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Interview met Han van Oostrum:  
boer en jager; een leven dichtbij de natuur. 
 

WIM HILHORST JZN 
 
 
Er is de laatste jaren in Nederland een ontwikkeling gaande, waarin organisa-
ties als Partij voor de Dieren en het Dierenbevrijdingsfront gedijen. Dieren 
worden beschouwd als gelijkwaardig aan mensen, met dezelfde rechten en 
zelfs dezelfde gevoelens. De Fabeltjeskrant peperde het ons elke avond al in: 
“Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen.” Ik zou dit 
een stadse visie op dieren willen noemen. 
Deze ontwikkeling naar een stadse visie op dieren is te begrijpen als je beseft 
dat begin 1900 nog 80% van de Nederlanders boer was en begin 2000 nog zo'n 
4%. Er zijn veel minder boeren. Hun geluid wordt steeds minder vertolkt en 
gehoord. Maar boeren leven niet in Fabeltjesland. Zij gaan anders met dieren 
om. Zij leven 24 uur per dag en 7 dagen in de week bedrijfsmatig met dieren. 
Dat wil niet zeggen dat ze dat op een harteloze manier doen. Juist zij beseffen, 
dat het welzijn van dieren een voorwaarde is om tot goede bedrijfsresultaten te 
komen. 
Maar boeren worden in de media makkelijk overschreeuwd door de stadsen. 
In dit nummer leggen we ons oor graag te luisteren bij een boer, die zijn leven 
lang met dieren is omgegaan en daar graag over vertelt: Han van Oostrum. 
 
“Ik ben geboren in 1933 op Wakkerendijk 188 als zoon van Gerardus van 
Oostrum (1903-1962) en Cornelia Dijkman (1906-2000). Mijn ouders hadden 6 
kinderen: 5 dochters en een zoon. Ik was het derde kind. Als enige zoon tussen 
zoveel dochters werd ik wel verwend. Ik ben naar de kleuterschool geweest bij 
zuster Philothea in het gebouwtje, dat later de Vleermuis heette en dat nu niet 
meer bestaat. De lagere-schooltijd viel voornamelijk in de oorlogsjaren. Het 
onderwijs stond toen niet op een erg hoog peil. Mijn moeder vroeg me eens, 
toen ik een jaar of 5-6 was, wat ik later wilde worden. Toen heb ik gezegd: 
“strontboer”. Na de lagere school heb ik daarom de landbouwcursus gevolgd 
die hier in Eemnes werd gegeven door de Bunschoter meester Hopman. 
In de oorlogsjaren was ik al druk bezig met wat geld bij te verdienen. Ik ver-
bouwde tabak in twee soorten: Virginia en een donkerder soort voor de pruim-
tabak. Elk jaar zette ik wel 200 planten, droogde ze in de stal aan draden, fer-
menteerde ze in Keulse potten en sneed ze tot kerftabak. Het was een heel kar-
wei, maar ik heb zo heel wat pondjes kunnen verkopen. Het was misschien niet 
de hoogste kwaliteit, maar er kwam rook vanaf en dat was belangrijk. 
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Op een gegeven moment had ik gebrek aan draad om de tabak aan op te hangen 
en ik kon het ook nergens kopen. Maar ik had wel fietsdynamo's. En in die dy-
namo's zit een ankertje met koperdraad! Dat heb ik netjes afgewikkeld en ge-
bruikt om de tabak aan te drogen. Schaarste maakt inventief! 
 
Fermenteren is een soort gecontroleerd rottingsproces. Er mag geen lucht bij, 
vandaar dat het in Keulse potten gebeurde. Het liefst zet je de potten in een op-
per paardenmest, want dan blijft het lekker warm. Na het fermenteren sneed ik 
de tabak fijn. Ik deed dat een keer met het scheermes van mijn vader. Toen hij 
de volgende dag zijn baard wilde scheren, had hij een probleem. Maar ik ook! 
Ik haalde met mijn vader wel meer geintjes uit. Hij pruimde nog pruimtabak. 
Als hij voor de koffie naar binnen werd geroepen dan legde hij zijn pruim bui-
ten op een muurtje. Ik kon het dan niet laten om er wel eens flink zout op te 
strooien. 
Mijn eigen zoons hebben daar nooit de kans voor gehad, want ik heb zelf nooit 
gepruimd. Wel gerookt, maar dat doe ik niet meer sinds ik in het ziekenhuis 
heb gelegen omdat mijn hart liet weten dat dat roken niet zo gezond is. Ik heb 
sindsdien ook nooit meer last gehad. 

