
 
 
Vvvááárrrkens: 24 uur passen op Bonte Bentheimers  
door Marieke Meijerink. 
 
Maandag, 23 augustus. 9.00 uur 
Vandaag ga ik op de varkens passen in de P.A.I.R. van de PeerGroup. Mijn verwachtingen 
van een idyllische boerendag in de buitenlucht met een grassprietje tussen mijn tanden 
worden bruut verstoord als ik de gordijnen openschuif en de regendruppen heftig tegen het 
raam zie slaan. Fijn, dat wordt zeiknat zo snel mogelijk heen-en-weer rennen met een klef 
geworden bakje biks naar hoogstwaarschijnlijk strontchagrijnige varkens. Ik heb nu al geen 
zin meer. Dan belt Elles. Ik hoop dat ze gaat zeggen dat de gehele P.A.I.R. inclusief varkens 
is weggespoeld en ik niet hoef te komen vandaag. ‘We hebben hier een regenjas, neem jij 
even laarzen mee?’ ‘Ha ha, ja hoor!’ Hier kom ik niet onderuit. 
 
10.00 uur 
Aangekomen op de P.A.I.R., de regen is gelukkig minder geworden. Elles legt me alles uit 
over stroomomzetkastjes,  aardappels en de rest. Het is een beetje kamperen-extra-deluxe, 
fantastisch om te zien hoe alle woongemakken voor mens en dier zo compact zijn 
samengevat. De varkens lijken blij om me te zien en binnen een paar tellen heb ik de eerste 
varkensneusvormige vlekken al te pakken. Ik heb Alie, Rinus, Bom, Anna en hun vrolijk 
flappende oortjes al eens ontmoet bij de ‘varkensbar’ in juni en ze zijn nog net zo lief, alleen 
behoorlijk groter. Hopelijk blijft de sfeer zo lekker vriendschappelijk. Al willen ze wel mijn 
veters opeten. En probeerden ze me net om te duwen met hun volle gewicht en heb ik nu een 
blauw hoefje op mijn been staan. 
 
11.00 uur 
Wouter Bessels van de Coevorder krant komt op bezoek. Net nu ik zo lekker ‘back to nature’ 
ben, met weinig make-up op en praktische kledij, moet ik natuurlijk weer met varkens op de 
foto voor de krant van heel Coevorden. Ik hoor de ‘en welke ben jij dan?’ -grappen al in mijn 
hoofd. Maar ik weet zeker dat Elles en Wouter er een heel mooi verhaal van zullen maken en 
dat ik heel nobel en kunstzinnig over ga komen als mijn naam bij dit project wordt genoemd. 
Bovendien wilde ik met mijn deelname aan dit project bewijzen dat ik niet tuttig ben, dus dan 
kan ik best een keer tot mijn knieën in de drek op de foto. Ik kniel bij mijn nieuwe vriendjes 
neer. Zucht. Klik. 
 



 
 
 
12.00 uur 
Elles heeft me alleen gelaten met de P.A.I.R. en de varkens. Ze is overtuigd dat alles goed zal 
gaan, dus dan neem ik dat ook maar aan. Op dit moment is alles ook onder controle: de 
varkens slapen in de kar en de lucht is geklaard. Hoewel, geklaard? Bij een naburig bedrijf 
staat er iets in brand en er komen dikke rookwolken voorbij. Hopelijk komt Elles niet in 
paniek rechtsomkeert omdat ze denkt dat ik de boel al meteen in de hens heb gezet. Ik ga wat 
eikeltjes halen voor de varkens, dat schijnt een leuke traktatie voor ze te zijn.  
 
