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24 uur met Varkens
Alie, Rinus, Bom en Anna. Vier Bonte 
Betheimers, vier  gezellige varkens die 
samen met Sjef en Elles de grens bloot 
leggen. De grens tussen twee landen, 
maar ook de grens tussen het varken en 
ons eten.

Het was een boeiend verblijf. Een 
combinatie van de wollen deken van Villa 
Velderhof en de scherpe gesprekken van 
24 uur met Wilfried de Jong.

Alie, Rinus, Bom,  Anna, Sjef en Elles 
bedankt voor het contact.



Gezocht: Hulpboer voor 1 dag

Beste Sjef en Ellis,

Op stap met varkens: dat is wel mijn 
droom. �Ik solliciteer graag op deze 
droombaan. Ik ben Onno van Eijk, innovatie 
onderzoeker binnen Wageningen 
Universiteit. De kern van mijn werk is het 
verbinden van veehouderij en maatschappij 
en het ontwerpen van duurzame 
varkenshouderij. Creatief zoeken naar 
nieuwe kansen en verbindingen,�dat maakt 
mijn werk mooi.

Toch merk ik dat naast het onderzoeken, 
juist het ondervinden de kern is waar het 
om gaat. Zelf ondervinden wat het is om 
contact te maken, samen ondervinden wat 
het is om contact te leggen tussen�varken 
en consument, tussen ham en burger.
En met dat ondervinden hoop ik te 
ontrafelen �wat dat contact kan betekenen 
voor duurzaam eten, en voor het duurzaam 
omgaan met onze dieren.



Soms vallen dingen boeiend samen. Dit 
weekend is de laatste dag van het 
suikerfeest en begint het Nederlands 
weekend van het varken. Alle zichtstallen van 
de varkenshouderij openen de deuren. 
Mensen mogen ervaren wat varkenshouderij 
in Nederland is. Voor mij geen varkensstal dit 
weekend, maar wel varkens ervaren. Want ik 
mag 24 uur hulpboer zijn bij Sjef en Elles in 
Coevorden. 24 uur doorbrengen met 4 Bonte 
Betheimers. 

Het weekend begint het al voordat het echt 
begint. Alleen al het 'denken aan' zet mjn 
dagelijks werk met de varkenshouderij in een 
ander perspectief. Als ik de verhalen van Sjef 
en Elles lees, weet ik al voor welk leven ik 
zou kiezen als ik varken was. 

Maar ja..... als alle varkens mogen leven 
zoals Alie, Anna, Bom en Rinus, dan moeten 
wij ons eet- en leefpatroon wel heel erg 
veranderen ...... En daar zit dus de crux, 
hoever wil ieder van ons gaan voor 
varkensgeluk?

Het weekend van het varken









Al een aantal dagen komen er op de gekste 
momenten vragen op. Wat wil ik eigenlijk 
weten van varkens? Wat weet ik er eigenlijk 
van? Als onderzoeker moet ik toch echt 
weten wat een varken is, wil, krijgt en zou 
moeten krijgen. Maar is al die 
onderzoekskennis bestand tegen wat ik in 24 
uur ga ondervinden? Is de kennis van 
onderzoek en de praktijk wel verenigbaar? 

Ook de rest van de familie vraagt zich van 
alles af. Lust een varken sinaasappels? Hoe 
laat gaat een varken naar bed? Wie vinden 
ze na een weekend leuker mij of mijn broer? 
Houden varkens van regen? Kunnen ze een 
appel onder de grond vinden? Wat kan een 
varken proeven? Ik ga eens kijken welke 
vragen de vier vlekvarkens kunnen 
beantwoorden. En omdat het zo 
langzamerhand iets van ons samen is, komt 
de rest van de familie ook. Samen 
onderzoeken en ondervinden.

Onderzoeken, ondernemen 
en ondervinden





Onderweg naar Coevorden. Met de trein. Overstappen in 
Zwolle. Even koffie en wat te eten bij de kiosk. Zonder 
na te denken bestel ik een saucijzenbroodje. Want die 
voorverpakte sandwiches, dat is het ook niet. En zo 
steek ik ongemerkt mijn eerste stukje achterneef van de 
vier bonte varkentjes in mijn mond. Ik denk aan het boek 
van Christien Meindertsma PIG05049. Ze laat een massa 
producten zien die wij van het varken maken. Ook de 
smering van het remsysteem van de trein waarin ik zit, 
heeft een stukje varken in zich. Het varken is overal. 
Maar wat zijn we ons daar weinig van bewust.

Varkens overal





Elles en Sjef brengen daar verandering in. Ze 
maken varkens zichtbaar. Op de fiets op 
weg naar de P.A.I.R is het met één keer 
vragen dan ook raak. Die kunstenaars die 
varkens houden op de grens, die weet de 
meneer meteen te vinden. 

En zo is het met veel mensen hier. Mensen 
zijn nieuwsgierig, vinden het leuk en komen 
spontaan met hun verhaal. Zichtbaarheid 
zorgt voor contact. 

Ook 's avonds in de friettent. De Chinese 
frietbakker deelt spontaan alle verhalen over 
wat hij wel en niet zielig vindt in de 
dierhouderij. "En dan ben ik nog wel een 
Chinees!" zegt hij "En chinezen vinden alles 
wat leeft en beweegt geschikt om op te 
eten".