 
Foto genomen in de Tweede Wereldoorlog achter de boerderij Wakkerendijk 188. Links: Dick 
Kuilenburg, evacué bij de familie Van Oostrum. Rechts Gart van Oostrum, vader van Han. 
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In mijn jonge jaren werd trouwens alles aangepakt, waarmee geld was te ver-
dienen. 
 
Mijn eerste klus deed ik voor het waterschap. Dat bracht goed geld op. Ik 
moest “slôten”; de sloten tussen de weilanden schoonmaken en  uitdiepen om 
de waterloop vrij te maken. Dat is zwaar werk. Maar ik was jong en sterk, dus 
ging ik er hard tegenaan. 's Morgens na het melken ging ik meteen te veld en 
hield niet op voor het donker werd. Ik had toen op een dag eens 36 gulden ver-
diend. De hele klus bracht 900 gulden op. Dat was in begin jaren vijftig veel 
geld. 
 
Daarnaast hadden we het recht om in Baarn in het bos hout te hakken. We hak-
ten er bomen voor de kachel. Van de takken, die eraf kwamen werden takken-
bossen gemaakt, die we voor 5 cent per stuk verkochten aan de bakker om de 
oven mee te stoken. Meestal was dat van eikenhout. In elke bos moesten twee 
of drie “knuppels” zitten; wat dikkere stukken hout, die langer doorbrandden in 
de oven. We hebben ook een jaar lang takkenbossen van sparrenhout geleverd, 
maar dat rookte zo hard dat de buurt begon te klagen.” 

 
Han van Oostrum met paard bij zijn boerderij Geerenweg 6, ca. 2003. 
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Maar het leven bestond niet alleen uit werken. 
“Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning. Maar de mogelijkheden voor ont-
spanning werden ons niet op een schaaltje aangereikt. Je moest zelf wat verzin-
nen. Tegenwoordig heb je televisieprogramma's, die laten zien hoe mensen 
struikelen, uitglijden of in het water vallen. Wij deden eigenlijk hetzelfde, maar 
dan in het echt! Zo hebben we een keer een boer in het water laten vallen door 
de plank, die hij gebruikte om over een sloot te lopen, half door te zagen. 
Dat soort geintjes werd ons met de paplepel ingegoten. Mijn vader kon er ook 
wat van. Toen wij in de oorlog evacués in huis hadden, stuurde mijn vader een 
zoon van een evacué met mij naar de smid om “een bout te halen waar het gat 
afgebroken is”. We zijn toen naar de smid gegaan, maar ik vertrouwde het al 
niet en zei tegen die jongen dat hij het maar moest vragen. De smid kon het niet 
waarderen en gaf die jongen gewoon een klap voor zijn kop! Met zulke dingen 
probeerde je de dagelijkse sleur te doorbreken en wat spanning in het leven te 
brengen. 
Ik mocht ook wel eens mee naar de veemarkt in Utrecht. Voor een dorpsjongen 
was dat een echt feest. Je ging dan met de trein vanuit Hilversum. Voor de con-
ducteur was het ook een dag waarop hij losjes met opmerkingen kon strooien. 
Tegen een boer, die te zuinig was geweest om zijn baard te laten scheren: “Zo, 
is de kapper op het darrep dôôd?” Op de marktdag was het druk in de stad en 
zag je allerlei dingen en beesten, die je nog nooit gezien had. Als je nu in 
Utrecht loopt, voel je niets meer van die betoverende ervaring. Dat is het voor-
recht van de jeugd.” 
 
