
❞‘De koeien zijn 

ons gegeven’

Douwe en Aetske de Jong zorgen voor koeien, kalfjes en kleuters
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‘ER IS ER MAAR EEN DIE HET GRAS        KAN LATEN GROEIEN’

“Koeien leveren topprestaties. 
Met die gedachte in mijn achter-
hoofd wil ik mijn koeien goede 
zorg geven om die prestaties te  
kunnen leveren”, zegt melkvee-
houder Douwe de Jong. Als geen 
ander weet hij van kwetsbaar-
heid en afhankelijkheid.

Tekst & Beeld: Maarten Boersema

Burdaard, waar hij ook geregeld in de 
kerkenraad heeft gezeten.
“Ik hekel de gedachte dat de wereld 
maakbaar zou zijn. Deze gedachte kom 
ik ook tegen in de sector waarin ik werk-
zaam ben. Dat baart me zorgen. Soms 
hoor ik collega’s vertellen over hun uit-
breidingsplannen en dan lijkt het alleen 
maar te gaan om productie en winst. 
Dat soort verhalen lees ik ook geregeld 
in bladen over het boerenleven en dat 
kweekt maakbaarheid, alsof het alleen om 
maximalisatie van winst en het uitbrei-
den van je veestapel gaat en je alles kunt 
bereiken door hard te werken.” Midden 
in het vlakke Friese boerenland tussen 
Hallum en Marrum buigt hij zijn hoofd en 
illustreert zijn betoog met een voorbeeld. 
“De mens is door kunstmest de groei van 
gras gaan versnellen, maar er is er maar 
een die het kan laten groeien. Ik moet de 
eerste mens nog tegen komen die gras kan 
laten groeien.” 
Niet alleen het gebrek van afhankelijkheid 
in de boerensector maar in heel de samen-
leving is iets dat hem vaak aan het den-
ken zet. “De maatschappij is veranderd. 
Vroeger was men meer afhankelijk van 
de boer en speelde de natuur ook directer 
een rol in het leven. Tegenwoordig groeit 
er een generatie op die niet goed door-
heeft wat er bijvoorbeeld op de boerderij 

 I
k heb geweldig werk als boer, maar je 
moet niet vergeten dat het ook gepaard 
gaat met een hoop zorgen.” Aan het 
woord is Douwe de Jong (50), terwijl 
hij in de melkput de laatste koeien 

melkt. Samen met zijn vrouw Aetske heeft 
hij een boerderij met 95 melkkoeien en 
68 stuks jongvee in het Friese Hallum. De 
Jong werkte eerst samen met zijn vader 
in een maatschap op de boerderij. In die 
tijd had hij ook een baan als inseminator. 
Nadat zijn vader onverwachts overleed, 
ging zijn moeder met hem in maatschap. 
Later namen Douwe en Aetske het bedrijf 
over. Zijn moeder helpt nog twee dagen 
per week mee op de boerderij. Het echt-
paar heeft geen kinderen.

Economische afweging
“Ik maak het vaak mee dat mensen het 
werk van de boer romantiseren en dan 
vergeten dat je ook een boel narigheid 
hebt, als een koe ziek is bijvoorbeeld. Daar 
kan ik dan echt over inzitten.” 
Een van de koeien is inderdaad ziek en 
Douwe de Jong en zijn vrouw twijfelen 
wat te doen. De veearts is er onlangs nog 
bij geweest, maar nog altijd is de koe ziek. 
“Het is gek, maar het is ook een economi-
sche afweging die je moet maken. De ta-
rieven van veeartsen zijn naar verhouding 

hoog, maar de beesten zijn je dierbaar. 
Soms is het helaas verstandiger om een 
koe naar de slachterij te laten afvoeren, 
want als je te lang wacht dan kan een 
beest niet meer staan en mag zij niet meer 
vervoerd worden. Ik weet zeker dat er 
door de relatief hoge tarieven van de vee-
artsen en medicatie meer dierenleed is.”
Aetske:  “Het voelt erg onnatuurlijk om 
een economische afweging te maken, 
want we zoeken het beste voor onze bees-
ten. We hebben een band met ze. Je zou 
gek staan te kijken als je dit soort econo-
mische afwegingen ook op de behandeling 
van mensen zou toepassen.” 
De liefde voor dieren zit er bij hen allebei 
al van jonge leeftijd in. Douwe: “Voor 
mij was het nooit een vraag wat ik wilde 
worden, maar ik ben nu wel blij dat ik een 
boer ben die naast het werk met de koeien 
ook werk met de tractor op het land mag 
doen. Die afwisseling maakt het mooi.”

