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VOORWOORD

De boeren in Nederland maken nog maar een
paar procent uit van de beroepsbevolking.
Verreweg de meeste mensen zijn werkzaam in
de industrie en in de talrijke takken van
dienstverlening. Er heeft zich een massale ver
schuiving in de beroepsstructuur voorgedaan.
Eeuwen geleden en ook nog rond 1900 was
boer zijn juist een veel voorkomende dagelijk
se taakvervulling. Vrijwel iedereen die in zijn
familieverleden duikt, komt daar boeren te
gen. Dat geldt zeker voor de inwoners van
Edam en omstreken. Nog afgezien van het feit
dat velen onder hen nu nog intensief met het
argrarische leven zijn verstrengeld.
Eenzelfde verschuiving is te zien in de benut
ting van de grond. De uitgestrekte akkers en
weilanden van weleer zijn steeds meer ver
drongen door nieuwe woonwijken, autowe
gen, utiliteitsbouw en industriegebieden.
Vooral in de Randstad; maar ook op het plat
teland rukt de verstedelijking op ten koste
van het boerenareaal.

Het bovenstaande betekent natuurlijk niet dat
de bijdrage van de boeren aan het nationale
product en de Nederlandse export marginaal
is geworden. Maar het is wel hoog tijd om de
agrarische erfenis in woord en beeld vast te
leggen. Het Jaar van de Boerderij heeft al veel
aandacht losgemaakt. In de stroom daarvan

mag een presentatie van het boerenleven in en
om Edam niet achterblijven. De geschiedenis
snelt voort en al het interessante dat is ge
weest, dreigt bedolven te raken onder het ac
tuele en wordt daardoor aan onze herinnering
onttrokken.

Met dit voor ogen vindt de Vereniging Oud
Edam het noodzakelijk aandacht te schenken
aan het agrarische verleden van Edam en zijn
omgeving en aan het leven van de boeren en
hun gezinnen vanaf de middeleeuwen tot in
de moderne tijd. Daarom is dit vijfde boekje in
de Historische Reeks van Oud Edam aan dit
onderwerp gewijd.

De samenstellers van deze uitgave zijn veel
dank verschuldigd aan de schrijvers Corrie
Boschma-Aamoudse, Jaap Haag, Mirjam Ne-
lissen, de geinterviewden, aan fotograaf Wil
Tjoa en aan allen, die verder nog op de een of
andere wijze een bijdrage hebben geleverd. Al
deze personen hebben geheel belangeloos veel
tijd en energie in de realisering van het docu
ment gestoken. Maar het uiteindelijke doel
blijft de lezer. Ik hoop dat die veel genoegen
aan het boekje zal beleven.

Cor Veth
Voorzitter Oud Edam
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INLEIDING

Welige akkers, groene bomen,
malse weiden, dartel vee,
nieuwe boter, zoete meê,
klare bronnen, koele stromen, frisse luchten, over-

vloet,
maakt het buitenleven zoet.
(H.K. Poot, 1689-1733)

De idyllische kijk op het boerenleven zoals dat
in de i8e eeuw bij vlagen in Holland werd be
zongen, staat in schril contrast met het zorge
lijke en onzekere bestaan van de plattelands
bewoners uit vroeger eeuwen. Veranderingen
in het landschap, klimaatschommelingen,
overstromingen of ander natuurgeweld, maar
ook onvoorziene rampen als epidemische vee
ziektes, grepen diep in leven en bedrijf van de
boer in. In Noord-Holland bestaat een grote
variatie in landschappen: zand- en duingebie
den, klei- of geestgronden en de veenweidege-
bieden, met elk hun eigen bodemgesteldheid.
Die is bepalend voor de wijze waarop de
grond wordt bewerkt, maar ook voor de keuze
van de producten en de opbrengst. In ieder
landschap ontwikkelde zich een eigen, karak
teristieke boerderijvorm.
In de kuststrook van Noord-Holland langs het
huidige IJsselmeer lag het accent sinds de 14e
eeuw op de veehouderij. Overschakeling op
alternatieve producten of bedrijfsvormen was
in het veen veel moeilijker dan in de typische
akkerbouwgebieden. Om die reden had de
middeleeuwse boer uit deze regio dan ook
meer te lijden van de genoemde verstoringen
dan de op akkerbouw gerichte boeren. De
kwetsbaarheid van zijn bedrijf was een factor
van betekenis voor de bestaanszekerheid van
zijn gezin.
Het ontstaan van de grote droogmakerijen van
ca. 1600 tot 1650 in Noord-Holland vormde
een keerpunt voor het boerenbedrijf. Door de
forse toename van vruchtbaar land, de schaal
vergroting van de bedrijven, de ruimere finan
cieringsmogelijkheden en bedrijfstechnische
innovaties, werd in die tijd het fundament ge
legd voor het latere commercieel ondernemer
schap in de agrarische sector.
Ondanks deze sprong voorwaarts ging vooral

het gespecialiseerde weidebedrijf in de i8e
eeuw langs hoge toppen en diepe dalen. De
alom bekende veeziektes, de 'vliegende kan
ker', veroorzaakten veel leed voor mens en
dier.1 Maar als alle treurigheid was geweken,
pakte men de draad weer op, gebruikmakend
van nieuw verworven kennis en schonk men
langzamerhand steeds meer aandacht aan de
hygiënische omstandigheden binnen de boe
renbedrijven.
Ondersteund door toenemende vraag uit de
snel groeiende steden, voltrok zich in de 19" en
20e eeuw een ongekende modernisering van
het boerenbedrijf, dankzij de industriële ont
wikkelingen, de mechanisatie in zowel de
landbouw als de veehouderij en dankzij be-
drijfs-organisatorische verbeteringen op aller
lei niveaus. De oprichting van gewestelijke
Landbouwkundige Commissies (1805) met
een voorlichtende taak heeft daarnaast ook
voor de veeboeren veel betekend.

In dit boekje wordt beschreven hoe het de boe
ren in en rond Edam en de Zeevang sinds de
vroegste bewoning is vergaan. De eerste drie
hoofdstukken schetsen een beeld van de agra
rische ontwikkelingen sinds de Middeleeuw
en tot in onze tijd.
Maar ook de boerenhuizen ondergingen door
de eeuwen heen veel veranderingen. Aan de
ontwikkeling van het 'boerenhuis' in Noord-
Holland is een apart hoofdstuk gewijd, waar
bij uiteraard het accent ligt op het handels
merk van de boerenstand in deze regio: de ka
rakteristieke stolpboerderij.
En tot slot, de hoofdspelers in dit agrarisch ta
bleau: de boeren en hun gezinnen. Uit hun
mond is opgetekend hoe het dagelijks leven op
de boerderij verliep en wat het sociaal gezien
betekende om boer te zijn in de Zeevang en de

Purmer.

1. L. Reijnders, Het boerenbedrijf, p. 60.
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' s

Vaart tussen Edam en Volendam (de Ye) gezien vanaf het Volendammerpad, met op de achtergrond de houtzaagmolen

van Teengs en rechts het hooihuis van defam. Kout, omstreeks 1920.
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BOEREN IN HET VEEN

De agrarische sector in de late Middeleeuwen

Onze kennis van de agrarische sector in de (la

te) Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

(i6een 17' eeuw) is verbrokkeld en zeer onvol

ledig. Dit neemt niet weg dat er van de eerste

boeren en hun bedrijven uit de Zeevang en

Edam wel een globaal beeld geschetst kan

worden.'

De eerste boeren waar het hier over gaat zaten

op 'nieuw land', want dat was het veengebied

van Holland voor de kolonisten die hier vanaf

het 'oude land' van het graafschap Holland in

het Westen omstreeks het jaar 1000 binnen

trokken. Daarvoor was deze enorme wildernis

langs het Almere (de latere Zuiderzee) nog on

bewoond en onbemind. Geen gebied in Ne

derland heeft sindsdien zulke ingrijpende ge

daanteveranderingen ondergaan als het veen-

weidegebied ten noorden van Amsterdam.

Vlakten met heide en wollegras veranderden

in akkers, akkers vervolgens in weide en hooi

land, en veel van wat ooit land was verdween

in de latere Zuiderzee of in de zich almaar uit

breidende binnenmeren zoals de Purmer en de

Beemster.

Het weinige dat bekend is van de eerste agra

riërs uit de contreien rond Edam, is dat zij zich

in dit prille begin toelegden op een gemengde

bedrijfsvoering: akkerbouw en veeteelt, waar

mee zij in de eerste plaats voorzagen in de ei

gen behoefte. Er werd, zo blijkt uit archeologi

sche vondsten, op de meest droge akkers in

het veen rogge en gerst verbouwd. In de natte

re gedeelten, nabij de lager gelegen veenrivier-

tjes, hielden de boeren op gemeenschappelijke

weidegronden hun vee.

Wateroverlast

In de loop van de 14' eeuw voltrok zich een

omslag naar vrijwel uitsluitend veehouderij.

Deze agrarische heroriëntatie had verschillen

de oorzaken. In de eerste plaats kregen de boe

ren te maken met landschappelijke verander

ingen. Hoofdschuldigen waren de boeren zelf.

Zij ontwaterden het veen door een stelsel van

Het veenlandschap in het begin van de ontginning omstreeks 1000; links van het riviertje de al ontgonnen stukken,

rechts moerassige oeverbegroeiïng, aquarel F. van der Veen.
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gegraven sloten, waardoor de uitgedroogde

bovenlaag van het veendek verteerde. Dit had

een snelle bodemdaling van vaak enkele me

ters tot gevolg. Omdat ook het Almere uit

groeide tot een ware binnenzee en het water

soms hoog werd opgestuwd, werd waterover

last een levensgroot probleem. Het aanleggen

van omringdijken, zoals de Zeevangszeedijk

(waarschijnlijk omstreeks 1250/ 1300) loste wel

een deel van de problemen op, maar zonder de

bemaling met molens sinds de 15' eeuw werd

het land te drassig voor akkerbouw. Noodge

dwongen ging men over op de veehouderij.

Zelf hield men droge voeten door de huis

plaatsen op te hogen tot kleine terpjes (zoals in

Warder en Middelie). Nog later verschoven

deze nederzettingen naar hoger gelegen

terreinen of naar de dijk, zoals E)rei dat, een

maal naar de dijk verplaatst, Kwadijk ging he

ten.

Behalve de landschappelijke veranderingen

waren er ook economische oorzaken voor de

verschuivingen binnen de agrarische sector.

Europa was in de 14 eeuw het toneel van gro

te veranderingen. Er kwam handelsvaart op

gang en lieden uit den vreemde trokken naar

onze gebieden. Zij namen in hun schepen

vooral graan mee, zodat de boeren in deze nat

te regio zich op andere producten konden rich

ten. De veenboeren schakelden van gemengd

bedrijf over op veehouderij en hielden hooguit

nog wat zaailand en tuinen aan voor eigen ge

bruik. Een gelukkige omstandigheid was

daarbij dat er in die tijd vraag ontstond naar

zuivelproducten, vooral uit de Vlaamse ste

den. Dat was bovendien gunstig voor de prijs

ontwikkeling. Deze heroriëntatie op vrijwel

uitsluitend veehouderij legde de basis voor de

zuivelindustrie uit later tijd.

Vetweiderij of melkveeboeren?

Een omstreden kwestie is of deze eerste vee

houders zich op de vetweiderij richtten, of zich

al met de melkveehouderij bezighielden. Uit

West-Friesland is over dit aspect meer bekend:

daar was in de 14' eeuw sprake van vetweide

rij en Hoorn bezat in die tijd al een veemarkt.

In het voorjaar trokken de veehandelaren met

hun vee naar de Hollandse markten. Het me

rendeel van de ossen (gecastreerde stieren)

was afkomstig uit Denemarken en Sleeswijk-

Holstein.2 De beesten werden per schip of via

de twee Deense landroutes in een risicovolle

Melken van koeien binnen een omheining. Tekening van P.C. la Fargue (1729-1782), 1774. Haags Gemeentearchief.
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De boerin maakt kaas in de zomerstal. Rechts een karnton en een kaaspers. Anonieme tekening.

en afmattende reis naar onze landen vervoerd.

Gedurende de zomer werd het sterk verma

gerde vee bijgevoerd en weer op krachten ge

bracht, waarna de runderen tegen de winter

werden geslacht ten behoeve van de vleescon

sumptie. Melkvee daarentegen moest het hele

jaar door gevoed worden. Daar stond dan wel

de melkopbrengst tegenover die voor het

grootste deel verwerkt werd tot boter en kaas

voor de verkoop. Maar in de winter was de

melkopbrengst heel wat minder dan in de zo

mer. De koeien stonden dan 'droog' en de win

termeik leverde meestal een mindere kwaliteit

boter voor eigen gebruik. Er bestond dus een

duidelijk verschil in opbrengst tussen de vet

weiderij en de melkveehouderij.

Hoewel in West-Friesland de nadruk op de

vetweiderij lag, kochten 'Oosterlingen' uit

Duitsland en Denemarken echter ook zuivel

op de markten. In het begin van de 16' eeuw

hadden de boeren rond Hoorn veestapels die

in de regel gemiddeld tien tot twaalf beesten

groot waren. Het kan zijn dat in de Zeevang

rond 1400 de gemiddelde boer een overeen

komstig aantal beesten had. Maar rond het

midden van de i6e eeuw hield bijna de helft

van de veehouders in deze streek nog slechts

één of twee runderen. In de dorpen tekende

zich een schaalverkleining af en het aantal

melkbeesten per vee-eigenaar nam steeds

meer af. Toch bleef het deel van de bevolking

dat vee hield procentueel betrekkelijk con

stant: het ging om ongeveer driekwart van de

hoofden van huishoudens.

De boerenvrouwen: feministen 'avant la lettre'

Het meest opmerkelijke van deze kleinschali

ge vorm van melkveehouderij is dat zij vrijwel

uitsluitend een aangelegenheid van de vrou

wen was. Zij molken de koeien en maakten in

hun kelders of in de zomerstallen boter en

kaas. Doordat de zuivelbereiding zo wijd ver

breid was, was de totale omvang van al deze

door de boerinnen gemaakte kleine partijtjes

kaas redelijk groot. Al in de 14" eeuw vonden

boter en kaas hun weg naar andere streken,

onder andere naar het IJsselgebied (Kampen).

Aanvankelijk lag het accent op de bereiding

van boter, later werd de export van kaas steeds

belangrijker. De Edamse kaas uit de Zeevang

werd gemaakt van volle, niet afgeroomde

melk, wat tot gevolg had dat de boterberei-

ding naar de achtergrond verdween.

Bij voorkeur trokken de handelaren zelf naar

de dorpen om de producten rechtstreeks - en

dus goedkoper - bij de bevolking in te kopen.

Maar in 1516 werd aan deze praktijk van

hogerhand een einde gemaakt en werden de

boerinnen gedwongen hun boter, eieren en

kaas naar de waag en de markt in Edam te

brengen. Vanaf de waag werd de zuivel door

schippers /handelaren naar elders vervoerd.

In de stad Edam was de agrarische situatie te

gengesteld aan die op het platteland: het be

lang van de zuivelsector nam daar steeds meer

af ten gunste van handel en nijverheid en in

1563 had nog slechts een kwart van de bevol

king een paar koebeesten. Grotere veehoude

rijen kwamen in de stad bovendien nauwelijks

voor en het proces van de schaalverkleining

- aantal stuks vee per veehouder - verliep in

Edam nog sneller dan in de dorpen.

Door deze schaalverkleining en 'feminisering'

is het eigenlijk niet juist om van een 'boeren

stand' in de Zeevang te spreken. Voor veel
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agrariërs werd de melkveehouderij op een ge

geven moment een bron van neveninkomsten.

Leefde Dirck de Smit van Edam bijvoorbeeld

van de opbrengst van zijn smidse, of kon hij

zijn gezin onderhouden van zijn tien koeien en

kreeg hij uit de smidse slechts secundaire in

komsten? Een nagenoeg niet te beantwoorden

vraag, vooral omdat het beroepsetiket 'boer'

tot in de 17' eeuw onbekend was.

De dorpelingen teerden eveneens op allerlei

nevenactiviteiten. In tegenstelling tot Edam,

waar het vooral om ambachten en handel

ging, waren deze in de dorpen merendeels wel

agrarisch van karakter. Zo hield men zich daar

bezig met het verzamelen van mest voor de

hennepteelt of om er de huisterp mee op te ho

gen, de versteviging van dijken, het snijden

van riet, de hooihandel of het afgraven van

veen voor brandstof of zoutwinning (het werd

dan verbrand). Niet-agrarische arbeid als de

visvangst of textielnijverheid leverden pro

ducten op die op de markt verhandelbaar wa

ren.

Veel van deze economische bedrijvigheid had

een seizoengebonden karakter. De visserij op

de Noord- en de Zuiderzee werd bijvoorbeeld

maar enkele maanden per jaar uitgeoefend.

Het was bijzonder praktisch voor veehouders

om 's winters, als hun beesten op stal stonden

en de vrouwen de verzorgingstaak op zich na

men, voor enkele maanden aan te monsteren

op een vissers- of vrachtschip. Loonarbeid

bracht bovendien contant geld in het laatje,

wat voor de boeren steeds belangrijker werd.

De melkveehouderij vereiste namelijk een goe

de financiële basis, ook door de vooral in de

i6c eeuw explosief stijgende pachtprijzen van

land.

Gebruik en verdeling van het land

Land was voor de Hollandse boeren het 'goud

der aarde' en de basis van hun bestaan. Het is

lastig om een beeld te krijgen van het landbezit

in de Zeevang, in het bijzonder van de verde

ling daarvan in 'eigenland' (land dat bij de ei

genaren zelf in gebruik was) en pachtland.

Ook is niet duidelijk hoe in de i5een 16' eeuw

de verhouding was tussen akkerland, begra-

zingsweiden en hooiland. In Waterland en de

Zeevang was het meeste land in gebruik voor

de veehouderij. Het enige waarin nog een

Veel stadsbewoners hielden eertijds een paar koetjes op

hun erven.

overblijfsel van de aloude akkerbouw valt te

herkennen is de hennepteelt, die vaak in com

binatie met het weidebedrijf werd beoefend.3

De teelt van dit eenjarige gewas voorzag de

touwslagerijen van grondstof voor de produc

tie van netten en zwaar touw en was typisch

winterwerk. In het winterseizoen stonden de

activiteiten in de veeteeltsector namelijk op

een laag pitje. Onder andere in Middelie kwa

men in de i6e eeuw henneptuinen voor.

Het geleidelijk kleiner worden van de gemid

delde veestapels in de late Middeleeuwen

werkte door in het landbezit. De percelen wer

den door splitsing steeds kleiner. In het mid

den van de i6e eeuw waren deze in de Zee

vang gemiddeld vijf tot zes morgen groot (1

morgen = 1.5 deimt of 0.9 ha. Een morgen is de

hoeveelheid land die in één dag kon worden

gemaaid).4 Omstreeks 1500 had ongeveer de

helft van de hoofden van huishoudens in

Edam dan ook wel wat land. In de dorpen was

dit percentage veel hoger en ging het om bijna

80 procent van de kostwinners.

De verdeling van het land was niettemin onge

lijk: het merendeel was in handen van de

Edamse handelaren en de meest kapitaal-

10
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Op 15 november 1775 brak de zeedijk bij War der door en werd de Zeevang overstroomd. Het vee werd met boten in

veiligheid gebracht. Gravure, Edams Museum.

krachtige boeren uit de dorpen. Omdat de rij

keren in de regel geen praktiserende boeren

waren en hooguit wat vee hielden voor eigen

gebruik, verpachtten zij hun grond. Door de

sinds circa 1650 oplopende landpachten bleef

het aantrekkelijk voor de landbezitters om het

land te verpachten. Rondom Edam was zo'n

zeventig procent van het land verhuurd. Voor

al het aanbod van pachtland van de kant van

de stedelingen moet ruim zijn geweest.

De kwaliteit van het land - en dus van het hooi

- was voor de melkveehouderij belangrijk,

omdat de beesten het hele jaar door gevoed

moesten worden. Wel moet er de mogelijkheid

zijn geweest om elders (in Friesland) hooi te

kopen, maar dat betekende op zijn minst een

financiële strop. Een lastig dilemma voor de

veeboeren: slechte hooikwaliteit was nadelig

voor de melkopbrengst. Maar hooi bijkopen

was duur. Als er voor langere tijd geen hooi

beschikbaar was, zat er vaak niet veel anders

op dan de beesten te verkopen of te slachten

voor de vleesconsumptie.

De cost gaet voor de baet uit

Voor de pachters vormden de in de i7e eeuw

sterk oplopende opbrengsten van vooral kaas

een redelijk stabiel fundament onder hun be

staan. Maar door de eeuwen heen fluctueer

den de pachtsommen en zuivelprijzen sterk.

Dat kwam in hoofdzaak door politiek-econo-

mische ontwikkelingen van buiten de regio,

zoals de vele belemmeringen van het handels

verkeer door oorlogen, kaperijen op zee en

door het incidenteel teruglopen van de vraag

naar zuivel uit vooral de Zuidelijke Nederlan

den. Daarnaast trof de knoet van de grafelijke

belastingen de agrariërs zwaar. In tijden van

hongersnood greep de overheid vaak naar het

middel van uitvoerverboden op zuivel, wat

ook nog eens bijzonder nadelig was voor de

zuivelboeren. In de jaren 1490-1494 stapelden

al deze negatieve zaken zich op, wat uitmond

de in de befaamde opstand van het Kaas- en

Broodvolk. Opstandige Noord-Hollandse boe

ren trokken in groten getale op naar Haarlem

en namen de stad als centrum van de grafelijke

administratie met veel geweld in. Ook boeren

uit de Zeevang waren van de partij.

Nog veel ongewisser waren de weersomstan

digheden. De bevolking in deze contreien had

bijvoorbeeld rond 1530 te lijden van zeer slecht
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den bovendien ook nog eens geplaagd door de

lasten voor het onderhoud van de dijken, de

sluizen en watermolens, die vooral in de Zee

vang zeer hoog waren.

Het was al met al bepaald niet eenvoudig om

een goede productopbrengst te bewerk

stelligen. De risico's en de lasten waren groot,

wat ongetwijfeld de versnippering van de vee

houderij op het platteland in de hand heeft ge

werkt.

De slechte weersomstandigheden en water

staatkundige problemen ten spijt, moet de

melkopbrengst per koe in Noord-Holland in

de tweede helft van de i6e eeuw aanzienlijk

zijn toegenomen. Dit was vooral te danken aan

technische en innovatieve verbeteringen in de

bedrijfsvoering. Hoewel elders in Europa een

melkgift van omstreeks 1000 liter per jaar het

gemiddelde lijkt te zijn geweest, was in het

huidige Noord-Holland een melkopbrengst

van zo'n 2000 liter per jaar niet ongewoon. De

Italiaanse reiziger Lodovico Guicciardini ver

baasde zich in 1567 niet alleen over het aantal

van 4000 runderen in Assendelft, maar ook

over de melkproductie per koe die volgens

zijn informatie om en nabij de 2000 liter per

jaar moet hebben gelegen.

Hoewel er in de dorpen van de Zeevang in de

loop van de i6e eeuw ook wel wat scheep

vaart- en visserij-activiteiten van de grond

kwamen, was en bleef de melkveehouderij

daar het belangrijkste middel van bestaan.

Drie inlandse koeienrassen, illustratie uit 'Handboek

voor den Nederlandschen landbouw en veeteelt' van

Geert Reinders, 1877.

weer en overstromingen. Veel vee is in die ja

ren door verdrinking of besmettelijke ziekten

omgekomen. Een slechte periode voor de boe

ren, waarin het land het grootste gedeelte van

het jaar onder water stond. Maar ook de afwis

seling van natte en koude zomers met warme,

droge zomers, kon fataal zijn. De boeren wer-

1. De gegevens over Edam en de Zeevang zijn ontleend

aan het in boekvorm verschenen onderzoek van

C. Boschma-Aarnoudse, Tot verbeteringe van de neer-

inge deser Stede, Hilversum 2003, passim.

2. W. Gijsbers, Kapitale ossen, p. 23-38.

3. J. Bieleman, De landbouw, p. 65/66.

4. J.M.Verhoeff, Nederlandse maten, p. 103. 1 morgen =

0.90 ha, ibidem, p. 92.
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Water wordt land

Het droogmalen van de grote binnenmeren

van Noord-Holland heeft een verstrekkende

invloed gehad op de bedrijven en levensom

standigheden van de boerenbevolking. De ei

gen rol daarin was overigens klein. De boeren

waren eigenlijk niet meer dan belangstellende,

maar passieve toeschouwers in de strijd om

land op het water te veroveren. Aanleiding

was de bevolkingsgroei in de i6e eeuw in de

Nederlanden. Niet alleen steeg de vraag naar

voedselproducten, maar ook was er toene

mende behoefte aan basisproducten voor de

(voedsel)industrie, zoals kool- en lijnzaad voor

de Zaanse oliemolens, hennep voor de touw-

slagerijen of hop voor de bierbrouwerijen.

Vooral in de westelijke kuststrook en in West-

Friesland nam de verbouw van tuinbouwpro

ducten een steeds grotere vlucht en werd ak

kerbouw meer en meer afgewisseld met

groenteteelt. De Zeevang was eigenlijk alleen

geschikt als begrazingsweide of hooiland, zo

dat de schaarste aan bouwland zich in onze re

gio extra deed voelen. De Amsterdamse koop

lieden vonden als particuliere ondernemers

hierop een buitengewoon innovatief, maar

ook risicovol antwoord: zij richtten de blik op

de vele binnenmeren in Holland en ontwikkel

den methoden om deze meren met behulp van

windwatermolens droog te malen. In totaal

zijn er in de tweede helft van de i6e en de eer

ste decennia van de 17" eeuw 67 meren droog

gelegd met een gezamenlijke oppervlakte van

bijna 30.000 ha.

De eerste onderneming ging al in 1533 van

start met de drooglegging van een klein meer

bij Alkmaar. De gevaarlijke zeeboezem de Zij-

pe werd na enkele mislukte pogingen uitein

delijk vlak voor 1600 drooggelegd. Dit werk

was echter geen onverdeeld succes. De kwali

teit van het land viel tegen en de pachtsom

men waren laag. De Amsterdamse kapitalisten

moesten dan ook behoorlijke verliezen accep

teren en in 1605 ging Jan Bincken als de groot

ste participant zelfs failliet.1

Wat was dan de reden dat deze ontmoedigen

de ervaring de Amsterdammers er niet van

weerhield om in later jaren nog veel grotere

ondernemingen als de drooglegging van de

Waterland vóór de droogmakerijen. Fragment van de

kaart van joost jansz. Beeldsnijder uit 1575 (heruitge

geven in de 18'' eeuw). Duidelijk zichtbaar is het veen-

riviertje de IJe, dat vanuit de Zeevang richting Edam

stroomt en vervolgens bij Volendam de Zuiderzee be

reikt.

Beemster (1612), de Wieringerwaard (1617), de

Purmer (1622), De Wijde Wormer (1626), de

Heerhugowaard (1631) en de Schermer (1635)

ter hand te nemen? De kooplui die betrokken

waren bij de risicovolle grote handelsvaart op

de Oost en de West (Verenigde Oostlndische

Compagnie, West-Indische Compagnie) zagen

de landaanwinningen vooral als een redelijk

veilige belegging, ondanks de matige rende

menten. De sterke stijging van de pachtsom

men van bouw- en grasland na 1580 hield in

ieder geval de hoop op toekomstig gewin le

vend. Zo was de drooglegging van de Beem

ster een initiatief van Dirck van Os die als ad

ministrateur van de voc een groot vermogen

had vergaard. Ook legde hij een grote som

jf* oojtr

13



Boeren in en rond Edam

geld op tafel voor de drooglegging van de Pur-

mer, tezamen met de Amsterdamse kooplie

den die ook al het leegmalen van de Beemster

hadden gefinancierd.2

Lusthoven voor het zoete buitenleven

Er speelde ook een geheel ander, minder zake

lijk motief een rol: het buitenleven was onder

de elite een 'hype' geworden, bezongen door

dichters en beleefd in lommerrijke lusthoven.

Aan de drang naar buiten waren de overbevol

king en stank in de steden natuurlijk niet

vreemd. Deze minder aangename kanten van

de stedelijke samenleving droegen bij aan de

idyllische blik op het buitenleven. Hoe het ook

zij, het bezit van een fraaie buitenplaats werd

voor de rijke Amsterdammers steeds meer een

noodzaak om de status op te houden. Merk

waardig genoeg, althans in onze ogen, was

aanvankelijk vooral het nieuwe land in trek, in

het bijzonder de Beemster, het meest ideale te

kentafelproduct onder de droogmakerijen.

Befaamde bouwmeesters als Philips Vingboons

(1607-1678) ontwierpen buitenhuizen in classi

cistische stijl: Westwijck in opdracht van de

Amsterdamse koopman Reinier Pauw en het

huis van Jeronimus Ranst in de Purmer (1644).

Voor het huis Vredenburg in de Beemster, ei

gendom van Frederick Alewijn, telg uit één

van de belangrijkste families uit Amsterdam,

had Pieter Post de eerste plannen gemaakt

(1639).3 Anderen bouwden luxueuze boeren

hofsteden voor de pachters van him land.

Vooral de Beemster was erg in trek bij de 'Hee

renbruikers'. Van al dit fraais resten hooguit

nog een paar onbetekenende fragmenten, zo

als enkele inrijpoorten.

Donkere wolken boven de droogmakerijen

De Purmer was verkaveld in percelen van 20

Rijnlandse morgen per bedrijf. In de Beemster

kwamen ook grotere percelen tot 30 morgen

voor. In de Schermer was daarentegen een per

ceelgrootte aangehouden van 15 morgen.

Naast vermogende Amsterdammers en enkele

rijke Edammers, schreven ook de steden

Edam, Monnickendam en Purmerend in op

verschillende kavels in de Purmer. De bewo

ning kwam wat aarzelend op gang, maar twee

jaar na de drooglegging van de Purmer werd

daar het eerste kind geboren: Purmertje Pie

tersdochter.4

Langs de hoofdwegen van de nieuwe polders trokken rijke Amsterdamse patriciërs schitterende buitenhuizen op. Op

dit schilderij van C. Holsteyn (1618-1658) is Westwijck in de Purmer afgebeeld, gebouwd door Philips Vingboons

(1637) voor de Amsterdamse koopman Reinier Pauw.
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De koopmansboeken van de Amsterdamse koop

man Joseph Deutz (tweede helft 17e eeuw) zijn

voor het nageslacht bewaard gebleven. ' Hierdoor

wordt ons eeti kijkje vergund in zijn activiteiten

sinds 1669 als ossenweider op zijn landgoed in de

Beemster. Hij was daar ook als poldermeester,

hoofdingeland en sinds 1664 als hoogheemraad

aangesteld. Deutz bewoonde in Amsterdam een

door Vingboons ontworpen huis, maar het is niet

bekend wie zijn landhuis in de Beemster heeft ge

bouwd. Een lusthof was het zoel met uit Genua af

komstige citrus-, laurier- en jasmijnbomen en een

rijke visvijver. Deutz participeerde in compagnieën

van ossenkoperij en liet regelmatig zo'n 50 tot 100

ossen uit Denemarken overkomen. Zijn zakelijke

relaties waren vooral afkomstig uit West-Friesland,

Amsterdam en De Rijp. De enige Edammer die in

de compagnieën van Deutz als zakelijk partner op

duikt was de Edamse burgemeester jacob van Fo-

reest.

In totaal bezat Deutz rond 1680 bijna 80 morgen

land in de Beemster zuaarop hij 112 ossen weidde.

Hij verkocht zijn beesten aan andere particuliere

afnemers, aan vleeshouwers en aan de Amster

damse kamer van de voc voor de voedselvoorra

den op hun schepen. Verkoop van enkele beesten

aan particulieren was van ondergeschikt belang.

Het ging om handel in het groot.

Ook Deutz kreeg na het midden van de 17e eeuw

te maken met stijgende kosten en dalende inkom

sten. Hij breidde zijn landbezit in de Beemster uit.

Door vergroting van zijn bedrijf en door aanslui

ting te zoeken bij steeds grotere compagnieën, pro

beerde hij de zvinstmarges te zeergroten.

Deutz overleed in 1684 op zestigjarige leeftijd op

zijn landgoed in de Beemster.

