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Jan Vergeer: ‘Vroeger leerde Je Vanzelf zuinig te ziJn’ 

Genieten van  
het Gewone

het smalle weGGetje kronkelt mee lanGs het riviertje de meije. jan verGeer (79) 

is er vertrouwd mee. hij is Geboren en opGeGroeid in dit oer-hollandse 

landschap van water, riet en polderland. Zijn boerderijtje is Zijn lust en Zijn 

leven. aan het einde van iedere daG beschrijft jan in Zijn daGboek wat hij heeft 

beleefd. “iedere daG Gebeurt er wel iets bijZonders.” want ook het Gewone is 

voor jan verGeer bijZonder. 

TeksT: Douwe Anne Verbrugge. FoTogrAFie: Theo TAngelDer

Ik heb wel even tijd voor je hoor”, roept Jan terwijl hij de achterdeur 
openzwaait. De voordeur blijft meestal dicht in buurtschappen als 
De Meije waar iedereen elkaar kent. De lucht van een gebraden 

kippetje vult de boerenkeuken. “Gisteren had ik nog tien kippen, vandaag 
negen”, merkt de Meijenaar heel gevat op om vervolgens een korte 
kookles te geven. “Je moet ‘m minimaal drie uur op het vuur laten 
staan. Als het vlees bijna van de botten valt, is ie goed. Beetje ui erbij. 
Heerlijk.” 
Het slachten en villen van kippen leerde Jan van zijn vader. “Vroeger 
bij ons op de boerderij was dat heel gewoon. Er was een grote zelf
redzaamheid. Toen ik een jaar of vijftien was, nam mijn vader mij mee 
naar het kippenhok waar een koppeltje jonge haantjes liep. Hij deed het 
een keer voor, daarna moest ik het kunnen.” De zelfredzaamheid kenmerkt 
Jan in alle opzichten. “Vroeger was er niet zo veel, dan leer je vanzelf 
zuinig te zijn. Onze beide zonen Arnold en Mart hebben een biologische 
boerderij in de provincie Groningen. Als ik daar ben, neem ik de stro
touwtjes mee naar huis. Daar brei ik dan koeienhalters van. Kan altijd 
een keer van pas komen.”

Dagboek

Op de tafel in huis  met Perzisch tafelkleed  ligt het dagboek van Jan 
open en bloot. “Ik heb het dagboek overgenomen van mijn vrouw Jo, zij 
is vijftien jaar geleden overleden. Net als zij beschrijf ik in drie, vier regels 
wat ik die dag heb gedaan of gezien, daar is niets geheim zinnigs aan. 
Een schaap geholpen bij het lammeren, op verjaardags bezoek geweest 
bij een buurman of de eerste grutto gezien.” Het leven van Jan op het 
platteland. Graag was hij boer geworden. Het zat er niet in. “Ik was de 

‘

grote foto: Jan maait de 

dagelijkse portie gras voor de 

schapen.

Inzet: Graag was Jan boer 

geworden. Het zat er niet in.



rechts: Jan woont in de voormalige boerderij van zijn schoonouders.
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oudste van veertien kinderen. Toen ik volwassen genoeg was om de 
boerderij te runnen, was mijn vader nog helemaal niet toe aan een 
overname. Dus ik ging ander werk zoeken, want ik had geen zin om tot 
mijn vijftigste te wachten om de boerderij over te nemen. Ik werkte als 
knecht bij andere boeren en later op de kaasfabriek in Bodegraven. Een 
van mijn jongere broers heeft later de ouderlijke boerderij overgenomen.” 
Opvallend genoeg was de polderjongen snel gewend aan het werk in de 
fabriek. “Natuurlijk is het mooi om buiten te zijn, maar het is niet altijd 
mooi weer. Dat wordt weleens vergeten. En ik kreeg op de fabriek veel 
meer eigen verantwoordelijkheid. Knecht te zijn op een boerderij was 
leuk als je de rechterhand van de boer was; je werd dan echt betrokken 
bij het bedrijf. Maar als een boer oudere zonen had, bepaalden zij wat er 
moest gebeuren.” Buiten huppelen de lammetjes rond. Jan heeft schapen 
en kippen op het erf lopen. Vroeger ook varkens en altijd een geit. 
“Die gaf toch zo’n drie liter melk per dag, hoefden we mooi geen melk te 
kopen! De varkens voerde ik met kaas uit de fabriek die naast de lopende 
band was gevallen. Ze werden gratis vet. Met al die beessies voel je je 
toch een beetje boer. Dat gaat er namelijk nooit uit.”

 Moestuin 
 beMesten 
De ruige mest van de schapenstal gaat bij Jan  

op de moestuin. “Maar koeienmest is ook goed.” 

Varkensmest is volgens hem niet goed voor de tuin. 

Kippenmest kan wel, maar dan moet je de tuin niet 

volop bemesten. “In kippenmest zit veel stikstof. 