Niet maakbaar
“De koeien zijn aan ons gegeven en wij 
mogen ervoor zorgen. Dat betekent aan de 
ene kant dat het een levend wezen is waar 
je goed voor moet zijn. Aan de andere kant 
hoef je het beest ook niet te verafgoden, 
want uiteindelijk zijn we als mens wel bo-
ven de dieren gesteld. Dat er tegenwoor-
dig begrafenissen voor beesten zijn vind ik 
een teken dat we soms te ver doorslaan.” 
De koeien lopen ondertussen in een stoet 
langs een sloot door de Friese klei op weg 
naar een stuk weiland naast de oudste 
eendenkooi van Nederland, uit 1601. “Ik 
wil een koe niet uitmelken en tot het maxi-
male gaan, maar ik weet tegelijkertijd wel 
dat een koe wel tegen een stootje kan.”
De Jong vraagt elke morgen aan God om 
hem die dag bij te staan. “Als Hij mij niet 
helpt, dan red ik het niet. Als boer weet 
ik als geen ander dat ik afhankelijk ben 
en ook heel kwetsbaar.” Samen met zijn 
vrouw is hij lid van de PKN-gemeente 

Douwe de Jong: “Als boer heb je ook een hoop 
zorgen, als een koe ziek is bijvoorbeeld.”
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bedrijf heeft ze onder andere de zorg voor 
de kalfjes. Ik zie daarin een parallel. Ze 
heeft veel geduld en liefde voor zowel de 
kleuters als de kalfjes.” 
Aetske: “Het gaat er om hoe je met an-
deren om gaat. Er is soms wel eens een 
kleuter op school, die lastig is en van wie 
geïrriteerd raak. Het helpt mij dan om te 
denken dat elk kind van waarde is in Gods 
ogen en die gedachte is dan een aanspo-
ring om geduldig en liefdevol voor dat 
kind te zijn. Iets soortgelijks heb ik soms 
ook met de dieren, die ik verzorg.” Ze is 
even stil en drinkt een slok ko�e uit een 
mok met koeien erop. “Wat heeft dat dier 

er mee te maken dat wij soms gestrest zijn 
of niet lekker in ons vel zitten? Precies, 
niet zoveel en dus is het de uitdaging om 
hen ook liefdevol en geduldig te bena-
deren. Wij hebben voor dit kleine stukje 
schepping te zorgen. Ik houd ook erg van 
tuinieren. In de bloemenpracht zie ik dui-
delijk de hand van God. Het is bijzonder 
hoe alles bloeit en groeit en daarom trek ik 
het onkruid er ook graag uit.”
Het blijft wel de uitdaging, zo zegt ze, om 
oog te houden voor die schoonheid omdat 
je soms ongemerkt alleen maar de distels 
en het onkruid ziet. Het is een gedachte 
die door te trekken is in al het werk dat ze 
doen. Nog een ding wil Douwe kwijt aan 
de keukentafel. “Er gebeurt veel in de we-
reld en je zou het niet zeggen, maar daar 
merken wij hier op de boerderij ook veel 
van in bijvoorbeeld de melkprijs. Alles is 
met elkaar verweven en dat is mooi, maar 
tegelijkertijd complex.”

Handje helpen
Ondertussen is de veearts gearriveerd. 

❞‘Dit werk is onze
verantwoorde-
delijkheid. We 
moeten goed op 
de dieren passen’

gebeurt. Dat zorgt soms voor een houding 
waarin gedacht wordt dat alles mogelijk 
en maakbaar is.” 

Hand van God
De Jong houdt een lofzang over de presta-
ties van de koe. “Koeien leveren toppresta-
ties als je bedenkt dat voor elke liter melk 
ongeveer 400 liter bloed rondgepompt 
moet worden. Met die gedachte in mijn 
achterhoofd wil ik mijn koeien goede zorg 
geven om die prestaties te kunnen leveren. 
Dat betekent dat je in een warme zomer-
periode misschien ook iets minder van ze 
moet vragen. Mensen vragen immers ook 
iets minder van zichzelf als het warm is, 
dan gaan ze met een ijsje op het terras zit-
ten. Vanwege de zorg die je aan de bees-
ten moet kunnen geven, ben ik ook geen 
voorstander van megastallen.” 
Het wegbrengen en ophalen van de koeien 
voelt voor De Jong als de slagroom op de 
taart. “Tijdens die wandeling heb ik con-
tact met de beesten en voel ik me bevoor-
recht dat ik door een mooi stukje schep-
ping mag lopen. Op dat soort momenten 
ervaar ik vaak duidelijk iets van de hand 
van God.” 
Nadat de melkput helemaal is schoon-
gemaakt is het tijd voor ko�e. Aan de 
keukentafel, waar ook de tijdelijke hulp 
Meindert is aangeschoven, vertelt Aetske 
dat ook zij afkomstig is uit een boerenge-
zin. “Ik hielp nooit mee op het bedrijf, dat 
deden mijn broers, maar ik heb daar wel 
geleerd om flexibel te zijn.” Op het bedrijf 
dat ze nu met haar man heeft, werkt ze 
wel mee. Ze werkt daarnaast ook nog voor 
vier dagen als leerkracht op een basis-
school. “Ik help elke morgen met melken 
en dan gaat de overall uit en stap ik in de 
auto naar de basisschool. Als ik aan het 
einde van de dag weer thuiskom, dan gaat 
de overall weer aan.” De meeste dagen 
voelt ze zich bevoorrecht dat ze dit werk 
mag doen. Al vertelt ze eerlijk dat het werk 
niet altijd mooi is en dat ze ook wel eens in 
de zon wil zitten of op vakantie wil gaan. 
“Dit werk is onze roeping en wij hebben de 
verantwoordelijkheid gekregen om goed 
op de dieren te passen.” 