Hoon r t: /
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De Purmer werd in regelmatige blokken verkaveld. 'Caerte van de Purmer', gemeten door Lucas Jansz Sinck, e.a. en

gegraveerd door Cornelis Jansz Visscher in 1622, verbeterd in 1683.
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Gezien de gunstige economische omstandig
heden voor de landbouw omstreeks 1600, re
kenden de investeerders erop dat op het nieu
we land akkerbouwproducten geteeld konden
worden, maar dit bleek toch een misrekening
te zijn. De bodem van de meren bestond uit
grotendeels wel vruchtbare, maar zware klei
(de Beemster, Purmer, Schermer). De Wormer
en de Heerhugowaard leverden vooral zand
grond op en ook in de zuidelijke Purmer kwa
men zeezandafzettingen aan de oppervlakte.6
De kwaliteit als landbouwgrond viel dus da
nig tegen. Een groter probleem bleek echter de
waterbeheersing. Vanwege al die droogmake
rijen was de omvang van het boezemwater,
dus het waterbergend vermogen in centraal
Noord-Holland, drastisch verkleind. Het
moeilijker wegwerken van water leidde niet
alleen in het 'oude land' tot verdrassing van
het grasland, maar ook in het nieuwe land was
het niet eenvoudig om het grondwaterpeil zo
laag te houden, dat akkerbouw mogelijk was.
Daarbij kwam dat de klink in de droogmake
rijen tot steeds dieper bemalen dwong.
Door deze maaivelddaling en relatief hoge
grondwaterstand werden de omstandigheden
voor akkerbouw steeds ongunstiger. Het nieu
we land was in de eerste decennia na de
droogleggingen dan ook zeker niet de voe
dingsbodem voor het ontstaan van een zelf
standige, welvarende boerenstand, zoals was
gehoopt.'

Succesvolle vetweiderij in de polders
In de Purmer speelde naast maaivelddaling en
hoge grondwaterstand nog iets anders. Hoe
wel de droogmakerijen doorsneden waren
met kaarsrechte, doorgaande wegen, bleek het
transport van producten als granen en kool
zaad naar de markten in Purmerend toch een
moeizame zaak te zijn. Door deze tegenvallers
schakelden de pachtboeren dan ook al snel
over op de veehouderij of op een gemengde
bedrijfsvoering. Minder dan tien procent van
het landoppervlak bleef na de problematische
beginfase in gebruik als bouw- en tuinland.
Evenals in de Beemster hield men zich in de
Purmer ook met succes met de ossenweiderij
bezig. Rijke Edamse kooplieden en handelaren
zagen hierin een lucratieve bijverdienste en
rond 1750 weidden de notabelen, waaronder

bekende namen als Costerus, Boot, Bost,
Teengs, Van Wallendal, een kleine 400 ossen op
hun land.s
De Beemster was aanvankelijk als landbouw-
enclave wel een groot succes en de winsten
waren voor de financiers aanzienlijk. Maar
ook in de Beemster won de melkveehouderij
en vetmesterij terrein ten nadele van de ver
bouw van koolzaad, gerst en rogge. Het vroe
gere vismeer werd getransformeerd tot een
stuwmeer van zuivel. In het midden van de vf
eeuw bestond 83 procent van de Beemster uit
grasland, waar 6000 runderen (melk- slacht
en jongvee) en 7000 schapen en lammeren
graasden. In het resterende gedeelte trof men
meer tuinen dan akkers aan.9
Uit deze gegevens blijkt de schaalvergroting
en intensivering van de agrarische sector rond
Edam. Door de gunstige ligging van de
Noord-Hollandse weiden ten opzichte van de
steden, werd deze regio zelfs het belangrijkste
vetweiderij gebied van Europa.1"
Door de aandacht die het wonder van de
droogmakerijen kreeg, is de polder de Zee
vang wat informatie over de veehouderij be
treft wel heel slecht bedeeld geraakt. Het is on
bekend hoeveel runderen de gemiddelde vee
houder op het 'oude land' had. Het kan zijn
dat de schaalverkleining in de dorpen door de
nieuwe ontwikkelingen tot stilstand kwam,
maar bedrijven met 15 tot 20 runderen zoals in
de droogmakerijen lijken op het oude land
toen nog nauwelijks te zijn voorgekomen.

De recessie 1650-1750"
Omstreeks 1650 keerde het tij voor de agrari
sche sector en trad een recessie in die ruim
honderd jaar aanhield. De boeren moesten al
les uit de kast halen om de problemen het
hoofd te bieden. Deze hadden in de eerste
plaats te maken met de bevolkingssituatie in
vooral de Zuiderzeesteden. In Holland be
noorden het IJ liep het inwoneraantal terug
van 211.000 tot 128.000 zielen. Dit had uiter
aard een afnemende vraag naar voedselpro
ducten tot gevolg, dus dalende prijzen van
graan. De situatie verslechterde snel voor de
boeren, hoewel de vraag naar vlees, zuivel en
tuinbouwproducten aanvankelijk nog toenam.
Ook hielden de prijzen van zuivel in vergelij
king met die van primaire voedingsmiddelen
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nog aardig stand, maar in de jaren na 1680
kwamen deze in een vrije val en daalden de
boter- en kaasprijzen evenveel als de graan
prijzen. De pachtopbrengsten van grasland lie
pen met deze ontwikkelingen in de pas en
daalden eveneens sterk, met een dieptepunt in

1750.
De kosten voor het boerenbedrijf stegen daar
entegen, waaraan vooral de polderlasten voor
water- en dijkbeheer schuldig waren. Tot over
maat van ramp ontstond in 1731 een acute
noodsituatie door het toeslaan van de paal
worm, een mosselsoort die lange gangen in de
houten palissaden van de zeedijken en sluizen
groef. De lasten van het herstel waren enorm.
Daarbij kwamen ook nog eens de jaarlijkse
heffingen op landerijen en huizen, de zoge
noemde verpondingen, die de gehele i8e eeuw
zwaar op de schouders van de boeren drukten
en het bestaansniveau van de agrariërs verder
ondermijnden.
Door deze problemen hadden de Noord-Hol
landse veehouders het over het algemeen
moeilijker dan de akkerbouwers elders in het
land. Veel bedrijven legden dan ook het loodje,
wat er toe bijdroeg dat de inpolderingsactivi
teiten tot stilstand kwamen.

Het drama van de vee- of runderpest
Naast de economische verslechtering had de
in de 18e eeuw steeds weer de kop opstekende
runderpest catastrofale gevolgen voor de vee
houderij.12 Deze zeer besmettelijke virusziekte
- te vergelijken met de huidige mond en
klauwzeer - drong vanuit Oosteuropa en de
Balkan ons land binnen en teisterde de veesta
pel, vaak in combinatie met slechte weersom
standigheden of muizenplagen. In 1714-20
brak de epidemie voor de eerste maal uit, ver
volgens in 1744-54 en nogmaals in 1769-70. Ge
bieden met een hoge veedichtheid hadden het
meeste te lijden en ook in de jaren na 1770 ble
ven de boeren niet voor de ziekte gespaard.
Tijdens de epidemie van 1744-54 bezweek 70
tot 80 procent van de Noord-Hollandse veesta
pel. Men neemt aan dat het inheemse rundvee
ras in de i8e eeuw drastisch is gewijzigd onder
invloed van een massale invoer van vreemd
vee ter vervanging van de gestorven beesten.
Ook de Zeevang bleef niet gespaard. Edam
was in die tijd een belangrijke invoerhaven

t en meujre t/ees/ei. over ner Kiv-t/ ».
nend TAzder/and ,

den dl underfe est in 't Te/d en fhzl ;
/innen aan ir oeoeden ,

Sd/e 'Ja/er /ands Aartaér maJitr en
jammer/yA doet d/oeden-j

i'er/Jjreidt Aaar dood/y/ ai/ en
Tuur cum. ad/en Aant .

De runderpest betekende in de 18' eeuw een catastrofe
voor de veehouderij in Holland. Een boer naast zijn dood
vee. Gravure, 1743, Atlas van Stolk.

voor rundvee en hoewel de derde epidemie
minder zwaar was dan de twee voorgaande en
ook veel korter duurde, verspreidde de ziekte
zich in april 1769 vanuit de kaasstad verder
over Noord-Holland. Binnen enkele weken
werd de ziekte gesignaleerd in aangrenzende
dorpen als Volendam. Maar zij brak ook uit in
de Purmer, lip en Ilpendam. De Beemster
werd eveneens getroffen en in het najaar was
West-Friesland aan de beurt.
In 1798 deed zich voor de laatste maal een uit
braak voor, hoewel er veel minder vee stierf
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dan in de eerste helft van de i8c eeuw. De bees

ten bouwden langzamerhand een zekere resis

tentie op tegen de ziekte die zij doorgaven aan

hun kalveren.

Er zijn redelijk betrouwbare schattingen van

de veesterfte in de verschillende periodes. In

het hele gewest Holland stierven tussen 1769

en 1784 meer dan 400.000 runderen, een cijfer

dat wel iets zegt over de omvang van deze ca

tastrofe.13 De veterinaire kennis was in die tijd

nog volstrekt ontoereikend en de boeren

moesten machteloos toekijken hoe niet alleen

hun rundvee krepeerde, maar ook hun scha

pen en paarden stierven. De dominee deed in

zijn zondagse preken zijn uiterste best om de

hogere machten gunstig te stemmen, veel

meer kon er toen nog niet gedaan worden. Het

was een uitzondering als men een bestrij

dingsmiddel tegen de plaag vond. Omstreeks

1800 bijvoorbeeld waren de boeren in de

Beemster erachter gekomen dat de toenmalige

ziekte, leverbot, te bestrijden was met zout wa

ter. Zij gaven hun beesten toen eenvoudig pe

kel te drinken.14

Het maakte overigens nogal wat uit of de ziek

te in de zomer of in de winter uitbrak. In de ja

ren dat de ziekte in de wintermaanden toe

sloeg, bleef het productieverlies binnen de per

ken. Bovendien stegen de prijzen in de tweede

helft van de i8e eeuw, zodat de veehouders

hun inkomsten vaak toch nog redelijk op peil

konden houden. Economisch lag de malaise

dus vooral in de kapitaalssfeer gelegen, door

dat de getroffen veehouders nieuwe beesten

moesten kopen.

Een nieuwe boerenstand in de polders

De overheid zag betrekkelijk lijdzaam toe. Het

centraal gezag was nog onvoldoende ontwik

keld om de ziekte met maatregelen als bijvoor

beeld verplichte preventieve slachting te lijf te

kunnen. Men kwam niet verder dan ingrijpen

in de handel en de sluiting van veemarkten.

Ook werden er verschillende handelspolitieke

maatregelen genomen om de boeren een

steuntje in de rug te geven. Zo stelde de Staten

Generaal in 1671-91 invoerrechten in op kaas,

boter en vlees, terwijl de uitgaande rechten op

deze producten werden verlaagd of afge

schaft.

Deze maatregelen konden niet voorkomen dat
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De buitenhuizen in de Beemster overtroffen die van de

Purmer. Vredenburch van de Amsterdamse koopman

Frederick Alewijn. Gravure naar de tekeningen van

Pieter Post, zoals in werkelijkheid gerealiseerd, 1653.

het Noord-Hollandse weidebedrijf er slecht

voorstond. Op de gemengde bedrijven kon er

nog wat geschoven worden door zich meer op

de akkerbouwgewassen te richten, maar deze

flexibiliteit ontbrak in de melkveehouderij.

Het 'spadesteken', het opgeven van de eigen

dom van het land, kreeg een grote omvang.

Hier en daar werd wel geprobeerd door be-

drijfsvergroting en arbeidsbesparende maatre

gelen (de karnmolen) efficiënter, en dus meer

renderend, te werken, maar veel haalde het al

lemaal niet uit.

De Noord-Hollandse runderveestapel kromp

structureel, waardoor de aanvoer van kaas en

boter m Gouda en Alkmaar drastisch daalde.

De melkveehouderij kreeg een extensiever ka

rakter, waardoor een ander probleem op

doemde: de verbreiding van een giftig on

kruid, 'unjer' of 'heermoes' genoemd. Vooral
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in natte weiden floreerde dit gewas en zorgde

ervoor dat de melkgift van de koeien terug

liep. De kwaliteit van de zuivel liep eveneens

terug. Voor schapen kon het kruid zelfs dode

lijk zijn. Noodgedwongen schakelde het wei

debedrijf in deze jaren steeds meer over op de

productie van hooi voor de verkoop. Dit wa

ren dan ook goede jaren voor de 'hanneke-

maaiers' uit Westfalen, die als seizoenarbei

ders in grote getale in de zomermaanden naar

Friesland en Holland trokken.

De schapenteelt nam eveneens in omvang toe

en in jaren van lage kaasprijzen hielden de

boeren zich ook wel met het mesten van kalve

ren bezig. Hiervoor werd de melk gebruikt die

onder normale omstandigheden voor het ma

ken van kaas was bestemd. Tot het midden

van de i8e eeuw zal men ook in de vetweiderij

enige compensatie hebben gevonden. Edam

was al in de 17C eeuw een belangrijke aanvoer-

haven voor melkvee en ossen met twee maal

per jaar een beestenmarkt.15 Maar na 1750 liep

het aantal ossen dat in de Purmer en de Beem

ster werd geweid sterk terug.16 Omstreeks

1800 bleek de ossenweiderij in de regio nog

slechts een schaduw te zijn van de bloei van

deze bedrijfstak uit eerder tijd.

Op de Beestenmarkt in Edam werden veel ossen aange

voerd, uitsnede uit de kaart van ]. Blaeu, ca 1665.

Door de negatieve ontwikkelingen in de agra

rische sector ontstond er een andere boeren

stand in de droogmakerijen. Veel landgoede

ren werden opgesplitst en in delen verkocht,

vaak aan de vroegere pachtboeren. Bovendien

waren de Amsterdamse patriciërs hier uitge

keken en gaven voortaan de voorkeur aan de

lommerrijke binnenduinstreek en de Vecht.

Voor de buitenplaatsen in de voormalige me

ren luid de runderpest catastrofale gevolgen.

Al in 1725, vlak na de eerste epidemie, bleek de

in 1644 opgetrokken blutenplaats van jeroni-

mus Ranst in de Purmer in een ontluisterende

en vervallen staat te verkeren. Eigenaresse loas

toen de in Utrecht wonende Hester Ranst. Het

huis stond leeg en was totaal uitgewoond. De

ramen waren gesneuveld en het goudleerbe-

hang in één van de kamers vernield. Ook de

tuin bood een troosteloze aanblik: de bloemen

tuin was verwilderd, de wijngaard, palmbo

men, taxus- en andere sierbomen stonden er

ongesnoeid bij. Veel vruchtbomen waren ver

dwenen of aa ngevreten door het vee en hier en

daar lag een dood lam op het erf. De toegangs

poorten waren gestolen en talrijke bomen die

de paden en singels hadden geflankeerd waren

door ongenode 'gasten' gekapt en tot brand

hout verzaagd. Er waren zelfs al bedelaars ge

signaleerd die hun intrek in het huis hadden

genomen. De onheilspellende sfeer die de be

schrijving oproept wordt versterkt door de ver

melding van vele kraaien en reigers die op het

erf en in de resterende bomen waren neerge

streken. Het restant van de buitenplaats is op

een gegeven moment gesloopt. 17

Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden

De problemen hadden echter ook een positie

ve kant. Ze creëerden een voedingsbodem

voor allerlei bedrijfsmatige aanpassingen en

vernieuwingen door de boeren die een belang

rijke basis vormden voor het herstel na 1750.

Ook de overheid droeg haar steentje bij. De

moeilijke financiële situatie van de Staten van

Holland als gevolg van de enorme achterstan

den in de afdrachten van de verpondingsaan

slagen door de boeren in de dorpen, was een

belangrijke stok achter de deur en dwong de
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Door de boterkarn, soms uitgerust met allerlei mechanische snufjes, verbeterde de kwaliteit van de boter.

Uit ]. L. Franccj van Berkhey, Natuurlijke historie van Holland, Amsterdam 1769-1811.

overheid tot het nemen van allerlei financiële

maatregelen. Mede hierdoor maakte de vee

houderij tot in de eerste helft van de i9e eeuw

een opmerkelijk groei door.

De voorspoed was mede te danken aan de

sterke bevolkingsgroei die een aanzienlijke

stijging van de prijzen van agrarische produc

ten tot gevolg had, ook van kaas en boter. Bo

vendien was er een toenemende vraag van de

buitenlandse markt. Een extra meevaller voor

de (pacht)boeren was dat de pachtprijzen bij

deze prijsgroei achterbleven. Het ging de boe

ren dus voor de wind en de veestapels werden

uitgebreid, juist ook in onze streek, die zich in

het begin van de i9e eeuw nog steeds onder de

gebieden met de grootste veedichtheid in de

Nederlanden schaarde.18 Kortdurende perio

den van veepest in die tijd was men redelijk de

baas.

Het zuivelbedrijf stond op een hoog niveau en

een melkgift van circa 4000 liter per jaar was

geen uitzondering: het dubbele in vergelijking

met de i7e eeuw. In de gebieden in Holland die

het van vollemelkse kaas (kaas van niet-afge-

roomde melk) moesten hebben - waaronder

ook de Zeevang - gingen de boeren over op

een bereidingswijze die de kaas minder vet

maakte. Dit kwam de duurzaamheid ten goe

de. De veehouderij ontwikkelde zich steeds

commerciëler. Alkmaar en Hoorn hadden de

belangrijkste zuivelmarkten, maar daarnaast

trokken Medemblik, Enkhuizen, Monnicken-

dam en niet te vergeten Edam, steeds meer

kaashandel naar zich toe. Vooral na 1776 groei

de het aanbod van kaas aan de Edamse waag

spectaculair tot ruim twee miljoen pond. De

bouw van een nieuwe kaaswaag op een voor

kaaswagens en boten beter te bereiken plek

dan de oude waag bij de Dam - het Jan van

Nieuwenhuizenplein - was ongetwijfeld aan

deze toestroom van kazen te danken. Maar er

was ook iets anders in het spel: het schijnt dat

voor de wagen in Hoorn en Purmerend een ta

riefsverhoging was doorgevoerd, zodat de

kaas uit deze ressorten voor een deel naar an

dere wagen werd getransporteerd. Daarvan

heeft Edam geprofiteerd.

De kalvermesterij was in die decennia in de

Zeevang van weinig betekenis. Dit blijkt uit

het lage percentage jongvee in Edam en de
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De droogmakerijen, euforie van het 'Nieuwe Land'

Zeevang rond 1800. Dat bedroeg slechts twin

tig procent van de totale veestapel. Het fokken

van vee liet men aan anderen over en alle in

spanningen waren gericht op een zo groot mo

gelijke melk (= kaas-)productie.

Varkens en schapen

Een aspect dat in het bronnenmateriaal van de

Zeevang totaal niet wordt aangeroerd, is de

varkenshouderij. Deze is te beschouwen als

een noodzakelijk complement van de zuivel

bereiding vanwege de bestemming die aan de

bijproducten gegeven moest worden (wei en

karnemelk). Blijkbaar hielden de Zeevangse

boeren zich steeds meer met de varkensmeste-

rij bezig en begin 1800 wroetten zo'n 20 tot 25

varkens op iedere 100 koeien in de polder. In

de Beemster lag deze verhouding ten gunste

van de varkens nog hoger. De varkensmesterij

had daar de ossenweiderij opgevolgd en leid

de in de droogmakerij een niet onbetekenend,

eigen leven.

Maar ook de schapenhouderij kon zich in een

groeiende belangstelling verheugen en het

aantal schapen nam aanzienlijk toe. Door de

bloei van de agrarische sector steeg het aan

zien van de boer. De Beemster boer pronkte

graag met zijn herwonnen welvaart door een

verveelvoudiging van zilveren knopen aan

zijn kleding.

De i8e eeuw was een tijd met veel economi

sche turbulentie. De veeziektes ontwrichtten

de agrarische sector en knaagden aan het be

staan van iedere boer, maar bevolkingsgroei,

toenemende overheidsbemoeienis, bedrijfs

matige innovaties en industriële ontwikkeling

en vormden een vruchtbare voedingsbodem

voor heroriëntatie van de veehouderij. Dit pro

ces kreeg in de i9e eeuw een succesvolle voort

zetting.

Koeien in de Zeevang, een beeld van alle tijden. Op de achtergrond de Grote Kerk.

Hi
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GEEN TIJD, DIE STIL STAAT

Traditionele boerderijen

Stolpen zijn tot ver in de 20° eeuw in gebruik

gebleven, ook in en rond Edam. Pas de schaal

vergroting en de voortschrijdende mechanisa

tie in de periode na de Tweede Wereldoorlog

maakten, dat deze traditionele boerderijen

steeds minder voldeden aan de eisen, die het

moderne landbouwbedrijf stelde. Dat de

Noordhollandse boeren toch nog zolang uit de

voeten konden op hun oude boerderijen zegt

natuurlijk wel iets over de efficiënte indeling

en de praktische bruikbaarheid van deze eeu

wenoude boerderijtypen. Al kan het ook doen

denken, dat er eeuwenlang weinig veranderde

in de bedrijfsvoering op de Noordhollandse

boerderij en de tijd dus heel lang heeft stil ge

staan. Bij het zien van oude foto's van met de

hand gemolken koeien of met de zeis gemaaid

gras dringt die gedachte zich alleen maar ster

ker aan ons op.

Hooivaren, eindelijk wordt de boerderij bereikt, circa 1960.
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Zicht op tijd

Op deze manier gesteld, is dit denkbeeld ook

niet geheel onjuist. Want inderdaad zal het op

een Noordhollandse boerderij in de beginjaren

van de 20e eeuw niet zo heel veel anders zijn

toegegaan dan op haar voorganger uit de vf

eeuw. De stalling van het vee, de hooi- en de

mestopslag, het melken, het maaien en het ka

zen, het zal in wezen allemaal niet heel veel

verschild hebben van hoe een boer en een

boerin dat rond 1650 deden. Die zouden het

werk op een boerderij van rond 1900 nog vrij

makkelijk hebben kunnen overnemen. Maar

niet meer op een boerderij in 2003. Daarvoor is

de modernisering op het boerenbedrijf in de

afgelopen halve eeuw veel te ingrijpend ge

weest. Ook de omvang van het areaal, dat zo'n

vijftig jaar geleden voor de boerenbedrijven

rond Edam en in de Zeevang uitkwam op een

gemiddelde van tien tot vijftien ha, kenmerkte

zich zelfs toen nog door i7e-eeuwse propor

ties.1 En voor het gemiddelde aantal koeien

(twaalf tot zestien) gold hetzelfde.2 Maar niet

meer in 2003. Want in de huidige tijd moet een

veehouder op z'n minst over een veelvoud

van dat aantal beschikken om z'n bedrijf le

vensvatbaar te doen zijn.

Het gevaar van zo'n terugblik vanuit het he

den is echter, dat we daardoor (te) weinig oog

hebben voor ontwikkelingen in eerdere perio

den. En dat we het zicht verliezen op vernieu

wingen, die reeds in de 19" en in het begin van

de 20e eeuw op de boerderijen plaats vonden.

Want dat de tijd hier toen stil gestaan zou heb

ben is een voorstelling van zaken, die de toe

risten van die dagen misschien heeft aange

sproken, maar die allerminst strookte met de

toenmalige werkelijkheid. Hoe ouderwets be

paalde gebruiken ook mochten aandoen.

Vettere en magerder jaren

Het boerenbedrijf in Noord-Holland herstelde

zich in het laatste kwart van de i8e eeuw van

een langdurige periode van stagnatie. In het

vorige hoofdstuk is dit reeds aan de orde geko

men. Die minder goede tijden waren boven

dien gepaard gegaan met de nodige ramp

spoed, waaronder hevige veepestepidemieën.

Daar waren veel Edamse koeien het slachtoffer

Boerderij Weltevreden van de familie Beets aan liet Volendammerpad, circa 1955.

24

Geen tijd, die stil staat

van geworden. Vanaf ongeveer 1770 echter

brak voor de boeren een periode van voor

spoed aan, die zich tot na de Napoleontische

tijd, dus na 1813, voortzette. De prijzen voor

boter en kaas lieten een gemiddelde stijging

van 50 procent zien en dat had de boeren ertoe

gebracht hun veestapel uit te breiden.3 De

Edamse boeren waren daarin niet achter ge

bleven. En naast grotere aantallen rundvee

was er sprake van een toename van het aantal

schapen.4

Rond 1817 werd deze opgaande lijn onderbro

ken, maar deze inzinking trof de veehouderij

niet erg diep. Tot in de jaren zeventig van de

i9e eeuw hebben de Edamse veehouders zich

kunnen verheugen in een tijd die hun redelijk

gunstig gezind was. Want als voor Nederland

als geheel in de jaren 1845-1865 de export van

kaas met 130 procent toenam en die van boter

met 175 procent5, dan moeten de Edamse boe

ren daar eveneens een aandeel in hebben ge

had. Wat niet wil zeggen dat er voor de boeren

nooit reden tot klagen is geweest. Want de

trends in marktprijzen of de curves van aantal

len runderen geven slechts een algemeen

beeld en ze onttrekken tegenslagen, waar indi

viduele boeren altijd mee te kampen hadden,

aan onze waarneming. Reden om voorzichtig

heidshalve niet zonder meer van 'vette' maar

van 'vettere' jaren te spreken. Ze zouden tot

aan het laatste kwart van de i9e eeuw aanhou

den, maar toen plaatsmaken voor een periode

van 'magerder' jaren.

Veeboeren en kazende boerinnen

"De landbouw bestaat hier voornamelijk in

melkerij tot het maken van kaas, terwijl het ge-

maak van roomboter veelal zeer gering is",

heette het in het Verslag over den Landbouw

in de Gemeente Edam over 1870.'' De meeste

boeren in en rond Edam waren inderdaad vee

houders en dat waren ze al sinds eeuwen. Het

veenweidegebied in de Zeevang en de Zuid

polder (het 'oude land', dat zich ten noorden

en ten zuiden van de stad uitstrekte) leende

zich voor weinig anders. Daarnaast hielden

veel boeren in en rond Edam schapen en één of

meer varkens. Verder werd er nog enige tuin

bouw bedreven en waren er enkele boomgaar

den.

Was het zware werk op een boerderij, zoals het

Een Noordhollandse boerin bezig met de bereiding van

Edammer kaas. In de met een doek afgedekte schaal bevindt

zich de melk en de stremsel. In de houten kaaskoppen wordt

de gestremde melk (de wrongel) gedrukt.

Steendruk, ].]. van Brederode (foto Zwarthoed, Volendam).

maaien en hooien, vooral de taak van de boer,

een belangrijke bijdrage aan het inkomen van

een boerengezin werd geleverd door de boer

in. Want de kaas- en boterproductie, die in die

dagen nog geheel op de boerderij plaats vond,

was van oudsher hun werk. Dat zou pas met

de komst van de melkfabrieken tegen het eind

van de 19C eeuw en het begin van de 20° eeuw

gaan veranderen, al zette menige boerin de

traditie van het zelf kaas maken nog een tijd

lang voort. Op de boerderij van de familie

Buyten bijvoorbeeld werd nog tot 1938 zelf ge

kaasd.7 Voor de boterproductie gold hetzelfde.

De in 1944 geboren Siem Beets kent het recept

nog: "melk zuur laten worden, karnen, kne

den en inpakken met het keur van het zuivel-

bureau. Het werk viel mee, maar het schoon

maken (achteraf) was des te meer werk".8
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Koeboten in en aan de Brouwersgracht, circa 1900, coll. ]. Koek.

Heel wat boeren hielden naast hun melkvee
ook schapen en bovendien één of meer var
kens. Zo werden er binnen de gemeentegren
zen van Edam (het grootste deel van de Zee
vang viel hier buiten) in 1862 naast 1752 melk
gevende koeien (de stieren en 262 kalveren
niet meegerekend), maar liefst 4483 schapen
geteld. Hun wol leverde veel boeren een aar
dige bijverdienste op. Grazende schapen wa
ren bovendien goed voor de weilanden. Het
gemiddeld aantal schapen was in de jaren
rond 1900 overigens met ongeveer een kwart
afgenomen.
Vergeleken met het aantal schapen was het

aantal varkens in 1862 veel kleiner: 306. De
jaarlijkse aantallen fluctueerden sindsdien wel
wat, maar bleven gemiddeld toch tamelijk con
stant, in ieder geval tot aan de eeuwwisseling.9

Roeiboten en koeboten
Of de Edamse boeren in gelijke mate als de ge
middelde Nederlandse veehouder geprofi
teerd hebben van de gunstige gang van zaken
in de veeteelt in de voor-vorige eeuw laat zich
niet zo gemakkelijk vaststellen. Mogelijk was
het eerder iets minder dan iets meer, wat te
maken had met het arbeidsintensieve karakter

Kaas en boter werden van oudsher op de boerderij
gemaakt en door de boeren zelf naar de markt ge
bracht. Bij de meeste boeren ging dat per boot. Pas
in de 20' eeuw werd de kaas- en boterproductie ge
leidelijk door de fabriek overgenomen. De berei-
dingsivijze was in wezen niet erg veranderd al
hadden er sinds de 17'' eeuw wel enige aanpassing
en plaatsgevonden. Met oog op de hygiëne was het
toenemend gebruik van aardewerken of metalen
oproomvaten, die de houten tobbetjes geleidelijk
vervingen, van belang. Verder waren de boerinnen
er in de beginjaren van de 19'' eeuw toe over

gegaan de kaas minder vet te maken, zodat deze
sneller rijpte en dus eerder naar de markt gebracht
kon worden. Ook werd het in deze tijd steeds ge
bruikelijker om alleen 's ochtends te kazen. Tot dan
toe had het kaasmaken altijd direct na het melken
plaatsgevonden, dus tweemaal daags. Het eenmaal
per dag kazen bracht met zich mee dat de (afge
roomde) avondmelk bewaard moest worden en dat
vereiste weer grotere kelders of koelbakken, want
veel boerderijkelders waren daar onvoldoende op
berekend.'"
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van hun bedrijven. Want door de vele water
wegen en sloten in het gebied waren de meeste
weilanden slechts over water bereikbaar, ter
wijl hun weilanden vaak over meerdere kavels
versnipperd waren. Bij deze 'vaarboerderijen'
vond het meeste vervoer van mest, koeien,
werktuigen of hooi over water plaats. Ook het
vervoer naar de markt ging vaak per schuit.
Behalve over een roeiboot beschikten de boe
ren meestal over een (grotere) koeboot. Daar
konden wel zes tot acht koeien tegelijk in, al
"ging dat", zo vertelt Jan Uitentuis, "niet altijd
even gemakkelijk. Ze stapten er wel eens net
zo makkelijk aan de andere kant weer uit. Om
zo'n koe weer in de boot te krijgen was geen si
necure"." De mest moest eveneens per boot
worden afgevoerd om daarna met de hand
over het land verspreid te worden. Dat was
zwaar en tijdrovend werk, zoals Siem de Boer
zich nog goed kan herinneren. Alleen voor het
eggen met de 2,5 meter brede mesteg, dat ertoe
diende om de mest beter in de grond te laten
'weggroeien', werd vervolgens een beroep op
paardenkracht gedaan.'2
Dat het versnipperd zijn van hun land over

Klaas Vinken zijn dochter gaan melken, circa 1960.

verspreid liggende kavels een efficiënte be
drijfsvoering in de weg stond mag duidelijk
zijn. Al zal het structurele nadeel, dat 'vaarbe-
drijven' ten opzichte van 'rijbedrijven' had
den, pas zwaar zijn gaan wegen toen in de 20°
eeuw trekkers en grote landbouwmachines
hun intrede op het boerenbedrijf deden. Toch
waren de beperkingen, die de natuur en de
verkaveling aan het vaarbedrijf stelden, er
reeds in de daaraan voorafgaande eeuwen
verantwoordelijk voor dat de meeste van deze
boerderijen nauwelijks konden worden uitge
breid. En in ieder geval in vergelijking met an
dere bedrijven achterbleven in hun rende
ment.

Knechten, loonwerkers en gezinsleden
In dit verband kan worden opgemerkt, dat het
beroep op arbeidskrachten van buiten het ei
gen gezin in ieder geval in het midden van de
20e eeuw naar verhouding niet heel erg groot
was (over eerdere periodes ontbreken voorals
nog cijfers). Ongeveer een kwart van de bedrij
ven maakte toen gebruik van vreemde ar
beidskrachten. Voor het grootste deel ging het
daarbij om tijdelijke (losse) arbeiders of loon-
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Gerrit Dik, dijkgraaf van de Zuidpolder, melkend in

de stal, circa 1960.

werkers, die vooral werden ingezet bij het

maaien, hooien, mesten of greppelen.13 Nog

geen tien procent van de boerenbedrijven in de

Zeevang had vaste knechten in dienst. En in

totaal werd slechts zo'n zeven procent van al

het werk door vreemde arbeidskrachten ver

richt.14 Het ontbreken van een omvangrijke

groep landarbeiders wordt als een van de oor

zaken genoemd, dat de boeren in Waterland

niet al te veel standsbesef kenden.15 Voor

Edam gold hetzelfde. Volgens Aafke de Heer-

Hulskemper stond een knecht in hoog aanzien

bij de boer en zijn familie.16

Beduidend groter was het beroep op de ar

beidskracht van de gezinsleden, in de eerste

plaats de inwonende zoons, maar ook echtge

notes en dochters. Zij namen in de jaren vijftig

van de 20e eeuw zo'n dertig procent van het

werk voor hun rekening. Neeltje (Nel) de

Waart-Buyten herinnert zich, dat "alleen in

uitzonderlijke gevallen hulp van buitenaf

kwam". Zelf moest zij vanaf haar zestiende

jaar gaan meehelpen op de boerderij, wat ze

zelf aan het hoofd van haar school moest ver

tellen: "Ga maar zeggen tegen het hoofd, we

hebben een knecht nodig".17

Of in eerdere perioden een vergelijkbaar groot

beroep op het eigen gezin (en naar verhouding

weinig op vreemde arbeidskrachten) gedaan

werd, is daarmee natuurlijk niet gezegd. Maar

bij een gemiddelde bedrijfsgrootte, die de

meeste boeren in staat stelde hun bedrijf met

de hulp van gezinsleden te 'runnen', ligt dat

zeer voor de hand.