13.00 uur 
Hartstikke leuk dat ik eikeltjes heb gehaald, maar de varkens slapen onverstoorbaar door. Het 
constante geruis van de bomen klinkt met de harde wind haast verdovend. Ik begin wat 
mensen te smsen of ze vanmiddag of vanavond willen komen kijken naar de o-zo leuke 
varkentjes, want ik verveel me. Varken. Varrrken. Varrrrr-kun. Wat een grappig woord 
eigenlijk. Het eerste gedeelte kan je zo lang uitrekken als je wilt, met een vrolijke rollende ‘r’, 
om het vervolgens af te sluiten met een dreunend ‘kun’. De essentie van het beestje is 
behoorlijk goed gevangen in zijn benaming. 



 
14.00 uur 
De eerste bezoeker is geweest. Een Duitse man die op het Europark werkt wil wat foto’s 
maken van de varkens met de fabrieken op de achtergrond. Hij rijdt dagelijks langs het 
tafereel en vindt wat ik, in mijn verfoeilijk beroerde Duits, probeer uit te leggen leuk en 
interessant. Ik geef de varkens alsnog de eikeltjes, zodat ze mooi in beeld blijven staan voor 
de foto’s. Als de man de kruidenpotten van Elles ziet staan, vraagt hij of ‘das Basilikum’ voor 
de varkens is, voor een beter ‘Gesmack von das Fleisch’. Ik lach, maar realiseer me tegelijk 
dat ik de hele tijd nog niet aan de varkens had gedacht als vleeswaar. Als je zo gezellig met ze 
omgaat leg je die associatie niet. Het waait vreselijk hard en ik heb het meest windstille 
hoekje naast de P.A.I.R. uitgezocht, al zit ik nu wel tussen de grasmaaier en de bak biks. De 
varkens komen zo dichtbij mogelijk staan, zover het schrikdraad het toelaat. Zouden ze de 
wind ook zat zijn? Even later staan ze druk te wroeten, wat een mooi gezicht. 
 
14.30 uur 
De regen is weer begonnen ik ben toch maar naar binnen gegaan. Het regent en waait nu 
keihard. Grappig genoeg gingen de varkens een paar minuten voor de regen losbarste al met 
zijn allen knus in de kar zitten. Hebben ze een ingebouwde buienradar? Alles aan de P.A.I.R. 
kraakt en rammelt. Volgens mij hoor ik buiten iets omvallen. Ik kijk straks wel. Ik pak het 
boek ‘Varkensliefde’ van Katja de Bruin uit de boekenkast en lees met plezier de bladzijden 
weg. 
 



 
 
15.00 uur 
De zon schijnt even weer en de varkens staan achter in de wei. Het waait nog steeds enorm 
hard en alles wat weg kan waaien waait weg. Toch blijf ik buiten zitten met mijn boekje, want 
ik wil vasthouden aan dat buitenlevengevoel. Vanaf het fietspad kijken mensen naar ons, ik 
zwaai maar ze blijven op een afstand staan. Het is een bijzondere ervaring te wonen in een 
installatiekunstwerk. Ik realiseer me dat ik hier niet voor mezelf zit, maar dat het de bedoeling 
is dat mensen komen kijken, komen nadenken. Kunst niet als een vastgelegd iets, een 
voorwerp zoals een schilderij of een foto, maar als levend en werkend gebeuren. Ik voel me 
als een vis in een vissenkom; het leven bekeken als een schouwspel. Als de varkens en ik ons 
boeltje oppakken en gaan, is de P.A.I.R. geen kunst meer. 
 
15.30 uur 
De varkens zitten als een stel dappere padvinders in een tent in hun kar. Ze knorren allemaal 
om de beurt een soort ‘hoi, hoi’ als ik om het hoekje kom kijken. En jawel, niet veel later 
komt de regen weer met bakken uit de lucht. Mensen die spreken van ‘lekker één zijn met de 
natuur’ of ‘je helemaal overgeven aan de elementen’ hebben nog niet op hun vrije 
maandagmiddag op een stel varkens gepast. Het zeildak van de varkenskar begint gevaarlijk 



door te zakken onder het gewicht van al het water. Met gevaar voor eigen droog pak duw ik 
van onderaf het water van het dak en lach om de nieuwsgierige Rinus die schrikt als al het 
water op zijn hoofd neerplenst.  
 

