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Ik weet niet zeker of het nou God of Boeddha is, of Freya – de
Noorse godin van de vruchtbaarheid – of wie dan ook die de
gebeurtenissen in mijn leven heeft bepaald.
Ik weet ook niet zeker of ik zelf als ziel dit pad gekozen heb,
omdat we allemaal als ziel naar de aarde zijn gekomen om iets
te leren.
Wat ik nu wel zeker weet, is dat alles wat er gebeurd is in mijn
leven geen toevallige, op zichzelf staande gebeurtenissen zijn!
Veer, voorjaar 2016
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Het koeienforum

Rubriek: kalveren
3.496 berichten pagina 1 van 295 1 2 3 4 5 6 7 … 295
Boerin in Noorwegen

Berichten: 2
Woonplaats: melkveebedrijf aan de Noorse kust
Beroep: boerin (in Nederland: winkelmedewerker)
Interesses: kalveropfok en koeienrassen
‘Hallo allemaal, ik zit nog niet zo lang op dit forum en weet niet
goed in welke rubriek mijn vraag thuishoort. Het gaat niet over
de geboorte of opfok van kalfjes, maar over dat ze dood geboren worden. Van Fries (mijn vriend) begrijp ik dat iedere boer
dit weleens meemaakt. Maar hoe vaak is weleens? Sinds wij de
boerderij ruim een jaar geleden hebben overgenomen, zijn er
2 kalfjes dood geboren + 4 tweelingen + noodslacht koe met
dood kalf in het geboortekanaal! Verder hadden 2 koeien beide
een abortus in de 5de maand. Wij melken 23 koeien en hebben
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daarnaast 16 pinken (1) en vaarzen (2). Kan iemand mij vertellen of deze aantallen in een jaar tijd normaal zijn? Er is geen
direct aanwijsbare reden, behalve bij de noodslacht van de vaars
… Zij had een slag in de baarmoeder en een extreem nauw
geboortekanaal. De 4 dode tweelingen lagen allemaal in stuit.
Ik zie mezelf niet als een softe boerin, maar vind het allemaal
erg aangrijpend. Graag hoor ik hoe andere boeren en boerinnen hiermee omgaan. In mijn beleving is het normaal als je om
een overleden hond of kat rouwt, die jarenlang een huisgenoot
van je is geweest. Maar verdriet hebben om dode kalfjes waar
je geen band mee hebt kunnen opbouwen, die je niet eens de
eerste fles met biest hebt kunnen geven … Is het niet vreemd
om dan als boerin verdriet te hebben? Met ‘als boerin’ bedoel ik
het beroepsmatige aspect. Artsen of verplegend personeel staan
toch ook niet aan het bed van een overleden patiënt te huilen! Ik
ben benieuwd naar jullie reacties.’
Bulletje
Berichten: 4.314
Woonplaats: regio Arnhem
Beroep: melkveehouder
Interesses: fokstieren
‘Wat een gezeik! Volgens mij moet je gewoon terug naar
Nederland gaan en weer winkeltje gaan spelen. Moderator:
deze topic hoort hier niet thuis. Nergens op dit forum, as je ’t
mij vraagt!’
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Polderboerinneke

Berichten: 845
Woonplaats: Flevopolder
Beroep: melkveehouder
Interesses: Jerseykoeien, kaasmakerij
‘Hi, boerin in Noorwegen, wat dapper dat je dit op het forum
durft te zetten en zo je emoties toont. Wij melken al ruim 10
jaar zo’n 65 koeien en kunnen de doodgeboren kalfjes op één
hand tellen. Dit met elkaar vergelijkend vind ik de aantallen
die je noemt bizar hoog. Wat ik ook vreemd vind, is waarom er
zoveel koeien een dubbele eisprong hebben! Kan dat misschien
aan het Noorse ras liggen? Ik wens je veel sterkte toe en hoop
voor jullie dat er geen dode kalveren meer worden geboren.’
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Meat Love

Berichten: 1.876
Woonplaats: Drenthe
Beroep: vleesvee
Interesses: Limousin
‘Hebben jullie soms meegedaan aan het programma Ik vertrek?
Hoor graag welk seizoen en aflevering, dacht dat ik ze allemaal
gezien had. Je lijkt me wel zo’n tiep met een roze bril. Gauw
afzetten, die bril!’
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To beef or not to beef