De rol van het paard

Tot ver in de 20e eeuw bleven veel boerderijen

in en rond Edam vaarbedrijven. En dan heb

ben we het met name over boerderijen in de

stad en op het 'oude land'. Voor de Purmer

geldt een ander verhaal, maar hier was naar

verhouding ook meer akkerbouw. Overigens

waren er ook op het 'oude land' wel 'rij-bedrij-

ven'. Het meest in de Zuidpolder, die minder

waterrijk was dan de Zeevang. En een aantal

boerderijen zal zowel vaar- als rijbedrijf ge

weest zijn, met zowel kavels, die alleen per

boot bereikbaar waren als kavels, waar men

ook over de weg kon komen.

Nogal wat boeren in Edam beschikten over

paarden. In 1862 werden er 111 geteld. Gezien

dit vrij grote aantal zal het daarbij zowel om

boeren op het 'oude land' als om boeren in de

Purmer zijn gegaan. Maar hoe de paarden

over de verschillende boerenbedrijven ver

deeld waren is niet na te gaan. In het "Jaarlijks

Verslag betrekkelijk de Landbouw in de Ge

meente Edam" over 1862 wordt gesproken

over het "in de laatste jaren vooral in de Pur

mer vrij algemeen gebruik van de kar tot ver

spreiding van de ier of urien van het rundvee

over het land". Die kar zal door een paard ge

trokken zijn. Paarden werden echter ook ge

bruikt bij het trekken van hooischudders en

hooiharkers. Daarvan waren er in de jaren

tachtig en negentig van de 19" eeuw al enige

tientallen in gebruik. Ook bij boeren van vaar

bedrijven, zoals op de stadsboerderij aan het

Groenland van Tames Buyten, die land had in

de Zeevang.19 Hiervoor hoorden we Siem de

Boer al vertellen, hoe paarden werden ge-

Tweepaards maaimachine, niet Kees Molenaar, in 1957.
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Opa jan Hooijberg uit Middelie verweidt zijn paard, circa 1960.

bruikt om de mesteg te trekken, eveneens op

land in de Zeevang. En er zijn ook prachtige

foto's bewaard gebleven van paarden, die met

de schuit naar de wei geboomd werden.1" Aan

de andere kant zullen we nog zien dat het ge

bruik van (door paarden te trekken) maaima-

chines aan het begin van de 20e eeuw nauwe

lijks van de grond kwam. Het vaarbedrijf leen

de zich daar kennelijk niet voor.

Zelfs in 1956 telden de 208 bedrijven in het ge

hele Zeevangsgebied (dus zonder de Zuidpol

der en de Purmer) nog altijd 134 werkpaarden.

Of misschien wel juist in de Zeevang. Want

een paard laat zich gemakkelijker per schuit

vervoeren dan een trekker.

Maar al boden de vaarbedrijven onvoldoende

mogelijkheden voor grootschalige uitbreiding,

toch lijkt de bouwactiviteit van nogal wat

Edamse agrariërs in het tijdvak tussen 1830 en

1885 erop te wijzen, dat velen van hen in deze

tijd goed boerden. Ook op het 'oude land'. Van

de 34 boerderijen, die we momenteel in en

rond Edam nog aantreffen dateren er tenmin

ste 12 uit die periode en slechts 9 uit de periode

daarna (van 11 boerderijen was het bouwjaar

vooralsnog niet vast te stellen en een tweetal

was nog ouder).21 Siem Beets verklaarde de

bouw van nogal wat stolpen rond 1880 uit de

verdiensten, die boeren tijdens de Frans-Duit

se oorlog wisten te maken.22

Akker- en tuinbouw

Behalve de veeteelt beleefden ook de Neder

landse akker- en tuinbouw een periode van

voorspoed in het tweede en derde kwart van

de 19' eeuw, met graanprijzen, die eind jaren

zeventig ongeveer de helft hoger lagen dan in

de magere jaren twintig en dertig van de 19"

eeuw.21 Maar rond Edam zullen daar weinig

boeren van geprofiteerd hebben. Want de ak

ker- en tuinbouw was hier niet van grote bete

kenis en beperkte zich hoofdzakelijk tot de

Purmer.

Hoeveel Edamse boeren in de akkerbouw een

(gedeeltelijke) bron van bestaan vonden is

moeilijk te zeggen. Veel bedrijven in de polder

hadden namelijk een gemengd karakter, want

al vrij snel na het droogvallen van de Purmer

in de 17" eeuw was duidelijk geworden dat de

zware zeeklei (in combinatie met een vrij hoge

grondwaterstand) zich veel minder goed voor

akkerbouw leende dan was gehoopt. Uitein

delijk bleef nog geen tien procent in gebruik
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als bouw- en tuinland.24 In 1862 ging het daar
bij om de verbouw van gerst, haver, mosterd
zaad, paardenbonen, aardappelen, "moezerij"
(groenten) en fruit.25 Later, in de 20e eeuw,
kwam daar enige verandering in, toen tijdens
de Eerste Wereldoorlog weidegebied op last
van de regering 'gescheurd' werd en in bouw
land omgezet.2'1 Dit vanwege de tekorten aan
graan in deze oorlogsjaren. In de jaren dertig
van de 2oe eeuw was ongeveer tien procent
van alle boerengrond rond Edam in gebruik
als bouwland (en daarvan overigens slechts
weer ééntiende als tuingrond). Bij de akker
bouw ging het toen vooral om tarwe, erwten,
koolzaad, karweizaad, aardappelen en suiker
bieten.27
Anders dan akkerbouw was tuinbouw ook op
het 'oude' land goed mogelijk. In hoeverre de
ze door afzonderlijke tuinders werd bedreven
of dat het voornamelijk ging om boeren en
boerinnen, die een groentetuin 'ernaast' deden
is moeilijk te zeggen. Maar het moet wel wat
hebben opgebracht, want "de Edamsche
groenten zijn door de huismoeders in de om
streken (Purmerend, Monnickendam, Broek in
Waterland) zeer gezocht".2*1

Crisis
Aan de jaren van relatieve voorspoed kwam
echter in het laatste kwart van de 19" eeuw een
einde. Rond 1875 brak een agrarische crisis uit,
die zijn oorsprong vooral in de akkerbouw
vond. Die kreeg namelijk steeds zwaardere
concurrentie te verduren van het goedkopere
graan, dat vanuit Amerika werd ingevoerd.
Zoals uit het voorafgaande afgeleid kan wor
den, zullen daar in en rond Edam niet veel
boeren hinder van hebben ondervonden. Maar
ook de veehouders werden door de crisis ge
troffen. Behalve conjuncturele oorzaken was
daar een aantal structurele oorzaken voor aan
te wijzen. Zo ondervond met name de boterex-
port naar Engeland steeds meer concurrentie
van Normandische en Deense boter, die beter
van kwaliteit was. Dat kwaliteitsverschil liet
zich onder andere verklaren uit de fabriekma
tige boterproductie, waarin Denemarken
voorop liep. Het gevolg van die fabriekmatige
productie was een meer constante en uniforme
kwaliteit, terwijl de Nederlandse, nog altijd op
de boerderij vervaardigde, boter vaak grote
verschillen in kwaliteit liet zien. Daar kwam
nog bij, dat het toezicht tekort schoot, waar
door minder bonafide handelaren de kans kre-

Op naar de slacht...., circa 1900. Collectie Vereniging Oud Edam.

30

Geen tijd, die stil staat

gen met de kwaliteit te sjoemelen, bijvoor
beeld door de boter met andere vetten te men
gen. Daarnaast werd de boterafzet ook nog
eens bedreigd door de groeiende productie
van margarine, die overigens ook als boter
werd verkocht. Een en ander had een aanzien
lijke daling van de boterprijs tot gevolg (onge
veer twintig procent in de periode 1871 tot
1895) en die zal zich ook in Edam en omstre
ken hebben doen voelen.29 Al kan de prijsval
enigszins gecompenseerd zijn geweest, door
dat tegelijkertijd de prijs van veevoer daalde.
Hoe zwaar de Edamse boeren feitelijk door de
landbouwcrisis getroffen werden is moeilijk
na te gaan. De hiervoor al opgemerkte bouw
van nieuwe boerderijen zou er op kunnen wij
zen, dat in ieder geval sommige boeren de eco
nomische tegenwind redelijk wisten te trotse
ren. Al kan dit ook op een optimisme onder de
boeren wijzen, dat nog uit de voorafgaande ja
ren van voorspoed stamde, maar waarvoor la
ter een rekening in de vorm van zware rente
lasten gepresenteerd zou worden.
Zeker is echter, dat de crisis de tekortkoming
en, die het boerenbedrijf ook in deze streek
kenmerkten, duidelijk aan het licht bracht en
de boeren met de neus op de feiten drukte.

Streven naar verbetering
Het besef dat de bakens moesten worden ver
zet en dat de boeren met hun tijd mee dienden
te gaan, moet overigens al eerder onder de
Edamse boeren aanwezig zijn geweest. Dat
blijkt uit het feit, dat een aantal van hen lid
werd van de in 1847 opgerichte Hollandsche
Maatschappij van Landbouw. Deze als liberaal
te kenschetsen organisatie streefde ernaar
door voorlichting en deskundigheidsbevorde
ring de positie van de boeren te verbeteren en
hen met moderne landbouwmethoden en
werktuigen vertrouwd te doen geraken. Over
igens werd de maatschappij in bestuurlijk op
zicht vooral getrokken door burgers van naam
en nog lange tijd bleef het aantal boeren, dat
een bestuursfunctie vervulde, gering. De
maatschappij kende van meet af aan een Afde
ling Beemster-Purmerend-Edam en misschien
zegt de volgorde waarin de plaatsen genoemd
staan wel iets over de omvang van de respec
tievelijke afdelingen. Een 'heer' met een klin
kende naam, te weten jhr. mr. D.R. Gevers

Deynoot, was jarenlang de spil van de afde
ling, maar daarnaast speelden ook de bekende
Beemster veehouders Jacobus Bouman en
Wouter Sluis een belangrijke rol in deze afde
ling. Zij vervulden een pioniersrol bij de intro
ductie van allerlei vernieuwingen op het ge
bied van landbouw en veeteelt.30 Dergelijke
voortrekkers deden in Edam in eerste instantie
minder van zich horen.
Toch ontstond enige tientallen jaren later on
der de leden in Edam en de Zeevangsdorpen
(met name Middelie, Kwadijk, Warder, Oost
huizen en Hobrede) de behoefte om een eigen
afdeling te gaan vormen, omdat het gevoel
was ontstaan dat Edam binnen de "grote Afde
ling Purmerend Beemster niets betekent en
nimmer iets zal kunnen beteekenen".'1 Het be
treffende verzoek werd door het hoofdbestuur
ingewilligd en zo werd nog vóór de zomer van
1885 een aparte afdeling van de Hollandse
Maatschappij van Landbouw voor Edam en
de Zeevangsdorpen opgericht. Ook in deze af
deling speelden 'heren' een belangrijke rol, zo
als de samenstelling van het eerste bestuur laat
zien. Voorzitter was H. Calkoen, burgemeester
van Edam, en ook J.E.H. Wilterdink (secretaris)
en de bestuursleden Teengs (penningmeester)
en D.F. Pont behoorden tot de gegoede burgerij
van Edam. Maar van bijna alle overige be
stuursleden weten we met zekerheid dat ze
boer waren. Zoals D. Uitentuis (boer in de Pur-
mer), W. Jzn.Tuijn (veehouder in de Purmer), J.
de Boer Wz. (boer in Edam), J. Hooiberg (boer
in Middelie) en P. Bark (boer, vermoedelijk in
Middelie). Bij C. de Vries gaat het vermoedelijk
om een boer uit Kwadijk.32 Dat het om een le
vensvatbare afdeling ging bewijst het ledental.
Dat bedroeg bij de oprichting 137, waarvan er
84 reeds lid waren van de afdeling Beemster-
Purmerend-Edam, terwijl de overige 53 als
nieuwe leden konden worden ingeschreven.
Op een totaal van zo'n 450 veehouders (maar
daar zijn waarschijnlijk de zeer kleine bedrij
ven van minder dan 3 ha bij inbegrepen) mag
dat een respectabel aantal heten.33

Een tentoonstelling en een fietswedstrijd
De nieuw opgerichte afdeling Edam en Zee
vangsdorpen werd meteen actief. Zo werden
er op de najaarslammerenmarkt van Edam
prijzen en premiën toegekend voor de twaalf
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als beste gekeurde lammeren en voor de groot
ste aantallen aangevoerde lammeren. Een
krachttoer moet vervolgens de organisatie van
een grote landbouwtentoonstelling in het jaar
daarop zijn geweest. Maar deze tentoonstel
ling werd een groot succes. Nieuwe ontwikke
lingen op het gebied van kaasbereiding, het
gebruik van krachtvoer en de tuinbouw en
bloementeelt genoten veel belangstelling. Ook
werden prijzen uitgereikt aan de beste melkge
vende koeien (waarbij het vetgehalte werd be
paald met behulp van het 'apparaat' van Prof.
Soxblet uit München) en aan de beste stieren.
Bovendien werd een onderscheiding toege
kend aan de beste kaas. Tot de hoogtepunten
van de Edamse landbouwtentoonstelling be
hoorden verder het oplaten van postduiven en
een velocipèden-wedstrijd door leden van ver
schillende wielrijdersverenigingen. Dat lijkt in
eerste instantie wellicht weinig met het boe
renbedrijf te maken te hebben. Maar wie zich
realiseert hoezeer de fiets de mobiliteit op het
platteland heeft bevorderd, zal deze wedstrijd
achteraf minder als een curiositeit bezien. Bui
tengewoon ingenomen was het bestuur boven
dien met het bezoek, waarmee de minister van
Binnenlandse Zaken de tentoonstelling in
Edam vereerde. Burgemeester Calkoen sprak

Landbouwhuishoudschool in Purmerend, circa 1950.

daarbij zijn waardering uit voor de verdiensten
van de minister voor het landbouwbedrijf, met
name ook bij de bestrijding van veeziekten.34
En daarmee zijn we terecht gekomen bij de
overheid, want ook van die kant werd ingezien
dat er in de landbouw en de veehouderij iets
moest gebeuren en dat de overheid daarbij niet
werkloos aan de kant kon blijven staan. Een be
sef, dat door de landbouwcrisis van die jaren
alleen maar sterker was geworden.

Voorlichting en onderwijs
Om de slechte gang van zaken in de agrarische
sector te onderzoeken werd in 1885 de Staats
commissie voor de Landbouw in het leven ge
roepen, die door een uitvoerige enquêtering
de problemen inventariseerde en in 1890 daar
van verslag uitbracht.3' De commissie deed te
vens een aantal aanbevelingen om de proble
men te lijf te gaan. Daarbij werd de nadruk ge
legd op achtereenvolgens:
• Kwaliteitscontrole, in de eerste plaats op de

boterproductie.
• Betere voorlichting aan boeren en de instel

ling van landbouwonderwijs.
• Wetenschappelijk onderzoek op gebieden

als bemesting, voeding, teelt en zuivelberei
ding.

• Betere kredietverlening op het platteland.
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Met name op de eerste drie punten werd door
de overheid inderdaad actie ondernomen. Al
konden de vruchten daarvan eerst op de (mid
del-) lange termijn worden geplukt.
Met de controle op de boterproductie werd al
in 1889 ernst gemaakt door het aannemen van
de 'boterwet'. Deze werd in de daaropvolgen
de jaren nog een aantal malen aangescherpt,
wat "in 1904 leidde tot de invoering van een
door het buitenland erkende Rijksbotercontro-
le en Rijksbotermerk".3h Enige jaren later kreeg
ook de kaas een keurmerk: in 1913 het Rijks-
merk voor volvette kaas en in 1918 voor niet-
volvette kaas. Die merken werden door de
zelfkazende boeren gekocht, zo vertelt Neeltje
de Waart-Buyten "en op het doek gelegd voor

dat de kaas in de vorm ging".3.
Daarnaast werden op het gebied van de land
bouwvoorlichting door de overheid initiatie
ven genomen. Tot dan toe waren het vooral de
landbouwmaatschappijen, die cursussen ver
zorgden en door hen aangetrokken voorlich
ters spreekbeurten lieten houden. Ook de Af
deling Edam en de Zeevangsdorpen van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw
was vanaf haar oprichting in 1885 actief op dit
terrein. Daarbij werd veelvuldig een beroep
gedaan op de heer R Blokker, sinds 1889 on
derwijzer in de Purmer, die "pionierswerk
voor de landbouw in onze streek heeft ver
richt".38 Hij nam tot zijn pensionering in 1924
vele spreekbeurten voor zijn rekening over uit
eenlopende onderwerpen als het gebruik van
kunstmest of het fokken van melkvee, beide
uiteraard van groot belang voor het vergroten
van de opbrengst.39 Deze landbouwcursussen
konden zich steeds in een grote belangstelling

verheugen.

Rijkslandbou wieraren
Naast deze voordrachten en cursussen van de
Afdeling Edam en de Zeevangsdorpen van de
Hollandse Maatschappij van Landbouw, be
gon echter ook de overheid serieus werk te
maken van landbouwvoorlichting aan boeren.
Vanaf 1890 werden er in de verschillende pro
vincies Rijkslandbouwleraren (de latere Rijks-
landbouwconsulenten) aangesteld.4' In Gel
derland en Overijssel het eerst, Noord-Hol
land volgde in 1895. In 1898 wordt de heer
Keestra hier genoemd als (provinciale) zuivel-

consulent.41 Later, in 1927, komen we de heer
Smeding tegen als zijn opvolger. Daarnaast
wordt de heer Geijtenbeek als leider van de
landbouwcursus te Edam genoemd.4'
Het landbouwonderwijs kwam eerst later van
de grond. Want ondanks jarenlange pleidooien
van de Hollandsche Maatschappij van Land
bouw zou het nog tot 1927 duren voordat in
Purmerend een landbouwschool werd opge
richt. Edamse boeren als Siem Beets en Jan Ui-
tentuis behoorden tot de leerlingen.43 En de
hierboven genoemde Geytenbeek werd hoofd
van deze school. Daarnaast werden er vanaf
1931 tweejarige landbouwhuishoudcursussen
voor meisjes en jonge vrouwen gegeven op de

Voorlichtingsmateriaal over het fokken van vee

(coll. Waterlands Archief).

Wanneer men dieren wil fokken is het noodig de
productiviteit van alle koeien te kennen.

Daarom is het een eerste vereischte zich aan een
geregelde melkcontróle te wennen.

Wordt Ud
van ee"

Pokvereeni gmg

Het fokken met stieren van onbekende productie
en zonder afstammlngs bevllzen.

Is gelijk spelen in een loterij met veel nieten en
heel weinig prijzen
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school in Middelie.44 Het kan haast niet anders

dat ook dochters van Edamse boeren de weg

naar deze cursussen hebben gevonden.

In kredietverlening werd in Nederland voor

zien door de oprichting van talloze plaatselijke

Coöperatieve 'Raifeissenbanken' (boerenleen

banken), vaak (mede) op initiatief van de boe

ren zelf. Ook in Edam werd een boerenleen

bank opgericht, die zich aansloot bij de in

Utrecht gevestigde Coöperatieve Centrale

Raifeissenbank. Want voor het goede begrip:

er waren op dit terrein in Nederland twee lan

delijke organisaties actief: de Coöperatieve

Centrale Raifeissenbank te Utrecht en de R.K.

Centrale Boerenleenbank te Eindhoven.45 Dus

een 'algemene' en een 'katholieke' bank voor

de boeren, geheel volgens het patroon van het

verzuilde Nederland van die tijd. Later, toen

de zuilen afbrokkelden, zijn ze als RABO-Bank

samen verder gegaan.46

De geschiedenis van de Edamse vestiging is

voor zover bekend nog nimmer te boek ge

steld, reden dat we hier weinig kunnen vertel

len over deze plaatselijke bank.

Samen sterk

Samenwerking, zoals bij het opzetten van een

coöperatief kredietwezen, leverde ook op an

dere gebieden de sleutel tot de oplossing van

diverse knelpunten. Het voorbeeld was al eer

der gegeven door boeren in de Zeevang. Zo

bestond er al sinds 1869 in Middelie en vanaf

1886 in Oosthuizen een Onderling Veefonds,

dat uitkeerde in geval van verlies van vee.47

Edam volgde in 1890. Tien jaar later waren er

bij dit Onderling Veefonds 1320 stuks vee inge

schreven en telde het fonds 80 deelnemers (6,5

stuks vee per deelnemer). In 1902 maakte dat

zich sterk voor de aanstelling van een veever-

loskundige.'5 Later kwam er in Edam boven

dien nog een Vereniging tot Onderlinge Verze

kering van voor de slachtbank bestemd hoorn

vee.49 Inmiddels had Kwadijk toen al meer dan

tien jaar een eigen veefonds.

De coöperatie-vorm lag eveneens ten grond

slag aan de Coöperatieve Zuivelfabriek "Ons

Belang", die in 1907 in Middelie werd opge

richt50, waar ongetwijfeld ook Edamse boeren

hun melk heen brachten. Stuwende kracht

achter de oprichting van deze fabriek was de

heer J. Bark, ook wel "dikke Bark" genoemd.

De keuze voor een coöperatieve aanpak bij het

opzetten van nieuwe zuivelfabrieken kwam

voort uit de vrees, dat zuivelfabrieken, die in

handen waren van niet-agrarische onderne

mers, de boeren teveel zouden overleveren

aan het winstbejag van de fabrikanten. Voor de

oprichting van een zuivelfabriek en de daarin

te plaatsen stoommachine was echter nogal

wat kapitaal nodig en daar knelde menige

boerenschoen, of liever: klomp. Dat verander

de echter, toen in 1886 de handmatig te bedie

nen continue centrifugale separator werd uit

gevonden, waardoor kleinschalige zuivelfa

brieken (die minder investeringen vergden)

mogelijk werden. Het maakte de controle op

de boterproductie makkelijker, terwijl in een

zuivelfabriek meer aandacht aan de hygiëne

besteed kon worden dan op de boerderij. Met

de opkomst van de fabriekmatige zuivelpro-

ductie kwam geleidelijk aan een einde aan de

productie van kaas en boter op de boerderij

zelf, al hield menige boerin het zelfkazen nog

lang vol, zoals we hebben gezien.

Fabrieken

Ook in Edam bestond een zuivelfabriek. Deze

stond aan de Voorhaven. Siem de Boer, ook

wel Siem van Dove Willem geheten, bracht er

zijn melk heen en Jan Uitentuis herinnert zich

nog, hoe hij als jongen de melk met een hand

kar vanaf de ouderlijke stolp aan het Nieuw-

vaartje naar de melkfabriek aan de Voorhaven

bracht. Met de verhuizing van de melkfabriek

naar Middelie zal hij ingenomen zijn geweest,

want sindsdien werd de melk opgehaald. "

Van de geschiedenis van deze melkfabriek we

ten we verder niet veel. Een archief is er voor

zover bekend niet van bewaard. Op het Water-

lands Archief bevindt zich alleen een serie ba

lansen en de winst- en verliesrekeningen over

de periode 1920-1935.

In 1909 werd door de Afdeling Edam en de

Zeevangsdorpen van de Hollandse Maat

schappij van Landbouw een commissie be

noemd ter voorbereiding van de oprichting

van een inkoopcoöperatie.5 ' Die moest het ge

bruik van krachtvoer en kunstmest binnen

handbereik van de boeren brengen, want door

de particuliere handel werden aan de afzon

derlijke boer vaak (te) hoge prijzen in rekening

gebracht. Mogelijk is dat een verklaring voor
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Edamse zuivelfabriek aart de Voorhaven, circa 1900, foto WA.

Interieur kaasmakerij Edam. De nog jonge kazen drijven in een pekelbad. Rechts staan de kaasstolpen.
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het feit, dat het gebruik van kunstmest hier
lange tijd maar langzaam toenam. Al zal het
niet alleen daardoor zijn geweest. Met name
de oudere boeren redeneerden in de trant van
"vroeger hebben we het zonder kunstmest ge
daan, dus het zal onze tijd wel uitdienen".54 De
pleidooien van de heer Blokker en later de heer
Geijtenbeek hebben die weerstand in eerste in
stantie onvoldoende kunnen doorbreken. Het
initiatief van de afdeling leidde tot de oprich
ting van de Coöperatieve Inkoopvereniging
'Kwadijk e.o.'. Weldra gevolgd door een Coö
peratieve Graanmalerij in hetzelfde Kwadijk,
die evenals de melkfabriek tot bloei kwam. In
de jaren twintig wordt gesproken over een
bloei van beide coöperatieve fabriekend5
Coöperatie, de fabrieksmatige boter- en kaas
productie, het gebruik van kunstmest, controle
op de kwaliteit, een bewuste veefok en gerich
te voorlichting zouden vrucht afwerpen, al
ging daar in en rond Edam wel enige tijd over
heen. Over het algemeen geldt de periode na
1895 in Nederland als een tijd van economi
sche voorspoed, ook in de landbouw. Stijgen
de boterprijzen en een verdubbeling van de
kaasexport in de jaren tussen 1893 en 1913 ge
tuigen daarvan.' Het toezicht op de kwaliteit
had daar zeker aan bijgedragen. Rond 1910

deed de kwaliteit van de Nederlandse boter
niet meer onder voor de Deense.

Betere jaren
De goede gang van zaken weerspiegelt zich in
een aanzienlijke groei van de veestapel. Voor
Nederland als geheel nam die tussen 1895 en
1930 met meer dan dertig procent toe. De pro
vincie Noord-Holland kwam uit op een iets la
ger percentage. En er zijn meer tekenen, die er
op wijzen dat de Noord-Hollandse melkvee
houderij achterbleef bij (of beter: minder groei
de dan) de rest van het land. De omvang van
de veestapel per bedrijf bijvoorbeeld, die in
1910 in het Noord-Hollandse middengebied
op een gemiddelde van 13,3 stuks rundvee uit
kwam, waar de Friese boerderijen toen ieder
16,6 stuks rundvee hielden, de Utrechtse 17,7
en de Zuidhollandse 18. Alleen in het Overijs
selse weidegebied werd aanzienlijk minder
vee gehouden: gemiddeld 6,2 stuks per boer
derij.
Voorzover cijfers over het boerenbedrijf in en
rond Edam beschikbaar zijn, bevestigen deze
het beeld van geringere groei, zoals dat hierbo
ven van Noord-Holland is geschetst. Zo groei
de de veestapel binnen de gemeentegrenzen

Boerderij van de familie Dik tijdens de watersnood in 1916.
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van Edam in de laatste decennia van de i9e
eeuw van 2014 stuks rundvee in 1862 tot 2228
stuks rundvee in 1904. Een groei van ongeveer
tien procent dus. De varkens- en schapenhou
derij lijken eenzelfde beeld te geven. In de ja
ren rond de eeuwwisseling schommelde het
aantal schapen rond de 3000 stuks, wat een
stuk minder is dan in 1862, toen Edam 4483
schapen telde. Het aantal varkens was wel iets
toegenomen: van 306 in 1862 tot ongeveer 350
in de jaren rond de eeuwwisseling.
Als het de Edamse boeren in het eerste kwart
van de 20e eeuw desondanks toch nog redelijk
goed ging, zal dat vooral aan de gestegen prij
zen en/of aan de toegenomen melkgift per koe
moeten hebben gelegen. Het eerste was in de
ze periode zeker het geval, het tweede is veel
lastiger na te gaan. Het lijkt erop dat de Edam
se boeren in de eerste jaren van de 20e eeuw
nog geen al te groot beroep deden op kunst
mest en krachtvoer, zoals we hiervoor reeds
gezien hebben. Met de komst van de coöpera
tie zal het gebruik ervan gestaag zijn toegeno
men, maar bij het ontbreken van cijfers is het
verband met een verhoogde melkgift voorals
nog moeilijk aan te tonen. Maar zo'n verband
ligt natuurlijk wél voor de hand.

De kaasmarkt van Edam.

