Er hangt zo'n droe�eid om dit beschadigde wilde zwijntje heen. Een
eigen vriendje, dat zou hem weer in balans kunnen brengen. Het wordt
Bertje, een industriebiggetje. Wat een geluk, de boer is er eentje verge-
ten te couperen. Bert hee� een staart. Hoezeer Keilertje gesnakt hee�
naar gezelschap, blijkt als de 'broertjes' met elkaar kennismaken. Niet de
gebruikelijke territoriumgevechten, nee. Zodra Bert zijn roze snoetje in
de binnentuin laat zien, loopt Keiler op hem af. Overmand door emo-
ties zakt hij op de grond. Daar is mijn broer! Mijn broer is terug!
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Moszko
hip varkensvlees


Spek. Uitgebakken spek. Ik hoef die twee woorden maar ergens te lezen
en hup daar is ie weer, de smaakherinnering. De rotzak. Ik ruik het nog
steeds. Er gaat niks boven uitgebakken spek. Als kind bewaarde ik de
zwoerdjes in de kelder. De volgende dag waren ze koud en stijf. Een
lekkernij waar je eindeloos op kauwen kon. Maar spek met zwoerd
raakte uit de mode. Net als karbonades met een randje vet. De mensen
wilden geen vet meer. Alles moest mager. Arme varkens. Het was uit
met de pret. Ze kregen geen overgebleven kliekjes meer. Keukenresten
werden zelfs bij wet verboden. Stel je voor dat ze daar de varkenspest
van zouden krijgen.


Maar zoals dat in de mode gaat. Ineens is mager uit en vet weer in.


En dan nu het nieuwe varkensvlees! Vlees van het Hongaarse wolzwijn,
omarmd door een groepje georganiseerde smulpapen. Hip vlees. En
niet zomaar vlees; het is geheel met vet dooraderd, zoals de kluit van een
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Media
sinds 1997 verschijnt Familie Bo�ont met enige regelmaat in de media


TV
Bij ons in de PC, KRO - De Rijdende Rechter, NCRV (als varkensdes-
kundige) - De Wandeling, KRO - Giel, VARA - Geloof en een Hoop Liefde,
EO - Dieren in Nesten, Belgische TV - Hund Katze Maus, Duitse TV - Het
Geluk van Nederland, VPRO - Mr Kahoona's Positive Happiness Show, Llink
Premtime, NTR - Eenvandaag, TROS - Bo�ont Soap (16 delen), RTVNH
Babetrap, TMF - Sterren op het Doek, Omroep MAX - Kids for Animals,
Nickelodeon - Villa Achterwerk, VPRO - SBS Shownieuws, SBS6 - De Spek
en Bonen Show, VPRO - Max maakt mogelijk, Omroep MAX - Jeugdjour-
naal, NOS - Peter R. de Vries, SBS6 - Journaal, RTL4 - Journaal, NOS - Editie
NL, RTL 4 - Hollands Diep, RTVNH - Hart van Nederland, SBS6 - Man Bijt
Hond, NCRV - AT5 Nieuws, AT5 - VARA live, VARA - Catherine & Max,
Omroep MAX - Kopspijkers, VARA - Pow News, Powned - Boer zoekt vrouw,
KRO - Het Lagerhuis, VARA - en nog veel meer


Radio
Geïnterviewd door: Giel - Edwin Evers - �eodor Holman - Frits Spits - Sjors
Frohlich - Jeroen van Inkel - Prem Radhakishun - Harm Edens - Rijdende
Reporter Bart Breukel - Gordon - Paul de Leeuw - Francisco van Jole - Remi
van der Elzen - Hanneke Groenteman - en nog veel meer


Krant
NRC - NRC Next - de Volkskrant - Trouw - Het Financiëele Dagblad - Het
Parool - AD - Telegraaf - Metro - Spits - De Pers - De Boerderij - Agrarisch
Dagblad - Stal en Akker - Vee en Gewas - Leeuwarder Courant - Nieuwsblad
van het Noorden - Brabants Dagblad - en nog veel meer


