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FOTOGRAFIE BURO BINNEN/THOMAS STEENVOORDEN & PAULINE DE RUITER

Naam: Fernand de Willigen
Leeftijd: 47
Eerste baan: krantenbezorger
Beroep: musicus / veehouder
Woon- en werkplaats: Warmond
Burgerlijke staat: samenwonend, twee zonen, één pleegzoon
Grootste overtuiging: volg je hart
Tip voor de mensheid: samen leven in verdraagzaamheid

Seizoen

Wij hebben er met ons gezin voor gekozen om niet in de stad te wonen,
eerst in de Betuwe en nu vlak buiten Leiden. Het mooie daarvan is dat
je de seizoenen en weersomstandigheden veel directer beleeft. Waar we
nu wonen voel je pas echt hoe hard de wind kan waaien. Het dwingt je
om rekening te houden met de natuur. Ook aan de Waal, waar we hiervoor woonden, zie je de dynamiek van de seizoenen terug in de rivier. Met
hoog water en laag water, ijs en sneeuw in de winter en zandstrandjes in
de zomer. En sinds ik begonnen ben om vee te houden ben ik nog bewuster geworden van de seizoenen: wanneer het land droog genoeg is
om op te lopen, wanneer het gras gaat groeien en wanneer je kunt hooien.

Ouder worden
Ouder worden is eigenlijk best leuk: je ziet de kinderen opgroeien, je hebt
ervaring en begint wat levenswijsheid te krijgen. En dat je kinderen je als
een fossiel zien, tja daar is mee te leven.

Ontwikkeling
Het is vaak mooi en interessant om te zien hoe mensen zich ontwikkelen. Bij kinderen natuurlijk maar ook volwassenen en ouderen en natuurlijk jezelf. Ik hou ervan om die ontwikkelingen te analyseren en te duiden
en eventueel mensen daarmee te kunnen ondersteunen.

Thuis
Het gevolg van het houden van vee is dat je bijna altijd thuis bent. Nu vind
ik dat geen enkel probleem want het is een fantastische plek, en dat zo
dicht bij de stad. En ik denk ook vaak aan wat een buurman van ons zei
toen we gingen verhuizen: “Het maakt niet uit waar je terecht komt want
je neemt jezelf mee.” Oftewel, thuis maak je met elkaar, en als dat dan
ook nog op een fijne plek is, is het dubbelfijn.

Deze regio
Toen we verhuisden kende ik Leiden eigenlijk niet, en de stad heeft me
positief verrast: kleinschalig, leuke sfeer, veel water en een slag mensen
dat ik nog niet eerder had meegemaakt.

Toekomst
Eigen baas
Ik heb altijd voor mezelf gewerkt, als musicus en nu daarnaast als veehouder, met Lakenvelder koeien. De vrijheid die dat geeft is heerlijk en
tegelijkertijd ook een valkuil. Plannen is namelijk niet mijn sterkste kant
maar gelukkig heb ik mensen om me heen die me daarbij ondersteunen.
Het feit dat ik zelfstandig ben en mijn vrouw een vaste baan heeft, heeft
als logisch gevolg gehad dat ik ook de meeste tijd thuis doorgebracht
heb met de kinderen. En ik heb daar nooit spijt van gehad.
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De toekomst heeft voor mij nooit een grote rol gespeeld, met grote plannen of ambities. Maar nu ik hier met Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder een eigen bedrijf heb ben ik wel gedwongen vooruit te kijken. En
het is leuk om daar plannen over te maken en te bedenken hoe je zo’n
bedrijf tot een succes maakt. Prettige bijkomstigheid is dat mijn zoon
staat te springen om hier mee te komen werken en het nog verder uit te
bouwen. En voor de nabije toekomst: 5 september kun je ons bedrijf bezoeken op de Dag van de Lakenvelder.
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