Einde van de kaasmarkt
De hoeveelheden van naar de Edamse kaas
markt aangevoerde kaas namen gestaag af. Be
halve door de concurrentie van andere mark
ten, schijnt dat mede het gevolg te zijn geweest
van het afnemend aantal zelfkazende boeren,
of liever boerinnen.1' Wel lijkt er in de jaren
voor de Eerste Wereldoorlog van een opleving
sprake: werd in 1911 ruim 270.000 kilogram
kaas aangevoerd, in 1914 was dit toegenomen
tot ruim 350.000. Maar in 1896 was het om
ruim 448.000 kilogram kaas gegaan en de neer
gang bleek tenslotte niet te keren. De Edam
mer kaasmarkt werd in 1923 opgeheven en Ta-
mes Buijten bracht zijn kazen sindsdien naar
de dinsdagmarkt in Purmerend. s
Dat voor veel boeren de gang van zaken in de
ze periode toch niet onbevredigend was, zou
ook kunnen blijken uit de bloei van de Afde
ling Edam en Zeevangsdorpen van de Hol-
landsche Maatschappij van Landbouw. In
1916 werden hier zelfs meer dan 200 leden ge
teld. In 1918 liep dat aantal terug, maar dat
vond zijn oorzaak toen in de oprichting van
een aparte afdeling in de Purmer/' Een af
scheiding, die ongetwijfeld begrepen moet
worden tegen de achtergrond van de toegeno-

kt — Edam
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men akkerbouw in de Purmer ten tijde van de
Eerste Wereldoorlog.
Kunnen we al met al dus van 'betere' jaren
spreken, toch was de voorspoed allerminst
grenzeloos. Daar was een aantal structurele
oorzaken voor aan te wijzen, zoals de beperkte
bedrijfsomvang en de natuurlijke omstandig
heden op het 'oude land' rond Edam en in de
Zeevang, waar de meeste boerderijen nog al
tijd vaarbedrijven waren. In de Purmer lag dat
anders en dat zal daar zeker in het voordeel
van de boeren hebben gewerkt.
Dat de weidepercelen alleen per boot bereik
baar waren had natuurlijk consequenties voor
de bedrijfsvoering, zoals we hiervoor al zagen
met de verspreiding van mest. Het nadeel
deed zich temeer gevoelen, omdat het land
vaak over allerlei kavels verspreid lag. Het
was tegen die achtergrond, dat door de Zee-
vangse boeren bijvoorbeeld ernstig getwijfeld
werd aan het nut van een maaimachine. Die
twijfel kwam naar voren in 1901, toen de heer
T. Heijnis op een afdelingsvergadering van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw op
perde of maaimachines niet toch een uitkomst
konden zijn in een tijd, waarin het steeds moei
lijker leek te worden om in de hooitijd maaiers
te krijgen. Ondanks de gerezen twijfel werd
besloten om fabrikanten uit te nodigen voor
deelname aan een maaiwedstrijd. Slechts één
fabrikant beantwoordde deze oproep, waarna
men het idee kennelijk heeft laten varen.60 Pas
vele jaren later zou het gebruik van maaima
chines langzaam maar zeker toenemen, al
duurde het nog tot in de jaren vijftig van de 20e
eeuw voordat op de meeste boerderijen - óók
op de vaarbedrijven - een maaimachine werd
aangetroffen. Vooral de machines van McCor-
mick werden populair.
De introductie van de melkmachine verliep
even moeizaam. Op een vergadering in 1924
werd een betoog gehouden over het nut van
deze machines en er werden excursies georga
niseerd naar bedrijven, die reeds een melkma
chine in gebruik hadden genomen. Maar in de
Zeevang zou het gebruik van melkmachines
nog zo'n 30 jaar op zich laten wachten.61

Donkere wolken
Ondanks een slecht jaar in 1921 verging het de
boeren in de jaren twintig over het algemeen

nog redelijk.02 Maar met het uitbreken van de
economische crisis in 1929 stapelden donkere
wolken zich boven de boeren van Edam en de
Zeevang op. Het achterblijven van de produc-
tiviteitsstijging begon zich nu onbarmhartig te
wreken. Temeer, omdat de overproductie in de
Nederlandse landbouw de prijzen van melk,
boter en vlees deed dalen. De devaluatie van
het Britse pond in 1931 trof de boterexport
naar Engeland gevoelig en zette de boterprijs
verder onder druk, met alle gevolgen voor de
verdiensten van de boeren.
Het water kwam de boeren tot aan de lippen te
staan of nog erger, want de kranten maken in
deze jaren melding van heel wat faillissemen
ten onder de boeren. De regering kwam de
melkveehoudende boeren in 1932 tegemoet
met de Crisis-zuivelwet."3 Een heffing op het
binnenlands gebruik van zuivelproducten (in
clusief vervangende producten zoals margari
ne), kwam ten goede aan de boeren, die een
richtprijs voor hun melk gegarandeerd kregen.
Daarmee steunde de consument in feite de
boer. Overigens kon die richtprijs niet gehand
haafd worden. Tegelijk probeerde de overheid
de melkproductie in te dammen door onder
andere het aantal kalveren, dat een boer mocht
houden aan een limiet te binden. Maar het
haalde niet veel uit. Voor de afzonderlijke boe
ren was immers de enige manier om hun inko
men niet verder achteruit te laten gaan het ver
kopen van meer melk. En meer melk konden
ze leveren, dankzij de inspanningen van de
voorafgaande jaren om de productie te doen
toenemen. Anders gezegd: de kunstmest, de
veefok, het verbeterde veevoer en de bestrij
ding van veeziektes hadden hun gewenste ef
fect gehad, om zich vervolgens als een boeme
rang tegen de boeren te keren.
In de verslagen van de Gemeente Edam over
deze jaren wordt gesproken over de "zeer
zware jaren, die de veehouders hebben door
gemaakt".'4 Het gemeentebestuur werd ge
confronteerd met Wachten, dat "de veehoude
rij door de vele regeeringsmaatregelen geheel
aan banden is gelegd" en dat de "verwachte
vooruitgang" ten gevolge "van de devaluatie
(van de Nederlandse gulden) een ijdele hoop
bleek, want de melkprijs is nadien gedaald en
de voederprijzen zijn gestegen".65 Het is be
grijpelijk, dat bij menige boer in deze jaren ge
voelens van verbittering ontstonden. Of berus-
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ting. En dat op vergaderingen de gemoederen
hoog konden oplopen. Politieke tegenstellin
gen lieten zich gelden, toen een aantal boeren
lid werd van de vereniging Landbouw en
Maatschappij, die steeds meer in het vaarwa
ter van de Nationaal-Socialistische Beweging
(nsb) geraakte. De Hollandsche Maatschappij
van Landbouw bleef zijn uitgangspunten echt
er trouw, wat de organisatie in de jaren van de
Duitse bezetting op een vergaderverbod
kwam te staan.66
Een lichtpuntje in deze donkere crisisjaren was
de totstandkoming van de nieuwe Pachtwet,
die zowel de pachters als de eigenaren veel
meer zekerheid gaf: de eersten, omdat ze erop
konden rekenen dat de vruchten van investe
ringen hun altijd ten goede zouden komen, de
laatsten, omdat zij zich verzekerd konden we
ten van een goed beheer van hun bezit. Positief
was ook dat de voorlichting aan boeren werd
geïntensiveerd. De rijkszuivelconsulent kreeg
een rijkslandbouwconsulent als collega. Deze
zou zich meer gaan richten op de technische
aspecten van het boerenbedrijf (mechanisatie,
inrichting stallen e.d.), alsook op vraagstukken
betreffende de bemesting en het veevoer. Hun
dienst kreeg daarbij ook een staf van zes a acht
man.67

Oorlog
Op de slechte jaren dertig volgden de donkere
oorlogsjaren. In de meidagen van 1940 bleven
Edam, de Zeevang en Waterland van ge
vechtshandelingen gespaard. Maar de inunda
ties in de Zeevang, bedoeld ter verdediging

Cor Mus op zijn hooiwagen bij de boerderij aan het
Oorgat, 1958.

van Amsterdam, troffen de boeren wél. Het
gras van hun ondergelopen weilanden had
sterk te lijden gehad van het water en de gras
mat herstelde zich niet overal even goed. Des
te erger was het, dat in het laatste oorlogsjaar
de weilanden op last van de Duitse bezetter
opnieuw onder water werden gezet. De gevol
gen voor de kwaliteit van het gras (en daarmee
ook van de opbrengst) bleven nog jaren merk
baar.
En dat was niet het enige, wat de boeren over
zich heen kregen. Verplichte leveranties en
nauwgezette controles daarop, gedwongen te
werkstellingen van boerenzoons, de angst ont
dekt te worden bij ontduiking van de regels,
bij het verbergen van onderduikers of bij deel
name aan het verzet, het zijn slechts enkele as
pecten, die het leven in bezettingstijd ken
merkten. En dan waren er nog de scheidslijnen
tussen 'goed' en 'fout', die voor veel onderlin
ge verbittering zorgden.
Tegenover de zorgen en het leed, die de oorlog
met zich bracht, staat opmerkelijk genoeg een
redelijke gang van zaken in de agrarische sec
tor, zeker in vergelijking met de voorafgaande
jaren.66 Het Gemeenteverslag over de jaren
1936-1945 heeft het zelfs over "zeer goede re
sultaten, ten gevolge van het ontbreken van
import".69 De schaarste dreef de prijzen op,
met name op de zwarte markt en daar hebben
ook sommige boeren in de Zeevang van ge
profiteerd. Misschien is dat de verklaring,
waarom er in het Gemeenteverslag over vee
houders als een "bevoorrechte kaste" wordt
gesproken. Maar of de goede boeren hier niet
over één kam worden geschoren met de slech
te, mag men zich afvragen. Hoe dat ook zij, de
bevrijding in 1945 maakte het mogelijk, dat
een nieuw begin kon worden gemaakt. En
daar waren de boeren in en rond Edam hard
aan toe.

Boeren op een andere schaal
In de na-oorlogse jaren hadden de boeren de
wind in de zeilen. Een gunstige melkprijs en
een minstens even gunstige richtprijs voor
slachtvee gaven de boeren de financiële ruim
te, die ze in de crisisjaren zo node hadden ge
mist. Ook de relatief laag blijvende pachtprij
zen droegen daaraan bij. Maar die financiële
ruimte hadden de boeren hard nodig. Want zij
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Piet en Jaap Steenman gaan via 'de tocht van Piet Hetjes'op weg naar Middelie, circa 1960.

stonden, net als alle andere burgers trouwens,

voor stijgende huishoudelijke uitgaven. Maar

bovendien voor de nodige bedrijfskosten,

want er moest nu eindelijk in de bedrijfsvoe

ring geïnvesteerd gaan worden. Te lang was

de productiviteit van veel boerenbedrijven in

en rond Edam achtergebleven. Te zeer werden

met name de vaarbedrijven in hun groei be

lemmerd door de natuurlijke omstandigheden

en hun te geringe schaal. Te weinig was er ge

mechaniseerd. En al werden de boeren econo

misch beschermd door de richtprijzen voor

hun producten, zoals die na 1958 binnen de

Europese Gemeenschap werden afgesproken,

dat nam niet weg dat de landbouwprijzen

voortdurend onder druk stonden.

Tegen deze achtergrond rijpte onder de boeren

in de Zeevang het inzicht dat diepgaande ver

anderingen onvermijdelijk waren en dat de

i7e-eeuwse leest, waarop het boerenbedrijf

hier in feite nog altijd geschoeid was, moest

worden verlaten. Men besefte dat een boeren

bedrijf alleen kon overleven door een aanzien

lijke schaalvergroting, een veel hogere graad

van mechanisatie, een veel intensiever gebruik

van kunstmest en een op een hogere melkgift

gerichte veefok. Schaalvergroting en mechani

satie waren hier alleen te realiseren door de

polder op de schop te laten gaan en tot een vol

ledige ruilverkaveling te komen. Over plan

nen daartoe werd sinds 1947 gesproken.

Dat een besluit hierover niet op een achterna

middag genomen werd mag duidelijk zijn.

Niet alle boeren waren op voorhand van de

noodzaak tot ruilverkaveling overtuigd en op

vergaderingen konden de gemoederen dan

ook hoog oplopen. Toch werd reeds in 1951 op

een vergadering van alle stemgerechtigde in

gelanden het besluit tot ruilverkaveling geno

men.70 De uitvoering zou in de daarop volgen

de jaren zijn beslag krijgen. Om de verander

ingen in de bedrijfsvoering te begeleiden en

boeren en boerinnen op technisch, economisch

en huishoudelijk gebied voor te lichten werd

bovendien een Streekverbeteringscommissie

in het leven geroepen71, waarin alle bestaande

landbouworganisaties samenwerkten. De me

dewerkers van de Streekverbeteringscommis

sie zijn met hun voorlichtingsactiviteiten en

adviezen voor de boeren van onschatbare

waarde geweest.
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Eeuwen ingehaald en een nog niet geschreven

geschiedenis

Rond 1967 was de ruilverkaveling van de Zee

vang officieel voltooid. Daarmee werd een

periode afgesloten, waarin de hier gevestigde

boeren in feite een veel grotere sprong in de tijd

hadden gemaakt. In 20 jaar tijd hadden zij op

z'n minst een eeuw overbrugd, zo het al geen

drie eeuwen waren. Vroeger of later is dat sa

mengegaan met de overname van het bedrijf

door een nieuwe generatie, die met beide be

nen in de 20e eeuw stond. Die generatie heeft

weer haar eigen verhaal. Dat is een verhaal van

ongekende groei van de melkproductie, van

een verdrie- of verviervoudiging van de vee

stapel, van ligboxstallen, van trekkers, melk

machines en mestinjectie, maar ook van melk

en mestquota, van gedetailleerde regelgeving,

hoge financiële lasten en van verplaatsing van

het bedrijf en de opslag naar nieuwe bedrijfsge

bouwen, silo's of kuilplaatsen. Wat vaak het af

scheid van de stolp als boerderij betekende, al

bleef deze bij velen als woonhuis in gebruik.

Maar dat is een verhaal, dat past in een geschie

denis, die nog geschreven moet gaan worden.
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HUISMANSWONINGEN EN STOLPEN

Van bedrijfsgebouw tot woonboerderij

Stolpen heten ze, al wordt ook wel van stelpen

gesproken: de voor Noord-Holland boven het

IJ zo karakteristieke boerderijen met hun im

posante pyramide-daken. Boerderijen, waarbij

alle functies van het boerenbedrijf, zoals vee

stalling, hooiopslag, berging en huisvesting,

onder één dak verenigd zijn. Stolpen en het

Noord-Hollandse landschap van boven het IJ

horen bij elkaar. Dat geldt dus ook voor Edam.

We hebben het dan niet alleen over de weide

gebieden rond de stad, want ook binnen de

vroegere vestingwallen van Edam treffen we

nog een aantal fraaie stolpen aan.

De veehouderij stelt nu heel wat andere eisen

dan in vroeger tijd. 'Vroeger' lijkt in onze ogen

een eindeloze periode van rust en mooie oude

tradities. Daar horen de stolpen ook bij, die

lang dé economische oplossing vormden voor

steeds veranderende bedrijfsmatige en andere

eisen en wensen. Herverkaveling, schaalver

groting en een op steeds moderner leest ge

schoeide bedrijfsvoering maakten dat het con

cept en het uiterlijk van het boerenhuis, dat in

de archieven in de regel slechts als een 'huis

manswoning' is betiteld, voortdurend veran

derde. En hoe ging dat: de één past de boel al

leen een beetje aan, de ander breekt radicaal

met het voorgaande en kiest voor de bouw van

een geheel nieuwe boerderij (vaak een kwestie

van geld natuurlijk). Vooral in onze eeuw ver

rezen naast de oude boerderij nieuwe, grote

stallen en silo's, terwijl voor de oorspronkelij

ke stolp nog slechts een beperkte functie over

bleef voor bijvoorbeeld opslag of het onder

brengen van kleinvee. Vaker nog is een nieuw

leven voor de stolp weggelegd in de vorm van

een luxueus en ruim woonhuis.

De ene stolp is de andere niet

Wie vandaag de dag een rondgang langs de

boerderijen in en rond Edam maakt, ziet in één

oogopslag dat de stolpen de nodige onderlin

ge verschillen te zien geven. Verschillen in

grootte in de eerste plaats, maar ook verschil

len in bouwstijl, die tot uiting komen in details

van de kozijnen, deurpartijen of daklijsten.

Ook wisselen deuren en staldeuren nogal eens

Fragment van een landmelerskaart uit 1583, omgeving

Uitgeest. Langhuisboerderijen met aangebouwde schuren

voor oogst-en hooiberging. Gemeente-archief Haarlem.

van plaats en zijn er verschillen in de gebruikte

bakstenen en dakpannen. Bij de dakpannen

overheerst de kleur rood. Alle Edamse stolpen

hebben een pannendak, waar elders in Noord-

Holland ook vaak rieten daken of combinaties

van pannen met riet voorkomen.

Waar komen deze verschillen vandaan?

In de eerste plaats zijn het de gebruikseisen die

de basis vormen van de plattegrond: de relatie

tussen de verschillende ruimtes. Maar ook de

omvang van het bedrijf, de bedrijfsvoering, de

financiële mogelijkheden van de boer, de

bouwtechnische mogelijkheden en de traditie

(hoe het hoort) waren natuurlijk zeer bepa

lend. De inrichting van het woongedeelte

weerspiegelde de levensstijl en de interne ver

houdingen binnen de boerenhuishouding van

het moment. Afhankelijk van de lokale situatie

werd de indeling van huis en erf ook bepaald

door de ligging ten opzichte van water- en

landwegen. Hierdoor ontstond de nodige va

riatie, ook binnen dezelfde streek.
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Op het 'oude land' waren de veehouderijtjes klein. Stolpboerderijtjes met piramidevormige daken van riet rond de

kerk van Middelie, [ïySOl Anonieme tekening, Rijksarchief Noord-Holland.

Op onderzoek

Om de geheimen van de stolp te ontdekken,

zouden we bij alle naar binnen moeten gaan

op zoek naar aanwijzingen die ons wat meer

over de bouwgeschiedenis vertellen. Zo kun

nen plavuizen op de vloer of tegels aan de

wand op een bepaalde ouderdom wijzen.

Maar ook kunnen we van de huidige bewo

ners van een boerderij vaak wel het één en an

der te weten komen. Zij hebben soms nog ou

de aktes of andere documenten, die over de

geschiedenis van hun boerderij informatie ver

schaffen. Of ze kennen allerlei wetenswaardig

heden over het verleden van hun bedrijf uit

overlevering.

Wie zich met boerderijgeschiedenis wil bezig

houden, zal zeker moeten proberen om daar

over in de archieven meer te vinden. Al zal dat

niet altijd even makkelijk zijn. Bouwvergun

ningen bijvoorbeeld - zowel voor nieuwbouw

als voor verbouw - werden immers pas sinds

het begin van de 20e eeuw verleend en dan nog

lang niet altijd met bouwtekeningen. Het ka

daster levert wél informatie over splitsing of

samenvoeging van kavels en over de daarop

staande bebouwing, maar als die ouder is dan

het beginjaar van het kadaster (voor Edam is

dat 1832) weten we nog niets. Bouwtechnische

gegevens zullen we trouwens in de kadastrale

leggers niet aantreffen. Dan zijn er nog belas

tingkohieren, notariële akten, kerkelijke ar

chieven (sommige Edamse boerderijen waren

in het bezit van de kerk) en oude kaarten, die

allerlei gegevens aanleveren over de landerij

en en de erfopstallen.

Woon-stalhuizen

Zoals in het eerste hoofdstuk is beschreven,

waren de boerenbedrijfjes op het 'oude land'

overwegend klein, wat uiteraard zijn weerslag

had op de afmetingen van de boerenhuizen.

Van het uiterlijk en de indeling van de oudste

boerderijtjes hebben we slechts een heel glo

baal beeld. Eigenlijk is het ook niet juist om

van 'boerderijen' te spreken. Het ging in feite

om woonhuizen waarin tevens ruimte was

voor een paar koebeesten. De archeologie is

voor de kennis van de agrarische sector in de

Middeleeuwen een belangrijke bron. Uit de 16'

en vf eeuw zijn het de landmeterskaarten die

een indruk geven van de bebouwing op het

platteland.

Bij opgravingen in Assendelft zijn restanten

van boerenhuizen uit de ioe-i2e eeuw blootge

legd. Dit waren zogenoemde woon-stalhui

zen. Met andere woorden, de woon- en stal-

ruimte bevonden zich onder één dak. In deze
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Hooihuisboerderij in Broek in Waterland.

langwerpige huizen woonde men aan de voor

kant. Daarachter waren het bedrijfsgedeelte en

de stal. De voor weersinvloeden onbescherm

de en open hooiklamp stond ergens op het erf,

vaak achter of aan de zijkant van de stal. De

koeien stonden in een dubbele rij met de kop

pen naar de muur. Dit is een typisch kenmerk

van de Noord-Hollandse boerderij-indeling

die ook in later eeuwen gehandhaafd bleef. In

de Zuid-Hollandse boerderij daarentegen, zijn

de koeien met de koppen naar het middenpad

gekeerd. In het bedrijfsgedeelte was de boerin

druk doende met de boter- en kaasbereiding.

Tot in de i6e eeuw moet deze 'langhuisboerde-

rij' het beeld van het platteland boven Amster

dam hebben bepaald. Verschillende tekenin

gen van Rembrandt waarop langwerpige, rus

tieke boerderijen in het landschap zijn afge

beeld, ondersteunen de gegevens uit archief

bronnen en kaarten.

Hooiklamp

De boeren waren inventief om met de con

structieve mogelijkheden en de beschikbare

bouwmaterialen van die tijd hun boerderijen

zo praktisch mogelijk te bouwen. In de boerde-

rijvormen die op het Noord-Hollandse platte

land voorkwamen, was de hooiklamp een cen

traal element. Al vroeg is geprobeerd dit be

langrijke bedrijfsonderdeel zo dicht mogelijk

bij de koestal te plaatsen en op een gegeven

moment zelfs deel van de behuizing te maken.

Dit had waarschijnlijk in de eerste plaats te

maken met de weersomstandigheden: hooi

dat door regen of overstromingen nat werd

had weinig voedingswaarde. Ook had men

vaak te lijden van hordes muizen of ander on

gedierte. De eerste logische stap was dan ook

bescherming van de open hooiklamp met een

vast omhulsel van houten wanden en een dak.

De draagconstructie werd gevormd door zwa

re vierkante stijlen verbonden door horizonta

le liggers. Dit werd een 'hooihuis' genoemd. In

de archieven van de Zeevang duikt deze bena

ming voor het eerst op in 1530. Uit later tijd

Een hooischelf op een erf, Middelie, ca 1920, WA.
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kennen we deze boerderijvorm als een 'hooi-

huisboerderij', een langhuis met aan de achter

zijde een afgeschoten hooiberg met een pyra-

midevormig dak. Tot in de 20e eeuw is dit een

bekende boerderijvorm gebleven, vooral in de

Zaanstreek en de Wormer.

In Broek in Waterland verbouwde men in de 181, eeuw het bedrijfsgedeelte van langhuisstelpen tot luxueuse woonruimte.

De langhuisstelpen

Naast de hooihuisboerderij als een vroeg type

zijn allerlei boerderijvormen ontstaan die op

de robuuste constructie van de hooiklamp

voortborduurden. Het ligt voor de hand dat

één of meer van de hoog opgaande wanden

van het hooihuis soms werd voorzien van een

aankapping onder het doorlopende dak van

het hooihuis: dit resulteerde op een gegeven

moment in een stelpvorm van de schuur. Met

het woongedeelte werd deze bouwvorm later

als 'langhuisstelp' betiteld. Bij dit boerenhuis

zijn al wel de hooiberg, de stallen en de ber

ging in één schuur en onder één pyramidevor-

mig dak verenigd (met een vierkant als dra

gende constructie), terwijl het langwerpige

Een langhuisstelp in Zuiderwoude.

woonhuis daar als een aanbouw voor staat.

In deze langhuisstelpen werd over het alge

meen een gemengde bedrijfsvorm uitgeoe

fend, waarin in de stal slechts plaats was voor

één rij (of regel) koeien. De aankapping lever

de extra ruimte op voor de berging van bij

voorbeeld akkerbouwproducten, zaadber

ging, de stalling van wagens (darsruimte) of

voor klein- en jongvee. Hierdoor werd de
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Een langhuisstelp in Broek in Waterland.

hooitas in feite voor een deel van buiten- naar

binnenberging getransformeerd. De stelp

vorm moet bij het gemengde bedrijf al rond

1500 bekend zijn geweest.1 Zij komt al voor op

kaarten van vóór 1600, terwijl het begrip stolp

in die tijd ook al bestond.2

Vooral in de gebieden waar het accent meer op

de gemengde bedrijfsvoering lag (West-Fries

land), werd de langhuisstelp een bekende ver

schijning in het landschap. Tot op de dag van

vandaag heeft zij zich op het 'oude land' we

ten te handhaven, zij het vaak met allerlei aan

passingen. Want een boer is zuinig en bouwt

liever zo lang mogelijk bij en aan, voordat hij

zijn oude opstallen sloopt voor een nieuwe

boerderij. Geld werd bij voorkeur in het bedrijf

gestoken - aankoop van beesten of hooi - en

daarna pas in een betere behuizing.

Broek in Waterland

Het ligt voor de hand dat allerlei varianten van

boerderijbouw al in de i6e eeuw naast elkaar

voorkwamen/ Heel goed is deze gang van za

ken te zien in het vanouds welvarende dorp

Broek in Waterland. In de vf eeuw was de

langhuisstelp in deze plaats het meest voorko

mende type boerderij, maar uit onderzoek is

gebleken dat deze daar een heel bijzondere

ontwikkeling heeft doorgemaakt. Toen de vee

houderij zich gunstig ging ontwikkelen, is ach

ter sommige woon-(stal)huizen op een simpe

le wijze een nieuw en groter bedrijfsgedeelte

in een stelpvorm gezet. Maar de veeteelt kreeg

in de i8e eeuw ook in Broek in Waterland,

evenals elders op het 'oude land', grote klap

pen te verwerken. In 1746 telde het dorp nog

maar twee 'koehouders'. In de jaren van de

veepest schakelden de bewoners noodge

dwongen over op de handel. Hun boerderijen

lieten ze echter intact en de voormalige hooi-

vierkanten werden verbouwd tot soms luxu

euze, met fraaie schilderingen aangeklede,

woonruimten.4

Ook in Twisk waren de boeren vindingrijk en

de daar gebouwde langhuisstelpen, sommige

voorzien van zeer rijk betimmerde interieurs,

werden als de noodzaak zich daartoe aandien

de gewoon vergroot met de bouw van een

tweede schuur in stelpvorm achter de eerste.

Uit deze voorbeelden blijkt wel dat de spreek

woordelijke zuinigheid van boeren in het ver

leden werkelijkheid was! Aanpassen en ver

bouwen van de bestaande gebouwen had ver

reweg hun voorkeur.

Stolpen in de droogmakerijen

Hoewel de echte stolp vooral bekend is gewor

den door zijn verschijning in de droogmakerij

en, gingen verschillende onderzoekers die

zich met de ontwikkeling van de boerderij-

bouw bezig hebben gehouden uit van een min

of meer chronologische en typologisch in el

kaar overlopende ontwikkeling van de lang-

huisboerderij naar de stolp uit de 17" eeuw.

Ook de meest gezaghebbende kenner van de

Noord-Hollandse boerderijen, L. Brandts

Buys, nam in zijn standaardwerk de evolutie

theorie nog als uitgangspunt.5 Toch wordt

daar heden ten dage anders over gedacht. De

In de Noord-Hollandse stal staan de koeien met de kop

pen naar de muur, de stal van Jan Uitentuis aan het

Nieuwvaartje.
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stap van de langhuisstelp met het verhoogde

bedrijfsgedeelte naar de West-Friese en

Noord-Hollandse stolp is minder voor de

hand liggend als vaak is verondersteld. Het

meest in het oog springende verschil met de

langhuizen is dat bij de stolp niet alleen alle

bedrijfsruimten, maar ook het woongedeelte

onder het pyramidevormige dak is gebracht.

Hierdoor kreeg de hooi- of tasruimte zowel

functioneel als constructief een andere beteke

nis binnen de plattegrond van de boerderij.

Anders gezegd: in de stelp of stolp is de hooi-

berging geen aan- of ingebouwd onderdeel

meer van het gebouw, maar het constructieve

hart van de boerderij. Niet onbelangrijk was

dat de stolp op een eenvoudige en overzichte

lijke wijze gebouwd kon worden. De balkla

gen van de omliggende ruimten van de hooi-

berging - de tasruimte - zijn opgelegd in de

constructie van het vierkant. Ook de eenvou

dige funderingswijze speelde een rol: de vier

kantstijlen werden onderheid tot op het zand"

en dragen als het ware het hele bouwwerk. Op

de jonge bodem in de droogmakerijen die nog

voortdurend inklonk, was dit een groot voor

deel. Juist dit uitgekiende, maar verrassend

eenvoudige constructieve concept maakt de

stolpboerderij zo uniek en creëert typologisch

een scheiding met de langhuisboerderij.

De stolp als moderne boerderij

Ook allerlei andere factoren hebben in de ont

staansgeschiedenis van de stolp een rol ge

speeld. Enkele willen we even aanstippen. De

De Leeuwenhorst in Zuidschermer. Dit is een

Noord-Hollandse stolp; de darsdeuren bevin

den zich aan de landzijde, tekening Stichting

Historisch Boerderij-Onderzoek.

Een West-Friese boerderij in Westerblokker: de inrijdeuren voor de

dars zijn aan de wegkant, tekening Stichting Historisch Boerderij-

Onderzoek.
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stolp als bouwkundig vernieuwend idee is

misschien niet eens zo opmerkelijk als het wel

lijkt. In het derde kwart van de i6e eeuw maak

te men zich op voor de Gouden Eeuw. Dat be

tekende onder andere ruim baan voor particu

liere initiatieven en de opkomst van het groot

kapitaal. Kooplieden waren gemakkelijk in

staat enkele duizenden guldens voor een stolp

neer te tellen. Er diende zich bovendien een

steeds professioneler opererende burgeraan-

nemerij aan, die het ambachtelijk karakter van

de bouw uit de Middeleeuwen langzamer

hand achter zich liet. De aannemers financier

den grote objecten als de stolp en bouwden op

efficiënte wijze. Dit werd ondersteund door de

opkomst van de Zaanse houtindustrie in de

if eeuw met haar vele zaagmolens, waardoor

de grote houtformaten die voor de hooivier-

kanten nodig waren, beter beschikbaar kwa

men.

De West-Friese en de Noord-Hollandse stolp

De stolp als type kent twee verschillende vor

men: de West-Friese en de Noord-Hollandse

stolp, beide weer in alle mogelijke varianten.

De stolpen zijn vaak voorzien van een 'staart',

een uitbouw aan de achterzijde die diende als

extra stalruimte. Zoals de naam al zegt, wer

den West-Friese stolpen vooral binnen het ge

bied van de West-Friese omringdijk gebouwd.

Maar het vond ook enige verspreiding in het

land achter de duinen én in de Zeevang. Het

belangrijkste kenmerk van deze boerderij is

dat de deuren van de dars - waar het hooi naar

binnen werd gereden en die ook als paarden

stal en berging van wagens en werktuigen

diende - aan de voorzijde van de boerderij

werden aangebracht, dus gericht op de straat.

De meeste stolpboerderijen rond Edam zijn

echter van het Noord-Hollandse type, dat de

darsdeuren aan de achterzijde - de landzijde -

heeft.

De stolpboerderij bleek uitstekend te voldoen

aan de eisen van het toenmalige boerenbedrijf.

Vergroting en uitbreiding kon bouwtechnisch

eenvoudig worden gerealiseerd. Afhankelijk

van de bedrijfsverdeling - veebedrijf of ge

mengd - zijn er op een gegeven moment in de

droogmakerijen zelfs boerderijen met een dub

bel vierkant gebouwd. Vooral op de grote ge

mengde bedrijven uit de 19' en 20e eeuw was

dit bijzonder doelmatig: één vierkant voor het

hooi, het andere voor de landbouwproducten.

Van huidige stolpen in de Purmer is er van ze

ven het (her-)bouwjaar aan de hand van een

gevelsteen vast te stellen en dat zijn op één uit

zondering na - de Swanenburgh uit het jaar

1804 - steeds jaartallen uit de tweede helft 19'

of begin 20e eeuw. Uit de bouwstijl en gebruik

te materialen van de niet-gedateerde stolpen

kan opgemaakt worden dat deze merendeels

ook uit de tijd na 1850 dateren.

Hoe deze herbouwwoede uit die tijd te verkla

ren? Ondanks de economische crises van de

i<f eeuw ging het vooral de veehouderij in die

tijd voor de wind. Hierdoor gingen steeds

meer boeren ertoe over hun boerderij te ver

vangen door een nieuwe. Vooral in de droog

makerijen verrezen stolpen met een dubbel

vierkant.

We komen hier verderop in dit hoofdstuk op

terug.

Stadse Heren in de polder

Van de geïnventariseerde boerderijen staan er

vijftien op het 'oude land', dus op land dat niet

tot een droogmakerij behoort, en elf in het

Edamse deel van de Purmer. Na het droogval

len van de Purmer (1622) zijn de eerste boerde

rijen vooral aan de Oostdijk - dus aan de ring

vaart - verrezen, en pas later zijn ze aan de

In de 17' eeuw stonden er al stolpvormigegebouwen

in de stad: zie rechtsboven, uitsnede uit de kaart van

j. Blaeu, ca. 1665.
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Herenboerderij 'Broedersbouw', anno 1742, Oostdijk in de Beemster.

Oosterweg gebouwd. Het is bepaald niet ze

ker dat van meet af aan uitsluitend stolpen in

de droogmakerijen werden gebouwd. Integen

deel. Op de kaart van Balthasar Floris van

Berckenrode van de Beemster (1646) is te zien

dat toen nog veel boerderijen van het lang-

huistype waren. Ook zijn er nog losstaande

hooi- en zaadbergen gebouwd.

De vierkante bouwvorm kreeg in de droogma

kerijen een geheel eigen uitstraling door de

smaak en invloed van de stedelijke eigenaren.

De 'stadse fratsen' van de herenboeren hebben

in vooral de Beemster tal van fraaie voorbeel

den van boerderijbouw opgeleverd. De Een

hoorn en de Lepelaar zijn wel het meest be

kend. De landeigenaren slaagden er wonder

wel in de stedelijke architectuur over te plan

ten naar de polders. Maar ook op het oude

land in West-Friesland, in dorpen als Twisk bij

voorbeeld, verrezen panden waarin de combi

natie van de pyramidevorm met het langwer

pige stadshuis tot heel verrassende oplossin

gen leidde.

De reden van deze sjieke, representatieve uit

voering laat zich raden: de heer en zijn gezin

namen 's zomers hun intrek in de door de boer

weinig gebruikte 'mooie' of 'herenkamer' in

het midden van het woongedeelte en sliepen

in de opkamer ernaast. Van het woongedeelte

aan de voorzijde van de boerderij bleef voor de

boer en zijn gezin alleen een eenvoudige ka

mer over. Zij trokken zich overigens in de zo

mermaanden grotendeels terug op het 'achter

om' of 'zomerstaltje', de achter het vierkant ge

legen ruimte tussen koestal en dars. Dit was de

'korte regel' waar in de winter het jongvee

stond. Hier werden een fornuis en een tafel

met stoelen geplaatst en vanwege het vele

werk buiten, waarbij vaak ook nog voor tijde

lijk in dienst genomen maaiers gekookt moest

worden, was dit heel praktisch. Het huis bleef

zo mooi schoon.

De herenboer hechtte veel waarde aan het ui

terlijk van de voorgevel en de inrichting van

het erf aan de voorzijde van de boerderij,

waarbij werd gestreefd naar een zekere monu

mentale uitstraling. Het versierend element

aan de woonhuiszijde met de uitbouw van het

middengedeelte van de gevel, zoals dat inge

burgerd was geraakt in de stedelijke architec-
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tuur, deed zijn intrede in de boerderijbouw.

Verder werd veel zorg besteed aan de inrich

ting van de voortuin, waarin vaak plaats

kwam voor een boomgaard en een bloemen

tuin met perken, terwijl een oprijlaan met

smeedijzeren hek tussen natuurstenen penan

ten voor nog meer allure zorgde.

De Noord-Hollandse boer is de Zuid-Holland

se niet

Het gebruik van baksteen kwam op het

Noord-Hollandse platteland aanvankelijk

slechts sporadisch voor. De eenvoudige stolp

met rondom een houten, geteerde beschieting

van grenenhout ('weeg'), en een dak net zoals

bij de gewone huizen van riet, kwam vermoe

delijk tot in de i7e en i8e eeuw het meest voor.

