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Een ritje door de Alblasserwaard op een zonnige voorjaarsdag. 
Waar ik ook kijk weelderig groen, boerderijen, sloten met jonge 
eendjes, ‘Jezus redt’ op een dak, geurige bloemen in de berm, 
koeien en schapen in de wei, hier en daar een paard. Ik ben op 
weg naar boerderij De Verwondering van Jan en Hermineke 
Vonk in Goudriaan. Aangekomen op het erf wijst Hermineke 
me op het bordje met de tekst ‘This farm belongs to the Lord.  

I am only a steward’ (Jake Esh). 
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Eigenlijk heeft Jan Vonk niet veel tijd 
voor bezoek. Na een periode van 
veel regen moet hoognodig het gras 

gemaaid. Tussen de bedrijven door maakt 
hij tijd voor koffie. Op het terras van de 
bed-and-breakfast op hun erf kijken we 
uit over hun land met bloemrijke weiden, 
omzoomd door sloten en knotwilgen 
en bosjes waar vogels nestelen. De pup 
Grace scharrelt onderzoekend rond. 

Jan en Hermineke hebben allebei boeren- 
bloed. Hun beider ouders en voorouders 
waren koeienboer. In 2006 namen ze 
de boerderij over die de ouders van Jan 
in 1995 bouwden. De gekozen naam 
drukt hun verwondering uit over alle 
vernieuwingen in het bedrijf en over  
de leiding van God daarin. 

Het boerenechtpaar houdt van het 
plattelandsleven waarmee ze al hun 
leven lang vertrouwd zijn. ‘Mijn roots 
liggen hier’, zegt Jan. ‘Ik ga hier liever 
nooit meer vandaan. In de periode dat 
we de nieuwe boerderij bouwden, 
kregen we wel eens het advies om  
naar Denemarken of Canada te gaan. 
Daar had je het toen als boer econo-
misch beter dan in Nederland.’ 

Door God toevertrouwd 
Het bordje op het erf drukt het besef 
uit van de eigenaren van deze boerderij, 
dat zij zich verantwoordelijk weten voor 
hun vee en land. Zonder aarzelen noemt 
Jan Psalm 8 als ik vraag naar zijn inspiratie 
voor zijn werk. ‘Ik geloof dat God ons dit 
land en de dieren heeft toevertrouwd. 
Daarmee heeft Hij mij verantwoordelijk 
gemaakt om er goed voor te zorgen.  
En mag ik leven van de opbrengst.’ 

Trots laat hij samen met Hermineke in 
de stal de koeien zien die net die ochtend 
hebben gekalfd. Een kalfje is nog nat 
van het vruchtwater en wordt droog 
gelikt door de moeder koe. ‘Dit is een 
middelgroot bedrijf’, vertelt hij. ‘We hebben 
zo’n 85 melkkoeien en vijf paarden. Bij een 
bedrijf van deze omvang heb je echt een 
band met de dieren. Ik ken elke koe en 
elk paard. En hoe beter ik voor hen zorg, 
hoe gezonder ze zijn en hoe langer 
ze leven.’ 

Ook voor zijn fokkerij gaat Jan dus 
zorgvuldig te werk. Hij kiest een stier 
waarvan hij verwacht dat die een kalf 
verwekt met een gezonde bouw en 
constitutie. ‘Sommige boeren kiezen ervoor 
om te fokken op hoge melkproductie, 
maar die koeien zijn vaak snel ‘uitgemol-
ken’ en worden niet oud. Een gezonde koe 
wordt ouder en kan je dus langer blijven 
melken. Dat is goed voor de koe, maar 
natuurlijk ook mijn eigen belang. Vergelijk 
het maar met goed werkgeverschap.’

On The Way To Planet Proof  
Vanwege de bedrijfsvoering verwierf 
boerderij De Verwondering het duur-
zaamheidskeurmerk On The Way To 
Planet Proof. Dit betekent dat de door 
de koeien geproduceerde melk voldoet 
aan de eisen van diergezondheid en 
dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. 
Daarnaast moet de melk voldoen aan 
criteria voor weidegang en grondge-
bondenheid. ‘Op ons land is er ruimte 
voor verschillende grassen, kruiden en 
bloemen’, vertelt Jan. ‘En bij het maaien 
laten we de delen waar de nesten van 
vogels zitten met rust.’ 
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‘Het is steeds zoeken naar balans’, is de 
opvatting van Jan over zijn manier van 
werken. ‘Als ik het onderste uit de kan 
wil halen put ik het land en de dieren uit. 
Maar natuurlijk moet ik ook mijn investe-
ringen terugverdienen. Een hectare grond 
kost in de Alblasserwaard minimaal zo’n 
50.000 euro.’ Zijn vrouw zegt fijntjes dat 
je eigenlijk gek moet zijn om boer te 
willen zijn. ‘Jan werkt 24/7 tegen minder 
dan het minimumloon.’ 

