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JAN VAN RIJN OP WEG NAAR ZIJN BLAARKOPPEN

VAREN OM TE MELKEN
EEN RUSTGEVEND GERONK KLINKT OVER HET WATER. HET IS DE BOOT VAN JAN VAN 

RIJN. HIJ IS OP WEG NAAR DE ZWANBURGERPOLDER, EEN POLDEREILAND IN DE 

KAGERPLASSEN WAAR ZIJN KOEIEN GRAZEN. IEDERE DAG VAART HIJ HEEN EN WEER  

OM TE MELKEN, TOTDAT HIJ ZIJN BLAARKOPPEN WEER NAAR HET VASTELAND HAALT. 

HET VERHAAL VAN DE VAARBOER VAN WARMOND.

TEKST: DOUWE ANNE VERBRUGGE. FOTOGRAFIE: GERARD BURGERS

Honderden ganzen vliegen op. Jan 
van Rijn (1950) kijkt er naar en 
denkt het er zijne van. “Vind je dat 

mooi? Je mag er wel een paar meenemen 
hoor”, glimlacht hij. Hij noemt zichzelf een 
‘vaarboer’ en die naam klopt helemaal. Zijn 
boerderij in de Dorpsstraat van Warmond is 
omgeven door het water van de Leede. In het 
voorjaar brengt hij zijn melkvee met de boot 
naar de Zwanburgerpolder. “Daar staan mijn 
schuren en melk ik de koeien in een doorloop-
wagen. De melk gaat iedere melkbeurt mee 
terug op de boot.” In het najaar haalt Jan de 
koeien weer op. “Zo laat mogelijk. Als ze een-
maal thuis op stal staan moet ik de mest weer 
met de boot naar de overkant varen. Ik ben al 
druk zat. Het is weleens voorgekomen dat ik 
ze half december nog buiten had staan.” Van 
de duisternis heeft hij geen last. “Ook vroeg in 
de ochtend weet ik precies hoe ik varen moet.”
Iedere ochtend staat Jan om half vijf op, soms 
om vier uur. “Ik eet dan een snee brood, want 
ik moet wel wat op mijn maag hebben. Eén 
keer had ik niets gegeten en prompt zat er een 
koe in de sloot, de hele dag heb ik me slap 

 gevoeld. Dus altijd eerst eten.” Jan zit vol 
 wijze levenslessen. Te veel vragen stelt hij 
zichzelf niet. “Ik mot bezig weze. Een ander 
zou het niet kenne. Ikke wel. Stilzitten is niets 
voor mij. Maar alles op mijn eigen tempo 
hoor. Voordeel is dat je zelf de tijd kan nemen 
voor de dingen die je doet. Mijn broer Kees 
met wie ik jarenlang samen heb geboerd was 
veel paniekeriger dan ik. Maakte zich altijd 
druk, dat heb ik gelukkig niet. Rustig blijven 
is mijn motto.” Hard werken eveneens: Jan 
beheert 40 hectare land, melkt 44 koeien, 
heeft 40 stuks jongvee en dan nog een koppel 
schapen en een stel stieren. En een paard niet 
te vergeten. “De boerderij is groot geworden 
met paarden. Een paard hoort er bij.”

VEELS TE DRUK

Iedere vrijdag brengt meelboer Bram Deemoed 
het voer voor de koeien. Vijftig zakken biks-
brokken. “Met de hand inladen en met de 
hand uitladen. Dit is de enige boerderij waar 
ik zo moet lossen, maar met plezier hoor”, 
haast Bram zich er bij te zeggen. Jan van Rijn 
doet het al zijn leven lang. Op het erf keft het 
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boerenhondje Rona ferm. “Hij doet niets 
hoor”, zegt Jan geruststellend. “Maar van 
 katten moet ie niets hebben. Als ie er eentje 
ziet, maakt ie hem af.” Rona loert wantrou-
wig. Zijn baas lacht er gemoedelijk om:  
“’t Is een waaks beessie. Een best hondje.  
En dat moet ook wel. Ik ben nogal eens op  
de polder, hij blijft dan hier.”
Het boerenerf aan de Dorpsstraat bestaat uit 
twee boerderijen. In de voorste boerderij 
woont een nicht van Jan. “Da’s een woonboer-
derij. Mijn opa en oma hadden daar vroeger 
hun boerenbedrijf. In 1937 heeft mijn vader in 
de achtertuin deze boerderij erbij gebouwd.”
Als goed rooms-katholiek groeide Jan op in 
een groot gezin met tien kinderen. Nu zit hij 
in zijn eentje op de boerderij. “Voor een vrouw 
is er geen tijd geweest. Of dat niet alleenig is? 
Het is alweer tien jaar geleden dat broer Kees 
overleden is. Tuurlijk is dat verdrietig. Je mist 
altijd iemand, zeker als het familie is. Van mijn 
zussen en broers woont niemand meer in 
Warmond, maar ze laten me niet in de steek. 
En ik maak vaak genoeg praatjes met luitjes 
die hier langskomen. Met de buren praat ik 
‘over de sloot’, alleraardigste mensen. Aan één 
kant wonen Engelse mensen, dat is wat lastiger 
praten. Het gekke is dat op Warmond iedereen 
mij kent, terwijl ik het erf haast niet af kom. 
Boodschappen laat ik brengen, ik heb het 
veels te druk joh.”