 
 
16.00 uur 
Ik ben boven thee aan het zetten en als ik nog net iemand hoor zeggen: ‘...we zetten het hier 
neer, dan vinden ze het wel’. Een moeder en dochter zijn een zak appels komen brengen voor 
de varkens. Ik vraag nog of ze ze niet liever zelf willen voeren, maar dat hoeft niet. Erg lief, 
het varkensproject leeft wel bij de mensen. 
 
16.30 uur 
Het weer is verbeterd en ik drink buiten mijn kopje thee. Ik werp de varkens wat 
versgebrachte appels toe. Gelukkig doen ze even over het verwerken van zo’n appel, zodat 
iedereen wat kan krijgen en niet de grootste alles al opheeft voordat de rest erbij kan. Het is 
een prachtig gezicht hoe de appels tussen de varkenskaken uiteen spatten. Even later loop ik 
door de wei om te controleren of het schrikdraad niet wordt gehinderd door grassprieten of 
dergelijke en daarbij wordt ik achternagezeten door vier hobbelende varkens. We bekijken 



met zijn allen de aardperen en de twee grootste varkens beginnen de planten om te woelen. 
Achter hun dikke billen geef ik de losgewoelde planten stiekem aan de kleinere varkens, die 
enthousiast de aardperen uit de kluit van de plant eten. 
 
17.00 uur 
Een gezin met twee kinderen, meisjes, komen op bezoek. De man houdt voor de hobby ook 
Bonte Bentheimers omdat hij vindt dat als je maar een paar dieren houdt, je net zo goed een 
bijzonder ras kan nemen. Hij wil meer weten over de voeding voor de varkens en geef hem 
daarvoor de gegevens van Elles. Ik bied de meisjes aan wat groente aan de varkens te voeren, 
maar dat durven ze niet. Vreemd, als je zulke varkens thuis ook hebt zou je toch weten hoe 
lief en leuk ze zijn? Nou, behalve als ze eten dan misschien, dan zijn ze wel wat onbeschoft. 
 
18.00 uur 
Het is etenstijd en je bent voedselkunstenares (Elles) of je bent het niet (ik dus), dus ik maak 
een omelet. Bovendien zijn er in de P.A.I.R. biologische eieren te over, dan is de keuze snel 
gemaakt. Uit de gezamenlijke groentebak pak ik voor mezelf allerlei groenten om in mijn 
omelet te doen en voor de varkens aardappels om voor ze te koken. Uit de enorme 
aardappelpan krijgen ze nu iets en morgenvroeg iets. Als ik mijn -overigens bijzonder 
smakelijk gelukte- omelet op heb, breng ik de aardappels en andere groenteresten naar de 
varkens. Binnen no time is alles verdwenen en kijken ze me alweer aan ‘of ik nog meer heb’. 
Enthousiasme rondom eten is leuk, maar dit neigt naar het ondankbare. 
 



 
 
19.00 uur 
Bezoek van een vader met twee kinderen. De man had de varkens al eerder bezocht en wilde 
de kinderen het schouwspel niet onthouden. Als een volleerd varkenshoeder haal ik de 
varkens achter uit de wei, onder een luid, herhaaldelijk ‘vaaarkens, vaaaarkens!’ De op het 
eerste gezicht nogal stadse kinderen springen zo de wei in en voeren de varkens brood. 
 