Parallel
Douwe maakt de vergelijking tussen beide 
werkzaamheden van zijn vrouw. “Ze geeft 
les aan kleuters op de basisschool en in het 

Het bedrijf van Douwe en 
Aetske de Jong telt 95 melk-
koeien en 68 stuks jongvee.

september 2015

✽ special

40

646439.indd   40 14-9-2015   10:51:55



Hij constateert dat de zieke koe geen 
baarmoederontsteking heeft, zoals eerder 
werd gedacht, maar een lebmaagverdraai-
ing. “Ik stel voor om de natuur een handje 
te helpen door de koe te kantelen.” Op een 
klein grasveldje voor de boerderij wordt 
de koe met behulp van touwen op de 
grond gelegd en omgekeerd, om daarna 
weer op haar poten gezet te worden. Na 
de ‘operatie’ onderzoekt de veearts met 
zijn stethoscoop de koe en lijkt tevreden. 
“Het is belangrijk dat ze nu weer beweging 
krijgt en daarom stel ik voor om haar in 
het stukje weiland voor de boerderij te 
zetten.” Vlak voordat de veearts in zijn 
auto wegrijdt, doet hij het autoraampje 
nog even open. “Ik heb het liefst dat zij 
hooi te eten krijgt en geen gras.” Als hij is 
weggereden, kijkt Douwe mij lachend aan. 
“Hoe ik een koe te midden van gras uitleg 
dat zij geen gras mag eten blijft voor mij 
een raadsel.” .
Maarten Boersema is predikant en fotograaf 
in Blije-Holwerd. (www.blijekerk.nl)

De breedste boer van Nederland
Hij noemt zichzelf de ‘breedste’ boer van 
Nederland. Aan de ene kant omdat zijn 
uitzicht weids is, maar ook omdat hij op zijn 
boerderij de Eemlandhoeve in Bunschoten-
Spakenburg verschillende functies bij 
elkaar brengt. Jan Huijgen is boer en 
filosoof. Naast vijftig vleeskoeien heeft hij 
onder andere een educatief landschaps-
huis, een conferentiecentrum, een boerde-
rijwinkel, een moestuin, bijenkasten, een 
zorgboerderij, natuurtuin en organiseert hij 
excursies. 
Huigen is blij met de aandacht die er is 
voor de landbouw- en voedselsector in 
onze maatschappij, maar hij vindt dat 
het vaak ontbreekt aan een dieptepeiling. 
“De schepping is vol met leven. Van het 
microleven met miljarden beestjes in de 
bodem tot het natuur- en landschapsleven 
met bijvoorbeeld bijen en vogels. Zij is ook 
vol met landbouw- en huisdieren zoals 

koeien en kippen en daarnaast ook nog 
met miljarden microbeestjes in ons maag-
darmstelsel.” 
Huijgen stelt de vraag of we onze ver-
houding met al deze dieren niet opnieuw 
moeten bepalen. “We zijn zo vernauwd in 
de blik, dat we bijvoorbeeld vaak alleen een 
aantal productiedieren zien en die belas-
ten we zwaar zodat ze snel ziek of zwak 
worden en een kort leven leiden.” 
Als boer heeft hij met de verschillende 
‘dierlagen’ te maken en wil hij daarmee 
op een goede manier omgaan en ze met 
elkaar verbinden. Hij daagt iedereen 
uit om daarin mee te doen. Dat doet hij 
bijvoorbeeld door burgers uit te nodigen 
om te participeren op zijn boerderij. “Op die 
manier wil ik mensen helpen om weer tot 
een nieuwe verhouding te komen met al 
het leven rondom ons.” 
(eemlandhoeve.nl)

‘Alles in de wereld is met elkaar verweven’ ✽
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Zieke koe wordt gekanteld.

Douwe (l.) en Aetske 
de Jong in de melkput.
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