
I

De biggetjes Moszkowicz en Sjonnie

De varkens La Mama en Edwin
samen met Dafne Westerhof

Varken Zeeman aan Zee

“Ik groeide op in Driehuis, in een gezin 
van vijf kinderen. Dol op dieren, mode 
en theater. ‘s Zomers gingen we 
logeren op de boerderij van opa en 
oma in Friesland. Thuis mochten we 
geen dieren. Beesten hoorden op de 
boerderij, niet in huis, vond mijn 
moeder. Op een dag had de poes van 
een vriendinnetje een nestje. Ik nam 
een kitten mee naar huis. Flossie mocht 
blijven. Mijn vader had wel veel met 
dieren op. Hij ontfermde zich over een 
zwerfhond, spalkte het gebroken pootje 
van een mus en bevrijdde Flossie uit 
een vossenklem.

DIERBAAR
over de bijzondere band tussen mens en dier

‘Bij toeval ontdekte ik de geheime varkensplek: achter de voorpootjes!’
Vijfentwintig jaar geleden had ik een loft in de 
P.C.Hooftstraat in Amsterdam. Daar gaf ik 
communicatietrainingen aan managers. Als we aan het 
werk waren, hoorde ik altijd ergens een haan kraaien. Het 
was alsof die haan mij riep: ‘Dafne, wat doe jij hier in die 
malle straat? Wordt het niet eens tijd om je boerenroots te 
onderzoeken?’ Die Amsterdamse haan had gelijk. Op naar 
de boerenschool in Barneveld! Ik wilde me gaan verdiepen 
in het leven van varkens, koeien, kippen en schapen. De 
dieren die ‘s avonds op zoveel borden liggen. Wat zijn zij 
voor wezens als we ze niet opeten maar laten leven? De 
leraren keken me aan of ze water zagen branden. Een 
dame uit de P.C.Hooftstraat met hoge hakken en rode 
nagels? ‘Het is zwaar werk, het is vies, het stinkt en je bent er 
niet op gebouwd,’ zeiden ze. Om te bewijzen dat het me 
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ernst was ben ik een half jaar stallen gaan uitmesten in 
Artis. Uiteindelijk werd ik toegelaten op de landbouwschool. 
‘We zien dat je een boerenkleindochter bent, je weet van 
aanpakken en doorzetten,’ zeiden de leraren.”

Varkensleraar
“De eerste varkensles heette Geboortezorg Biggen. We 
moesten de tandjes van de biggetjes afslijpen, hun 
staartjes afbranden en de mannetjes castreren. Zonder 
verdoving. ‘Dit doe ik in geen duizend jaar!’ riep ik tegen de 
varkensleraar. ‘Ik hak nog liever mijn eigen hand af!’ Maar 
zo dicht bij het vuur van de bio-industrie zou ik nooit meer 
komen. Wilde ik voorlichting gaan geven over dierenwelzijn 
dan moest ik eerst alles weten, anders had ik geen recht 
van spreken. lk nam me voor om me niet tegen de boeren 
te keren, maar om bewustwording op gang te brengen 

middels de schoonheid van boerderijdieren. Iederéén is 
verantwoordelijk voor het systeem van de bio-industrie: 
banken, boeren, transporteurs, slachterijen, supermarkten 
en consumenten. Het is niet eerlijk om de boeren de schuld 
te geven van iets wat we met z’n allen in stand houden.
Na een lange zoektocht vond ik in 1995 een oude boerderij 
onder de rook van Amsterdam. Na een paar jaar klussen 
was het zover. ‘Ik wil graag twee kalfjes bij u kopen,’ zei ik 
tegen een koeienboer. ‘Wat ga je er mee doen?’ vroeg hij. 
‘Helemaal niks,’ zei ik. ‘Ze gaan voor zichzelf leven, ik ga ze 
niet melken en hun oormerken leg ik wel in de la.’ De boer 
keek me stomverbaasd aan. Ik bracht Rosamunde en 

Brutale Griet met de fles groot. Toen 
Griet na vijftien jaar overleed, raakte 
Rosa in een depressie. Op een dag 
hing ik een foto van Griet op in haar 
huisje. Ze bleef wel een uur naar die 
foto kijken. Rosa’s rouwperiode heeft 
twee jaar geduurd. Daarna leefde ze 
verder als een dappere weduwe met 
een groot verlies. Rosamunde is 
negentien jaar geworden. Mijn koetjes 
van het eerste uur mis ik nog elke dag. 
Het eerste biggetje dat ik vrijkocht uit 
de vlees-industrie, was Aagje. Een druk, 
angstig beestje. Ik wilde ervoor zorgen 
dat ze zich op haar gemak voelde, 
maar hoe? Op een avond lag ik haar 
heel bewust te aaien. Opeens viel ze 
om. Bij toeval had ik de geheime 
varkensplek ontdekt: achter haar 
voorpootjes. Wacht eens even, dacht 
ik, ooit leerde ik klassieke 
massagetechnieken. Waarom zou ik die 
ook niet op Aagje toepassen? Binnen 
een week was ze kalm, binnen veertien 
dagen verslaafd. De rest is 