Vertel eens over het boerenbedrijf van 50 jaar geleden. 
“We hadden een gemengd bedrijf. We hadden koeien, varkens, kippen, twee 
paarden en bouwland. 
De koeien molken we, van de kippen raapten we de eieren en als de tijd geko-
men was slachtten we de varkens en de kippen. Dat is de logica van een boe-
renbedrijf. In de oorlog wachtten we met het slachten van het varken totdat Van 
IJken langskwam met zijn vrachtwagen met houtgasgenerator. Dat ding maakte 
zoveel lawaai dat niemand het schreeuwen van het varken kon horen. Zelf 
slachten was immers verboden, net zoals het achterhouden van melk verboden 
was. Toch hield mijn vader elke dag een bus melk achter. Hij verkocht die aan 
Hilversummers. Iedereen kon maximaal 1 liter per dag kopen. Behalve die 
vrouw, die met haar kinderwagen met daarin een tweeling langskwam. Die kon 
twee liter kopen. 
En als er elke dag een rij mensen op je dam staat voor melk, dan kan dat niet 
verborgen blijven. We hadden trouwens ook Duitse soldaten en zes evacués 
ingekwartierd gekregen. Daar kon je niet onderuit. Ja, en dan loop je wel eens 
tegen een bekeuring aan. 
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Mijn vader heeft daarnaast jarenlang een extra lange wagen – getrokken door 
een paard – gehad, waarmee hij de melk ophaalde voor de Blaricumse melkfa-
briek “De Goede Verwachting”. Die stond tegenover de Blaricummer kerk, 
waar nu een bejaardentehuis staat. Later werd dat natuurlijk een vrachtwagen. 
Dat heeft hij 23 jaar gedaan, totdat de fabriek in Blaricum  werd gesloten. Op 
het bouwland – richting de hei – verbouwden we veevoer, maar ook rogge om 
brood van te bakken. Ik kan me nog goed herinneren, dat ik als kleine jongen 
met de kruiwagen met twee grote broden naar vrouw Harskamp ging. Zij had 
een oven, waar je voor een paar cent je brood in kon laten zetten. “Binnendiek” 
was een dorpje op zich. Je had er twee kruideniers, één voor de katholieken en 
één voor de protestanten. Verder waren de meeste mensen boer. In 1962 is mijn 
vader overleden en heb ik het boerenbedrijf op me genomen. Met de komst van 
de burgers, die de boerderijen begonnen op de kopen heb ik meteen een hinder-
wetvergunning aangevraagd en gekregen. Ik zag de bui al hangen. En inder-
daad: wij kregen ook burgerburen. De eerste tijd vonden ze alles interessant en 
leuk. Als de zog moest keuen, moesten we hen erbij roepen en als er kuikens 
waren wilden ze ze zien. Maar na een tijdje kregen ze last van de melkmachine, 
die zoveel lawaai maakte. Het was maar een 6-pk motortje, dus dat maakte bij-
na geen geluid. Toch kon mevrouw er niet van slapen! 

 
Han van Oostrum met zijn paarden in actie bij een concours rond 1960 achter de boerderij van 
Rinus van Valkengoed, Wakkerendijk 52. 
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Op een dag wilde de buurman een kalf bij me kopen. Ik verkocht hem er een. 
Toen wilde hij dat ik dat kalf opfokte. Tegen betaling heb ik dat ook gedaan. 
Tegen de tijd dat de man jarig was vond ik het kalf groot genoeg en heb ik het 
meegenomen en in de woonkamer in de 3-zitsbank neergezet. Dat ging geluk-
kig goed, want je hebt geen zeggenschap over de endeldarm van zo'n beest. 
 
Bij de grote ruilverkaveling heb ik veel werk verricht als taxateur van de gron-
den. Ik heb daar eerst een opleiding voor gekregen. Bij de taxatie moest eerst 
op drie plaatsen per hectare in het weiland een grondmonster genomen worden 
tot één meter diepte. Aan de hand van de gevonden grondsoorten en de ligging 
van het perceel werd een prijs bepaald. Bij die gelegenheid heb ik veel tijd in 
de polder doorgebracht. Ik ben het steeds meer gaan waarderen. Het is zo'n 
mooi natuurgebied. Ik heb wel eens het gevoel, als ik dat tegen een burgermens 
vertel, dat hij denkt:”Ach, daar heb je weer zo'n stomme boer.” Bij het gras-
maaien houd ik ook altijd rekening met de vogelnesten, die gemarkeerd zijn. 
Als boer krijg je een vergoeding als er op je perceel 27 nesten zijn gevonden, 
die zijn uitgebroed. Daarvoor komen wekelijks mensen door het weiland, die 
de nesten markeren en  tellen. Meestal heb ik de nesten al gemarkeerd voordat 

