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Koeien denken niet 

Dit is een boekje over geluk. Over het vinden van geluk. 

Want zo moeilijk is dat niet. Geluk zit in elke koe. 

Koeien, vrij in de wei, zijn het gelukkigste op aarde. Iets 

anders is nooit aangetoond. Geluk ligt niet op straat, zit 

niet in andere mensen. Een koe is het ultieme geluksmodel. 

Dus zoek je naar geluk? Ga dan bij de koe te rade. 

Koeien denken niet. Koeien zijn zo lekker zen. 

 

Een heerlijk boekje om langer over na te denken. 

Want denken maakt niet gelukkig. Of denk je wel? 
 

Arjan Mulder (1958) reist, schrijft, filosofeert. Na zijn loopbaan 

als universitair onderzoeker wordt hij reisjournalist en ontdekt 

hij het boeddhisme. Eerder verschenen van hem de reisboeken 

‘Als Boeddha Darwin kende’ en ‘De dag dat Boeddha lachte’. 
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Koeien denken niet 
 

We vatten de koe bij de horens. 

Jij zoekt de kortste weg naar geluk. Een sluipweg.  

Je hebt al genoeg gezocht, je wilt nu wel eens vinden. 

Nou, dan help ik je direct maar uit de droom: 

geluk zit niet in een boekje en ligt niet op straat. 

Geen mens kan je vertellen hoe jij gelukkig wordt. 

Maar het is gelukkig simpel: geluk zit in de koe. 

Sta eens stil bij een wei met koeien, en bekijk ze goed. 

Al na een kwartier besef je: koeien zijn zo lekker zen. 

Koeien denken niet. Dat is hun geheim. Dus?  

  



 

Koeien zijn altijd koe 
 

Heb je een koe wel eens goed bekeken? 

Echt goed? Een koe vrij in de wei? 

Een koe die ligt te herkauwen?  

Of rustig wacht om gemolken te worden?  

Of voor het eerst in de wei is?  

Een koe is altijd koe. Verder niet. Gewoon koe. 

Een koe herkauwt als het tijd is, rent in de wei als ie 

blij is, ligt te niksen als ie vrij is. 

Een koe is altijd koe. Pretendeert nooit iets anders. 

Koeien denken niet. Koeien zijn altijd koe. 

  



 

Koeien zijn nu 

 

Koeien leven helemaal nu.  

Een koe leeft niet gisteren of morgen. 

Hun kop is vol van nu. 

Zelfs als nu overloopt van leegte. 

Als er niets gebeurt. 

Eten, liggen, herkauwen, staan. Nu. 

Hoe lang nu ook duurt. 

Koeien denken niet. 

Koeien zijn. Nu. 

  



 

Koeien zijn 

 

Koeien denken niet. Koeien zijn. 

Koeien volgen hun instinct. 

Als ze honger hebben. 

Als ze schrikken van een hond. 

Als het tijd is om te gaan liggen. 

Als herkauwen nodig is. 

Koeien zijn. En volgen hun instinct. 

Doen wat nodig is, en doen dat goed. 

Zonder denken. Koeien zijn.  

  



 

Koeien zijn natuur 

 

Koeien doen niet moeilijk. 

Als het regent worden ze nat.  

Met hun poten in de modder mag. 

Vier magen verteren het grofste gras. 

Want koeien zijn natuur.  

Pretenderen niet iets anders te zijn. 

Willen niet beter zijn of meer. 

Koeien zijn niet beter, niet meer. 

Koeien zijn natuur. 

  



 

Koeien willen niet winnen 

 

Koeien houden geen wedstrijden. 

Eten, herkauwen, gemolken worden, een kalfje 

krijgen: het zal hun tijd wel duren.  

Koeien hebben nooit een strategie of een plan B. 

Want winnen willen ze niet.  

Ze sjokken door de wei, richting de stal of een sloot.  

En als ze elkaar daarbij de weg versperren, duurt het 

allemaal gewoon iets langer. Verder niet. 

Koeien willen niet winnen. 

  



 

Koeien hebben niets 

 

Koeien hebben niets. 

En koeien willen niets. 