Tijdschri�
LINDA. - Vega - Santé - Vrij Nederland - HP de Tijd - Elsevier - Opzij
Panorama - Playboy - Living - Libelle - Margriet - Buitenleven - Viva - Filoso�e
Magazine - Onkruid - Cosmopolitan - Management Team - Uitkrant - Lotje
MUG magazine - Esta - Roots - Gezond NU - Leven - Nieuwe Revu - Midi
Plus - Goodies Magazine - Happinez - Avantgarde - en nog veel meer


Opera & �eater
De varkens speelden mee in de opera 'Gods Videotheek' van Opera Spanga
met een hoofdrol voor Brutus. �eatergroep Golden Palace deed voor hun
voorstelling 'Varkensvrouw' inspiratie op bij Het Beloofde Varkensland.








     Rosamunde & Brutale Griet - zie ook pagina 5 en 7...
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in Bunnik moest zijn. In de verte zag ik vrachtwagens met meerdere
verdiepingen staan. Er werd net een lading biggen overgeladen van de
ene in de andere wagen. Ik dwong mezelf te kijken. Vooruit, kijken.
Dat is het enige wat je voor die biggen kunt doen. Plotseling een ijselijk
gegil. De chau�eurs renden als dollen achter een ontsnapt biggetje
aan. Het beestje rende voor zijn leven en schoot weg achter een wiel van
de vrachtwagen. Een van de mannen dook er achteraan en trok de
krijsende big aan een poot tevoorschijn. Hup de wagen in jij!
De dappere big had het geprobeerd en verloren.


Kate en William heb ik inmiddels uitgezet. Wat kan mij dat huwelijk
nog schelen. Ik zoek in de la naar een oud krantenknipsel. Gelukkig, ik
heb het nog. Ik kan er nog steeds mijn ogen niet van a�ouden. Een
slachtvarken op het dak van een varkensschuur. Tijdens het opladen was
een varken in paniek geraakt en zo van de hoogste verdieping van de
vrachtwagen op het dak van de schuur gesprongen. Daar stond ie boven
op de nok. Voor het eerst van zijn leven zon op zijn huid. Zo'n varken is
een held. Die hee� gewonnen. Dat varken had niet meer alsnog naar de
slacht gemogen. Maar dat ging hij natuurlijk wel. De boer en de
handelaar klauterden op handen en voeten het schuine dak op. Hadden
ze mij maar gebeld, dacht ik toen ik de foto uit de krant scheurde.


Ik bel de dierenambulance. 'Waar is dat asiel?' 


Wat ben ik blij dat we gegaan zijn! Het asiel is een betonnen gebouwtje
ergens achteraf, zonder bemanning. Er is niemand, behalve het biggetje
en een paar dode vogels op een tafeltje. Een noodoplossing waar de
dierenambulance tijdelijk moeilijke gevallen kan onderbrengen. Het
biggetje zit in een kennel en is dolblij dat er iemand is. Ze kwispelt met
het stompje dat nog over is van haar gecoupeerde staartje. Aan het
oormerk zien we dat ze uit België komt. 'Klopt', zegt de jongen van
de dierenambulance. 'We hebben de varkenshouder nog gebeld, maar
die kon haar niet meer terugnemen.' 'Dat is maar goed ook', zeg ik, 'want
nu gaat ze een lang en gelukkig leven tegemoet'. We installeren het
biggetje op stro onder een warmtelamp in de bo�ontbus. 'Willen jullie
nog even kijken?' vraag ik, als ze er lekker bij ligt. Maar ze moeten al
weer door naar een volgende klus.
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Eten, drinken & gelukkig zijn
iedere cent gaat naar de bo�onten


