
Een dag uit het leven
van vier varkens

Thuis heb ik een kat. Hier, precies op de grens van Nederland en Duitsland, heb ik vier
varkens. Alie, Anna, Bom en Rinus liggen beneden in hun stal te slapen. Het is woensdag-
avond. Ik mag 24 uur op ze passen. Mijn verblijf is boven. Voor het project Het Varkensjaar
zijn Sjef Meijman en Elles Kiers van De PeerGrouP uit Veenhuizen zes weken hier bij
Coevorden neergestreken. Maar nu zijn zij naar huis…

Een dag uit het leven

Door Annemiek Meijer

H
et samenleven met varkens ’in al

zijn facetten’, daar draait het om

tijdens Het Varkensjaar, zo valt

te lezen op de website van de

PeerGrouP. Vier varkens die een

jaar lang worden grootgebracht en enorm

verwend door baasje Sjef Meijman en Elles

Kiers. Na dat jaar worden de mannetjes ge-

slacht en maakt kok en culinair kunstenaar

Kiers er de lekkerste hapjes en gerechten van.

Laat ik het maar eerlijk zeggen: buiten het

feit dat ik hun vlees eet, heb ik niks met var-

kens. Maar nadat ik in juni voor deze krant

verslag deed van de eerste kennismaking van

de varkens met ditzelfde weiland, leek het me

een uitdaging 24 uur op ze te passen. Hulp-

agrariër is de term die Meijman en Kiers er-

voor bedacht hebben. Ze zochten er een aantal

voor de periode van zes weken bij Coevorden.

Daarmee bieden ze geïnteresseerden niet al-

leen een unieke ervaring, maar kunnen ze zelf

nog af en toe eens thuis bij hun gezin zijn.

Veertien hulpboeren hebben zich gemeld.

Kiers: "Zoveel hadden we niet verwacht. Het

zijn heel verschillende mensen, onder wie een

studente, een onderzoeker, een schrijver en

een paar kunstenaars.

In juni wandelden we, ter ere van het 25-

jarig bestaan van het Verdrag van Schengen

(om het vrije verkeer van personen tussen een

aantal Europese landen mogelijk te maken)

met de varkens over dit weiland op de grens

bij Coevorden. Nu mag ik logeren in de P.A.I.R.

(Portable Artist In Residence), vrij vertaald: de

mobiele boerderij. Die is opgetrokken uit twee

op elkaar gestapelde zeecontainers: een stal

met daar bovenop een woninkje.

Als ik woensdagavond aankom, zitten Kiers,

haar zoon Zoë, Meijman en projectleider Hen-

ry Alles buiten, naast het varkensverblijf. De

grond is flink omgewoeld. Enthousiast laat

Zoë (9) me zien waar ik een paar honderd

meter verderop water voor de dieren kan ha-

len. Kiers legt uit hoe ik de varkens kan her-

kennen (‘die ene, die wat roder is dan de rest,

dat is Rinus’) en laat me mijn verblijf zien: een

keuken, een kamer met een bed; stoelen en

een tafel; een houtkachel en veel boeken en

een wc: een nonolet. Het is een houten plank

met daaronder een emmer waarin een plastic

zak met gaatjes zit. Na het plassen leg je een

stukje papier in de zak, daarover strooi je zaag-

sel - dat de geur wegneemt - en tenslotte duw

je het geheel wat aan met een soort stamper.

"Het vocht loopt dan via een slang naar de

achterkant van de P.A.I.R., daar staat een vuil-

van vi

watertank", legt Kiers uit.

Donderdagochtend barst er een hels geknor

los als ik buiten komen. Na een ontbijt in de

vroege ochtendzon voer ik de zeven maanden

oude varkens gekookte aardappels. De verhou-

dingen binnen de groep zijn me snel duidelijk:

Alie is de baas. Ze pakt alles wat ze pakken

kan en duwt de anderen daarbij aan de kant.

De kleine Anna delft telkens het onderspit. Na

het eten is het weer wroeten geblazen. De

Bunte Bentheimer Landvarkens komen uit

Duitsland en dat is te zien: ze graven naar

hartenlust kuilen. Wanneer ze het op een

rennen zetten door hun langgerekte verblijf is

dat een kostelijk gezicht: hun grote flaporen

dansen continu voor hun ogen heen en weer.

Ik aai de varkens. Zacht zijn ze niet. Wat zijn

jullie eigenlijk lelijk, denk ik bij mezelf. Als

Kiers me later op de middag komt aflossen,

springt ze meteen tussen de varkens en ze aait

ze tot de dieren zich van pure ontspanning

door de poten laten zakken. "Waarom we nu

zes weken zo leven? Om mensen aan het den-

ken te zetten, gesprekken op gang te brengen.

Hoe leven wij, wat eten we en waarom? We

willen de discussie aanzwengelen over voedsel,

duurzaamheid en diervriendelijkheid. En het

lukt. We worden overstelpt met aandacht."

In de Week van de Smaak vinden er van 24

september vanaf 18.00 uur tot de dag erna om

18.00 uur op het weiland allerlei activiteiten

plaats rond de varkens en het thema eten.

Kiers gaat dan ook koken. Voor daarna zijn er

nog veel meer varkensplannen. In november

wordt het eerste mannetje geslacht. "Rationeel

gezien vind ik dat de slacht erbij hoort, maar

inmiddels heb ik zo’n band met deze dieren

opgebouwd dat ik zeker weet dat het me dan

raakt", geeft Kiers toe. Ze gaat het vlees zelf

bereiden. "Dat zo goed mogelijk doen, zie ik als

een eerbetoon aan dat varken. Ik blijf wel kok.

Het dode dier en zijn vlees fascineert me net

zoveel als het levende."

Om de cirkel rond te krijgen willen Kiers en

Meijman volgend voorjaar bij de vrouwtjes

voor nageslacht laten zorgen. Voor mij is de

cirkel al rond. Het was een leuke dag. De var-

kens doen hun ogen even dicht in de stal. Ik ga

ze ook dichtdoen. Morgen ben ik weer gewoon

rechtbankverslaggever.

vier varkens

¬ Elles Kiers van de PeergrouP. Het losge-
woelde stuk is precies de grens van Neder-
land en Duitsland. Foto: Jan Anninga