‘ Ik wilde me verdiepen in het 
leven van varkens, koeien 
en kippen; de dieren die om zes 
uur op zoveel borden liggen’

 Dafne Westerhof (69) leeft samen met Familie Bofkont -  
73 varkens, 4 stieren, 3 koeien, 5 kippen, 2 hanen en 2 poezen  

op het Het Beloofde Varkensland in Amstelveen.

Tekst: Dafne Westerhof & Lydia Zittema - Foto’s: Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland

‘Bij toeval ontdekte ik de geheime varkensplek: achter de voorpootjes!’
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Onze koeien
Brutale Griet en Rosamunde

Varkensmassage

geschiedenis. Varkensmassage werd 
een fenomeen en daarmee heeft Het 
Beloofde Varkensland het varken op de 
kaart gezet. Inmiddels heb ik al meer 
dan 889 workshops varkensmassage 
gegeven. Dit is waar ik van droomde: 
consumenten verleiden tot 
bewustwording. Dichter bij hun 
karbonaadje kunnen ze niet komen. 
Varkens masseren is wereldwijd 
overgenomen. Ook varkensboeren 
bieden nu biggenknuffelen aan tijdens 
hun open dagen. Een goede 
ontwikkeling. Zo krijgen varkens steeds 
meer een gezicht.

Aagje bleef niet de 
enige bofkont. Er 
kwamen steeds 
meer varkens bij. 
Biggetjes, maar ook 
vleesvarkens van 
driehonderdvijftig 
kilo, zoals Zeeman, 
die ik vrijkocht op de 
stoep van het 
slachthuis. Maar de 
aller-allereerste was 
Billie Bofkont, een 
gedumpt 
hangbuikzwijntje. 

Naar hem is uiteindelijk de hele familie vernoemd. Billie 
Bofkont werd niet voor niets gedumpt. Lees de site 
Minivarkens.nl er maar op na. Bezint eer ge begint.” 

Grote familie 
“Familie Bofkont is steeds groter geworden. Dat heeft een 
reden. Als ik een biggetje vrijkoop, moet ik dat beestje iets 
te bieden hebben. Om te beginnen een vrij leven met 
soortgenoten. Maar ook met een leeftijdsgenootje. Je hebt 
pas echt een gelukkige jeugd als je kattenkwaad kunt 
uithalen met een vriendje van je eigen leeftijd. Toen Lange 
Lijs van het biggentransport van België naar Polen 
afsprong, kwam ze na veel omzwervingen op Het Beloofde 
Varkensland terecht. Aan soortgenoten geen gebrek, maar 
op dat moment waren er geen andere biggetjes van haar 
leeftijd. Ze sliep bij mij in bed, maar overdag moest ik aan 
de slag als communicatie-coach of stallen uitmesten en 
dan was ze toch alleen. Gelukkig kwam Haas er vrij snel 
achteraan. Voor Zwarte Prins, Keiler en Moszkowicz ben ik er 
speciaal biggetjes gaan bijkopen uit de bio-industrie als 
gezelschap voor hen.
Varkentjes aan elkaar laten wennen is een vak apart. 
Varkens zijn autonome, sociale, vrolijke, grappige, 
eigenzinnige, bazige, tedere, lompe, vernielzuchtige, 
ontregelende, verleidelijke, monsterlijke, lieve, 
hooggevoelige, kalme, slopende, schattige, vraatzuchtige, 
schaamteloze, communicatieve, extraverte, argwanende, 
manipulatieve, territoriumgerichte, adorabele, hitsige, 
eigenwijze, jaloerse, intelligente, zintuigelijke, familiezieke, 
trouwe, nerveuze, vocale, snoezige, explosieve, toegewijde, 
achterdochtige, zorgvuldige, stressgevoelige, dappere, 

Heb je ook een bijzondere band met je dier? Mail een foto van je huisdier met jezelf plus een korte toelichting waarom je dier zo’n bijzondere rol in je leven speelt naar: redactie@mijngeheim.nl onder vermelding van ‘Dierbaar’. OOK IN DEZE RUBRIEK?
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DIERBAARover de bijzondere band tussen mens en dier

Heb je ook een bijzondere band met je dier? Mail een foto van je huisdier met jezelf plus een korte toelichting waarom je dier zo’n bijzondere rol in je leven speelt naar: redactie@mijngeheim.nl onder vermelding van ‘Dierbaar’. 

eigengereide, kortom: aanbiddelijke beesten. Maar een 
van hun belangrijkste eigenschappen is agressie. Varkens 
zijn van nature vechtjassen. Geen biggetje wordt zomaar 
in de groep geaccepteerd. Aan een nieuwkomertje heb ik 
dan ook mijn handen vol. Gemiddeld duurt het een half 
jaar voor de balans bij de roze lummels hersteld is.”