Vaak was er sprake van een mengvorm: de

voorgevel van steen en de overige wanden

van hout. Zo werd in 1642 de boerderij 'De

Twaalf Apostelen' in de Schermer gebouwd

met een stenen voorgevel, waarvan het mid

dengedeelte de vorm van een trapgevel kreeg.

Het is merkwaardig dat het platteland van

Zuid-Holland wat de boerderijbouw betreft

een heel ander beeld te zien geeft dan het ge

bied ten noorden van Amsterdam. Daar was

baksteen wel het meest gebruikte bouwmate

riaal. De kapitale en luxueuze boerderijbouw

als statussymbool die in de droogmakerijen

sinds de tweede helft van de i7e eeuw furore

maakte, viel in de zuidelijke streken al een

eeuw eerder te bewonderen. Toch kan niet

worden gezegd, dat de toepassing van hout of

steen als bouwmateriaal te maken heeft met

een welvaartsverschil tussen Noord- en Zuid-

Holland. Factoren als bevolkingsdichtheid, de

verhouding tussen pacht en eigendom en de

verdeling van de grond, lijken in de boerderij

bouw een rol te hebben gespeeld." Ook was

voor de Zuid-Hollandse boeren het 'dichter bij

elkaar brengen van hooi en beesten', blijkbaar

geen zwaarwegende factor en stolpen zijn in

dit gebied dan ook nooit gebouwd.

De beschikbaarheid van bouwmaterialen heeft

daarnaast ongetwijfeld een stempel op de

Noord-Hollandse boerderijbouw gedrukt.

Door de bloei van de scheepsbouw en de

Zaanse zaagindustrie in de i7e eeuw, kon men

gemakkelijk aan gezaagd hout in velerlei af

metingen komen. Dit verklaart mede waarom

de eerste boerderijen in de Beemster nog van

hout werden gebouwd.9

Het gebruik van hout als bouwmateriaal ging

in Noord-Holland een heel eigen leven leiden,

waarmee een even rijke en sierlijke uitstraling

van het boerenhuis kon worden bereikt als

diens zuidelijke stenen broer. In de Zaan

streek, maar ook in West-Friesland, zijn daar

van nog heel wat voorbeelden te vinden.

Boeren in de stad

Over het fenomeen van de 'stadsboerderij' is

eigenlijk niet zoveel bekend. Hoewel stadboer-

derijen ook in andere steden worden aange

troffen, geeft Edam, samen met Enkhuizen,

waarschijnlijk toch wel de mooiste voorbeel

den te zien. Van de in totaal 34 stolpen in en

rond Edam staan er (nog) acht in de stad. Ze

zijn alle gebouwd in de 19" en 20ceeuw en het

is een grote vraag hoe de behuizingen van de

boeren in de stad er in eerder tijd uitzagen. In

de Middeleeuwen waren de veebedoeninkjes

vooral in de stad klein en de spreiding van de

beesten onder de bevolking was, zoals is be

schreven, heel groot. Er zullen zeker woon-

stalhuizen aan het Edamse water hebben ge

staan, maar als we daar ooit nog eens iets van

willen terugvinden, zal er metersdiep onder

het huidige maaiveldniveau gegraven moeten

worden.

Fragment van de kaart van Edam van j.Blaeu (1665),

met het Nieuwvaartje.
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Hooihuizen aan het water van de Schepenmakersdijk; de 'boerderijen' stonden aan de Lingerzijde, ca 1900,

foto Vereniging Oud Edam.

De bodem van Edam is in de 16' eeuw als ge

volg van wateroverlast en overstromingen -

bijvoorbeeld in 1569 - drastisch opgehoogd.

Op een paar uitzonderingen na dateert alle be

bouwing in de stad van na die tijd. Doordat al

le vervoer van hooi, tuinproducten en ook

beesten via het water ging, stonden in de i6een

de 17' eeuw de hooibergingen aan de water

kant. Maar de woongedeeltes van de boeren

woningen bevonden zich aan de voorzijde van

de smalle en langwerpige percelen.

In de rf eeuw moet de agrarische situatie in

de stad drastisch zijn gewijzigd. Niet meer in

het merendeel van de gezinnen een paar koe

tjes voor eigen behoefte en wat kaas voor de

markt, maar gemiddeld zes tot acht beesten op

een totaal van nog maar 15 boerenbedrijven,

waaronder een uitschieter van 15 koeien van

Pieter Jansz Admirael aan de noordzijde van

de Voorhaven."' Uit archiefstukken blijkt dat

op een gegeven moment in de hooibergen aan

het water ook koeien werden gestald. In de

grootste was plaats voor 10 tot 12 beesten." De

oorspronkelijke hooiberging was dus uitge

breid met stalruimte. Uitgaande van de basis

vorm van de langhuisstelp op het platteland,

zijn in de stad in feite het woongedeelte en de

achterliggende stelp met het hooi en de koeien

van elkaar losgemaakt. Er was dus eigenlijk

geen verschil tussen een gewoon woonhuis en

het woongedeelte van de 'boerderij'. Dit boe

renhuis heeft in de stad een taai leven geleid,

want nog omstreeks 1900 kwam een dergelijke

stadsboerderij voor: Voorhaven 26 bijvoor

beeld was een gewoon woonhuis, in die tijd

bewoond door Klaas de Boer Simonsz. Aan de

Achterhaven stond de vierkante berg met aan

gebouwde stal.

Boeren bouwen stolpen

De vraag is of er in de i7een i8e eeuw stolpen

in Edam voorkwamen. Het antwoord is: ver

moedelijk wel, hoewel er geen enkele in zijn

oorspronkelijke vorm bewaard is gebleven. De

stadsplattegrond van J. Blaeu (situatie ca.

1665) geeft daarover enig uitsluitsel, hoewel

we op de bouwkundige informatie van de

kaart niet voor honderd procent kunnen blind

varen. Buiten het centrum zijn, behalve de

hiervoor beschreven hooibergingen aan het

water, vijf stolpvormige gebouwen te herken

nen, onder andere aan het Nieuwvaartje, op de

plek waar omstreeks 1830 Jan de Boer twee

veestallen had (nu de veestalling van Dirk de

Boer).

De vraag is wat de boeren ertoe heeft bewogen

om van het beproefde recept van aanpassen en

verbouwen van bestaande opstallen af te stap

pen. Het is zeker een kwestie van 'voortschrij

dend inzicht' geweest, waarin de gewestelijke

afdeling van de Hollandse Maatschappij van
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De vierkantconstructie en kap van de boerderij Nieuwvaartje 16 (fam. Boschma) tijdens de verbouwing, 1968.

Landbouw een belangrijke rol heeft vervuld.

Zij informeerde de boeren over productieme

thoden, het verbeteren van de bemesting

(kunstmest), er vonden experimenten plaats

om de melkopbrengst te verhogen en het fok

ken van vee op een hoger plan te brengen. Ook

de mechanisatie was een dankbaar onderwerp

van voorlichting, terwijl de verbeterde bema

ling in de Zeevang gunstig was voor de

hooiopbrengst. De intensivering van de vee

houderij en de productiviteitsverhoging leg

den de boeren geen windeieren. Tot aan de

agrarische depressie (1882-1896) waren het

gouden tijden voor de veeboeren, vooral door

de groei van de export. Hoewel er wel mindere

jaren waren, handhaafden de zuivelprijzen

zich goed.12

Dit algemene beeld van de veehouderij in

Noord-Holland wordt gestaafd door wat de

gemeente in haar jaarlijkse Landbouwversla-

gen liet optekenen.13 Sinds ca. 1850 was er

sprake van stijging van de koop-, c.q. pacht

prijzen van land. Door de zuivelexport ver

dienden de boeren veel geld, wat bij voorkeur

in land werd geïnvesteerd. Ook hun kinderen

konden daardoor zelfstandig een nieuw be

drijf beginnen. Doordat de prijzen van de le

vensmiddelen daalden en de arbeidslonen ja

renlang niet stegen, sloeg de financiële balans

in het voordeel van de zuivelboeren door. De

gemeente constateerde een toename van boe

ren met vermogen, 'kapitalisten'. Vooral de ja

ren rond 1880 waren in Edam bijzonder gun

stig.

Deze ontwikkelingen zijn een verklaring voor

de bouw van vele stolpen in de jaren 1860-

1890. Er kwamen bovendien heel wat bedrij

ven bij, vooral langs de Zeevangszeedijk en

het Volendammerpad. De boeren legden zich

ook steeds meer toe op jongvee en hielden

meer schapen en varkens dan voorheen. Dit

verklaart het grote aantal losse stalletjes rond

1830 buiten het directe centrum van Edam.

Het groeiend aantal klein- en jongvee zal zeker

van invloed zijn geweest op de bouw van de

stolpen, waarin zo'n 15 tot 20 runderen, maar

ook het kleinvee, een plekje konden vinden.

In 1839 zijn behalve verschillende 'woonhuizen

met stalling', tien 'boerenwoningen' binnen de

vestingen geteld.14 Als we de plattegronden

van deze boerenwoningen op de kadastrale

minuutkaart bekijken, dan kan een enkele een

kleine stolp zijn geweest, maar zeker is dit niet

(Uitentuis, Nieuwvaartje 4 en Groenland 19).
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Hef Volendammmerpad gezien naar de stad met de boerderij van defam. T. Ent, coll. ]. Koek.

De tot nu toe oudst bekende stolp is die van

Jan en Jany Uitentuis. Deze is in 1837 ge

bouwd. De jongste aan het Nieuwvaartje

(1882) is waarschijnlijk de boerderij van Klaas

enCorrie Boschma (nr.16).

Het boerenbuurtje of Boerenbuurtje?

Sinds mensenheugenis worden het Groenland

en Nieuwvaartje het 'boerenbuurtje' genoemd.

Logisch, er staan daar heel wat boerderijen en

de geur van melk en de op de walkant gestorte

mest hing rond 1900 als een zoetige deken

over dit deel van de stad. Maar is deze naam

wel afgeleid van het karakter van deze buurt?

Kan het zijn dat de naam te danken is aan de

directe nazaten en familieleden van Jan Jansz

de Boer die zich in de i9e eeuw met hun bedrij

ven langs het Nieuwvaartje nestelden?

De naam 'boer' kwam al in de i7e eeuw aan

het grachtje voor (1673): Aris Dircksz Boer (5

koeien) en Jan Pietersz Boerjan (6 koeien).15 Of

één van hen de voorvader van Jan Jansz de

Boer (geboren in 1760) was, is niet bekend,

maar de laatste wordt als de stamvader van de

huidige families De Boer beschouwd.'" De eer

ste generaties De Boer werden gezegend met

een rijke kinderschaar. Zij vestigden overigens

niet alleen aan het Nieuwvaartje en het Groen

land boerenbedrijven, maar ook aan de Zee-

Hef boerenbuurtje (Nieuuwaartje/Groenland) gezien naar het noorden. Geheel links de boerderij van Jan en jany Ui

tentuis, mogelijk de oudste stolp van Edam. Hij dateert van 1837.

'mif
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vangszeedijk, de Halicht, Wijngaards- en J.C.

Brouwersgracht en langs het Volendammer-

pad woonden De Boeren.

De hiervoor genoemde Jan Jansz woonde na

zijn huwelijk met Neeltje Hendriks Dekker

(1783) in het huis Groenland 22. Hun oudste

zoon was Jan (Jansz), getrouwd met Neeltje

Hooiberg en na haar overlijden met Liefje

Oort. Zij kregen nog drie zonen: Willem, ge

trouwd met Maria Botteljon, Hendrik die Aag

je van der Poorte tot echtgenote koos en Si-

mon, gehuwd met Hendrikje Minnes.'7 Vader

Jan Jansz was blijkbaar zo vermogend, dat hij

al zijn zoons aan een eigen bedrijf kon helpen.

Zoon Jan was in 1830 eigenaar van het grote

stuk grond aan het Nieuwvaartje waar nu Dirk

de Boer woont. Op nr. 7 stond zijn woonhuis

met een stal. Hij bezat, waar nu de inrijpoort

naar het erf van nr. 12 van de familie Dreschler

staat, ook nog een woonhuis. Het moet voor

die tijd een groot bedrijf zijn geweest, want het

besloeg vier kadastrale nummers (sectie A nrs.

80 t/m 84). Het bedrijf had een gemengd ka

rakter, want er is sprake van een landbouw-

stal, alsmede van een pakhuis en een wagen

huis. Tot 1870 bleef het eigendom van de fami

lie De Boer. Pas in 1966 keerden de kavels te

rug in de schoot van de wijd vertakte familie

De Boer. Het is veehandelaar Ot de Boer - hij

stamt af van Hendrik, de broer van Jan - die

zich dan aan het Nieuwvaartje vestigt.

In de tussenliggende jaren behoorde het be

drijf onder andere toe aan de uit Middelie af

komstige Adriaan Hooijberg. Hij heeft ver

moedelijk in 1879 een stolp op het erf laten

bouwen, die in 1933 door brand werd ver

woest. In de volksmond wordt er nog steeds

enigszins besmuikt over deze brand gepraat.

Was het opzet of niet? Hoe dit zij, de nog

steeds aanwezige stal en de aangebouwde

kapberg zijn kort daarop op de puinhopen van

de verbrande boerderij gebouwd.

Willem woonde aan het Groenland in de hui

zen naast de Gereformeerde Kerk (nrs. 2 - het

jeugdgebouw - en 3). Zijn veestal stond op de

hoek Nieuwvaartje/Molensteeg.

De huisjes Nieuwvaartje 13/15 waren bij Klaas de Boer (Klaas 'Pijl') in gebruik als veestalletje, zoals er veel in Edam
waren.
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Hendrik had zijn bedrijf niet aan het Nieuw

vaartje, maar aan de Achterhaven ten oosten

van de Gravenstraat (nr. 67). Diens zoon Jan

boerde eveneens aan de Achterhaven (nr. 49).

Simon, de vierde zoon van Jan Jansz, was ei

genaar van het huis met de stalling op nr. 16

(nu Boschma). Verder bezat hij nog twee stalle

tjes achter de stal van zijn broer Willem (nu het

erf van Uitentuis).

Boeren lief en leed aan het Nieuwvaartje

Simon was jong (28 jaar) en nog geen boer,

maar koopman van beroep, toen hij in 1829 het

toenmalige veehouderijtje op nr. 16 van Jacob

Rijswijk kocht.

De reden van verkoop door Jacob was gelegen

in familieomstandigheden. Jacob Rijswijk had

een 'rijk huwelijk' gesloten: hij was getrouwd

met de welgestelde boerendochter Grietje Pee

voet, die met haar ouders ter plaatse van de

boerderij van Uitentuis woonde. Maar Grietje

overleed in 1821 in het kraambed na het leven

te hebben geschonken aan een gelijknamige

dochter Grietje. Kort daarna hertrouwde Jacob

met Lijsbet Pauw uit Warder. Het gezinnetje

kocht in 1823 het 'huis, stalling en erf' (nr. 16)

voor 350 gulden.

Maar zijn voormalige schoonouders bleven Ja

cob goedgezind en mede met het oog op de

toekomst van hun kleinkind Grietje, legateer

den zij de helft van de 'huismanswoning, stal

ling, hooiberg, wagenhuis, etc' en het land aan

Jacob. Na het overlijden van het echtpaar Pee

voet kwam de boerderij leeg te staan en stond

Jacob voor de keus te blijven boeren op nr. 16,

of te verhuizen naar de boerderij van Peevoet.

Hij koos voor het laatste en verkocht nr. 16 aan

Simon de Boer.

Evenals dit met nr. 7 was gegaan, verdween

het bedrijf op een gegeven moment uit het be

zit van de familie De Boer. Simon en zijn

vrouw Hendrikje Minnes bleven namelijk kin

derloos en na de dood van het echtpaar erft

De familie Uitentuis van links naar rechts: jan, overleden op dertigjarige leeftijd aan een blindedarmontsteking, zijn

vader Arie, Willem, later boer op het Kalf bij Zaandam, Reindert, later eigenaar van Nieuwvaartje 4, moeder Antje

Uitentuis-Spaans en Cornelis, boer en melkboer in de Graaf Willemstraat in Edam. Foto fam. Uitentuis.
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een nicht van Hendrikje, Gerritje Vastwijck,
land en boerderij.
Gerritje besloot de erfenis van de hand te doen
en in 1877 vond verkoop plaats aan Klaas
Jansz Ton voor een bedrag van 880 gulden. In
1882 verzocht hij de gemeente de oude opstal
len te mogen slopen voor de bouw van een
nieuwe boerenplaats ter grootte van 13 en 14 el
14 duim: de huidige boerderij. Dit was een ty
pische, en voor Edam unieke, 'vaarboerderij'.
Ton zag af van een wagenruimte, zodat dat
deel van de stolp - de dars - is weggelaten.
Het hooi kon zo gemakkelijk door de luiken in
de hoge, opgaande wand worden opgestoken.
Maar toen Ton in 1896 Edam verliet en naar
Purmerend vertrok, komt de familie De Boer
weer in beeld. Hij verkocht de Tandmanswo-
ning' en een veestalletje in het belendende
huisje (nr. 15) aan Maarten de Boer Jan Wil-
lemsz voor 1.500 gulden. Diens vader Jan Wil-
lemsz (zoon van Willem aan het Groenland)
was de legendarische 'Pik-zwarte-rooie'. Hij
had deze naam te danken aan het verven van
zijn rode haar met een extract van kastanjes,
wat bij vriend en vijand in Edam veel opzien
baarde. Jan Willemsz was vermogend met een
bezit van 100 morgen land (ca. 85 ha.) in de
omgeving van Edam, maar ook in de Haar
lemmermeer en de Watergraafsmeer. Hij
woonde in de panden van zijn vader aan het
Groenland, maar in 1854 kocht hij Voorhaven
26. In twee huwelijken kreeg hij maar liefst 19
kinderen, onder wie Maarten (geboren in
1859), die trouwde met Lijsje Pauws uit Rans-
dorp. Maarten woonde aanvankelijk op een
boerderij aan de Zeevangszeedijk, maar in
1896 nam hij het bedrijf van Klaas Ton over.
Maarten verkocht de boerderij in 1908 aan zijn
halfbroer Willem Jacob, zoon uit het tweede
huwelijk van Jan Willemsz met Neeltje Bark.
Willem komt op tragische wijze om het leven:
de in de Meermin wonende mevrouw van Fe-
lius weet zich te herinneren dat hij in 1912 op
32-jarige leeftijd verdronk. Zijn weduwe Jansje
Oly hertrouwde al snel met de in Berkhout ge
boren Klaas Pijl Jansz. en samen zetten zij het
boerenbedrijf voort. We krijgen een goed idee
van de toenmalige omvang door de opgaaf
van het vee in een inventaris18:
17 koeien (waarde fl. 2.550,-) - 4 hokkelingen
(fl. 320,-) - 4 kalveren (fl. 120,-) - 20 lammeren
(fl. 280,-) - 9 schapen (fl. 135,-) - 14 varkens,
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biggen en schrammen (fl. 260,-). Een voorraad
hooi ter waarde van fl. 750,-. In de stal lag een
voorraad van 80 stuks kazen (fl. 75,-).
De laatste De Boer in de boerderij was Klaas de
Boer, zoon van Jansje en haar eerste man Wil
lem Jacob. Hij trouwde met de hiervoor ge
noemde Elisabeth van Felius. Zij verkochten
het pand in 1968 aan de huidige eigenaren.

Kapitale huismanswoning
Maar hoe verging het de eerste eigenaar van
nr. 16, Jacob Rijswijk, op de boerderij van zijn
overleden schoonvader, de oorspronkelijk uit
Oosthuizen afkomstige Hermanus Peevoet,
nu Uitentuis? Peevoet was met een bezit van
ruim 20 ha land zeker een grote boer geweest
en Jacob had het geluk dit bedrijf te mogen
voortzetten. Hij wendde zich in 1837 met een
brief tot de gemeente met het verzoek het toen
malige huis te mogen slopen om er een nieuwe
boerderij te zetten. We nemen aan dat de bouw
van de 'kapitale huismanswoning' in dat of
het volgende jaar zijn beslag kreeg. De boerde
rij van Uitentuis is hiermee de eerste, en dus
oudste, stolp aan het Nieuwvaartje en moge
lijk zelfs van Edam.
De familie Rijswijk - Jacob en daarna zijn zoon
Hermanus - heeft vele jaren op Nieuwvaartje 4
geboerd. In 1864 stelde de notaris een inventaris
van hun bezittingen op.19 Hieruit blijkt dat de
familie tot de meer vermogende Edamse boe
ren kon worden gerekend. De echtgenote van
Jacob had gouden en zilveren sieraden, waar
onder een zogenoemde gouden 'voornaald'.
De veestapel bestond uit 18 koeien (waarde
fl. 1728,-), 2 hokkelingen (fl. 96,-), 2 graskalve
ren (fl. 28,-), 2 mestkalveren (fl. 24,-), 30 lam
meren (fl. 360,-), 6 schapen (fl. 90,-), 1 zeug en 2
biggen (fl. 36,-), 1 geit (fl. 2,-) en 5 kippen (fl. 2,-).
In de stal lagen 304 kaasjes, die op één gulden
per stuk werden getaxeerd, alsmede allerlei
voorwerpen ten behoeve van de kaasmakerij.
De totale waarde van de landerijen en het on
roerend goed bedroeg 25.350 gulden.
Aan de bedrijfsfunctie als boerderij kwam in
1871 voorlopig een einde door het overlijden
van Hermanus Rijswijk. Zijn nog jonge wedu
we (38 jaar) Jannetje Pronk (tweede huwelijk)
zag met de zorg voor negen kinderen uit twee
huwelijken van Hermanus blijkbaar geen kans
het bedrijf alleen voort te zetten en zij verkocht
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de boerderij met het grasland.
Blijkbaar was er in deze crisisjaren niet direct
een gegadigde te vinden. De opstallen werden
gekocht door de notaris Johannes Hofman uit
Broek in Waterland. Het goed werd omschre
ven als een huismanswoning, waarin een stal
ling voor 28 koeien en berging voor 18 koehooi,
met daarnaast een wagenschuur met paarden-
stalling, schuur en erf. Hofman betaalde er
2.725 gulden voor. Het land werd apart ver

kocht.
Toch waagde Jan Cornelisz Uitentuis in 1872 de
gok om de boerderij te kopen met ruim 4 bun

der land.

Boerderij van Brommersma
De laatste stolp aan het Nieuwvaartje is nr.12,
op de oosthoek van de Vijzelstraat. In de volks
mond wordt deze boerderij nog steeds de 'boer
derij van Brommersma' genoemd. Nieuwvaar
tje 16 is, zoals we zagen, een voorbeeld van een
'vaarboerderij'. Nummer 12 is wel een volledi
ge stolp. De darsdeuren zijn in de voorgevel ge-

Nieuwvaartje 12, de boerderij van Brommersma, in 1920.

plaatst en in het dak is voor het opsteken van
het hooi in het vierkant een kapel geplaatst.
Maarten Brommersma richtte zich in 1862 tot
de gemeente met het verzoek om: "op het onbe
bouwde erf gelegen op de hoek van het Nieuw
Vaartje en Lombaard steeg, Sectie A Nr. 135a te
bouwen eene boerenwoning met pannen ge
dekt het front van steen en overigens grooten-
deels van hout lang 14.65 el en breed 12.00 el."
Het gemeentebestuur aarzelde wat de houten
bekleding betreft en stelde wel uitdrukkelijk
dat daarvoor aan de raad toestemming moest
worden gevraagd. De raad zag er echter geen
bezwaar in en de stolp is vermoedelijk kort

daarop gebouwd.
De familie Brommersma boerde bijna honderd
jaar in het pand en in 1960 werd het verkocht
aan de energieke en bij velen nog bekende Antje
Timmer. Antje was getrouwd geweest met ene
Grootendorst. Na diens overlijden woonde zij
met haar tweede echtgenoot Andries Jan van
der Laag op de boerderij naast het Hoogheem
raadschap. Zij moesten deze vanwege het fail
lissement van Van der Laag noodgedwongen
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verlaten. Maar Antje liet zich niet uit het veld
slaan en zij kocht zelfstandig de boerderij aan
het Nieuwvaartje. Nog vele jaren runde zij daar
met haar zoons een veebedrijf.

Omstreeks 1980 werd de boerderij verkocht aan
Hans Hartog die het pand tot woonhuis ver
bouwde.
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DE STAL WAS LETTERLIJK EN FIGUURLIJK WARM

Herinneringen van Jaap Molenaar, boerenzoon en vraagbaak voor boeren

Zijn wieg stond op een boerderij aan het Vo-
lendammerpad. Het erf was het domein van
zijn jeugd. Hij bezocht de landbouwschool in
Purmerend en werd bedrijfsvoorlichter in de
Zeevang, westelijk Waterland en de Purmer.
Als zodanig was hij daar dé vraagbaak voor ie
dere boer in een tijd van ruilverkaveling, me
chanisatie, groeiende veestapels en melkquo
ta. Kortom, iemand met heel veel herinnerin
gen, zowel aan de jaren op de boerderij van
zijn ouders als aan de tijd, waarin hij vrijwel
dagelijks bij de boeren over de vloer kwam. Ie
mand dus, die veel kan vertellen over hoe het
vroeger op een boerderij in deze streek toeging
en wat er sindsdien veranderd is. Zijn naam is
Jaap Molenaar.

Als kind op de boerderij
Om maar bij het begin te beginnen: kun je iets ver
tellen over je jeugd?
"Ik ben geboren in 1934 op de boerderij van
mijn ouders in de Zuidpolder. Een veehou-
dersbedrijf. De boerderij was gelegen aan het
Volendammerpad, dat liep tussen Edam en
Volendam. Hij stond op de plek, waar nu on
geveer de Renault-garage staat. De sfeer bij
ons thuis was er een van geborgenheid, gezel
ligheid en huiselijkheid. De stal was letterlijk
en figuurlijk warm. Vader en moeder waren
vrijwel altijd thuis. Vader, omdat hij het bedrijf
moest verzorgen en moeder, omdat ze vader
en het gezin moest verzorgen! Wanneer je uit
school kwam was er dus altijd iemand die je

Boerderij Nooit-Gedacht van de familie Molenaar aan de zuidzijde van de trekvaart tussen Edam en Volendam (ter
hoogte van de huidige Renault-garage) circa 1956.



Boeren in en rond Edam

Simon Molenaar en Elizabeth Molenaar-de Boer, ouders

van Jaap, circa 1964.

opving en je verhaal aanhoorde. Een lekke

band werd op de achtergang van de stal me

teen gemaakt en er was altijd wel een glas war

me melk (direct van de koe) of een snee brood.

De hond kwispelstaartte, de koeien neurden

en in de huiskamer was het behaaglijk. Je rook

er de geur van het wasgoed, dat om de kachel

hing te drogen en je hoorde het snorren van de

kachel, waar altijd een ketel water warm stond

te worden. Voor een kind was er op de boerde

rij altijd wel wat te beleven en te spelen. Ik heb

me daarom nooit verveeld."

Als je dat vergelijkt met hoe kinderen nu op een

boerderij opgroeien?

"Je werd als kind vroeger veel meer gecon

fronteerd met wat er op een boerderij gebeur

de, denk ik. Als er een koe ziek was leefde het

hele gezin mee. Maar nu wordt er aan tafel

minder over kalveren of droog hooi in de berg

gesproken. Het is afstandelijker geworden.

Een boer die zestig koeien melkt wil liever dat

daar geen kind meer bij rondloopt. En kinde

ren moet je ook weghouden van de trekkers.

Terwijl kinderen vroeger veel meer moesten
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meehelpen en allerlei klusjes moesten doen. Al

viel dat bij ons thuis mee hoor. Pas toen ik zo'n

jaar of dertien was. Maar ik weet nog hoe trots

ik was toen ik op die leeftijd voor het eerst een

koe mocht melken. Dat was dan natuurlijk een

wat makkelijk te melken koe."

Voor en achter

Hoe waren de taken op de boerderij verder verdeeld?

"Kort gezegd: m'n vader deed niks voor, en

m'n moeder niet veel achter." Waarbij het dui

delijk mag zijn, dat 'voor' betrekking heeft op

het woongedeelte van de boerderij en 'achter'

op het bedrijfsgedeelte. "M'n vader stond 's

ochtends om vijf uur op om de koeien te mel

ken. In de winter, als het vee op stal stond,

moesten de beesten worden gevoerd en de

mest worden afgevoerd.

M'n moeder stond een uur later op. Haar eer

ste bezigheden waren het aanmaken van de

kachel en het fornuis. Daarna sneed ze het

brood voor het ontbijt. Na het ontbijt waren er

de gewone dagelijkse werkzaamheden, zoals

schoonmaken en het bereiden van de warme

maaltijd.

Om half elf werd koffie geschonken en om

twaalf uur werd er warm gegeten. Om vier

uur was er dan weer thee. En wanneer m'n va

der van half vijf 's middags tot half zeven ge

molken had kwam er weer brood op tafel. Ver

der was er natuurlijk de wekelijkse was op

maandag. Voor boodschappen hoefde ze niet

veel de deur uit, want alles kwam aan de deur:

de kruidenier, de slager, de bakker en de

groenteman, die eerst kwamen 'vragen' en la

ter dan de boodschappen kwamen bezorgen.

Ook de veehandelaar, de voerboer (of fourage-

boer), de kolenboer of de verzekeringsman

van het dooienfonds kwamen aan huis en de

ze mensen konden altijd een 'koppie' mee

drinken, waarbij van hen meteen wat laatste

nieuwtjes gehoord werden. En als m'n ouders

zelf ergens heen moesten, namen ze de fiets.

M'n vader heeft nooit een auto gehad."

Hadden jullie ook knechten ?

"Toen we als jongens nog klein waren, hadden

we in de zomer wel eens een knecht. Om te

maaien en te helpen bij het hooien. Later, toen

de oudste zoon mee ging helpen, niet meer."

Maakte je moeder zelf kaas?

"Normaal werd bij ons thuis geen kaas ge-
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maakt. Tijdens de oorlogsjaren wél en ook de

melk van de schapen werd daarin verwerkt."

Het bedrijf

Ging het, gemeten naar de veestapel, om een grote

boerderij?

"Het aantal koeien op de boerderij varieerde.

In de maanden april en mei kocht vader er

koeien bij, de zogenaamde 'afmelkers'. Dan

hadden we zo'n 28 a 30 melkkoeien. Tegen de

herfst werden er dan weer dieren verkocht

voor de slacht of de vetmesterij. Dan hadden

we meestal achttien stuks over. De aankoop

van de dieren gebeurde als regel in Leeuwar

den vanwege de grotere keus. De afzet ging al

tijd via de markt in Purmerend of direct aan

een slager. Behalve de koeien hadden we zo'n

vijftien tot twintig schapen. Plus een geit, die

als 'stiefgeit' kon dienen voor de lammeren als

moeder-schaap overleden was. Verder hadden

we een vijftiental kippen en na de oorlog een

paar jaar zelfs een honderdtal leg-eenden.

Soms een varken, maar dat lag m'n vader niet.

En we hadden een paard, dat alles deed, zoals

mestrijden, maaien, hooischudden, het hooi

op hopen trekken en het hooi en kuilgras naar

huis rijden. Enkele keren per jaar trok hij de

bakwagen met vee naar de markt in Purmer

end. 's Zomers hadden we zelfs twee paarden,

o.a. om de twee-paards maaimachine te trek

ken. Dat tweede paard was een leenpaard van

een akkerbouwbedrijf in een van de droogma

kerijen (de Purmer of de Beemster meestal).

Deze zogenaamde 'hooibouwers' werden in

de zomer graag uitgeleend.

Onze koeien leverden ongeveer zes melkbus

sen van 40 liter. Maar omdat een melkauto niet

langs het pad kon rijden moest de melk door

m'n vader met de schuit naar de melkfabriek

van de coöperatie in Edam worden gebracht.

Roeiend en bij hevige wind zelfs 'jagend' (d.i.

trekkend langs de kant met een touw). Het be

tekende een klus van drie kwartier en aange

zien de melk om kwart voor acht in Edam

moest zijn, werd er 's morgens extra vroeg be

gonnen. In de zomer werd de melk vanwege

de warmte zelfs twee maal per dag naar Edam

gebracht. Gedurende de overige maanden was

eenmaal voldoende en bij wat warmer weer

werd de melk koud gehouden in een zoge

naamde koelbak.

Vanaf een bepaald moment verkochten we de

melk aan melkfabriek 'Hollandia' in Purme

rend en niet meer aan de coöperatie. Want

'Hollandia' haalde de melk aan de boerderij

op. Dat deed een Volendammer jongen met

een bakfiets."

Ging het om een boerderij in eigendom of in pacht?

"Het was een pachtboerderij."

En was die qua grootte vergelijkbaar met andere be

drijven?

"Onze boerderij had 17 hectare grasland. Dat

lag dicht bij het gemiddelde want in de Zuid

polder was de gemiddelde grootte ruim 14 ha."