Zeker voor de aardappelen is dat niet goed. Je krijgt 

lang lof en de aardappelen blijven klein.”

 bloeMkool 
“Het beste is als de bloemkool voor de zomer rijp 

is, anders komen er rupsen in.” Bloemkool moet je 

volgens Jan daarom vroeg poten. Aan het begin van 

de lente onder glas zetten en daarna de tuin in. 

Bloemkool is volgens Jan goed in te vriezen.

 WorMen bij 
 schapen 
Jan is alert op wormbesmetting van zijn schapen. “Als de schapen niet 

meer groeien en dunne poep hebben, weet je voldoende. Je ziet de  

wormen ook in de mest zitten. De kans op wormen is groter als je, net 

als ik, maar een klein stukkie land hebt; de schapen grazen er bijna continu. 

De larven die uit de wormeneitjes komen, klimmen namelijk naar de 

bovenkant van de grassprieten en worden door de schapen opgegeten. 

Dit voorkom je door het gras te laten groeien en te maaien, daarmee 

maak je het land weer ‘schoon’. Bij mij is dat dus anders en daarom ent 

ik mijn schapen in. Dat spul kun je gewoon bij de dierenarts kopen.”

allenIg

Het mooiste van het boerenvak is en blijft voor Jan het melken van koeien. 
Met de hand welteverstaan. Van machines moet hij niet al te veel hebben. 
“Vanaf mijn twaalfde molk ik thuis de koeien. ’s Ochtends om vier uur 
op en dan de polder in. Klinkt misschien wat onbescheiden, maar ik was 
er goed in. Om wat centen bij te verdienen molk ik ook bij de boeren. 
Dat geld moest ik wel inleveren bij vader, de soep was niet zo dik toen.” 
Het boerderijtje waar Jan in woont was ooit de boerderij van zijn schoon
ouders. “Begin jaren vijftig kwamen zij er wonen. In de stal die aan het 
woonhuis vastzit, stonden veertien koeien.” De stal is bijna nog in originele 
staat. Alsof de koeien zo kunnen terugkeren. “Toen ik zestig jaar geleden 
hier voor het eerst over de vloer kwam, was het een huishouden met acht 
kinderen, nu zit ik er in mijn eentje. Ik voel me niet zielig, maar ben ook 
niet overgelukkig. ‘t Is soms toch wel eens allenig hier. Vroeger kwamen 
de katten niet binnen. Dat wilden Jo en ik niet. Nu eten ze bij mij in de 
keuken en likken ze alle bakkies leeg. Dieren geven gezelschap. Een andere 
vrouw of vriendin hoef ik niet. Jo was mijn meissie, en dat blijft ze.  
Of ik bang ben voor de dood? Die komt toch, daar doe je niets aan.” 
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 Zeis haren  
Jan is een deskundige als het  

gaat om het haren van de zeis.  

Dat doet hij met haarspit en  

haarhamer. “Als je een paar uur 

gemaaid hebt, hoor je te haren.  

De strekel heb je continu bij de 

hand, daarmee houd je de zeis 

tussentijds scherp. Dat moet je  

om de vijf minuten wel doen!”

 ongedierte      
Om ratten en muizen maakt Jan zich niet 

heel druk. “Die worden door de katten wel 

gepakt. Veel beroerder vind ik al die vossen 

en kraaien. Die vreten alle nesten van de 

weidevogels leeg. Vroeger schoten de jagers 

kraaiennesten kapot, maar dat mag niet 

meer. En als jonge jongens was het voor 

ons een spel in bomen te klimmen om die 

nesten te plunderen. Ze bedenken van alles 

om de weidevogelnesten te beschermen 

maar het is heel simpel: je moet de rovers 

aanpakken. Als je de natuur wilt beheren, 

kan dat niet altijd met zachte hand.”

 bessenstruiken 
De beste bescherming van de bessen aan de  

rode- en zwartebessenstruiken is een kat.  

“Zeker als het zonnetje schijnt. De katten liggen  

dan lekker te pitten onder die struiken.  

Geen vogel die dan in de buurt durft te komen.” 

 Maden bij schapen 
Schapen hebben vaak in de herfst last van maden. “Helemaal als er veel bomen 

en struiken om de schapenweide staan. Maden zitten rond de staart en de kont 

of in de liesstreek van het schaap. Ze vreten zich letterlijk naar binnen. Schapen 

met maden hebben ontzettende jeuk. Als je dat opmerkt moet je er snel bij zijn 

en ze met een borstel insmeren met een giftig spulletje. Als het echt heel erg is, 

zet ik het schaap in een kruiwagen en laat die vollopen met water en die giftige 

vloeistof. De maden zijn binnen een mum van tijd dood.”

 berMhooi 
Het gras dat in de berm groeit langs 

De Meije, maait Jan met de zeis. 

“Toch zonde om er niets mee te 

doen! Ik heb nog nooit hooi hoeven 

kopen voor mijn schapen. Het minder 

goeie gras gebruik ik als strooisel  

in de schapenstal. Het hooi wordt 

opgeslagen op de hooizolder.  

Het ruikt daar altijd heerlijk zoet!”