Koeien hebben zichzelf. En elkaar. 

Dat is genoeg om heel imposant een hond op afstand 

te houden. Meer niet. 

Koeien geven niet om bezit. 

En helemaal niet om status en macht. 

Zelfs niet om gezelligheid. 

Koeien hebben geen spullen. 

Koeien hebben niets. 

  



 

… en zeker geen mening 

 

Koeien denken niet. 

Dus koeien hebben geen mening. 

Geen ideeën over hun omgeving. 

Geen mening over elkaar. 

Geen streven naar beter.  

Geen idealen. 

Koeien zijn geen onruststokers. 

Want koeien willen niets. 

Hebben geen mening. 

  



 

Koeien controleren niet 

 

Koeien zijn bezig met zichzelf. Dat is genoeg. 

Zoals alle koeien. 

Het leven wordt niet beter door te controleren. 

Koeien voelen dat. 

Andere koeien controleren, denken over risico’s, 

wakker liggen of de bevalling wel goed zal gaan… 

Koeien zijn daar niet mee bezig. 

Koeien accepteren gewoon. Het leven is zoals het is. 

Koeien controleren niet. 

  



 

Koeien vergelijken niet 

 

Koeien zijn allemaal verschillend. 

Geen zwart-wit patroon is gelijk. 

Maar koeien vergelijken niet. 

Dus dat is niet erg.  

En gras vinden ze gewoon gras.  

Of gras nu gras is, of hooi, of zuur: 

gras blijft gewoon gras. 

Geen neus wordt opgehaald, nooit kieskeurig. 

Eten wat de pot schaft. 

Want koeien vergelijken niet. 

  



 

Koeien kennen geen rancune 

 

Koeien kauwen alleen hun eten. 

Op het verleden kauwen ze niet. 

Wat gebeurd is, is gebeurd. Zand erover. 

Koeien gaan altijd blijmoedig verder. 

Terugkijken doen ze niet. 

Het leven gaat door, wat geweest is, is geweest. 

Koeien kennen geen rancune. 

Oude koeien blijven in de sloot. 

  



 

Koeien reageren slechts 

 

Koeien anticiperen niet. Koeien reageren. 

Koeien bestuderen het weer niet. 

Koeien volgen de aandelenkoersen niet. 

Hebben geen deadlines. Zijn dus nooit onzeker. 

Koeien denken niet aan morgen. 

Want morgen bestaat niet. En gisteren is al weg. 

Vandaag is wat telt. 

Koeien reageren slechts. Volgen hun intuïtie. 

  



 

Koeien gaan altijd vooruit 

 

Ooit een koe achteruit zien lopen? 

Uit zichzelf? 

Waarvoor dan ook? 

Onder dwang? 

Koeien gaan altijd naar voren. 

Het pad dat ze bewandelen is altijd goed. 

Al staan ze regelmatig stil, koeien gaan altijd vooruit. 

Want koeien denken niet. 

Er is geen reden om terug te gaan. 

  



 

Koeien hebben geen haast 

 

Koeien gaan nooit snel. Kijken niet op een uurtje 

meer of minder. 

Koeien hebben geen haast. 

Drie vreugde sprongen in het verse voorjaarsgras, dat 

is de maximale dynamiek. 
Verder staan, liggen of dommelen ze wat. 

Koeien wachten. Als ze de melkrobot verwachten. 

Koeien hebben de tijd. 

Koeien zijn geen sprinters. 

Koeien hebben geen haast. 

  



 

Koeien potten niet op 

 

Koeien sparen niet. 

Koeien zijn niet bang. 

Niet voor nu, en niet voor later. 

Niet voor honger, niet voor armoe. 

Koeien sparen niet, hebben geen bankrekening, geen 

voorraadkast. Leeg is leeg, op is op. 

Koeien hebben het weiland.  

Dat is genoeg. 

Koeien potten niet op. 

  



 

Koeien loeien 

 

Koeien communiceren niet. 

Koeien hebben nooit overleg. 

Geen teamvergaderingen. 

Geen ingelaste besprekingen. 

Geen functioneringsgesprek. 