Geuren en geluiden

Kan je iets meer vertellen over de sfeer op zo'n

Noord-Hollandse boerderij? De geuren en de gelui

den bijvoorbeeld?

"In een stolpboerderij gebeurden vooral 's

winters vrijwel alle werkzaamheden in het ge

bouw. Het woongedeelte was wel afgeschei

den van de stal, maar alle geuren en geluiden

drongen toch door in de woon- en slaapkamer.

De vele geuren waren allemaal herkenbaar. De

geur van hooi bijvoorbeeld, die overigens niet

altijd hetzelfde was. In de binnenberg zaten al

tijd verschillende partijen hooi. De weersom

standigheden van de afgelopen zomer hadden

grote invloed op de kwaliteit, de smaak én de

geur van het hooi. Werd er hooi gevoerd, dat

Siem (1.) en zijn zoon Kees (r.) bij het inkuilen van gras

in 1957 (foto coll. J. Molenaar).
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gebroeid had, dan rook dat scherp en deze

geur hing dan zelfs tot ver buiten de boerderij.

Een partij 'schimmelhooi' had qua geur iets

benauwends. Maar normaal, goed gewonnen

hooi, dat rook heerlijk. Toen er vanaf de jaren

veertig door steeds meer boeren gras werd in

gekuild, gaf dat een product dat heel scherp

van geur was. Die bleef ook in de kleren en

zelfs aan het lichaam hangen en als een boer

dan op een burgervergadering of in een kerk

dienst kwam werd hij vaak met tegenzin naast

zich geduld, want er hing rond hem een verre

van fris aroma!

Mest had weer een andere geur, maar die werd

niet als hinderlijk ervaren en bleef ook niet zo

als die van kuilgras in de kleren hangen. En

dan was er nog de geur van melk én van de

schoonmaakmiddelen, die werden gebruikt

om de emmers en de bussen schoon te maken."

Behalve geuren herinnert Jaap Molenaar zich

ook heel goed de geluiden in de boerderij:

"Vertrouwde geluiden, zoals die van vaders

klompen in de stal of op de houten zolder, als

hij de dieren hooi ging geven. En het geluid

van melkemmers, als die werden neergezet.

Verder had je de geluiden van de dieren zelf,

die kreunden, poepten, piesten of loeiden.

Luid of zacht, al naar gelang de reden of hun

stemming. Ook kon je een zacht geruis of ge

rinkel horen als de beesten in de stal aan het

touw of de ketting trokken, waaraan ze ston

den vastgebonden. In het voorjaar, als de scha-

Siem Molenaar knipt een schaap in 1957

(foto coll. J. Molenaar).

Vader Molenaar met zijn drie zonen Kees, Jaap en Jan in

1936.

M V .k %

pen naar de dars waren gebracht om te lam

meren, klonk de hele dag het gemekker van de

schapen en hun kroost. De roep van een

schaap, dat ging 'aflammen', is daarbij zo af

wijkend, dat hoort een boer of boerin onmid

dellijk en dan wordt er meteen naar toe gegaan.

En dan had je nog de geluiden, waar je je nau

welijks van bewust was: het blaffen van de

hond, de geluiden van de verschillende deu

ren, het stampen en het hinniken van het paard

of het krakende wiel van de kruiwagen."

Donker en koud

En hoe stond het met moderne voorzieningen als

water en licht?

"Op onze boerderij hadden we geen aanslui

ting op gas, elektriciteit en telefoon. Waterlei

ding was er sinds ongeveer 1930. Ik heb dus

niet anders meegemaakt.

Pas in 1954 werd er elektriciteit aangelegd,

maar gas hebben we op de boerderij nooit ge

had.

De kachel in de kamer werd met hout en kolen

gestookt. Het fornuis stond aan de andere kant

van de grote schoorsteen in de koestal. Mijn

moeder moest alle dagen de kachel en het

fornuis aanmaken met aanmaakhoutjes. Dat

was vaak een probleem, want veel bomen en

brandhout waren er niet. De verlichting be

stond uit olielampen en kaarsen. Dat was ge

vaarlijk op een boerderij met hooi in de berg en

alle wanden, schotten en zolders van hout.

Maar ja, m'n vader rookte ook in de stal en dat

was minstens zo gevaarlijk.

In de winter was het in huis en in de stal altijd
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schemerig, een soort kerstsfeer. Nu was de stal

van zichzelf al vrij donker. Er was wel een aan

tal halfronde stalraampjes en een ruit boven de

achterdeur, maar die raampjes waren vrij klein

en door stof en spinnenwebben ondoorzichtig.

En als 's winters omstreeks vier uur de zon on

derging, was het al snel duister. Op de hoek

van de korte en de lange regel, zoals in Water

land de gangen in de stal genoemd worden,

stond een olielamp op een speciaal beveiligd

plankje. In de dars en op de hooizolder ge

bruikte een boer meestal een stormlantaarn.

Buiten was geen verlichting. Niet op het erf,

maar ook niet langs het Volendammerpad. Zo

veel donkerte kunnen we ons nu nauwelijks

meer voorstellen. Op 'gevoel' en 'hoop' wer

den de nodige werkzaamheden uitgevoerd.

Vrijwel elke veehouder is in het donker dan

ook wel eens met een kruiwagen mest naast de

plank gereden. De stront in. Of is in het kip

penhok wel eens op de eieren gaan staan!

Behalve donker, kon het 's winters ook heel

koud zijn. Er was geen kachel, die 's nachts

doorbrandde. Die werd iedere ochtend door

de boerin opnieuw aangemaakt. Daardoor

bleef het tot een uur of acht vaak vrij koud in

de huiskamer. In de stal was het echter prettig

warm en daar werd 's ochtends meestal even

toilet gemaakt. Degenen, die in de bedstede in

de kamer sliepen hadden het daar 's nachts

heerlijk warm. Maar als kind sliep je boven on

der het pannendak en dan kon je bij vorst of

sneeuwval de rijp op de dekens hebben."

Aanloop

Ook de aanloop zorgde voor de nodige gezel

ligheid, zoals Jaap Molenaar zich die herin

nert: "Koffie drinken op de boerderij gebeurde

elke morgen om half elf en er was altijd wel ie

mand die een bakje meedronk. De postbode,

een handelaar, een visventer of zelfs de opko

per van de paardenstaart, die één keer per jaar

een bezoek bracht. Tijdens de koffie werd van

alles uitgebreid besproken en er werden

nieuwtjes uitgewisseld. Bijvoorbeeld wie een

kind had gekregen (geboortes werden niet al

tijd via een kaartje of een advertentie bekend

gemaakt) of wanneer er iemand ziek was. Als

de dominee op bezoek kwam, dan hadden de

boer en boerin hun nette pak aan en was er een

koekje bij de koffie.

Zoals ik al zei, vader en moeder waren vrijwel

altijd thuis. Alleen de veemarkt in Purmerend

en de kerkgang op de zondagmorgen zorgden

voor afleiding en informatie. Op de veemarkt

sprak een boer zijn collega's en daardoor bleef

hij op de hoogte van de vee- en vleesprijzen.

Hier werden ook allerlei nieuwtjes uitgewis

seld en gebeurtenissen in de omgeving be

sproken."

Edam en omstreken

Kan je iets meer vertellen over de naaste omgeving?

"Rond 1920 waren er in Edam een zestigtal

veehouders. Hun bedrijven varieerden van

twee tot ca. dertig koeien. Zij hadden hun be

drijfsgebouwen in de stad. Er is een foto waar

op je kunt zien hoe de dieren in het voorjaar

door de straten weer naar de weilanden buiten

De kleine hervormde gemeente van Volendam ging ter

kerke in een stolp. Jaap Molenaars vader was hier jaren

lang kerkmeester.
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de stad werden gejaagd. Dan lieten die dieren
op straat wel eens 'wat' vallen, maar daar
zeurde niemand over. Gewoon een emmer
water er over. . . .klaar! Tegenwoordig wordt de
politie gebeld als een paard een paar keutels
laat vallen.
De Waterlandse, dus ook de Edamse, mentali
teit kenmerkte zich door soberheid en het ont
breken van standsverschillen".
Waar bleek dat uit?

"Uit de omgang met maaiers bijvoorbeeld. Bij
ons thuis, en trouwens ook bij andere veehou
ders, werkten in de zomer Gelderse en Drentse
maaiers. Die kwamen zo'n zes weken naar on
ze provincie om te maaien en te helpen bij de
hooioogst. Het was in onze streek gewoonte
om deze hardwerkende mensen kost en inwo
ning te geven. Maar de inwoning verschilde
sterk. Zo sliepen ze in de droogmakerijen
meestal in de stal. Hier in Waterland en de
Zeevang stond een logeerbed voor ze klaar en
werden ze als huisgenoten beschouwd. Eind
mei kwamen de maaiers bijeen in een café in
Purmerend en daar kwamen de boeren dan
om ze aan te nemen. Hier was meestal sprake
van een langjarige verbintenis tussen deze
mannen en de boeren die niet zelden in een
hechte vriendschap is uitgemond. Het geloof

speelde hierbij ook een rol. Met name de do-
persen leefden sober en voor hen bestond er
geen verschil tussen mensen."
Maar als het in de droogmakerijen anders was, dm
gold dat dus ook voor de Purmer?

"In de Purmer had je 'hervormde Purmer
adelboeren'. Polderboeren met meer 'stos' (an
ders gezegd: een extra krul in de staart). Er
werd iets meer tegenop gezien, hoewel ze in
feite lang niet altijd rijker waren. Daar had je
dus wel enig standsbesef, ja. Als een Purmer
boerenzoon met een knechtdochter thuis
kwam, dan ging de verkering wél uit.
Wat je ook had was, dat boeren uit dezelfde
plaats elkaar altijd opzochten. Zoals je in Afri
ka stammen hebt, zo zaten op de dinsdagse
markt in Purmerend boeren uit de verschillen
de plaatsen ieder in hun eigen café en ieder
aan een eigen tafel. Waarbij de pachtboerer
dan ook weer apart zaten."

God's woord en andere literatuur
"Zondagochtend gingen we naar de kerk.
Eens in de veertien dagen naar de kerk in Vo-
lendam, de andere week in Edam. Mijn vader
was vele jaren ouderling in Edam en tevens
kerkmeester van het hervormde kerkje in Vo-

Interieur NH kerk Volendam.
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lendam. Vandaar dat we daar ook naar de kerk
gingen. Moeder maakte thuis het werk af, zo
als emmers boenen, kalveren en kippen voe
ren en de gang in de stal aanvegen. Om half
twaalf had ze dan de koffie klaar voor de kerk

gangers.
In godsdienstig opzicht waren we niet 'zwaar'.
De Edamse hervormden waren merendeels
vrijzinnig, evenals mijn ouders. Ik was al vrij
jong lid van de Vrijzinnige Christelijke Jeugd
Centrale (vcjc), die hun bijeenkomsten hielden
in een gebouwtje ("Het Honk") bij de kerk.
Naast het winterwerk nam ik deel aan de jon
gerenkampen. Later ook als leider. In dit werk
trek je met andere, niet uit boerenfamilies af
komstige, jongeren op. Een voordeel!
We lazen thuis veel. Ik denk meer dan bij an
dere boeren. Dat waren zowel romans als reis
verhalen en historische boeken. En van allerlei
schrijvers: Multatuli, Jan Mens, Emily Brönte,
Hildebrand, Gösta Berling en Jan de Hartog
om maar wat namen op te noemen. We had
den boeken van ons zelf, maar we leenden ook
boeken in de bibliotheek. M'n moeder heeft tot
haar dood veel gelezen. Behalve boeken was
er de plaatselijke krant, de Waterlander, die 's
avonds werd gelezen. Hierin stond vooral het
plaatselijke nieuws. De verslagen van de ver
gaderingen van de gemeenteraden, de opvoe
ringen van de toneelverenigingen en de bijeen
komsten van en voor veehouders. Als je die
kranten nu nog eens doorbladert, valt op hoe
veel ruimte en aandacht er werd geschonken
aan agrarische zaken. Begrijpelijk natuurlijk,
omdat deze bedrijfstak een grote plaats in het
maatschappelijk leven innam. Ook veel adver
tenties waren gericht op het boerenleven met
oproepen als: 'Kees de Boer aan de Oostdijk
vraagt een knecht, bereid tot alle werkzaamhe
den. Protestant, wel in de kost maar niet in de
was'. Of: 'Jan de Boer aan de Westdijk zoekt
een melkmeid, goed kunnende melken. Laatste
zaterdag van de maand vrij'. In de crisisjaren
tussen 1930 en 1940 stonden er wekelijks ver
kopen van land en boerderijen aangekondigd.
Veehouders, die hun brood niet meer verdie
nen konden, hielden dan 'boelhuis'. De berich
ten daarover waren in die tijd het gesprek van
de dag en het oordeel van de omgeving was
vaak niet mals: 'Heb je het gelezen? Die en die
gaan ook boelhuis houden. Ze leefden altijd
boven hun stand. Zij droeg een gouden kap en

de voerboer maar wachten op z'n centen!'
Behalve de krant was er 's avonds ook nog de
radio (die ging op een accu). Vaak luisterden
we bijvoorbeeld naar het programma de Bonte
Dinsdagavondtrein."

Sociaal
Waren je ouders naast de kerk ook nog op andere
manieren maatschappelijk betrokken ?
"Ja, mijn vader zat in het bestuur van de Boe
renleenbank (nu de Rabobank) en van de Hol-
landsche Maatschappij van Landbouw. Mijn
moeder zat bij de 'plattevrouwen', zoals de
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
genoemd werd. Dus het kwam nogal eens
voor, dat öf mijn vader öf mijn moeder 's
avonds naar een vergadering was. Wat ze al
tijd op de fiets deden. En als je het over 'soci
aal' hebt, burenhulp was een normale zaak en
men hielp elkaar bij rouw en problemen. Het
woord 'sociaal' was nauwelijks bekend, maar
het werd in de praktijk door vrijwel iedereen
toegepast. Zoals in de oorlogsjaren, wanneer
bij een razzia Edamse jongens het donkere pad
opvluchtten en bij ons aanklopten. De donker
te en het brede water, dat tussen de boerderij
en de weg lag, vormden een belemmering
voor de Duitsers, zodat onderduikers bij ons
betrekkelijk veilig zaten. Hoeveel bescherming
de duisternis en de geïsoleerde ligging de
boerderijen kon bieden blijkt ook hieruit, dat
het ondergronds verzet bij de boerderij van de
buren zelfs schietoefeningen hield, zonder dat
mijn ouders het wisten."

School
Kan je iets meer vertellen over je schooljaren?
"Naar de kleuterschool ben ik niet geweest,
dat kwam mede door de Tweede Wereldoor
log. Daardoor had ik in mijn jongste jaren wei
nig contact met leeftijdsgenoten. Ik ben dus
vrij geïsoleerd opgegroeid. De lagere school
was in Edam. Twintig minuten lopen, 's Mid
dags thuis warm eten. Ik heb me als kind nooit
verveeld op de boerderij. Ik kon er altijd heel
veel spelen.
Maar soms kwam er wel eens een vriendje
mee. Dat konden ook Volendamse kinderen
zijn. Want een tegenstelling tussen Edammers
en Volendammers, daar merkten we niks van.
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Volendam was trouwens in zekere zin ook een

boerendorp. Mijn vader kwam graag in Volen

dam waar hij, zoals ik al zei, vele jaren kerk

meester is geweest van het hervormde kerkje.

Na de lagere school ging ik in Edam naar de

ulo en vervolgens naar de Lagere Landbouw

school in Purmerend. Daar was Geytenbeek

hoofd. Geytenbeek was een begrip. De boeren

keken tegen hem op. Daarna ben ik naar de

Middelbare Landbouwschool in Alkmaar ge

gaan."

Wilde je van jongs af aan boer worden ?

"Eigenlijk wel. En toen ik achttien jaar oud

was, kende ik ook geen ander voorbeeld. M'n

hele opleiding was er op ingesteld. Maar ook

m'n oudste broer wilde graag boer worden.

Hij werkte eerst bij de Sierkan, een bekende

zuivelfabriek in Den Haag. Toch bleef zijn boe-

renhart kloppen en in goed overleg werd hij de

boer aan het pad en zocht ik een baantje.

Mijn andere broer wilde van jongs af aan naar

zee. Hij werd stuurman op de grote vaart bij

rederij Ned Lloyd.

Na de Middelbare Landbouwschool in Alk

maar heb ik in de loop der jaren nog heel wat

bijscholing gehad en tal van cursussen gedaan

(verloskunde, boekhouden, techniek, melken),

waardoor ik een opleiding had tot het niveau

Hogere Landbouwschool."

Werk

En toen een baan?

"Na m'n opleiding begon ik in 1957 in een

baan als hulpassistent van de Rijkslandbouw-

consulent. Speciaal voor de ruilverkaveling in

de Zeevang. Toen was het duidelijk dat ik geen

boer zou worden. In 1960 kreeg ik een vaste

baan als landbouwkundig onderzoeker. In

1961 ben ik getrouwd. Maar die baan bij de

proefvelden betekende teveel autorijden, te

veel tussen de wielen. Ik was dan ook blij, toen

ik in 1964 bedrijf svoorlichter in de Zeevang

kon worden. Hoewel het niet gebruikelijk was

daarvoor iemand te kiezen, die uit dezelfde re

gio afkomstig was.

Ik ben het tot 1997 gebleven. Een mooie tijd en

een prachtig beroep. Purmerend was m'n

standplaats. Samen met twee collega's en een

medewerker van het Landbouw Economisch

Instituut (lei) hadden we daar een 'eigen' kan

toor aan de Plantsoengracht. Mijn werkgebied

Jaap Molenaar als ceremoniemeester bij de ingebruikna

me van een ligboxenstal in Purmerland in 1988.

bestond uit de Zeevang, het westelijk deel van

Waterland en de Purmer.

Collega Schagen had de Beemster en de Scher

mer en Van Eekelen deed de rest van Water

land. We hadden elk zo'n 350 veehouders, die

een (vrijblijvend) beroep op ons konden doen

als technisch en economisch adviseur. Bij som

migen kwam je vaak en bij anderen zelden."

Kan je iets meer over de achtergrond van je beroep

vertellen?

"Reeds in het begin van de twintigste eeuw

waren er in Nederland landbouwconsulenten,

zuivelconsulenten en veeteeltconsulenten, die

benoemd werden door het ministerie van

Landbouw. Hun werk stond in het teken van
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De stal was letterlijk en figuurlijk warm

de bescherming van de kwaliteit van het agra

risch product.

In de jaren dertig kwamen er medewerkers

van deze consulenten, die zich vooral richtten

op de voorlichting aan de individuele bedrij

ven. Het waren zware jaren voor de boeren,

die kampten met lage prijzen en vaak op te

kleine bedrijven werkten.

Na de Tweede Wereldoorlog volgden de jaren

van de wederopbouw. Men wilde 'genoeg

voedsel voor niet te veel geld'. De voedselpro

ductie moest omhoog en de voedselprijzen

liefst omlaag. De agrariërs moesten de econo

mie op gang trekken en daarvoor hadden ze

hulp nodig. Financieel kwam die in de vorm

van subsidies, dankzij het bekende Marshal

plan. En er kwam meer voorlichting. In

Noord-Holland steeg het aantal bij de voor

lichtingbetrokken medewerkers van ongeveer

vijftien in 1948 tot zo'n 150 personen in de ja

ren vijftig. Dat waren dan voornamelijk 'be-

drijfsvoorlichters', die de boeren thuis bezoch

ten en advies gaven op technisch en econo

misch terrein, nieuwe methoden onder de aan

dacht brachten en les gaven.

In onze provincie waren twee landbouwconsu

lenten, een tuinbouwconsulent, een zuivelcon-

sulent, een veeteeltconsulent en een bloemen

teeltconsulent. Dan was er nog een aantal lan

delijke varkenshouderijconsulenten en zelfs

een consulent voor de paardenhouderij. Deze

consulenten hadden een eigen kantoor met een

staf van specialisten. De grootte varieerde van

twintig tot dertig personen. De bedrijfsvoor-

lichters, ook wel rayonassistenten genoemd,

hadden elk een gebied met zo'n 350 agrariërs,

die ze regelmatig bezochten."

Verhogen van de productie

Waar bestond je werk uit?

"Wij gaven voorlichting over bemesting van

grasland, nieuwbouw van bedrijfsgebouwen,

de aankoop van nieuwe machines, de uitleg

van de boekhouding en de veefokkerij. Een

deel van ons werk bestond daarbij uit het ge

ven van cursussen, zowel praktisch als 'reken

werk'. Het stond altijd in het teken van de eco-

Sloop van Nooit-Gedacht in 1969.
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nomie. Het inkomen van de boer! En het ging
vrijwel altijd om het verhogen van de produc
tie, zoals van de melkproductie per koe of de
opbrengst aan kilo's voeding (hooi of kuilgras)
per hectare grasland.
Het was werk, dat veel voldoening gaf. Het lag
in het verlengde van waarin je groot gebracht
werd. Veel advieswerk, op afspraak bij de boe
ren thuis. Dat leverde veel avondwerk op,
maar m'n vrouw heeft daar nooit over ge
klaagd. Vaak ging de telefoon: kun je langs ko
men? Om technische problemen of om finan
ciële vragen, die gerezen waren. Dan ging ik
naar de bedrijven toe. Ook veel voorlichtings
bijeenkomsten waren 's avonds. Dinsdagoch
tend hielden we spreekuur tijdens de Purmer-
ender markt. In de Doelen. Daar zaten dan te
vens allerlei leveranciers voor de landbouw en
verkopers van trekkers en machines. Mooie
momenten waren het openen van een nieuwe
stal, of de eerste steenlegging. Ik had een be
roep met heel veel goeie kanten.
Voor die verhoging van de agrarische produc
tie hebben de Nederlandse boeren trouwens
wel hun best gedaan. Toen ik begon in de jaren
1956/57 gaf een koe gemiddeld zo'n 3000 kilo
gram melk met 3,5 procent vet. Dat is nu, in
2003, gestegen tot 10000 kilogram met 4,5 pro
cent vet.
De schaalvergroting in de afgelopen dertig
jaar heeft wel zijn tol geëist. Toen ik in de Zee
vang begon waren er 208 veehouders in de
Zeevang, waaronder dertig in Edam. Dat is nu
teruggelopen tot hooguit zestig (inclusief be
jaarde 'survivors') en welgeteld één in Edam!"

Melkplas
En toen de melkplas uiteindelijk te groot werd, kwa
men de productiebeperkingen?
"Inderdaad. Dan moesten we ook minder leu
ke boodschappen overbrengen, bijvoorbeeld
over mestquota. De gemoederen liepen dan
hoog op. Je moest soms dingen uitleggen,
waar je het zelf niet mee eens was. 'Jé Jaap, je
vertelt wel wat, maar geloof je het zelf ook?'
werd er dan geroepen. Maar de topmannen,

de beleidsmakers, die gingen nooit zelf hun
maatregelen aan de boeren uitleggen. Dat was
een minkantje.
Dat injecteren van mest was ook onzin hier.
Met hooguit twee koeien per bunder (=ha.) had
je hier geen mestoverschot. Maar ja, de landelij
ke regels, daar werd niet van afgeweken.
En het verhaal van de melkquota. Had je tries
te gevallen bij. Iemand die vanwege de ziekte
van z'n vrouw tijdelijk minder koeien had op
het moment dat de toewijzing plaats vond,
kreeg minder quotum. De verwijten waren
wel begrijpelijk. Eerst veel subsidies om de
zaak op te bouwen en dan de beperkingen en
de quota...."
Deed het teruglopen van het aantal boeren geen
pijn?
"Daar moeten we niet te moeilijk over doen.
Vóór de oorlog had je 32 bakkers in Edam er
nu nog twee. Maar een hedendaagse boer
moet meer beheersen, technisch, financieel, rr,
en landbouwkundig natuurlijk. Hij is agra
risch ondernemer geworden. Hij voert het ma
nagement over een bedrijf dat zelfs wel 200
melkkoeien kan tellen. Dan is de titel 'boer' in
feite niet meer van toepassing, gezien z'n eisen
aan vakmanschap.
Geldt dat ook voor zijn leefstijl?
De luxe in onze tijd is voor de hard werkende
agrariërs gelukkig een verdiend onderdeel in
hun bestaan geworden. Ook zij gaan met va
kantie en rijden in een normale auto en naast
een goed inkomen verdienen zij trouwens ook
het respect van ons als burger. De sfeer rond
het boerenleven is echter veranderd. In de bur
germaatschappij denkt men nog altijd aan een
mannetje in een blauwe kiel met een pijpje in
zijn mond, die met de hand melkt of 's avonds
op een landhek geleund over de polder staart.
Nu zou dat laatste nog wel eens kunnen ge
beuren, maar de geroemde rust, gemoedelijk
heid en tevredenheid zijn verdwenen. Dat is
anders geworden.
Maar als je iets met plezier doet, als je samen
de schouders eronder kan zetten, dan is en
blijft boer zijn een mooi beroep. Ook nu nog."
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BOEREN EN BOERINNEN IN EN ROND EDAM

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de boeren en boerinnen
uit het Edamse zelf aan het woord. Hun verha
len zijn in 2001 en 2002 opgetekend door Mir
jam Nelissen. Met een vragenlijstje van de re
dactie in de hand is ze gastvrij ontvangen door
tien vertegenwoordigers van de Edamse boe
renstand. Maar gesprekken gaan zoals ze
gaan. Niet alles waarin de redactie zo was
geïnteresseerd kwam ter sprake, wel soms on
verwachte zaken, zoals het bloedstollende ver
haal van de brand bij Neeltje Buyten. Bij elkaar
geven deze verhalen een prachtig beeld van
het boerenleven in het verleden dat zo ver lijkt,
maar toch nog zo nabij is. Ook de moderne
boer komt aan het woord, zoals Jan de Heer.
De oudste ondervraagde is Gerrit Dik, gebo
ren in 1907 (hij is helaas overleden), de jongste
Gerro de Boer (geboren in 1951). De meesten
zijn zo rond de zestig. Maar allen weten nog
heel goed hoe het vroeger, in de tijd van hun
ouders, toeging. Het beeld begint dus al
scherp te worden in het begin van de 20' eeuw.
De Edamse boeren hebben vaak typisch boe-
rennamen, zoals De Boer, Uitentuis en Buyten.
Ze zijn in drie groepen onder te verdelen:
1) Boeren met land in de Zeevang, wonend in

de boerenbuurtjes binnen de veste of aan de

Kooiweg.
2) De boeren van de Zuidpolder van de Burge

meester Versteeghsingel en het Edammer-
en Volendammerpad.

3) De Purmerboeren.
De verschillen zijn opvallend. Zo vertellen de
veeboeren van de Zeevang vooral over hun
melkschuitjes en koeboten, in tegenstelling tot
de veeboeren van de Zuidpolder die naar hun
land reden. En de akkerbouwers uit de Pur-
mer hebben het opvallend veel over de pacht-
verhoudingen. Maar allen voelen zich Edam
mer, met uitzondering misschien van Aag
Veerman, die node afscheid heeft genomen
van haar Volendammer kledij.
Wat we lezen is 'oral history', dat wil zeggen
misschien niet altijd even 'waar' en relevant
volgens de strenge wetten van de historische
wetenschap, maar - minstens zo belangrijk -
authentiek en persoonlijk. We blikken door
hun ogen terug naar het verleden. De gesprek

ken zijn niet woordelijk opgenomen, maar
Mirjam heeft haar uiterste best gedaan om wat
er gezegd werd zo waarheidsgetrouw moge
lijk op te tekenen. Bovendien heeft ze haar ver
slagen ter controle door de geïnterviewden la
ten lezen. De redactie heeft haar teksten bijge
werkt tot de navolgende verhaaltjes.

Boeren in de Zeevang
1 Neeltje de Waart-Buyten (Groenland)
2 Jan Uitentuis (Nieuwvaartje)
3 Sijtje de Boer-Hooyberg (J.C. Brouwers

gracht)
4 Siem de Boer (Kooiweg)
5 Gerro de Boer (Kooiweg)

Het verhaal van Neeltje Elizabeth de Waart-
Buyten (geb. 20.2.1922)
De boerderij: Groenland 19, in Edam

Neeltje Buyten is op 20.2.1922 geboren als
dochter van de Edamse veehouder Tames
Buyten (1883-1967) en Trijntje de Vries uit
Oosthuizen (1882-1928). Ze had een oudere
zus, Betje (1909-1998) en een oudere broer, Arie
(1911-1944). In 1943 trouwde ze met de Marker
Comelis de Waart (12.3.1914 - 4.1.2000). Ze
kregen vier zonen en een dochter: Cees (1944-
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1946), Arian (Arie) Tames (1945), Cees (1947),

Dirk (1950) en Trijntje (1954).

Vader Tames is geboren aan de Jaagweg, een

boerderij die in zijn bezit is gebleven (met Wes-

terneng als zetbaas), maar die in de crisistijd

na een faillissement verkocht moest worden.

Zelf begon hij te boeren in een boerderij aan

het eind van de J.C. Brouwersgracht, op de

hoek bij de Noorderbrug. Daarna verkaste hij

naar de Beestenmarkt (de boerderij van Stel

ling), totdat hij op het Groenland belandde.

Het verhaal van Neeltje (in de wandel Nel ge

noemd) gaat over het leven op deze boerderij.

Een pond boter toe

Het land van Tames lag aan de Jaagweg: twee

percelen die de 'Schotsman' en 'Costerus' wer

den genoemd. Verder huurde hij een 'Kerkka-

bel' (verbastering van 'kerkkavel') aan de Zee

vangszeedijk van de Nederlands Hervormde

Kerk. De huur hiervan moest voor Kerstmis

voldaan worden, zo niet, dan werd de pacht

gevorderd door gedwongen verkoop van have

en goed.

De veestapel bestond uit zo'n zestien koeien,

wat jongvee, een werkpaard en verder var

kens, schapen, geiten en kippen.

In het bedrijf waren er wel machines, zoals een

schudder, een maaier en een harker, maar alle

trekwerk werd door het paard gedaan. Een

trekker of andere mechanische hulpmiddelen

zijn er nooit geweest.

Tot 1938 werd 's zomers op de boerderij naast

boter en karnemelk ook nog zelf kaas ge

maakt. Moeder Trijntje en de oudere zus Betje

waren daar heel goed in. De kazen moesten

een keurmerk hebben dat je moest kopen. Het

merk werd voordat de kaas in de vorm ging

op het doek gelegd, en dan de koeling in. Na

1938 werd er alleen nog boter en karnemelk

gemaakt, omdat de jongste dochter Nel het

maken van kaas niet in de vingers had.

Als er voldoende kaas was gemaakt liet Tames

zijn producten naar de dinsdagmarkt in Pur-

merend brengen door de firma Palsgraaf. Zelf

fietste hij erachter aan. Hij verkocht alleen als

de prijs hem aanstond, zo niet, dan liet hij alles

weer terugbrengen door Palsgraaf.

Verkoop werd ook aan huis gedaan, dat wil

zeggen in de stal aan het Jonkerlaantje. Ook

werd gevent langs de deur, meest bij vrienden

en bekenden. Zo ventte Nel met de fiets karne

melk op woensdag, want dan was-ie vers. Op

deze manier brachten de producten wat meer

op. De melkfabriek betaalde vier cent per liter,

de losse verkoop leverde zes cent op. Maar in

de slechte tijd voor de tweede wereldoorlog

waren de verdiensten gering. Dat blijkt uit een

aanbieding als "Drie kwartjes kaas en een

pond boter toe".

Boten en een boterfiets

Tot de ruilverkaveling van de Zeevang in 1967

ging het vervoer naar en van het land per boot:

een koeboot en een roeiboot. Zo werden de

melkbussen naar de boerderij geroeid en van

daar naar de fabriek gebracht. Dit veranderde

allemaal toen bij de ruilverkaveling de weg in

de Zeevang werd aangelegd. Toen kreeg Ta

mes het door de weg afgesneden puntje land

vlak boven Edam, het Lokkemientje, omdat hij

nog een werkpaard gebruikte. Die moest ook

de 'driewielder kar' trekken, een kar met twee

grote en een klein wiel. Verder deed Tames al

les op de fiets, zijn 'boterfiets' geheten omdat

hij hem in de oorlog ooit geruild had voor bo

ter. Hij was er heel zuinig op, tot zijn dood toe.

Hij stierf op vierentachtigjarige leeftijd in het

harnas, op deze fiets. Siem van Dove Willem,

die achter hem reed, zag het gebeuren: "Hij

zwabberde als een dronken man en viel in de

berm neer. Toen ik bij hem aankwam was hij al

dood."

De brand

De oude boerderij, een stolp uit omstreeks

1884, is in december 1932 geheel afgebrand,

maar in 1933 herbouwd, nu met een dubbele

ingebouwde berg. Het woongedeelte is in de

stijl van de jaren dertig opgetrokken. Maar de

plee was nog steeds buiten. Er was geen mooie

kamer meer, alle ruimten werden echt ge

bruikt. Maar traditiegetrouw huisde het gezin

's zomers in de zomerstal, die na de winter

werd geschrobd en behangen. Dat scheelde

's zomers schoonmaakwerk in het huis.

