
 

 

Borsten- of billenman 
 
Mijn opa is altijd meer een billenman geweest. Nou ja, ik weet het eigenlijk niet. Zou het ook niet 
durven vragen… Maar afgaande op het uiterlijk van de koe in die tijd kon hij de mooie rondingen wel 
waarderen.  
 
We praten over de jaren 50 waar het heersende modebeeld een relatief kleine, volslanke koe was. 
Een boer had een klein aantal koeien van het zwart met witte Fries-Hollandse ras of een roodbonte 
Maas-Rijn-IJssel (MRIJ) veestapel. Koeien werden gehouden voor de melk, maar die billenpartij 
zorgde daarnaast voor een lekker stukje vlees. 
 
De mooiste dames liepen in modeshow wedstrijden om te bepalen wie de Kim Kardashian of Nicki 
Minaj van dat moment was. En via handjeklap werden zij vervolgens voor vele guldens onderling 
verkocht. 
 
Voor een groep Hollandse zwart-bonten werd eerder in de historie vele dollars neergeteld. Al in de 
19de eeuw was de Hollandse koe populair en zodoende ook per schip geëxporteerd naar de 
Verenigde Staten. De Amerikanen gaven hun eigen draai aan de fokkerij en gingen vooral voor extra 
liters melkproductie. En alles in de VS is XXL dus ook het postuur van de melkkoe. 
 
In de tweede helft van de 20ste eeuw kwam dit ras weer terug naar Europa. Intussen met 
Amerikaans accent tot "Holstein Friesian" omgedoopt. Hun Hollandse nichtjes keken met jaloezie 
naar deze catwalk cows. Hoog op de poten, model "slim fit" en met jaloersmakende bustes stalen zij 
de show. De uiers waren verfijnd, hingen hoog boven de grond en gingen minder doorhangen met 
het vorderen van de leeftijd. 
 
Ook de Nederlandse boeren bleken meer borstenman geworden in de tijd. Binnen de kortste keren 
bevolkten de Holstein-Friesians ook bijna alle melkveebedrijven hier in het land. Het gaf 
koeienboeren de kans om met hetzelfde aantal dieren meer melk aan de fabriek te leveren. 
 
De modeshows zijn altijd gebleven. Onlangs heeft zelfs een heus Europees Kampioenschap 
plaatsgevonden. Net als het voetbal ook in Frankrijk, hiervoor had Nederland zich wel 
gekwalificeerd... Waar het modebeeld in de geschiedenis veranderd is, blijft de passie hetzelfde. 
Dagelijks tienduizenden bezoekers die op detail de borsten- en billendiscussie blijven voeren.       
 
Naam: Martin Hanenberg  
Leeftijd: 31 jaar 
Status: samen met Mirjam  
Beroep: samen met pa en ma melkveehouder aan de Veluwe in Erp 
www.facebook.com/onsveluwe 
 
Boerengeluk is… de goede zorgen voor het dier beloond zien worden.  
 
Foto bijschrift: op de foto met Joze 312, een moderne melkkoe met slanke billen 

http://www.facebook.com/onsveluwe