zij eraan te pas zijn gekomen. Maar 
als je die nesten spaart dan liggen er 
in dat weiland een aantal ongemaaide 
plekken. Kraaien en meeuwen kunnen 
dan ook makkelijker zoeken naar kui-
kens. Ik kan me echt kwaad maken, 
als ik tijdens het maaien zo'n kraai zie 
wegvliegen met een kuiken in zijn bek 
dat ik juist heb willen sparen. Ik 
schoot eens een keer zo'n kraai dood. 
Burgemeester Snoek zag dat en vroeg 
of ik daar vergunning voor had. Een 
rare vraag eigenlijk, want die vergun-
ning had ze me zelf verleend. Afijn, 
we kregen de praat en we kwamen tot 
de afspraak dat ik haar een rondlei-
ding door de polder zou geven om te 
laten zien hoe mooi de natuur daar 
was. 's Avonds om zeven uur, na het 
melken, was ze aanwezig op hoge 
laarzen. Ik heb haar kunnen laten zien 
waar vogels nestelen, hoe slim ze zich 
gedragen om de aandacht ervan af te 

 
Han van Oostrum met zijn eerste vos, gescho-
ten in de Eemnesser polder, ca. 2000. 
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leiden. Er zat precies op dat moment een graspieper op het prikkeldraad langs 
de wei te klapperen met zijn vleugels. Die wilde onze aandacht afleiden van het 
nest, maar ik had al gezien, waar het beestje vandaan was gevlogen. We zijn 
daarnaartoe gelopen en vonden een gat in de grond, dat veroorzaakt was door-
dat een koe met zijn poot in de klei was gezakt. Precies in dat gat had de gras-
pieper zijn nestje gemaakt, waarin vier jonkies hun bekje omhoog staken. Nou, 
dan ben je verkocht. De burgemeester ook. Een eindje verderop kon ik haar 
vier jonge grutto's in haar handen geven. Daar zijn nog foto's van gemaakt, 
maar die heb ik zelf niet. 
Ik heb haar verteld dat kraaien en vossen niet in een weidegebied thuishoren. 
Dat zijn dieren die in een bos thuishoren. Ze zijn van de honger naar de weilan-
den gekomen, waar ze veel schade aanrichten aan de fauna. Kennelijk was de 
burgemeester onder de indruk, want pas om een uur of elf ging ze weer naar 
huis. 
 
Hoe zit het met het jagen?  
Ik heb al 35 jaar een jachtvergunning. Ik mag met een aantal anderen op 300 
hectaren in de polder jagen. Dat lijkt tegenstrijdig met de liefde voor de natuur, 

 
De jagers: v.l.n.r. Bert Vos (Laren), Han van Oostrum en de heer Peters van Natuurmonumen-
ten. Foto ca. 2000. 
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waarover ik het hiervoor had. Maar het is juist niet tegenstrijdig; het ligt in het 
verlengde ervan. De manier waarop wij jagen, laat het evenwicht in de natuur 
in stand. We lopen één keer door de wei en schieten dan de hazen, die we kun-
nen raken. We zijn er niet op uit om alles wat beweegt plat te krijgen. De bees-
ten, die ontsnappen of die in het weiland ernaast lopen, laten we gaan. Als je 
alles plat zou schieten, dan heb je de natuur verwoest en dat willen we juist 
niet. We willen de natuur in stand houden en het evenwicht herstellen, waar dat 
verstoord kan raken.  
 
Je liet net het woord “stomme boer” vallen; steekt het dat mensen zo over boe-
ren praten? 
Je kunt nooit een hele beroepsgroep tot “stom” bestempelen. Vroeger was bijna 
iedereen boer en daar zullen ook wel “stomme” tussen hebben gezeten. Maar 
als je ziet, wat er tegenwoordig bij komt kijken om een boerenbedrijf te runnen. 
Dat is niet mis. Je moet precies weten wat er aan voedingsstoffen binnenkomt 
en er weer uitgaat. Van elke graskuil worden monsters genomen. Binnen enke-
le dagen krijg je daarvan uitslag. Je weet het zetmeelgehalte en de suikerwaar-
de. Je weet wat je aan mineralen moet bijvoeren. Je houdt een mineralenboek-
houding bij, gaat met melkrobots en daarbij behorende computers om. Kortom, 
de tijd, waarin iedereen zomaar boer kon spelen, is wel voorbij.  
Mijn zoon heeft de boerderij in de polder in 1993 overgenomen. Ik ga er nog 
elke dag heen om te helpen bij het melken en bij andere voorkomende klussen. 
En nooit met tegenzin. Zo'n boerenbedrijf vraagt meer dan een dag werk. Met 