Binnen is de enorme woonkeuken de centrale 
plek van de boerderij. Daar woont en leeft 
Jan. De keuken verbindt de deel met het voor-
huis. De historische waterpomp en de oude 
koelbak waar de melkbussen koud werden 
 gehouden, staan erbij alsof ze zo gebruikt 
kunnen worden. Alles is tiptop onderhouden, 
geverfd in oud-Hollandse kleuren. Sinds twee 
jaar staat er een douchecabine in de keuken, 

de houtkachel heeft plaatsgemaakt voor een 
gaskachel en er is een magnetron. “Ik zou niet 
meer zonder zo’n ding kenne. Een warme  
hap koken kan ik wel, maar meestal eet ik 
diepvriesmaaltijden. Eerst had ik nog wel 
 tafeltje-dek-je. Dat was beter dan die diep-
vriesdingen. Maar ja.”
Aan de keukentafel praat Jan honderduit.  
Hij weet veel van vroeger, beseft dat hij in  

een boerentraditie staat, en benadrukt – heel 
Hollands – dat hij maar een gewoon mens is, 
zonder verbeelding. “Alleenig: ik zeg wél altijd 
waar het op staat. Tegen iedereen. Afgelopen 
jaar wilde prinses Máxima haar verjaardag hier 
in de polder vieren, bij de vogeluitkijktoren. 
Werd door die hoge piefen gevraagd of ik 
mijn koeien uit het land wilde halen; dat kon 
weleens gevaarlijk zijn voor de prinses. Nou 
mooi niet. En weet je wat: Máxima heeft staan 
genieten van mijn koetjes.” 
Het is duidelijk, Jan staat gelukkig in het leven. 
Temeer omdat hij zich realiseert dat het ook 
anders kan. “Een paar jaar geleden had ik een 
dubbele liesbreuk. Twee jaar ben ik uit de run-
ning geweest. De dokters hier hadden het al 
opgegeven. Maar ik zei: ‘Als je een oude auto 
door jonge jongens laat opknappen, krijg je ’m 
altijd weer aan de praat’. Op eigen initiatief 
kwam ik uit bij een moderne kliniek in Zeist. 
En zie: nergens meer last van.” Jan benadrukt 
dat ie oud wil worden. Om vervolgens gepas-
sioneerd te vertellen over zijn blaarkoppen. 
Het unieke koeienras waarmee hij al jarenlang 
fokt. “Van iedere melkkoe ken ik de voorge-
schiedenis. Ik ken en herken ze stuk voor stuk. 
Ook al is het pikkedonker.”
Hij heeft altijd blaarkoppen gehad. “Ze gedijen 
hier best op die natte veengrond. Dat komt 
omdat ze van die harde klauwen hebben. Mijn 
vader werkte op een korte periode na ook met 
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‘Blaarkoppen 
gedijen hier best’



blaarkoppen. Ik fok nog steeds zelf. Om inteelt 
te voorkomen ga ik zelf op zoek naar blaarkop-
stieren. Dat is soms best een gepuzzel. Maar 
ook leuk. Want andere boeren met blaarkoppen 
kloppen ook bij mij aan om fokstieren te 
 kopen. Sommige komen van heinde en verre, 
speciaal voor mijn blaarkopstieren. Tja, dat 
maakt mij wel trots.”
Jan roemt de gezondheid van zijn koeien. 
“Oersterk en hartstikke gezond zijn deze bees-
ten. Mijn boekhouder is iedere keer weer 
 verbaasd hoe laag mijn kosten voor de veearts 
zijn. Daarnaast hebben blaarkoppen ook 
 minder krachtvoer nodig dan andere rund-
veerassen. En dat komt mij goed uit. Anders 
moet ik in de zomer nog meer zakken met 
voer naar de overkant varen!”

WATER VOOR DE VISSIES

Met al dat water om hem heen lijkt het van-
zelfsprekend dat Jan kan zwemmen. Maar hij 
is wel de enige in de familie. “Mijn vader kon 
het niet. Die vond dat maar niets: ‘Van water 
ga je rotten’, zei hij.” Of Jan ook weleens een 
frisse duik neemt? “Ben je mal, wat een flau-
wekul. Daar doe ik niet aan. Het water is voor 

de vissies.” Het water: een rode draad in het 
leven van Jan. Ook in de winter. Het kuilgras, 
dat bij zijn schuren in de polder is opgeslagen, 
haalt hij met de boot op. Alles met de hand, 
door weer en wind. “Geen storm houdt mij 
tegen. En als er ijs ligt, helpt de loonwerker 
een handje mee. Die komt dan over de pont 
die een stuk verderop ligt.”
‘s Avonds kruipt Jan om kwart over negen zijn 
bed in. “Alleen ‘s avonds ga ik even in de 
voorkamer zitten. Als ik de tv aanzet dommel 
ik vaak al weg. In de keuken maak ik alvast 
mijn boterhammen voor de volgende ochtend 
klaar. Dan hoef ik dat na het melken niet meer 
te doen. ’s Ochtends moet je geen tijd verspil-
len, daar is de ochtend veel te mooi voor, joh. 
De vogels, de kikkers, alles hoor je. De mensen 
die hier met hun woonbootjes liggen, blijven 
tot half elf in hun nest. Daar snap ik nou wer-
kelijk niets van. Komen ze voor de natuur, 
missen ze het mooiste gedeelte.”  
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