Nel vond de oude stolp veel prettiger en prak

tischer dan de nieuwe boerderij, waar je steeds

van hot naar haar moest lopen. De kamertjes

waren te klein en de keuken te vochtig. Koken

deed ze uiteindelijk altijd in de stal.

Die decembernacht in 1932 staat Nel nog in het

geheugen gegrift. Omdat zus Betje griep had

sliep zij die nacht bij broer Arie in de bedstee.
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LEMGTE DOOR5MEDE.
Bouwtekening van de nieuwe boerderij van Nel uit 1933.

Vaag herinnert ze zich dat ze opgepakt wordt

en uit het raam gezet. Ze weet niet eens door

wie. Slaapdronken kijkt Nel om zich heen, ze

vraagt zich af waar al dat lawaai vandaan

komt. Ze staat met blote voeten in haar nacht

hemd buiten in het gras. Wat is het koud en

donker. Ze begint te rillen en te trillen en niet

alleen van de kou. Overal ziet ze schimmen

heen en weer rennen die elkaar van alles toe

roepen. Ineens slaat de buurvrouw haar arm

om haar heen en praat op haar in. Ze leidt haar

met zachte drang mee naar huis. Daar hoort

Nel wat meer. Wie de brand opgemerkt heeft

en dat ze Nel kwijt waren, omdat ze niet in

haar eigen bed lag. Toen herinnerde iemand

zich dat Nel in de bedstee lag en is ze nog op

tijd uit het raam op het Jonkerlaantje gezet. Ze

krijgt warme melk en wordt in bed gestopt. De

volgende dag zal verdrietig genoeg worden.

Niet leren maar werken

Alle werk werd door de leden van het gezin

zelf gedaan, alleen in uitzonderlijke gevallen

kwam er hulp van buitenaf. Zo bleef de oudste

dochter Betje na de lagere school thuis om haar

moeder te helpen en toen die gestorven was

het huishouden over te nemen. Ze was toen

twintig jaar. Ze heeft de zorg van haar veel jon

gere zusje op zich genomen en dat tot haar 29'

gedaan. Toen trouwde ze pas.

Nel was toen zestien jaar en moest van school

af: "ga maar zeggen tegen het hoofd, we heb

ben een knecht nodig". Ze was graag op

school gebleven, want ze kon goed leren. Van

af toen deed ze alle voorkomende werk (behal

ve, zoals gezegd, kaas maken). In drukke tij

den, zoals in de hooitijd, hielp zij ook mee met

melken.

Broer Arie kwam ook meteen na zijn schooltijd

in het bedrijf van zijn vader en deed daar het

mannenwerk: koeien verzorgen, mest kruien,

reparaties doen, noem maar op. Op zijn 19'

jaar moest hij echter in dienst en toen kwam er

een knecht. Arie heeft in het leger tb opgelo

pen, die weer de kop op stak toen hij in 1939

werd ingezet bij graafwerk in de Zeevang. Hij

is in 1944 aan de ziekte overleden.

Dat graafwerk in de Zeevang in 1939 had te

maken met de waterlinie: hele stukken land

werden onder water gezet om de vijand te we

ren. Uit de overstroomde gebieden werden

mensen en vee geëvacueerd en her en der on

dergebracht, ook in Edam. Op de boerderij van

Buyten kwamen hele families inwonen, zoals

Westerneng en Pronk met hun vele kinderen.

Omdat de koeien ondermeer in Zuiderwoude

waren ondergebracht, was het melken (twee

maal per dag!) geen eenvoudige klus. Later

kwamen er ook verdreven Hooglanders uit het

Utrechtse inwonen. Al die huishoudens regel

den alles voor zich zelf: iedereen kookte zijn ei

gen potje, deed de eigen was en eigen werk.

Het was me een drukke tijd!

Jarig op zondag

Rond tien uur lag het gezin op één oor, want

om zes uur 's ochtends was het melken gebla

zen. Nel moest om half negen thuis zijn, maar

later werd dat tien uur. De grootste afleiding

bezorgde de distributieradio die ook onder het
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werk werd aangezet. Spelletjes werden nau

welijks gedaan, daar was het gezin te klein

voor. Vader las veel, hij bezat een flinke verza

meling boeken. Maar buiten de deur werd en

thousiast deelgenomen aan het rijke vereni

gingsleven van Edam, de zang, de gym. Ver

der volgde Nel naailessen bij Nel Hesseling op

de Lingerzijde. Een grote rol in het Edamse le

ven speelden de buurtverenigingen die groots

uitpakten als er iets te vieren viel.

De zondag was de dag van de visites: meestal

de tantes van moederzijde die kwamen kijken

of het wel goed ging met kleine Nel. En jarig

was je natuurlijk op zondag.

"Maar een boerenknecht"

Op de buurt woonden allerlei gezindten, maar

de Buytens, zelf niet kerkelijk, maakten geen

onderscheid. "Een goede buur is beter dan een

verre vriend", zo werd gedacht. Edammers

deden trouwens ook niet zo moeilijk met de

sexen en standen. Zo werd in het Strandbad

niet gescheiden gezwommen. Wel was de zo

geheten pruthoek voorbestemd voor de SDA-

Pers en minder volk.

Trouwen was een andere zaak! Nel volgde

haar hart, niet tot genoegen van de familie.

Want de uitverkorene, Cees de Waart, was

maar een BOERENKNECHT! Vooral de oud

ste zus was erop tegen, maar pa dacht er an

ders over. Het kwam goed.

Cees werkte toen ook op het buurtje, bij Jan

van Niek op nummer 2. Toen ze in 1943 trouw

den zijn ze als zetbaas begonnen op een andere

boerderij van Jan van Niek aan de Zeevangs

zeedijk. Hier hadden ze ongeveer veertien

koeien op stal staan. Toen de boerderij in 1946

te koop stond, hadden ze echter niet het geld.

Cees werd weer knecht, nu bij Dijkstra in de

Zuidpolder. Hier had de vorige knecht het

dochtertje van de boer vermoord. Ze verhuis

den naar een nu gesloopt huis aan het Oorgat

vlak bij het fort. In 1954 hield Cees het boeren

bedrijf voor gezien en ging in de kaas werken.

Later ventte hij olie in Edam.

Nel en de haren hebben zich altijd Edammers

gevoeld. In Edam speelde het leven zich af.

Winkels, kerken, scholen, alles was in Edam.

Ze maakten in alle opzichten deel uit van het

Edamse gemeenschapsleven. Cees werd wel

eens 'Marker' genoemd, maar dat was voor de

plagerij. De oude Tames is óók altijd boer ge

bleven: hij ging niet met pensioen en hij ging

niet in een 'burgerhuis' wonen.

Het verhaal van Jan Uitentuis (geb. 21.5.1925)

De boerderij: Nieuwvaartje 4, in Edam

Een familie met een opmerkelijke naam. Het

spoor leidt terug naar de Purmer, naar de boer

derij "Uit en thuis" aan de Oosterweg. Ooit

heeft een van de voorvaderen, die oorspronke

lijk Janzen geheten schijnt te zijn, zich naar de

boerderij (of naar het gelijknamige land) ver

noemd. Hoe het ook zij, in 1872 kocht Jan Cor-

nelisz (geb. 1868), de grootvader van Jan, de

boerderij aan het Nieuwvaartje van ene Pieter

Dirksz Visser. Zijn zoon Reindert (geb. 1894),

die getrouwd was met Neeltje Oud (geb. 1896)

zette later het bedrijf voort.

Jan en Janie

Jan Uitentuis, geboren op 21 mei 1925, groeide

met zijn twee zussen op in de boerderij aan het

Nieuwvaartje, waar hij al vroeg werd inge

schakeld bij het boerenwerk. Zo moest hij voor

schooltijd met de handkar de melk naar de fa

briek aan het begin van de Voorhaven bren

gen. Toch ging hij tot verdriet van zijn vader

naar de ambachtschool, maar toen de oorlog

uitbrak moest hij van school. Het werd weer

het boerenwerk thuis, nu afgewisseld met een

paar dagen per week les op de landbouw

school in Purmerend. In de oorlog heeft vader
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Reindert nog een tijdje vastgezeten omdat hij

illegaal een varken had geslacht.

Jans vroege jeugd werd overschaduwd door

de ziekte en het overlijden van zijn moeder. Zij

stierf in 1930 aan een hersentumor. Een perio

de die hem ook, zoals zovele boerengezinnen

in Edam, nog heugt is de inwoning vlak voor

de oorlog van evacués uit Hoogland, waar het

land onder water was gezet om de Duitsers te

weren.

In 1956 namen Jan en zijn vrouw Janie de

Graaf (geb. 1932) het bedrijf over. Ze kregen

twee dochters en drie zonen.

De boerderij

De stolpboerderij is in 1837 gebouwd. Voor het

vierkant is hout gebruikt van de afgebroken

zoutziederloodsen aan de Keetzijde. Dat ver

klaart waarom het hout zo klam is en immuun

voor ongedierte: het is verzadigd van zout.

Omstreeks 1930 vond een ingrijpende verbou

wing plaats. Men dacht dat licht - in de oude

stolp drong dat nauwelijks door - de door

hoofdpijn geplaagde moeder Neeltje goed zou

doen. Daarom is er een stuk 'uitgehapt' en ver

vangen door de huidige aanbouw. Neeltje

stierf echter voordat deze aanbouw voltooid

was. De boerderij is in 2002 op initiatief van

zoon Jos en met hulp van architect Klaas

Boschma gerestaureerd.

Naast de stolp stond oorspronkelijk een

schuur waar grootmoeder Antje kaas placht te

maken. De schuur is nu vervangen door het

nieuwe huis waar Jan woont (nr. 3). Er is nog

een andere schuur die ooit verplaatst moest

worden voor melkmachine. Die schuur staat

er nog, maar heeft een andere functie.

Weerbarstige koeien

Het land lag in de Zeevang. Bij de herverkave

ling (tussen 1957 en 1963) kreeg Jan vier aan

eengesloten stukken land vlak boven Edam,

omdat hij toen de laatst overgebleven boer

aan het Nieuwvaartje was. Dat was het mo

ment dat de trekker en de melkmachine hun

intrede deden. Daarvoor werd al het trekwerk

door het paard gedaan en alle vervoer naar en

van het land door de schuit. Op het land werd

met de hand gemolken, waarna de melk per

bootje werd afgevoerd naar de boerderij om

vervolgens per kar naar de melkfabriek ge

bracht te worden (toen de melkfabriek van de

Voorhaven naar Middelie verhuisde werd de

melk echter gehaald). Ook het hooi werd met

de schuit naar de boerderij vervoerd, onder

het extra hoge bruggetje bij de Grote Kerk

door. Bepaald eenvoudig was het niet om de

koeien in de koeboot te krijgen (er konden er

zes op): vaak stapten ze er aan de andere kant

weer even hard uit.

Het verhaal van Sijtje de Boer-Hooyberg (geb.

1915 in Wijdewormer)

Waar het zich afspeelt: J.C. Brouwersgracht xi,

12, 18 en 20, in Edam

Sijtje komt uit een boerengezin van vier meis

jes en twee jongens. Beide broers, Dirk en

Cees, volgden het spoor van de vaderen en

gingen na de lagere school naar de landbouw

school in Purmerend. Zelf ging ze, zoals zo

veel meisjes, naar de huishoudschool, ook in

Purmerend. In 1939 trouwde ze met de Edam

mer Siem de Boer, oftewel Siem van Dove Wil

lem. Ze kregen vier kinderen: Wim, Siem, Em-

my en Trudie (Sytje had al een kind, Ot).

De jeugd: tussen 'leven en dood'

De jeugdjaren heeft Sijtje aan de Kanaaldijk bij

Neck doorgebracht. Daar was het gezin Hooy-

berg naartoe verhuisd na de watersnood van

1916. Het huis stond vlakbij de molen 'Het Le

ven'. Verderop stond de molen 'De Dood' (een

leuke grap vindt Sijtje nog steeds). Vandaar

was het nogal ver lopen naar het schooltje van

Neck, dat geleid werd door één juf en één

meester. Ze bleven er over. Alleen bij heel

slecht weer werden de kinderen gebracht en

gehaald met de kap- of bakwagen, uiteraard

getrokken door het paard. Er was echter een

veel kortere weg naar school, dwars door het

land en over de Zwarte dijk. Maar dat moest

stiekem gebeuren, want als ze betrapt werden

dan kwam er een boze boer, dreigend met een

stok, achter ze aan. Nog gaan Sijtjes ogen glim

men als ze vertelt dat ze toch veel harder kon

den lopen dan die boer.

Siem en Sijtje

Het gebeurde op de Edammer kermis: daar

was Siem. Siem van Dove Willem, zoals hij ge

noemd werd ter onderscheiding van al die an

dere de Boeren in Edam (zijn vader Willem

was doof geworden in zijn diensttijd in de eer-
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ste wereldoorlog door het gebulder van het

druk oefenend geschut). In 1939 is het stel ge

trouwd.

Siem kwam ook van een boerderij, maar zijn

vader was failliet gegaan. Siem was echter niet

van plan een ander beroep te kiezen en was al

op jonge leeftijd in de weer met het mesten van

kalfjes die hij dan weer verkocht. Hij had een

eigen stalletje dat hij wist uit te breiden tot een

bloeiend boerenbedrijf.

Het is een goed huwelijk geweest, en Sijtje mist

Siem erg nu hij overleden is. Sijtje heeft nooit

zo van het boerenbedrijf gehouden. Ze vond

varkens ronduit stinken. Maar ze hield zich

dapper en hielp in het begin van haar huwelijk

in elk geval met het melken, al vond ze dat

doodeng, omdat ze met emmers over een wie

belende plank moest lopen. Vooral Siem was

een man van de klok: acht uur ontbijt, twaalf

uur warm, om half vier 'een koppie', enzo

voort. Sijtje was 'losser' (ondeugend, zoals ze

zelf zegt), was dol op gezelligheid en zeker op

de kermis. Maar als ze met haar vriendin ging

fietsen zorgde ze er wel voor om voor het

'koppie' thuis te zijn. Er kon veel, maar "tijd

was tijd". Zo was Siem zelf natuurlijk voor

twaalf uur thuis als hij naar de dinsdagmarkt

van Purmerend was geweest (daar placht hij

graag te handelen).

Een lage deur en land van Plas

Siem en Sijtje zijn begonnen in een spulletje op

de J.C. Brouwergracht (nr. 18). Hoe klein het

huisje ook was, ook zij kregen vlak voor de

oorlog inwoning van evacués uit de onder wa

ter gezette gebieden in Utrecht, de 'Hooglan

ders'. Na de oorlog zijn de bouwvallige huisjes

door nieuwbouw vervangen. Sijtje woont nog

steeds op nr. 18.

De stallen bevonden zich ter plaatse van de hui

dige panden nr. 11 en 12.: de varkensstal stond

aan de achterkant, de koeienstal aan de voor

kant (deze bleef tot ver in de jaren zeventig in

gebruik). De deur van de stal was zo laag dat

Siem moest bukken als hij naar binnen ging.

Ze begonnen met zestien koeien en één of meer

dere varkens. Het land (in de Zeevang) huurde

Siem van de familie Plas "van de bank".

Voor de herverkaveling van de Zeevang in 1967

ging natuurlijk alles met de koeboot en de roei

boot. De melk werd naar de melkfabriek aan

het eind van de Voorhaven gebracht.

De zonen van Siem en Sijtje hebben de traditie

voortgezet: Wim boert nu aan de Jaagweg, Siem

in de Zeevang polder, op de boerderij van Jaap

de Boer. Wim wilde van jongs af aan boer wor

den, maar Siem's belangstelling kwam pas la

ter.

Tot zijn dood toe heeft Siem zijn zonen bij het

boerenbedrijf geholpen. Beladen met nuttige

zaken aan het stuur van zijn fiets zag men hem

richting Zeevang koersen, bedaard en elke

voorbijganger groetend.

Wat de meisjes betreft is de appel ook niet ver

van de boom gevallen: beiden, Emmy en Tru-

dy, wonen nu op vertrouwde grond aan de

Brouwersgracht. Emmy op nr. 20, de plek van

de oude stal (een nieuw woonhuis), Trudie op

nr. 18, dat in de vijftiger jaren herbouwd is).

Het verhaal van Siem de Boer (geboren in 1941,

Edam)

De boerderij: Kooiweg 2, in Warder (voorheen

Edam)

Het is een unieke stek, waar Siem en Rita de

Boer wonen. Midden in het land aan het Die

met rondom de roep van de grutto, de tureluur

en de kieviet. Siem en Rita hebben zes kinde

ren, drie jongens en drie meisjes. De plek waar

ze wonen is een eldorado voor elk gezin en ze

beseffen hoeveel gemakkelijker het is om in

zo'n omgeving kinderen op te voeden dan in

de grote stad.
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Eerst liever naar zee

Het zat er bij Siem van jongs af aan in, dat hij

boer wilde worden, maar het liep aanvankelijk

anders. Volgens zijn vader heeft hij zijn jeugd

spelend doorgebracht en was hij geen boer. Hij

heeft drie jaar hbs gedaan en wilde toen naar

de Kweekschool voor de Zeevaart. Daar was

hij toen te jong voor. Maar hij werd wel toege

laten tot de opleiding voor radiotelegrafist op

de Zeevaartschool in de Foeliedwarsstraat in

Amsterdam. Op de praktijkschool van Radio

Holland deed Siem een radarcursus in drie

maanden en zodra hij dat diploma had mocht

hij naar zee. Alle radiotelegrafisten bij de Ne

derlandse Koopvaardijvloot waren in dienst

bij Radio Holland, die ook het onderhoud ver

zorgde van de communicatie-apparatuur. Ver

volgens heeft hij één jaar en negen maanden

gevaren bij de Koninklijke Nederlandse

Stoomboot Maatschappij (knsm). Daarna

moest hij in militaire dienst. Siem heeft daar

maar kort ingezeten: drie maanden. De enige

mogelijkheid, die je in die tijd had om er (voor

tijdig) uit te komen was negatieve aandacht

vragen. En dat is hem dus gelukt.

Een kermisliefde

Siem komt uit een gezin van vijf kinderen en is

de derde in de rij. Hij is vernoemd naar zijn

grootvader van moederszijde, Siem Hooyberg,

die oorspronkelijk uit Kwadijk kwam en tus

sen Purmerend en Spijkerboor aan de kanaal

dijk boerde. Siem zijn vader is Siem van Dove

Willem, die is vernoemd naar Rooie Siempie,

een broer van Pikzwart, ook een bekende tak.

Zijn vrouw, Rita de Boer-Hutzezon, komt niet

uit een boerengezin. Dat wil zeggen: haar

grootouders van moederskant hadden een

boerderij op Warder, waar haar moeder tijdens

de Tweede Wereldoorlog haar vader, een on

derduiker uit Amsterdam, heeft leren kennen.

Haar vader werkte bij de ptt en vanaf haar

vierde heeft ze met haar ouders in Purmerend

gewoond, aan de Koemarkt nr. 39. Na de lage

re school heeft Rita de huishoudschool doorlo

pen en is vervolgens bij de familie Emsting in

de Z.O. Beemster in de huishouding gaan wer

ken. Nog tijdens de huishoudschool begon ze

tevens aan een driejarige opleiding aan de

handelsavondschool. Daarna kon ze in Am

sterdam-Noord werk krijgen op het kantoor

van een machinefabriek ('Van West'). Bij mijn

heer Janknecht in Edam volgde ze toen ook

nog een cursus Engelse handelscorresponden

tie. Siem en Rita hebben elkaar op de kermis

van Warder leren kennen. Siem was toen al een

jaar thuis aan het werk en wilde absoluut boer

worden.

Ze zijn jong getrouwd. Dat was in 1963. Siem

was bijna 22 en Rita was 17 jaar oud. Maar dus

wel 'huwbaar'. Dat ze toen trouwden had te

maken met de boerderij, die vader Siem voor

zijn zoon kon kopen. Dat was de boerderij van

Jaap van Jan van Niek. Die kwam vrij, omdat

Jaap en zijn broer 'rooie Niek' met hun gezin

nen naar Bielefeld in Duitsland vertrokken en

Siem had het grote geluk dat hij toen 'voor zijn

beurt' mocht trouwen, omdat zijn broers nog

niet wilden of konden trouwen.

Een Noord-Hollandse stal

Die boerderij was toen nog vrij nieuw. Hij is

begin jaren '50 op een erf aan het Die ge

bouwd, nog vóór de ruilverkaveling in de Zee

vang. Jaap en zijn vrouw wilden een boerderij

aan het water en hoewel de toen al werkzame

ruilverkavelingscommissie Jaap had bezwo

ren, dat de ontsluitingsweg daar niet langs zou

komen hebben Jaap en z'n vrouw toch doorge

zet. Al het bouwmateriaal hebben ze met de

koeboot naar de bouwlocatie aan het Die ge

bracht. Later is er toch nog een zandpad naar

de Kooiweg gekomen. In principe is het een

boerderij met een Noord-Hollandse stal, dat

wil zeggen dat de koeien op stal met hun kop

naar de buitenmuur staan. Het hooi, waarmee

de koeien gevoerd worden, wordt daarbij van

af de zolder boven de stal naar de zijkant ge

schoven en dan door luiken voor de koeien ge

bracht. Eens per week wordt de zolder vanuit

de hooiberg vol hooi 'gepikt' en daar per dag

verdeeld. Maar Siem heeft de stal echter nooit

op deze manier gebruikt, omdat de zolder wat

krap gebouwd is. Het hooi uit de hooiberg legt

hij eerst aan het begin van de stal en van daar

uit brengt hij het in de drinkgoot voor de koei

en. Die drinkgoot werd vroeger gebruikt voor

het drenken van de dieren, maar daar zijn

drinkbakken voor in de plaats gekomen. Die

drinkbakken kunnen de koeien zelf met hun

neus bedienen, door op een lip te drukken. In

de maand mei wordt het leeg in de stal, want

dan gaan de koeien naar de wei.

In 1972 is een ligboxenstal voor de koeien ge-
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De hooischuur van Jaap van ]an van Niek in het land.

bouwd. In 1983 is daar een ligboxenstal voor

het jongvee en droogstaande koeien bijgeko

men.

De boerderij, die van Jaap van Jan van Niek

werd overgenomen omvatte 20 hectare. Daar

van was 8 hectare in eigendom en 12 hectare in

pacht van respectievelijk mevrouw Ooster

beek-de Boer (van de Pikzwarte Rooie), H.

Nieboer (gehuwd met E. Simons, een dochter

van mevrouw Simons-de Boer en van J. Boot-

Salm uit Volendam. De veestapel bestond in

die jaren uit zo'n 28 koeien, in de zomer 100

mestvarkens en af en toe wel eens wat mest-

kalveren. Vlak na haar trouwen heeft Rita nog

wel meegeholpen met het melken en het voe

ren van de kalveren. Maar al heel snel namen

haar kinderen en het huishouden haar hele

maal in beslag. Twintig jaar lang is Jan Groot

van Daan Groot van de Nieuwe Haven bij

Siem op de boerderij werkzaam geweest. Maar

die is nu al vele jaren als scheepsbouwer werk

zaam bij Kik Slot in Monnickendam.

Het dagelijks werk vroeger

Over de dagelijkse gang van zaken vroeger op

een boerderij kan Siem uitvoerig vertellen.

Maar dan hebben we het dus over de tijd van

vóór de ruilverkaveling in de jaren zestig, toen

de Zeevang nog een vaarpolder was. Zijn ou

ders hadden een boerderij op de Brouwers

gracht nr. 18 in Edam, tegenover het garagebe

drijf van Gerrit Sanders. Het was 's ochtends

altijd vroeg opstaan uiteraard en nog vóór het

melken kregen de koeien een beetje hooi. Na

het melken werd de drinkgoot schoonge

veegd, het zogenaamde uitrapen, en al naar

gelang de kwaliteit hiervan werd het of weg

gegooid of aan de paarden en het jongvee ge

geven. Na het uitrapen kregen de koeien

krachtvoer of natte pulp in de drinkgoot. Als

dat op was werd de goot met water volge

pompt om de koeien te laten drinken (eerst

was het water uit de put, later leidingwater).

Dan kregen ze nog weer wat hooi en daarna

ging iedereen om acht uur ontbijten. Om half

negen volgde het uitmesten van de koeien. De

mest ging in de kruiwagen en werd over een

lange plank naar de sloot gereden waar een

koeboot lag. Daar werd de mest ingekiept. Da

gelijks of om de andere dag, dat hing af van

het aantal koeien, werd de mest vervolgers

naar het land in de Zeevang gevaren en daar

op de kant van het land gezet. In de loop van

het voorjaar en in de zomer werd de mest met

een zogenaamde trog over het land gebracht.

Een trog is een houten bak van ongeveer 1,5

meter lang en 0,6 meter breed, met op het

smalle ondergedeelte twee glijders van hout

van ongeveer 20 centimeter breed en ronde zij

kanten. Dit is zo gemaakt om de trog gemak

kelijk overzij te kunnen omkiepen. Met één

trog maakte je twee hoopjes. Op een akker van

12 meter breed en op een onderlinge afstand

van ongeveer 12 meter. Als het land vol hoop

jes lag werden die met de greep omwijd ge

gooid. Dat was een zeer arbeidintensief kar

wei. Na het handmatig verspreiden ging ver

volgens het paard voor de 'miseg', een appa

raat van ongeveer 2,5 meter breed, met een

ketting-eg ervoor en het rondsel met tanden

erachter, waar je op kon zitten. De eg trok de

kluiten los en het rondsel sloeg de kluiten fijn.

Met als resultaat dat de mest makkelijker en

sneller weggroeide. 's Winters, als de sloten

waren dichtgevroren en er dus niet gevaren

kon worden, werd op een stadsboerderij zoals

die van Siems ouders de mest op de kant op

een hoop gebracht. Als het ijs verdwenen was,

werd de mest weer in de boot gepikt, naar het

land gevaren, daar weer op het land gezet en

vervolgens verspreid. Op die manier werd de

mest van één koe wel vijf keer verschept!

's Middags werd rond 4 uur weer begonnen

met melken en werd er weer hooi gegeven. Je

moest het hooi af en toe ook 'opzoeken', dat

was het hooi van onder de koe terug halen en

weer voor haar kop leggen. Het kwam zelden

78

Boeren en boerinnen in en rond Edam

voor, dat een boer te weinig hooi had voor de

winter. Als dat wel zo was kon hij wat bijko

pen, want er werd gehandeld in hooi.

Tegenwoordig

Dat was allemaal vóór de ruilverkaveling,

toen de Zeevang nog niet van een vaarpolder

in een rijpolder was veranderd en toen de me

chanisatie nog geen grote vlucht had geno

men. Nu beschikt Siem de Boer over een vee

stapel van zo'n 180 tot 190 koeien. Die hoeven

nooit meer krap gevoerd te worden, want er is

altijd voldoende aanbod van voedsel voor de

koeien. De koeien geven dan ook veel meer

melk dan vroeger, wel het dubbele, wat neer

komt op zo'n 8000 liter. De koeien krijgen naar

verhouding nu ook veel minder hooi. Bijna al

het gras wordt tegenwoordig gekuild. Door

het merendeel van de veehouders wordt

enorm veel snijmaïs verbouwd. Bijna elke vee

houder heeft wel een of twee percelen snij

maïs. Alleen in het zuidelijk gedeelte van de

Zeevang, dus bij Edam, niet. Door de moder

nisering kan een boer tegenwoordig ook over

een veel grotere veestapel beschikken. Kon

vroeger, vóór de jaren zestig, één man een tien

tal koeien verzorgen, tegenwoordig kan één

persoon dagelijks wel zo'n 50 tot 60 koeien

voor zijn rekening nemen. Siem kan daarvoor

een beroep doen op zijn zoons. Die staan om

half vijf op om met het werk te beginnen.

Van kui tot twen ter

Kuien zijn pasgeboren koekalveren, vrouwelij

ke kalveren dus. Kalveren worden na hun ge

boorte bij de koe weggehaald. Ze krijgen twee

maal 3 liter melk per dag en al na een week of

twee gaan ze wat gras eten en krijgen ze

krachtvoer. Een kalf dat drie maanden oud is

wordt graskalf genoemd en na het eerste le

vensjaar wordt van een pink gesproken. Het

gaat hier dus om de vrouwelijke kalveren,

want de jonge stiertjes gaan naar mesters. Van

af twee jaar heet de jonge koe vaars en vanaf

twee-en-een-half jaar schot. Als het dier voor

de tweede keer gekalfd heet ze een twenter.

Het bevruchten van een koe gaat af en toe met

een stier, maar over het algemeen met k.i.

(kunstmatige inseminatie). De kwaliteit is dan

een waarborg voor de volgende generatie.

Sinds de verlegging van de gemeentegrens

van Edam, zo'n 15 jaar geleden, woont de fa

milie De Boer officieel in Warder. Maar zo

voelt het niet voor hen. Ze voelen zich nog al

tijd Edams en zijn ook erg op Edam gericht.

Daar worden de boodschappen gedaan en

daar gingen de kinderen en gaan de kleinkin

deren naar school. De clubs, waar de kleinkin

deren lid van zijn, zijn ook allemaal in Edam.

Dat er vroeger in Edam een standsverschil zou

hebben bestaan tussen verschillende bevol

kingsgroepen, daar hebben Siem en Rita nooit

iets van gemerkt. Er was misschien wel zoiets

tussen rijk en arm in de droogmakerijen. In

Edam waren de boerenbedrijven niet groot.

"Mijn grootvader Dove Willem was in de cri

sistijd voor de oorlog wel één van de allerarm

ste. Maar je werd beoordeeld op je gedrag, je

fatsoen en je ijver. Mijn vader had ook altijd

een grenzeloze sympathie voor de grote arme

katholieke gezinnen, die er wat van maakten.

Zoals de Rossen en de Everaarsen. Zijn huis is

door Everaars gebouwd."

Weidevogels en volksdansen

Naast het werk op de boerderij vervult Siem

ook nog enkele bestuursfuncties. Zo is hij

voorzitter van de Coöperatieve zuivelfabriek

cono in Midden-Beemster en tevens is hij

voorzitter van de Onderlinge Brandwaarborg

Maatschappij Edam. Verder heeft hij geen spe

ciale hobby's. Wel belangstelling. Voor het on

derwijs en voor de natuur. Hij is enthousiast

lid van de Agrarische Natuurvereniging Wa

terland en zijn bedrijf behoort tot de bedrijven

met de grootste dichtheid aan weidevogels. Bij

het opsporen van de legsels kan hij een beroep

doen op vrijwilligers van de Natuurvereni

ging. Jeltje en Rep Boonstra zijn daar zijn vaste

en enthousiaste hulpen bij. De moderne oogst-

machines maken het gemakkelijker om bij het

maaien de legsels te ontzien. Op de door de

Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Water

land gemaakte film Bevlogen Waterland zijn

ook opnamen van zijn boerderij te zien. Jaar

lijks wordt er met kinderen en kleinkinderen

naar Artis gegaan. Rita's hobby's zijn de klein

kinderen, kleding maken en volksdansen. Bij

dat laatste was Siem tot voor een aantal jaar

haar vaste partner.
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Het verhaal van Gerro de Boer (geboren in 1951)

De boerderij: Kooiweg 4, in Edam

Gerro de Boer is de zoon van Ot de Boer en

Jansje de Ruyter en zijn verhaal is een beetje

een verhaal apart. Dat heeft met de aard van

zijn bedrijf te maken, want Gerro is in de eerste

plaats veehandelaar. En dat handelen zit in de

familie, want ook zijn grootvader was al een

echte handelsman, die wekelijks naar de vee

markt in Leeuwarden ging om met een boot of

een treinwagon vol koeien terug te komen. We

spreken dan over 1920. Ook zijn vader was

volop actief in de veehandel en Gerro is daar

mee doorgegaan.

Gerro vertelt:

"Mijn opa en oma hadden een veehouderij/

veehandelbedrijf gevestigd aan de Voorhaven

op nr. 32 (daar waar nu de familie Guis woont).

Daar was in vroeger jaren een boerderij geves-

tigd.

Mijn grootvader boerde aanvankelijk aan de

Wijngaardsgracht/Westervesting waar nu Eef

van Reijer Doomebal woont, daar had hij een

klein bedrijfje.

Een neef van hem bleef op een veiling in het

Damhotel tijdens een openbare verkoping aan

de boerderij Voorhaven nr. 32 hangen, terwijl

hij zelf al een boerderij in zijn bezit had, name

lijk Voorhaven nr. 26.