Zichtbaar





Fietsend door de wijk, op weg naar de P.A.I.R., probeer ik me 
voor te stellen hoeveel eten deze huishoudens samen 
verspillen, hoeveel varkens daarvan kunnen eten en hoeveel 
gezinnen met het vlees van die varkens weer gevoed kunnen 
worden. Leuke denkoefeningen. Ik reken uit hoeveel 
reststromen er zijn, waar het varken van kan leven. Mooie 
sommetjes. Maar getallen blijven zo abstract. 

Denny maakt het zichtbaar. Wekelijks rijdt hij naar de lokale -
niet eens een grote - supermarkt. Hij haalt spullen op waarvan 
de officiële houdbaarheidstermijn is verlopen. 88 kratten deze 
week. 88 kratten! 88 kratten op een dubbelassige aanhanger! 

Als ik dat zie, als ik door de etenswaar snuffel, zelf nog wat 
proef en als Elles er stukken oude kaas tussenuit vist, dan 
dringt het echt door. We gooien zoveel eten weg. Laten we 
daar alsjeblieft nuttige dingen mee doen. 

Ooit is het varken bij de mens komen wonen om de restjes op 
te eten. Het was het spaarvarken voor de winter. De beste 
belegging voor je etensresten. Ook dat mag weer zichtbaar 
worden. 

Zichtbaar II





Duruzaam varkesn houden begint voor mij bij ieders 
behoeften. De behoeften van het varken, de boer, het milieu 
en de burger consument. We hebben veel werk gestoken in 
de vraag „wat wil het varken?”  

Maar hoe zit het met de gun factor? De vraag „wat gunnen we 
het varken?” lijkt meer invloed te hebben dan de vraag wat 
het varken echt wil. 

Sjef vraagt door over de behoeftes van het varken. Heeft het 
varken behoefte aan zelfbeschikking? Is het belangrijk dat een 
varken kan kiezen in welke temperatuur hij ligt? Moet een 
varken kunnen kiezen wat hij eet?  Moet een varken kunnen 
kiezen tussen modder of stro? Of is het voldoende dat wij de 
goede temperatuur kiezen, goed voer geven en de beste 
ondergrond uitkiezen?
 
Wie zijn wij dat we voor elk individueel varken willen bepalen 
wat de beste omgeving is? Anna, Alie, Rinus en Bom maken 
duidelijk dat geen varken gelijk is. Anna blijft vandaag even in 
het stro, Rinus en Bom willen het water in en Alie? ..... Alie wil 
eten!

Willen, gunnen en zelf doen





Vanaf het begin voel ik me thuis in de P.A.I.R. Anna, 
Alie, Rinus en Bom maken contact. We zijn welkom!
Alie komt snuffelen. Ik kriebel even op haar zij. Meteen 
vlijt ze zich tegen me aan. Ze houdt van het contact.
Sjef, Maartje en ik lopen naar een verlaten stukje wei. De 
varkens volgen ons We zijn deel van de rot. 
Melle wordt wakker. „Ik ga even met de varkens lopen”. 
Met zijn 5’en lopen ze naar achter. Ze zoeken samen de 
rust op.
Bor heeft even genoeg geboerd, tijd voor een spelletje. 
Hij pakt zijn DS. Rinus staat op en snuffelt aan zijn 
mouw. Spelen?

Contact met het dier







De 24 uur met Anna, Alie, Rinus en Bom zijn 
geweldig. Maar vroeg of laat draait het om 
die ene vraag: Eet je ze ook op? 

Ratio en emotie vechten om voorrang. Als we 
geen varkens zouden eten, waren ze al 
uitgestorven. Wat betekent de dood van één 
varken voor de andere drie. Als je één varken 
wilt redden, redt er dan één die het slechter 
heeft. En wie zou ik eten? Alie, die is me iets 
te bazig? Maar ja ze kan nog wel een tijdje 
mee als moederzeug. Anna? Nee, die is nog 
te mager! En ze heeft het al niet makkelijk. 
Rinus? Nee, die heeft zo’n mooie rode kleur. 
Bom? Is Bom voor mij als eerste de pineut? 
Waar ligt de grens in contact?

De jongens zijn helder: „Nee, we eten ze niet 
op.” Anita ook: „Als ik varkensvlees eet, dan 
van deze. Ze hebben het goed.” En ik? Ik 
blijf in dubio. Ik heb altijd gezegd dat je 
contact met het varken moet hebben als je 
vlees eet. Maar „het varken”, dat is toch 
duidelijk iets anders dan „Bom”. Ik twijfel en 
besluit. Ik wil het niet bedenken. Ik wil het 
ondervinden. Ik deel graag mee als ze aan de 
beurt zijn. Als eerbetoon aan Bom. Als ode 
aan het varken!

Contact met het vlees



Dag Bom (en anderen!)! Bedankt voor een ervaring



    
Sjef Meijman en Harry Cock (Volkskrant) 
dank voor het mogen gebruiken van jullie 
foto’s.

Sjef meijman: pag 11lb, 13 rb

Harry Cock: pag 3 l&rm, 10, 11 lm&r, 16 rb 
en foto hierboven



24 uur met Varkens
Onno van Eijk, september 2010