BOFKONT BOODSCHAPPENLIJST (per maand)
Hooibalen - 200 (5000 kilo) - € 5 per baal
Strobalen - 200 (5000 kilo)
Kuilblokken - 12 (7200 kilo)
Koeienbiks - 16 zakken (400 kilo)
Varkensbiks - 80 zakken (2000 kilo)
Kippengraan - 4 zakken (100 kilo)
Appels - 4 kratten (50 kilo)
Kattenvoer - 500 kuipjes (50 kilo)
Kattenbrokjes - 8 zakken (16 kilo)
Katttenbakkorrels - 12 zakken (240 kilo)
Medicatie + toebehoren voor ouder wordende varkens met artrose
Glucosamine - 20 potten (2400 tabletten)
Ibuprofen - 10 doosjes (200 tabletten)
Ranitidine -  8 doosjes (200 tabletten)
Brood - 16 broden (352 boterhammen)
Pindakaas om pillen in te verstoppen - 20 gezinspotten (12 kilo)
Overig
Wondzalf - 4 tubes
Betadine - 4 �acons 
Prikpillen voor de vrouwtjesvarkens - 24 per jaar
En dan nog dierenartskosten, huisvesting, kosten bo�ontbus etc. 
Ook vriend worden van Familie Bo�ont?
Geef je lievelingsbo�ont een lekker hooibaaltje per maand.
Daar zijn ze erg blij mee!
Giro 469 t.n.v. Familie Bo�ont - Amstelveen - o.v.v. hooi voor ...
(IBAN: NL02 INGB 0000 0004 69 - BIC: INGBNL2A)
ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting Familie Bo�ont hee� de ANBI status.
Donaties, gi�en en schenkingen zijn dus �scaal a�rekbaar. 
Meer informatie op www.familiebo�ont.nl/donaties
PS
Bij Familie Bo�ont blij� niks aan de strijkstok hangen. Iedereen werkt
onbezoldigd en neemt z'n eigen brood mee. Elke cent die binnenkomt via
workshop of gi� gaat naar de beesten.
PPS
Iedereen is vrij om te geven, wanneer en hoeveel :-)
En daarna vallen we niemand lastig met acceptgiro’s en/of bedelbrieven.








Scharreltram realisatie: Dennis KennedyBlijeBeestenBus realisatie: Dennis Kennedy
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blijven. En als je de verhalen van de fokkers moet geloven, blijven ze dat
ook. 'Onze varkentjes blijven écht klein, alle andere niet, maar die van
ons wel.' En hup, daar gaan de 'minivarkentjes' weer als warme broodjes
over de toonbank, nadat Paris Hilton er mee verscheen in de bladen. Al
die fokkersverhalen - ze schrijven er ook honneponnerige prietpraat-
boekjes over - zijn fabeltjes. Maar het verkoopt. 


De fokkers beconcurreren elkaar dat het een aard hee�. Ze adverteren
op Marktplaats. Onder de noemer van 'teacup' biggetjes ('ze passen in
een theekopje!') prijzen ze hun waar aan. En de mensen willen er in
stinken. Wie smelt er nou niet voor zo'n snoezig biggetje?


Juli 2012. Ik krijg een wanhopige dame aan de lijn, als ze na de  aanschaf
van zo'n teacupbiggetje in de problemen komt. Optillen? Ze gilt het
hele huis bij elkaar! Een riempje omdoen om uit wandelen te gaan? Het
biggetje krijst de longen uit haar lij�e. Zo leuk met honden? 'Ze is
panisch voor mijn keeshond!' Wroeten? Dat zou ze niet doen. Maar ze
gaat als een dolle in mijn tuintje tekeer! De verhalen worden nog gekker
als ze het biggetje met pijn in het hart naar Het Beloofde Varkensland
brengt. 'Weet je wat die fokker zei, toen ik dit biggetje aanwees in het
nest?' 'Oh, deze is 100 euro duurder, want deze krijgt een langer neusje!'


We ontdekken ook nog iets vreemds aan deze Pinokkio. Een gat in haar
oortje. Aha, een oormerk. En waarom is dat er weer uitgehaald? Is dit
biggetje soms een inruiler? Ging het al eerder mis bij een vorige
eigenaar? We zullen het nooit weten. De fokker zal het niet zeggen.


Pinokkio is een betoverende terroriste. Ze gilt de hele dag om eten. Als
dat niet lukt, scheurt ze een dekbed aan �arden. Kan heel venijnig uit de
hoek komen en dan is ze weer poeslief. En iedereen trapt er in. 'Wat een
schoonheid!' Gelukkig gaat ze ook uren de hort op. Zwart van de
modder komt ze dan weer thuis. Toch nog een echt varken dus. En die
horen op een boerderij. Niet in huis.