 
Deze trofeeën zijn door de melkfabriek aan de familie Van Oostrum uitgereikt omdat ze zo’n 
goede kwaliteit melk leverden. 
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melken alleen al ben je vier uur kwijt. Je moet de loopruimte schoonmaken, de 
ligruimte moet elke dag opnieuw met zaagsel bestrooid worden, de hoeven 
moeten bekapt worden en noem zo maar op. Je bent 24 uur per dag boer. Toen 
ik zelf nog het bedrijf had, liep ik als laatste wat ik op een dag deed nog een 
rondje door de stal om te kijken of alles naar wens was. Daarna ging ik pas 
naar bed. Maar ook 's nachts moest ik er regelmatig uit in de tijd waarin de kal-
veren geboren werden. Je kan ook in bed blijven liggen, maar dan loop je de 
kans dat er 's morgens een dood kalf in de groep ligt. Als je goed bent voor de 
beesten dan vind je dat terug in de bedrijfsresultaten. Hetzelfde geldt voor de 
melk. Als je goede en schone melk aanlevert, dan krijg je per liter meer uitbe-
taald. Daar op de kast staat een aantal voorwerpen, die de melkfabriek elk jaar 
als erkenning uitreikt. Die krijg je alleen als je een jaar lang klasse-A melk aan-
levert. Daarom hebben wij ook geen melkrobot. Zo'n robot kan wel melken, 
maar hij kan niet zien of een koe met zijn uier of spenen in de modder of in de 
stront heeft gelegen. Dat apparaat haalt standaard een natte doek langs de spe-
nen, maar dat is in sommige gevallen te weinig. Als je de tepelvoeringen zelf 
aanbrengt dan zie je dat en dan kan je ingrijpen. Resultaat: betere melk.  
Er wordt veel geschreven over dierenwelzijn, ligboxenstallen en varkensflats. 

 
Han van Oostrum met een stier bij de boerderij Wakkerendijk 188. Foto ca. 1973. 
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Steeds is de teneur dat de beesten het zo slecht hebben, maar kom maar eens 
kijken op de boerderij. De koeien lopen nu vrij rond, zomer en winter. Vroeger 
stonden ze maandenlang met hun kop aan een staak gebonden. Voordat ze op 
stal gingen, hadden ze al een paar dagen in vocht en kou buiten doorgebracht. 
Nu krijgen ze voeding op maat; het wordt per koe afgemeten. Vroeger was het 
droog hooi en wat voederbieten. Ook de fokbedrijven voor vleesstieren zijn aan 
regels gebonden: zes stieren in een ruimte van 4 bij 4 meter. Vroeger waren er 
heus wel misstanden en hier en daar misschien nog wel. Alleen kippen moeten 
het vaak nog ontgelden. Maar ook daar wordt het beter.  
 
Je hebt er een foto bijgedaan, waarop je met een stier staat, een imposant 
beest. Was je er nooit bang voor? 
“Als je leert omgaan met zo'n stier hoef je er niet bang voor te zijn. We gaan 
dagelijks met dat beest om. Vanaf het begin hebben wij altijd een eigen stier 
gehad en die hebben we nog steeds. Dat beest kent jou en jij kent het beest. Je 
moet wel laten weten dat jij de baas bent; vandaar dat stokje in mijn hand. 
Vroeger moest je als boer in de gaten houden of een koe tuchtig was en vervol-
gens de stier erbij laten. 's Winters was dat wel eens moeilijk. Als je dan de 
stier bij een koe liet, die niet tuchtig was, dan werd de stier kwaad. Dan moest 
je uitkijken. Zo is de natuur nu eenmaal. Dat zie je ook in natuurgebieden, waar 
koeien loslopen. Er zijn dan burgermensen, die een kalf willen aaien. Dan heb 
je problemen, want de koe wil het jong verdedigen en zal uithalen. En dan 
staan de kranten weer vol. Met varkens moet je ook erg uitkijken als die jongen 
hebben. Ik had vroeger zoggen met keuen, waar je wel uit de buurt bleef. Als je 
zo'n keu zou pakken, dan zou die zog je been eraf hebben gebeten als hij de 
kans kreeg. Dat is het instinct. En dat is goed, want het jong moet verdedigd 
worden.”  
 
Mag ik zeggen dat ik niet met een “stomme boer” een gesprek heb gehad, maar 
met een trotse boer? 
Glimlach.  
 