Varkenshoedster
“Het vak van varkenshoedster heb ik me helemaal eigen 
moeten maken. Vrije én langlevende varkens, geen mens 
wist wat dat inhield. Geen dierenarts die Vrouw Vos kon 
helpen toen ze op hoge leeftijd artrose kreeg. Varkens 
werden nooit oud, varkens zijn er om al met zes maanden 
opgegeten te worden. Uiteindelijk vond ik een chirurgisch 
orthopeed. We hingen röntgenfoto's van Vrouw Vos op in 
het ziekenhuis en hij belegde een vergadering met zijn 
collega's. Vrouw Vos kreeg dezelfde behandeling als 
dames van 60-plus.

Alle bofkonten lopen rond zonder oormerken. Dat is een 
hele strijd geweest. Gedurende zeven jaar stond ik voor de 
rechters, met Gerard Spong als raadsman van Familie 
Bofkont. Met succes. En zo pionierde ik wat af. Ik heb een 
boek geschreven over de reddingsverhalen van alle 
bofkonten. Soms bloedstollend spannend, zoals het 
verhaal van Repelsteeltje die op de operatietafel in een 
proefdierlaboratorium lag. De laboranten belden mij 
stiekem op. Ze konden het niet over hun hart verkrijgen om 
die leuke big na die ene proef te doden.  
Op dit moment heb ik nog drieënzeventig varkens onder 
mijn hoede. Evenzovele persoonlijkheden. Hoe ik aan hun 
namen kom? Die hebben ze al, alleen moet ik ze nog 
ontdekken. Soms duurt dat vijf minuten, soms drie 
maanden, maar ik wacht net zolang tot ik het weet. Ik heb 
me nog nooit vergist. De biggetjes van weleer zijn giga-
varkens geworden. Juffrouw Loes, het wildzwijnenbiggetje, 
hier ooit door een jager gebracht, is ook al weer elf jaar 
een bofkont.
De laatste jaren gaat mijn hart steeds meer uit naar de 
fokzeugen. Ieder moedervarken is een zelfstandig 

‘vleesfabriekje’. Haar leven bestaat uit 
‘vlees maken’. In Nederland hebben we 
een miljoen fokzeugen. Samen zetten zij 
jaarlijks 25,5 miljoen biggen op de 
wereld. Tot nu toe heb ik vijf van deze 
moedervarkens een pensioen 
gegeven. La Mama was de eerste. Zij 
kreeg van haar boer een donatie mee 
van 1281 euro, haar oormerknummer.  
Daarna schoven De Moeder van 
Sjonnie, Betsy, Granny en Muk ook aan 
in Villa Varkensgeluk voor een 
welverdiend pensioen. Granny heeft 
driehonderdzes biggetjes geworpen! 
Op moederdag presenteer ik mijn 
nieuwe boek over deze heldinnen: VIPS 
- Very Important Pigs. Hopelijk maakt La 
Mama dat nog mee. Als niet: dan is ze 

naar de varkenshemel vertrokken. Het 
afscheid van een bofkont is een 
belangrijke gebeurtenis. Daar trek ik 
een week voor uit. Aagje ging als 
eerste. We hadden haar opgebaard op 
een bed van appels. Daar lag ze, 
bedolven onder de bloemen van haar 
fans. Alle bofkonten kwamen langs. 
Haar levensvriendin Vrouw Vos voorop. 
Neusje, neusje. Rosamunde bleef op 
een afstandje staan kijken. Ieder dier uit 
zich op een eigen manier.  
Elk vaarwel is aangrijpend. Ik blijf hun 
verhalen vertellen. Eens een bofkont, 
altijd een bofkont.”

De familie Bofkont
Meer weten over Dafne, haar werk en 
Het Beloofde Varkensland? Kijk op: 
www.familiebofkont.nl

‘ De laboranten belden mij stiekem op. Ze konden het niet over 
hun hart verkrijgen om die leuke big na die ene proef te doden’
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