20.00 uur 
Wederom bezoek, nu van twee typisch ‘Coevordense’ echtparen. ‘Wat we hier toch doen.’ Ik 
ga met de mensen een gesprek aan over vleesconsumptie en varkenshouderij. Ik heb zelf 
ondertussen veel nagedacht over de verhoudingen tussen mens en dier en liefhebben en eten. 
‘Ja maor, je gaot dissen toch niet opeet’n?’ vraagt een van de vrouwen, logisch, want die 
gedachte had ik ook. ‘Jawel.’ Want waarom is dat zielig? Waarom stellen we ons die vraag 
niet bij al die honderden varkens in de bio-industrie? Al hebben zij niet allemaal een eigen 
naam, zij zijn stuk voor stuk even lief en eigenzinnig als deze vier hier. Deze varkens hebben 
het geluk een welhaast koninklijk varkensleven te leiden en zijn daarmee juist honderd keer 
minder zielig dan hun broeders en zusters in de massastallen. Stonden we maar een klein 



beetje meer stil bij het feit dat de kiloknaller die in de supermarkt ligt ooit ook zo’n gezellig 
beest is geweest. ‘Is ok zo.’ Toch blijft het een beetje gek. 
 
21.00 uur 
Bij het klauteren over het muurtje in de stal schop ik per ongeluk één van de varkens, Alie, op 
het hoofd. Hoewel ik mij meerdere malen verontschuldig, loopt ze verontwaardigd en 
geschrokken bij me weg. Logisch, want ze verstaat me natuurlijk niet. Ik moet iets anders 
verzinnen om dit goed te maken en besluit haar eens uitgebreid te aaien. Al gauw geeft ze 
zich helemaal over en gaat zelfs lekker op haar zij liggen als ik haar buikje aai. Dat ik dit niet 
eerder heb ontdekt! Samen genieten we even van het moment en we hebben geen ruzie meer. 
 
22.00 uur 
Mijn broer en een vriend zijn op bezoek, om te kijken hoe het me vergaat met de varkens. We 
maken er een gezellige avond van met biertjes bij het vuur. De varkens liggen al een tijdje te 
slapen in de kar. Afgelopen nacht hadden ze in de container geslapen, maar waarschijnlijk 
omdat de wind er zo pal in waait, kiezen ze deze nacht weer voor de kar. Als één bundel 
knusheid liggen ze op een hoopje te slapen. ‘Hoi, hoi’ knorren ze me toe.  
 

 
 
23.00 uur 



Ik lig bovenin de P.A.I.R. in bed. De wind huilt op de container en ik hoor allerlei geluiden 
buiten. Ook de wind, neem ik voor mijn eigen gemoedsrust maar aan. De jongens hadden nog 
extra sjorbanden van de bovenste naar de onderste container vastgemaakt, dus ik kan de 
visioenen van met container en al opstijgen in deze storm uit mijn hoofd zetten. Ik ben 
inmiddels met de laatste bladzijden van ‘Varkensliefde’ bezig en ben helemaal vervuld van 
herkenning en liefde voor de beestjes. Morgenvroeg nog even genieten van onze laatste 
momenten. 
 
Dinsdag, 24 augustus. 8 uur 
De wekker gaat, buiten hoor ik de varkens al knorren. Zij krijgen de tweede helft van de 
aardappels, die natuurlijk in verbluffend tempo verdwijnt, en ik eet op mijn gemak buiten een 
broodje. Ik ruim nog een beetje op en was de gebruikte spullen af. Ik vond het ontzettend leuk 
om op de varkens te passen. Ze zijn lief en eigenzinnig en gemakkelijk in de omgang. Als ik 
later veel grond heb bij mijn huis, wil ik misschien wel een paar. Gezellig aardappelschillen 
brengen en knorretjes uitwisselen, dat lijkt me wel wat. Al blijft er met dat wroeten maar 
weinig van je veldje over. Ik neem me in ieder geval voor bewuster met vlees om te gaan, 
omdat ik me extra ben gaan realiseren dat aan ieder karbonaatje een Alie of een Rinus vast 
heeft gezeten. Alles is opgeruimd en ik wacht in de wei op degene die me af komt lossen.  
 



 
 
10.00 uur 
Elles en Sjef zijn gearriveerd. We nemen door hoe het is gegaan (goed) en hoe het verder zal 
gaan met het project. Ik neem afscheid van de varkens en fiets weer terug naar het normale 
leven. Shit, wat is mijn broek smerig.  
 
 
 