Goed. Pinokkio is de állerlaatste. Jarenlang heb ik gewaarschuwd, me
suf geblogd en 27 arme 'siervarkentjes' opgenomen. We hebben ons best
gedaan. Er zal nooit een eind aan komen. Het Beloofde Varkensland is
opgericht voor ex-consumptiedieren. Ik ga terug naar de core-business.
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alles nog van varkens en hun gedrag, en wij alleen maar van dode
onderdelen en geld.' 


Daar doen we het dus voor. Het dier achter het productiedier. En hopen
dat mensen daar over na gaan denken. Het werkt. Waar ik het meest van
opgekeken heb? Dat de jager, de slager en de boer hun beesten trouw
gebleven zijn. Bellen, mailen, bezoekjes, alles. En al die particulieren
met hun hangbuikzwijntjes die we uit de brand geholpen helpen? Nooit
meer iets van gehoord, op een paar uitzonderingen na. 


Zo ook met de boer van Sjonnie. Een paar dagen na de komst van
Moszko maak ik kennis met zijn fokzeug 1708. 'Ga er maar bij', zegt hij.
Dat laat ik me geen twee keer zeggen. Haar biggetjes schieten weg van
schrik. Ik brand zowat mijn gat aan de vloerverwarming. Wel heerlijk
warm voor de biggen. Op de stallijst zie ik dat de biggetjes van 1708 op
24 augustus geboren zijn. Hé, dat is toevallig, Moszko ook.


De biggetjes kunnen hun nieuwsgierigheid niet bedwingen. De brutaal-
ste loert achter de rug van moeder naar m'n voeten. Niet veel later
knauwen ze allemaal aan m'n rubber laarzen. Maar aanraken is er niet
bij, dat vinden ze eng. Ik vertel de boer over het langzaam groeiende
wolvarken en het nieuwe vette varkensvlees. Hij had er nog niet van
gehoord. Eigenlijk zou er zo'n snel groeiend kiloknallertje bij Moszko
moeten. Fijn voor het biggetje en goed voor de workshops, aanschou-
welijker kan het niet. 'Neem die', zegt de boer. Hij wijst de �inkste van
het stel aan. 'Dan kun je het verschil in groei goed zien.' 


De volgende ochtend stuurt hij een sms: 'Hoe gaat het met Sjonnie?' 


De week daarop komt de boer kuilblokken brengen. Hij verheugt
zich er op om Sjonnie in zijn nieuwe omgeving te zien. Sjonnie ligt bij
de kachel naast Moszko en Pinokkio. De boer kijkt alsof hij voor het
eerst van z'n leven biggetjes ziet. Sjonnie komt meteen op hem af.
Moszko er achteraan. 'Aandoenlijk hè', zegt de boer. Hij kan zijn ogen
niet van ze a�ouden en strekt z'n arm naar ze uit. Sjonnie en Moszko
duwen hun neusjes tegen zijn hand. De boer straalt. Hij lijkt wel
verliefd. Betoverd door Familie Bo�ont. Wordt Vervolgd.
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Lange Haas
topmodel 


Het asielbiggetje is me er eentje. De eerste dagen nog wat timide, ze
moet echt bijkomen van haar grote avontuur. Overdag ligt ze tussen
twee cola�essen gevuld met warm water. Ideaal voor een big die het
zonder broers en zussen moet doen. Maar weldra ontpopt ze zich tot
een rasechte bio-industriebig. Ik zit al onder de blauwe plekken van het
gestomp van haar sterke stopcontactneus. Au! Zo ken ik ze weer.
Geen pretje, deze dame in bed, van slapen komt dan ook niet veel.
Dit is niet leuk meer. Ze kan er niks aan doen. Het ADHD gedrag zit
haar in de genen. Haar vader zal ongetwijfeld een Piëtrain beer zijn.
Het ras met het korte lontje en de lange rug. Extra ingefokte ribben
voor meer karbonades. Zo klein ze nog is, nu al is zij ook een lange lijs. 


Varkens zat bij Familie Bo�ont, maar niet van haar lee�ijd. Bokkie &
Bessie zijn zo twee handen op een buik, daar komt niemand meer
tussen. Moet ik er dan maar weer eentje bijhalen? Liever niet, al die
bo�onten, het is zo langzamerhand een hele zorg. En dat niet alleen.