Veranderde samenleving  
Niet vreemd dat Jan het er moeilijk mee 
heeft dat milieuactivisten boeren weg- 
zetten als milieuvervuilers en dieren-
mishandelaren. ‘We zouden de dieren 
uitbuiten voor ons eigen gewin, terwijl we 
dag en nacht met liefde voor onze dieren 
en land aan het werk zijn. De samenleving 
is veranderd’, constateert hij. ‘Eeuwenlang 
waren boeren dragers van de economie. 
Was een groot deel van de bevolking op 
de een of andere manier bij het boeren-
bedrijf betrokken en wist wat er op een 
boerderij gebeurt. Nu ben je als boer in 
de minderheid. En daarmee veranderde 
ook de beeldvorming van het boeren-
bedrijf. De moderne stadsmens heeft het 
dier vermenselijkt, een hond behandelen 
zij alsof het een kind is. Ik snap dat een 
stedeling het zielig vindt, als hij bij wijze 
van spreken tien varkens in een stal ziet. 
Als er een dood gaat zou dat de schuld 
zijn van de boer. Men weet niet wat men 

zegt. Hoe goed je als boer ook voor je 
vee zorgt, natuurlijk is er wel eens een 
koe ziek. Maar het ‘ziekteverzuim’ is bij 
ons lager dan in het bedrijfsleven.’

Voortschrijdend inzicht 
Op initiatief van Sicco Mansholt, voormalig 
Nederlandse commissaris van het Europese 
landbouwbeleid, ontwikkelde Nederland 
zich na de Tweede Wereldoorlog tot 
een internationaal hoog aangeschreven 
land waar boeren efficiënt, tegen zo laag 
mogelijke kosten een hoge productie 
bereikten. Zo kon aan de groeiende 
vraag naar voedsel worden voldaan. 
Dat bleef niet zonder de gevolgen 
waarmee we nu te maken hebben en 
iedereen beseft dat het roer om moet. 
Dat deed Mansholt zelf overigens ook. 
Jan Vonk en veel andere boeren zijn dan 
ook allang een andere weg ingeslagen 
en overleggen met de milieubeweging. 
‘Soms hebben ze best een punt’, vindt hij. 
‘En dan moet je daar wat mee. Het is goed 
om elkaar scherp te houden. Neem nu 
alleen maar de monograscultuur. Dat leek 
lange tijd de beste oplossing voor een 
efficiënte veeteelt naar het concept van 
Mansholt. Nu weten we dat daarmee de 
insecten en vogels verdwijnen. En dat 

een bloemrijke weide ook gezonder is 
voor de koe.’

Stip op de horizon 
De afgelopen decennia zijn heel wat 
boerenbedrijven ten onder gegaan.  
‘Als boeren worden we al decennialang 
heen en weer geslingerd door telkens 
ander overheidsbeleid’, legt Jan Vonk 
uit. ‘En boeren deden investeringen 
waar ook banken een kwalijke rol in 
speelden. Toen de melkquota werden 
afgeschaft kon je erop wachten dat er 
grenzen gesteld zouden worden aan de 
mestproductie. Natuurlijk, vanwege de CO2- 

uitstoot is het logisch dat we de veestapel 
niet ongebreideld kunnen uitbreiden.’ 
Jan is blij dat minister Schouten nu eindelijk 
een stip op de horizon heeft geplaatst 
waar het naar toe moet met de agrarische 
sector. Een kringloop boerenbedrijf,  
en gebruik van lokale producten als 
voer voor de koeien. Geen soja meer  
uit Brazilië dus. Nu weten we als boeren 
tenminste waarop we ons kunnen richten.’  

Op de terugweg geniet ik opnieuw van de 
prachtige omgeving. Ik hoop dat middel- 
grote boerderijen als De Verwondering 
zullen standhouden. Dat hardwerkende 
boeren tegen een eerlijke prijs hun met 
liefde bewerkte puur natuur producten 
kunnen blijven produceren. Dat moet toch 
kunnen als we bereid zijn om minder, 
maar dan wel duurzaam geproduceerd 
vlees en zuivel te gebruiken? En dat de 
boeren daarmee ook de ruimte en groene, 
kalmerende schoonheid van ons platteland 
in standhouden. Laat alsjeblieft niemand 
dit een achterhaalde romantische wens 
noemen.  

‘Als boeren worden we al  
decennialang heen en weer 

geslingerd door telkens  
ander overheidsbeleid’

Jan en Hermineke Vonk hebben een melkveebedrijf met 95 melkkoeien en 8 
paarden in Goudriaan (ZH). Daarnaast exploiteren ze een bed & breakfast/ 
groepsaccommodatie met 5 kamers/15 bedden. Hermineke werkt tevens voor 
zichzelf als docent, trainer, coach ‘op school, in de kerk, tussen de koeien’.  
 www.boerenbedenbrood.nl   www.hermineke.nl   

Mieke Kerkhof-Scheenaard (1957) die het interview deed, is freelance tekst- 
schrijver/redacteur in Oegstgeest en trouwambtenaar. Voor meer informatie: 
 www.totaalverhaal.nl en  www.jaikwileentrouwambtenaar.nl
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