Koeien checken nooit hun mail, sms-en niet. 

Koeien loeien. Dat is genoeg. 

Zonder grammatica, zonder spelling. 

Koeien loeien zomaar wat.  

  



 

Koeien zijn vrij 

 

Koeien hebben niemand nodig. 

Zeker geen apparaten. 

Eten eten – en verteren – kan op eigen kracht. Daar 

komen geen kolen, of wind of gas aan te pas. 

Natuur is een wonder. 

Koeien afval kan niet zonder. 

Weiland voedt koe, koe voedt weiland. 

In de wei is een koe helemaal vrij. 

  



 

Koeien zijn niet zwart-wit 

 

Koeien zijn zwart en wit tegelijk. 

Koeien zijn twee uitersten in één. 

Kiezen doen ze niet. 

Wit is zwart en zwart is wit.  

Koeien zijn daar aan gewend. 

Ze zijn twee uitersten in één. 

Contrast is hun beste vriend. 

Contrast is hun mooiste kleur. 

Koeien zijn zwart en wit in één. 

  



 

Koeien hebben geluk 

 

Koeien weten niet wat geluk is. 

Koeien hebben geen beeld van 'geluk'. 

Want koeien hebben geen woorden. 

En dus niet eens een definitie van geluk. 

Als koeien wisten wat geluk was, waren ze misschien 

heel ongelukkig. Want geluk is nooit goed genoeg. 

Maar koeien weten niet wat geluk is. 

Streven er niet eens naar. 

Dus koeien hebben geluk. 

  



 

Koeien leven zorgeloos 

 

Koeien plannen niet. 

Denken niet na. 

Organiseren niet, evalueren niet. 

Anticiperen niet. 

Koeien doen maar wat. 

Leggen geen verantwoording af. 

Geen zorgen, maximaal geluk. 

Geen planning, overal tijd voor. 

Een koeienleven is best zorgeloos. 

  



 

Koeien gaan zorgeloos dood 

 

Koeien denken niet. 

Niet aan het leven, niet aan de dood. 

Koeien leven. Of zijn dood. 

Koeien weten niet, en vrezen niet. 

Lijden niet door het lijden dat ze vrezen. 

Vrezen hun toekomst niet. 

Denken niet aan wat er ná de dood is. 

Koeien weten niet. 

Koeien leven zorgeloos. En gaan zorgeloos dood. 

  



 

Koeien zijn zen 

 

Koeien zijn altijd koe. 

Koeien zijn nu 

Koeien willen niet winnen. 

Koeien hebben niets. 

… en zeker geen mening. 

Koeien controleren niet. 

Koeien vergelijken niet. 

Koeien kennen geen rancune. 

Koeien reageren slechts. 

Koeien gaan altijd vooruit. 

Koeien hebben geen haast. 

Koeien potten niet op. 

Koeien loeien. 

Koeien zijn vrij. 

Koeien zijn niet zwart-wit. 

Koeien leven zorgeloos. 

Koeien gaan zorgeloos dood. 

Koeien zijn zen. 

  



 

Doe als de koe 

 

Denken maakt je niet gelukkig. 

Niet-denken is de weg. 

Dus doe als een koe. 

Laat alles gebeuren. Het is zoals het is. 

 

Denk niet. Wees gelukkig. 

Niet-denkers zijn het gelukkigste op aarde. 

 

Doe als een koe. 

Denk gewoon dat je het kunt. 

  



 

 

Maar mensen zijn geen koeien, zeg je? 

Mensen denken wél? 

Zo lossen we problemen op? 

Ja, maar dat gaat eigenlijk best snel. 

 

Blijven denken, dát geeft stress. 

Denkbeelden denk je namelijk niet weg. 

 

Doe als een koe. Denk niet en word gelukkig. 

Niet-denken is de beste medicijn. 

 

Mediteer, maak een puzzel, 

bestudeer aandachtig de vogels in de tuin. 

Vertrouw op de kosmos. 

Alles moet zo zijn. 

 

Als je dan tóch denkt: denk dan ‘het is zoals het is’. 

Koeien vertikken dat: die denken gewoon níet. 
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