Berichten: 338
Woonplaats: Ontario
Beroep: vleesveehouder
Interesses: beef cattle
‘Tja, meid, jullie krijgen het wel voor de kiezen! Maar als je zo
gevoelig blijft, ga je het niet volhouden! Je zult eraan moeten
wennen, want het zal vast niet de laatste keer zijn!’
Danish Farmer
Berichten: 965
Woonplaats: Brabant
Beroep: melkveehouder
Interesses: biologisch boeren
‘Hallo boerin in Noorwegen, leuk je weer op het forum te lezen. We kennen elkaar van je eerste bericht, over preventief uierontsteking behandelen. Ik zou willen vragen of je mijn advies
hebt opgevolgd en de muntcrème hebt geprobeerd, maar dan
beginnen collega’s weer te zeuren dat ik van het onderwerp af-
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wijk ;-) En wat dit gevoelige onderwerp betreft, afgaande op de
reacties van de anderen (m.u.v. Polderboerinneke) lijkt het me
beter dat je ff een mailtje stuurt naar: danishfarmer apenstaart
hotmail punt com (als je wilt).’
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Een roze bril

De reactie van Bulletje doet me bijna besluiten het forum te mailen
of mijn bericht verwijderd kan worden. Om te voorkomen dat er
nog meer van dat soort domme reacties geplaatst gaan worden.
Maar als Polderboerinneke haar reactie heeft geplaatst, ben ik toch
weer blij met mijn actie. Of ik Danish Farmer ga mailen, weet ik
nog niet. Meat Love heeft met zijn roze bril wel een punt. Meteen
moet ik denken aan het gesprek met Suus, een paar maanden voor
de emigratie …
‘Dus je vindt me stapel mesjokke dat ik Nederland ga verlaten om
met Fries naar Noorwegen te emigreren?’ Ik kijk naar Suus, die
al jarenlang mijn vriendin is. We zitten op ons favoriete terras te
genieten van een voorjaarszonnetje.
‘Ik vind je niet zozeer stapel mesjokke omdat je Nederland wilt
verlaten. Dat verlangen snap ik wel. Maar dat je boerin wilt worden, daar kan ik met de pet niet bij.’ Ik zoek even naar woorden en
bestel eerst twee cappuccino’s. Suus draaft door …
‘Ik ga jullie opgeven voor Het roer om of Ik vertrek. Ik heb het aanmeldingsformulier al gedownload. Ik ga zoiets schrijven als …
Veer, die medewerker is in een gordijn- en meubelstoffenwinkel, ontmoet
leuke man met een brandend verlangen om een boer te zijn. Die man is Fries,
die vijf dagen per week als taxichauffeur werkt en niet goed weet wat hij met
zijn leven aan zal vangen. Tot Veer hem vertelt dat als je in Nederland geen
boer kunt zijn, je toch naar het buitenland kunt gaan. Of all places kiezen
Fries en Veer voor een oude boerderij met grupstal aan de ruige Noorse kust.
Veer weet dat de melk in de supermarkt van de koeien af komt, maar dat is
het dan wel zo ongeveer. Voor de rest is ze zo groen als gras.
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Ik weet zeker dat jullie door de voorronde komen,’ roept Suus
vrolijk.
‘Als je het maar laat,’ zeg ik verschrikt. ‘Ik voel geen enkele
behoefte op tv te komen. En Fries al helemaal niet. Die heeft
niet eens een tv. Als we bij mij zijn en het is op de buis, kijken
we wel. Fries kan zo heerlijk schateren bij het zien van de ellende die sommige emigranten ondervinden. Ik ben trouwens
helemaal niet bang voor ellende of wat dan ook. Ik denk dat het
in beide series behoorlijk aangedikt wordt.’
‘Ik help je eraan herinneren dat je eerder weleens gezegd hebt
als kind altijd heimwee naar de vakantieplek te hebben, zodra je
weer thuis was,’ zegt Suus, het over een andere boeg gooiend.
Ik denk even na. Het zou heel goed kunnen dat ik dit aan Suus
heb verteld. Omdat het waar is.
‘Wat zou dat dan?’ vraag ik quasi verbaasd, wel snappend waar
ze heen wil.
‘Nou, na een paar weken in de bergen van Zwitserland of een
week aan de kust van Normandië mag je, eenmaal weer thuisgekomen, best met weemoed terugkijken. Maar als je gaat emigreren om het eeuwige vakantiegevoel te hebben, zul je echt
bedrogen uitkomen.’
‘Ik denk niet dat ik daarom ga emigreren. Ik ben verliefd op
Fries en ik denk nu al te weten dat ik van hem houd. Ik wil de
rest van mijn leven bij hem zijn. Misschien kom ik erachter dat
ik het helemaal bij het verkeerde eind heb, maar dan is dat maar
zo. Ik kan nu niet zeggen ‘dan emigreer ik maar niet’ of ‘laten
we nog maar een jaar wachten’. Na tien jaar gaan er evengoed
relaties kapot.’ Ik kijk even naar Suus en vraag me af of er een
man in haar leven is. We vertellen elkaar veel, maar niet alles.
Voor zover ik weet, heeft Suus nu niemand op het oog. En de
laatste liefde is ook alweer een tijd geleden. ‘Misschien zou ik
het kunnen begrijpen als je met een man zou emigreren die net
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