Hij kon onmogelijk twee boerderijen runnen

en ging naar zijn neef met de mededeling dat

hij een boerderij voor hem gekocht had. Mijn

grootvader was natuurlijk zeer verbaasd en

zei dat hij geen geld had om een boerderij te

kopen. Zijn neef had het beste met hem voor

en hij kon de boerderij huren. Later heeft mijn

grootvader de boerderij gekocht en heeft de

rest van zijn leven daar zijn bedrijf gehad.

Weer later heeft mijn vader de boerderij over

genomen."

Grootvader

"Mijn grootvader had drie zoons; Stek, Ot en

Dirk. Mijn grootvader was een echte handels

man, deed veel zaken en reisde een groot deel

van het land door om veehandel te doen. Ik

spreek over 1920.

Alle weken naar Leeuwarden met zijn broer

Henk (Stelling) de Boer, in een tijd dat er nog

geen Afsluitdijk was en amper een auto. Op

donderdag met het trammetje naar Kwadijk,

daar overstappen op de trein naar Enkhuizen,

dan met de boot over naar Stavoren en verder

met de trein naar Leeuwarden. Daar was op

vrijdag markt en zaterdags waren ze weer

thuis met een trein vol koeien. Ze kwamen ook

vaak met de boot terug. Het was voor die tijd

een wereldreis.

En wat te denken van de najaars koemarkt in

Hoorn. Daar kocht mijn grootvader meerdere

keren ca. 100 koeien en die moesten allemaal

naar Edam. Lopend vanuit Hoorn langs de IJs-

selmeerdijk kwamen de koeien doodvermoeid

thuis. Op de Voorhaven kregen alle dieren een

plek, konden daar enkele dagen bijkomen en

werden in de loop van de week weer uitgevent.

Mijn grootvader had naast zijn veehandel en

veehouderij ook een slagerij /noodslachtplaats,

gevestigd aan het Groenland nr. 8. De nood-

slachtplaats stond op de plek waar nu de uit

breiding van het kerkhof van de Grote Kerk

plaats heeft gevonden aan het Nieuwvaartje.

Het was een gemeentelijke noodslachtplaats

waar elke slager in Edam zijn dieren mocht

slachten. In Edam waren toen nogal wat sla

gers en ieder probeerde alles tot waarde te

brengen. Eind vijftiger jaren heeft er een sane

ring in de noodslacht branche plaats gevonden

en is deze slachtplaats gesloten."

Slachten

"De oudste zoon van mijn grootvader (Stek)

heeft de slagerij overgenomen en heeft jaren
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een slagerswinkel op het Groenland gehad, sa

men met zijn zoon Jan.

Mijn grootvader vertelde ooit hoe het slachten

in vroeger jaren gebeurde. Op maandag was

het altijd slachtdag. Dan ging de toonbank uit

de winkel op de stoep. De koe werd in de win

kel geslacht en later in bouten naar achteren

gebracht om uitgebeend te worden. Uit het

Nieuwvaartje werden daarna emmers water

geschept om de winkel schoon te spoelen, de

toonbank weer naar binnen en de winkel was

weer spik en span voor de verkoop (moet je

vandaag de dag om komen).

Mijn vader ging door met de veehandel. Het

bedrijf aan de Voorhaven omvatte een gewel

dige oppervlakte. Het liep van de Voorhaven,

Akersteeg naar de Achterhaven. Daar stonden

diverse stallen waar het vee ondergebracht

werd. Omdat bijna alles met de hand gebeur

de, was er personeel nodig. De Pielen waren

vaste medewerkers op het bedrijf.

Toen mijn vader het bedrijf van Henk Greuter

aan het Nieuwvaartje kocht (daarvoor gebr.

Arie en Jan Hooijberg) werd het bedrijf aan de

Voorhaven van de hand gedaan. Jaren heeft

mijn vader zijn nering gehad recht tegenover

de slagerswinkel van zijn broer Stek.

Dirk, de derde broer, was heel veel in de win

kel bezig. Op vrijdag en zaterdag in de ver

koop en de andere dagen achter de schermen

met uitbenen (vlees klaarmaken). Samen heb

ben ze een geweldig mooie tijd gehad. In een

tijd dat er ook tijd voor elkaar was en tijd om

elkaar te helpen waar dat nodig was."

Midden in de nacht

"In de tijd dat mijn vader nog volop actief was

in de veehandel, moesten mijn broer Jan en ik

samen met Ot de Boer van de Nieuwe Haven

en Willy Hoppe (rooie Jan de Boer) heel vaak

helpen. Dat was vaste prik op de dagen dat

mijn vader naar de veemarkt ging, drie dagen

in de week. Op dinsdag Purmerend, op don

derdag Schagen en op vrijdag Leeuwarden.

Wij moesten dan om één uur 's nachts aantre

den. Eerst veeladen, dan helpen melken en om

half vijf was het werk klaar en konden we nog

even naar bed om daarna toch nog enigszins

fit op school te komen. Toen ervoer je dat niet

als een pretje, midden in de nacht een aantal

uren nachtrust te moeten missen en dat drie

maal per week. Maar als ik nu terugkijk, is dat

een mooie tijd geweest met mooie mensen.

Sinds het overlijden van mijn vader heeft mijn

broer Dirk de stal aan het Nieuwvaartje in ge

bruik voor het houden van vee.

Zelf heb ik mijn bedrijf aan de Kooiweg 4 ge

bouwd in 1986. Daar vinden veehandel activi

teiten plaats. Vandaag de dag gaat dat heel an

ders dan vijftig jaar geleden. Veel veemarkten

zijn gesloten, het aantal boeren is drastisch af

genomen en de mogelijkheden van de veehan

del zijn onder invloed van de MKZ-maatregel-

en sterk ingeperkt.

Enige jaren geleden heeft Jaap Molenaar de

stamboom van de familie de Boer uitgezocht.

Hij kon teruggaan tot ca. 1650. Ook mijn fami

lie maakt er deel van uit. Het bijzondere van

dat onderzoek, vond ik, dat vanaf ca. 1650 de

familie de Boer altijd in en rond Edam is blijven

wonen en zich altijd bezig heeft gehouden met

veehandel, veehouderij en noodslacht.

Vandaag de dag zijn er nog steeds 'De Boeren'

die zich bezig houden met veehouderij en vee

handel in en rond Edam."

Boeren in de Zuidpolder
1. Aag Veerman (Burg. Versteeghsingel)

2. Gerrit Dik (Edammerpad)

3. Siem Beets (Edammerpad)

Het verhaal van Aag Veerman-Tol (geb.

8.9.1933)
De boerderij: Burgemeester Versteeghsingel 29,

in Edam
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Aag Tol is op 8 september 1933 geboren in een

Volendams vissersgezin aan de Schippers-

gracht. Volendamse is ze gebleven, ook aan de

Burgemeester Versteeghsingel. Tot 1967 heeft

ze de Volendammer dracht gedragen en ze

vindt het nog steeds jammer dat die nu onge

bruikt in de kast hangt. Toen ze in 1959 met Jan

Veerman trouwde en naar het stille en stijve

Edam verhuisde had ze de eerste tijd hevig

heimwee naar de Volendamse drukte en gezel

ligheid. Bovendien had ze moeite met de rang

en en standen in Edam, dat was ze in Volen-

dam niet gewend! Als ze in haar Volendamse

kledij opendeed werd ze geregeld neerbui

gend toegesproken. Zo van "is mevrouw ook

thuis?" of: "voor wie zal ik de boodschappen

opschrijven?" Een Volendamse had een

dienstje, die kon immers geen 'mevrouw' zijn.

Van huurder tot eigenaar

Jan Veerman was ook Volendammer, op 23 mei

1931 geboren op het Noordeinde. Maar hij

kwam uit een boerennest. Zijn grootvader had

een boerderij en zijn vader was aanvankelijk

boerenknecht (later is hij bij de gemeente gaan

werken).

Zoals gezegd is het paar in ^59 naar Edam

vertrokken. Daar kregen ze twee dochters,

Karin en Lilian. Jan is overleden op 11 maart

1989-
In 1959 ging Jan werken bij Arian (Arie) Plas,

een vrijgezel die een stolpboerderij aan de Bur

gemeester Versteeghsingel bewoonde. Plas

was een moderne boer, want hij liet binnens

huis een wc aanleggen en zelfs een douche! In

die douche trof de dood hem in 1963.

Het jonge paar Veerman bewoonde het arbei

dershuisje naast de boerderij (de huur werd

met het loon verrekend). Daar zijn ze blijven

wonen.

In 1962 hing de oude Plas de hooivork aan de

wilgen en verhuurde het bedrijf aan Jan. Toen

hij een jaar later overleed ging er een nieuwe

wind waaien. Erfgenaam Lo Plas had namelijk

andere plannen: de huur moest vooruit be

taald worden en hij probeerde (vergeefs) de

pacht te verhogen. Later wilde hij de boerderij

aan een projectontwikkelaar verkopen, maar

uiteindelijk, in 1966, is Jan de nieuwe eigenaar

geworden. Ook hij werd later, in 1968, door

een projectontwikkelaar benaderd om het spul

voor goed geld te verkopen, maar ook deze

aanval is afgeslagen.

Jan Veerman en dochter Lilian op de trekker in de William Pontstraat, circa 1970.
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Prijskoeien

Al het land van Jan lag in de Zuidpolder, on

der meer bij het zwembad. Zijn veestapel be

stond uit ongeveer vijfendertig koeien, veertig

schapen, jong vee en varkens. Een deel was

voor de slacht bestemd. Zo weidde hij koeien

af voor de slager in de Hoogstraat. Zijn trots

waren zijn prijskoeien. Van de varkens over

leefde alleen een goeie zeug het seizoen voor

het krijgen van biggen.

Het was een modern bedrijf met een trekker

voor het werk. In de stal, maar ook op het land

stond een melkmachine. De melk ging naar de

fabriek, een klein deel werd aan particulieren

verkocht.

De moderne wc en de douche ten spijt, de

stolp van Arie Plas werd na zijn dood als stal

gebruikt. In 1997 is hij afgebroken, maar, iets

verderop, in volle glorie herrezen. Het vier

kant is tien meter naar achteren verplaatst als

kern van een nieuwe stolpboerderij die nu be

woond wordt door de gezinnen van de beide

kinderen van Aag en Jan.

Aag, wonend in een bungalow op de plek van

hun oude huisje, geniet van haar schapen die

ze op het erf houdt. Maar ze is blij dat ze geen

boerenbedrijf meer heeft, want dat is een pa

pierwinkel geworden.

Het verhaal van Gerrit Dik (geboren in 1907,

overleden op 4 februari 2002)

De boerderij: Edammerpad 8, thans William

Pontstraat 27, in Edam

Gerrit Dik is geboren op de boerderij (De Ver

maning) van zijn ouders aan de Burgemeester

Versteeghsingel te Edam. Deze boerderij be

staat niet meer. Gerrit had veel herinneringen

liggen in het Edam van vroeger. Zoals aan de

houtzaagmolens op het Klein Westerbuiten,

die in zijn jeugd nog werkten. Hij wist zich nog

goed te herinneren hoe het houttransport naar

Edam plaatsvond. Dat ging over water: twaalf

bomen breed aan elkaar gebonden en tien van

deze vlotten achter elkaar aan. Daar stonden

mannen op om koers te houden. Zo kwam het

hout in de Balkhaven. Vandaar de naam. Het

zaagsel van de molens werd door de boeren 's

winters wel in de stal gebruikt en er werden

dan soms figuren in geharkt.

Vroeg opstaan

Gerrits ouders waren Siem Dik en Maartje de

Boer. In 1932 gingen ze naar de boerderij aan

het Volendammerpad nr. 2. Later werd dat het

Edammerpad nr. 8 en thans de William Pont

straat nr. 27. In 1936 nam Gerrit de boerderij

over. In de hooitijd moest er soms héél vroeg,

al om 3 uur 's ochtends, gemolken worden, om

daarna het paard van buurman Arie Plas nog

te kunnen lenen. Die moest het paard dan zelf

weer om 9 uur hebben.

Het water was een tijdlang een probleem.

Door de eendenkooien in Volendam was het

slootwater te slecht voor de koeien. Daarom

werden er putten gestoken en vaten gevuld

met goed drinkwater. Later, maar dat kan pas

na de afsluiting zijn geweest, werden er bij Vo

lendam op het Noord- en het Zuideinde gema

len geplaatst, zodat het vuile water het IJssel-

meer in liep en schoon water kon worden in

gelaten.
Als gevolg van zijn belangstelling voor water

in het agrarisch gebied was Gerrit meer dan

twintig jaar (1958 - 1981) dijkgraaf van de

Zuidpolder.

Boerenleenbank

Naast zijn werk op de boerderij heeft Gerrit

Dik 20 jaar lang het voorzitterschap vervuld

van het bestuur van de Boerenleenbank (later

de Rabobank). Vanaf 1957 tot 1977. In dat jaar

werd hij zeventig en op zeventigjarige leeftijd

moest men vertrekken. De Boerenleenbank

was in Edam in 1902 opgericht. Op een oude

foto, die hij van de heer Rinkel heeft gekregen,

wist hij de mensen nog zo aan te wijzen: op de

achterste rij staan Barent van der Laag, Dirk

Neuteboom en Cor Mus (Oorgat 38) en op de

voorste rij Kees Beets, Jan Plas, Joost de Moes

en Willem Tol. Hij herinnerde zich ook Stek de

Boer goed, die heeft veel gedaan voor de Vo-

lendammers bij de bank. En dan komen ook

andere namen boven van mensen, met wie hij

heeft samengewerkt, eerst als bestuurslid en

later als voorzitter: Siem Veerman (Lut), Wil

lem Tol en Jan Conijn.

De boerderij

De indeling van de boerderij aan het Edam

merpad nr. 8 (voorheen dus het Volendam

merpad nr. 2) kwam overeen met die van veel

'Waterlandse' boerderijen.
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Aan de voorkant bevond zich over de gehele

lengte het woongedeelte. Het dak van de boer

derij was aan de voorzijde gedekt met blauw

geglazuurde dakpannen. Dat kwam toen al

leen voor bij de rijkere boerderijen.

Aan de zijkant (de Edamse kant) was de dars

met brede darsdeuren waar het hooi werd bin

nengereden om in de berg te worden opgetast.

Ook het paard werd in deze dars gestald. Oor

spronkelijk werd het hooi met mankracht in de

berg getorst. Later bij de invoering van de 'Ja-

cobsladder' (een transportband) ging alles een

stuk eenvoudiger en bleef de hooiwagen bui

ten staan.

De koeien stonden met hun koppen tegen de

buitenmuur. Aan de achterkant van de boerde

rij bevonden zich de staldeuren waardoor de

mest werd uitgereden. Aan de achterzijde be

vond zich ook de zogenaamde 'korte regel'.

Deze achtergang was verbonden met de dars

waar men via een trap de zolder kon bereiken

om de koeien van hooi te voorzien.

In de zomer werd op deze korte regel met een

tafel en wat stoelen een zogenaamd 'zomer-

stalletje' ingericht. Dit was het zomerverblijf

en hier werd dan ook gekookt.

Het verhaal van Siem Beets (geb. 5.6.1944)

De boerderij: Edammerpad 5, Volendam

Hoewel Siem uit een bekend Edams boerenge

slacht stamt sprak het niet vanzelf dat hij boer

zou worden. Hij is namelijk niet opgegroeid

op een boerderij, maar in een burgerhuis aan

de Lingerzijde. Zijn vader was gemeentesecre

taris van Edam. Siem was de jongste van vijf

jongens. Twee van zijn broers zijn geologie

gaan studeren in Amsterdam, maar Siem ging

al op twaalfjarige leeftijd helpen op de boerde

rij van zijn oom Siem. Op deze boerderij zou

hij zelf gaan boeren: in 1964 heeft hij hem ge

huurd, in 1974 gekocht. Hij heeft de lagere

landbouwschool in Purmerend en de middel

bare landbouwschool in Alkmaar doorlopen.

In 1966 is hij getrouwd met Ellie van Dijks

hoorn. Ze hebben twee zonen en een dochter.

Edamse gesprekken

Ellie was wel gepokt en gemazeld in het boe

renbedrijf. Haar ouders hadden een boerderij

in de Beemster, waar ze altijd een handje mee

hielp. Het was voor haar in het begin wel even

wennen in het Edamse, vooral aan de voor

buitenstaanders moeilijk te volgen typisch

'Edamse' gesprekken.

De stolp aan het Edammerpad is in 1879 ge

bouwd voor Dirk Buijs en Marie Kater. Vol

gens Siem zijn in die jaren veel grote stolpen

gebouwd, omdat de boeren toen goed ver

diend hadden aan de Frans-Duitse oorlog in

1870-1871. In 1979 is de boerderij grondig ver

bouwd. Zo verdween de hooiberg, het centrale

element van de stolp. Een hooiberg was im

mers niet meer nodig want het gras werd ge

kuild. Ook andere traditionele elementen, zo

als de mooie kamer en de bedsteden, behoor

den tot het verleden. Hetzelfde gold voor so

ciale rituelen, zoals de gastdagen met 'gerag'

(twee borreltjes).

Land en bedrijf

Siem heeft de 'stad' zien oprukken, zowel van

uit Volendam als Edam. Hij huurde het land

eerst van de Spinfabriek, maar in de jaren zes

tig is het door de gemeente gekocht ten behoe

ve van de nieuwbouwplannen. Zo werd ge

bouwd in het Munnikenveld en vanaf 1993 in

het Middengebied. Als de gemeente weer een

stuk nodig had werd de huur afgekocht.

Het land, met fraaie perceelsnamen als Japik

Japik, Voorstuk, het Wallendal, Kaalder, de Ka

kebeen, Koblenz, lag rond de boerderij en was

met wagens bereikbaar. Om van het ene op het

andere stuk te komen werden brede delen als

brug gebruikt, een zogeheten 'possie'. Naar het

Gouwtje bestond recht tot overpad. Opmerke-
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lijk is dat het stuk Edammerpad voor de deur

eigendom van Siem is en niet van de gemeente.

De veestapel bestond vroeger uit zesentwintig

koeien en evenzoveel schapen, maar is nu te

ruggebracht tot twaalf koeien en twaalf scha

pen.

In drukke tijden werd gewerkt met loonwer

kers, zoals het bedrijf van Jonk uit Kwadijk.

De melk werd door de fabriek over het pad ge

haald door een gemotoriseerde driewieler.

Vroeger maakte Siem nog wel boter. Het werk

op zich viel wel mee - melk zuur laten worden,

kamen, kneden en inpakken met het keurmerk

van het Zuivelbureau - maar het schoonmaken

van de boel was een klus van jewelste.

De boerentuin

De trots van Ellie, maar vooral van Siem is de

prachtige boerentuin rondom het huis. Veel

werk, maar ook veel voldoening. Van het vroe

ge voorjaar tot in het najaar staat er van alles te

bloeien. Niet voor niets worden huis en tuin

vaak gebruikt als décor voor bruidsrapporta

ges. Die door de fotograaf geregisseerde to

neelstukjes van de opgedofte jonggetrouwden

bezorgen de Beetsen vaak vrolijke momenten.

Siem heeft ruim twaalf jaar geblazen bij de fan

fare, maar moest dat tot zijn spijt opgeven van

wege gezondheidsredenen. Nu is biljarten zijn

hobby buiten de deur.

Boeren in de Purmer
x. Aafke de Heer-Hulskemper (Oosterweg)

2. Jan de Heer (Oosterweg)

Het verhaal van Aafke de Heer-Hulskemper

(geb. 3.7.1943)

De boerderij: 'Honinghlust', Oosterweg E20, in

Edam (de Purmer)

Aafke Hulskemper is op 3 juli 1943 in Edam

geboren, aan de 'donkere kant' van de Voorha

ven. Haar vader heeft dat niet meegemaakt,

want hij was toen tewerkgesteld in Duitsland.

Later woonde het gezin op de Kaasmarkt, in

het huis van het Nut.

Ze volgde een opleiding voor sportleider aan

het CIOS in Overveen, maar heeft haar beroep

- het in de avonduren lesgeven aan clubs, huis

vrouwen en bejaarden - niet lang kunnen com

bineren met haar drukke bestaan als huis

vrouw, moeder en boerin.

Want intussen was ze getrouwd met Cok de

Heer (geb. 22.11.1939) van de Oosterweg.

Het paar heeft eerst op Bult 22 in Edam ge

woond, maar verkaste al gauw naar de Pur

mer. Eerst, omstreeks 1965, naar 'de Kleine

Eendracht', maar in 1972 naar 'Honinghlust'.

Ze kregen twee dochters, Nelleke en Marieke.

Op 22 augustus 2001 is Cok overleden.

Heren en pachters in de Purmer

Je kunt wel zeggen dat de Oosterweg in de

Purmer een beetje van de De Heeren is. De eer

ste De Heer die zich daar vestigde, op 'Ho

ninghlust', was de grootvader van Cok. Hij

kwam uit een andere droogmakerij: de Haar

lemmermeer. Behalve op 'Honinghlust' zullen

we de familie vervolgens tegenkomen op 'de

Eendraght' en de 'de Kleine Eendracht', alle

drie oorspronkelijk pachtbedrijven.

De vader van Cok boerde op 'de Eendraght'.

Cok's broer Jan en zijn vrouw Ria hebben het

van hem overgenomen en boeren er nog

steeds, nu niet meer als pachter want ze heb

ben het bedrijf van de landheer kunnen kopen.

Dat ging nog bijna mis, want voordat de hand

tekening was gezet was de landheer overle

den. Maar afspraak was afspraak.

Zoals gezegd pachtten Cok en Aafke aanvan

kelijk 'de kleine Eendracht', maar ze hadden

het oog op 'Honinghlust' laten vallen. Maar

dat ging zo maar niet! Pachten ging hier nog

volgens eeuwenoude regels en gewoonten.

Reden om daar iets meer over te vertellen.

Het voldoen van de pacht was een jaarlijks ri

tueel op zich. De landheer van 'de Eendraght'
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woonde in Enschede. Het ene jaar werd de

pacht daar betaald, het andere jaar haalden de

landheer en zijn vrouw die zelf op in de Pur-

mer. Ze logeerden dan afwisselend bij Jan en

Ria en bij Cok en Aafke, waar ze gezellig wer

den onthaald en soms mee uit eten werden ge

nomen.

Bij 'Honinghlust' waren de verhoudingen wat

ingewikkelder. De landheer was de Hervorm

de Diaconie. Hier ging het om een langdurig

pachtcontract, in principe alleen overerfbaar

van vader op zoon. Dat gaf problemen toen de

ongetrouwde tante van Cok (de zuster van zijn

vader) omstreeks 1950 het bedrijf wilde voort

zetten. Maar ze heeft haar zin gekregen, kreeg

de pacht en is dapper gaan boeren met behulp

van een bedrijfsleider en de knecht Piet de

Haan. Deze 'medewerker', zouden we nu zeg

gen, stond in hoog aanzien en woonde op het

erf in een eigen huisje.

Toen Cok, geen zoon dus, maar slechts een neef,

in 1972 het bedrijf wilde overnemen, stuitte hij

ook op die pachtregel. Maar als hij nu de boer

derij kocht en alleen het land huurde, dan kon

het. Zo geschiedde. (Dochter Nel bewoont nu

'de Kleine Eendracht).

Eendrachtig de gedachten op oneindig

Cok heeft altijd samengewerkt met zijn broer

Jan. De vrouwen hielpen ook altijd mee op het

land. Dat is Aafke na de dood van Cok blijven

doen, hoe moeilijk ze het soms ook vindt als

het overrijpe gras op de maaimachine wacht,

maar er toch ook gekookt moet worden. Ze

mist de vanzelfsprekende werkverdeling met

Cok.

Ria doet niets liever dan op de trekker rijden

en Aafke doet van alles wat er maar komt kij

ken op een boerderij, erwten, aardappelen

noem maar op. Een feest vinden beide dames

"gras druppelen", het aanstippen met een

druppel gewasbescherming van alles wat niet

thuishoort tussen het jonge gras. Rustgevend,

daar in de buitenlucht, met de gedachten op

oneindig. Leuker dan golfen!

Van pretpark voor muizen tot B&B

'Honinghlust' is een typische Purmer stolp,

gebouwd in 1898 ter vervanging van een ou

dere boerderij uit het midden van de 17" eeuw.

Toen Cok en Aafke de boerderij overnamen, in

1972, zijn ze eerst twee jaar bezig geweest met

een grondige verbouwing. Die was wel nodig!

Als Aafke tante Truide aan de telefoon had en

ze het door de hoorn heen aan de andere kant

hoorde ritselen vroeg ze: "Zijn de muizen

weer eens bezig?" "Ach kind, het is hier een

pretpark voor die muizen en ratten", kreeg ze

dan te horen.

Het resultaat van de verbouwing mag er zijn.

De stolp is geen boerderette geworden maar

een echte werkboerderij gebleven. De oude in

deling is gehandhaafd en de stallen zijn nog in

functie.

Toen zo'n tien jaar terug de kinderen de deur

uit waren, begon het bij Aafke te kriebelen.

Zo'n groot huis vroeg erom om iets in te gaan

doen. Een studio, zoals bij haar zuster? Het

werd een Bed & Breakfast toen ze, enigszins

tot haar verbazing, had gehoord dat er grote

belangstelling bestaat voor het logeren in een

echte boerderij, zelfs in een vlakke polder. Dat

bleek inderdaad het geval. Zo stuurt de wv in

Edam en een b&b bureau in Amsterdam nu ge

regeld gasten op haar dak. Die logeren nu bo

ven, in twee kamers aan de voorkant, vanwaar

ze prachtig uitzicht hebben over de Purmer.

Sinds Cok overleden is kookt ze echter niet

meer voor ze, want zo heeft ze het al druk ge

noeg. Wel jammer, want ze vindt het reuze ge

zellig met die gasten.
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Het verhaal van Jan de Heer (geb. 1944)

De boerderij: 'de Eendraght', Oosterweg E24, in

de Purmer

Jan de Heer is in 1944 geboren op 'de Een

draght' aan de Oosterweg in een gezin van

drie jongens en drie meisjes. Dit geboortehuis,

een stolpboerderij uit omstreeks 1863, is zijn

huis gebleven. Zoals al in het verhaal van Aaf

ke de Heer is verteld was de eerste De Heer in

de Purmer de grootvader van Jan die zich op

'Honinghlust' vestigde, dat was in 1916. Jan Sr.

(geb. 1908), de vader van Jan, pachtte, toen hij

trouwde, 'de Eendraght', (zijn zuster Truida

zou op 'Honinghlust' blijven). Jan volgde hem

op. In 1970 werd 'de Kleine Eendracht' erbij

gekocht: hier kwamen Jan's broer Cok en Aaf

ke te wonen met wie hij altijd samen heeft ge

boerd.

Jan heeft na de ulo de middelbare landbouw

school in Hoofddorp doorlopen. Hij trouwde

met Ria Klooster uit Zaandam. Ze hebben vier

kinderen gekregen, een zoon is overleden. Het

gezin is sterk op Edam gericht, aangevuld met

Amsterdam voor de culturele genoegens.

De Purmer

Jan weet veel over de Purmer te vertellen en

laat aan de hand van een oude topografische

kaart van de nog niet door nieuwbouw en we

gen geschonden droogmakerij zien wat een

prachtig kunstwerk toen in 1622 tot stand is

gekomen, met zijn strakke verkaveling van

rechte percelen van 90 x 800 meter. Toch is er in

dat oorspronkelijke concept later wel iets ver

anderd. Zo vond Jan op zijn land resten van

een oude boerderij aan de 'groene' weg langs

de ringvaart: dus de eerste boeren zaten nog

niet aan de Oosterweg (trouwens vroeger ook

een onverharde 'groene' weg).

Bij de watersnood van 1916 is de Purmer niet

ondergelopen, maar het was wel in dat zelfde

jaar dat de polder een gedaantewisseling on

derging. Het was oorlog en omdat de Neder

landse havens door de Duitsers werden ge

blokkeerd dreigde een tekort aan graan. De re

gering besloot tot scheurplicht van grasland.

Zo is een flink deel van de Purmer toen van

grasland in bouwland veranderd.

Het land, 'eigen' en gepacht

Het areaal van de boerderij bedraagt zo'n 94

ha. De helft is eigendom, een derde wordt ge

pacht van de Hervormde diaconie en de rest

wordt gehuurd van een particulier uit Broek in

Waterland. Jan vertelt dat er in het pachten van

land veel veranderd is. Voor de Tweede We

reldoorlog werd jaarlijks een pachtovereen

komst gesloten. Je kon dus na een jaar van je

land worden afgezet, zeker als de eigenaren

lieten inschrijven en de hoogste bieder con

tracteerden. Maar de pachtmeester van De

Heer, meneer Keizer, was uit ander hout ge

sneden: die vond het zijn zedelijke plicht om te

vragen of het een goed of slecht jaar was ge

weest en verrekende de eventuele tegenspoed.

Het was aan de Duitse bezetter, de Pachtkam-

mer, te danken dat het pachtrecht in het voor

deel van de pachter werd gewijzigd: contrac

ten werden nu voor zes of twaalf jaar afgeslo

ten met recht op verlenging, terwijl de pachter

bij verkoop het recht van eerste koop kreeg.

Dit pachtrecht is na de oorlog gehandhaafd, al

kwam er in 1970 een clausule bij die de eige

naar het recht gaf de pacht op te zeggen als de

boer zijn 65" jaar bereikte (vroeger kon hij tot

zijn dood blijven boeren). Uiteindelijk hebben

de pachters zoveel rechten gekregen dat land

bezit voor niet-boeren niet meer profijtelijk

was. Er is daarom inmiddels zoveel land ver

kocht dat een tekort aan pachtland is ontstaan.

Deze ontwikkeling wordt nu echter weer ge

keerd.

Liever suikerbieten dan uien

Granen, aardappelen, suikerbieten, erwten en

graszaad zijn de belangrijkste gewassen die

achter de Oosterweg op het land staan. Van-
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wege aaltjes, schimmels en ander gespuis
wordt er jaarlijks gewisseld: dus alleen eens in
de vier jaar hetzelfde gewas op dezelfde akker.
Daar tussendoor wordt groenbemesting toe
gepast van bijvoorbeeld mosterdzaad en ram
menas die de grond verbeteren en ook bemes
ten, want ze worden ondergeploegd (vee
waaraan het gewas gevoerd zou kunnen wor
den is er namelijk niet).
Met de uienteelt heeft Jan wat moeite: een
(soms) profijtelijk product, maar niet best voor
de grond. Onbedekt als die is tussen de uien-
sprieten wordt-ie stug en stenig. Een kruimeli
ge structuur hou je alleen als de grond goed
wordt afgedekt door het gewas.
Nog een vakterm uit de mond van Jan: "ver-
plegingstijd", dat is de tijd van schoffelen en
verzorgen van het gewas.
De producten gaan van de hand via de beurs.
Jan's vader ging nog persoonlijk naar de koop
mansbeurs ('de beurs van Berlage' in Amster
dam) met zakjes graan, zaden, erwten e.d., als
proeve van de kwaliteit die hij te bieden had.

Groteren groter

Er is veel veranderd in de 20e eeuw. Jan heeft
meegemaakt dat de elektriciteit en de waterlei
ding hun intrede deden op 'de Eendraght', dat
was in 1952. Gekookt werd er toen nog op
brongas. Eén van de verplichte vakken op de
landbouwschool was 'machinebeheer', een
lievelingsvak van Jan. Dat was maar goed ook,

want de machine is meer en meer het boeren
leven gaan bepalen. De eerste trekkertjes kon
den het werk van drie paarden aan, maar de
stoere trekkers van nu, met hun vierwielaan-
drijving, nemen het op hun beurt op tegen drie
van die trekkertjes. Het wagenpark, met al zijn
accesoires (zoals aparte banden voor verschil
lende karwijtjes) onderhoudt Jan zelf. En met
plezier, want ooit wou hij monteur worden.
Niet alleen de machines, maar ook de bedrij
ven zijn groter en groter geworden. Veel kleine
bedrijven zijn door grotere opgeslokt, maar
ook die moeten almaar blijven groeien om het
hoofd boven water te houden. Ook in de Pur-
mer zijn er steeds minder 'echte' boerderijen:
de meeste stolpen worden door burgers be
woond. En ook bij de afnemers van de vruch
ten van het land is het niet anders: in Neder
land zijn er nog maar vier frietfabrieken en
slechts één maalderij.

"Dat moet zo blijven"
"Het is niet eenvoudig meer om te boeren",
verzucht Jan als interviewster Mirjam afscheid
van hem neemt, voordat ze op de fiets stapt,
terug naar Edam. Zoals zovele boeren nu weet
hij nog niet of hij een opvolger zal krijgen. Mis
schien is de toekomst aan het parttime boeren,
filosofeert hij. Het is avond en beiden kijken
uit over het heiige landschap. "Het is mooi en
dat moet zo blijven", zegt Jan.
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FOTO'S VAN STOLPEN IN EN ROND EDAM

Inleiding
In het vorige hoofdstuk zijn enkele boeren en
boerinnen van Edam uitvoerig aan het woord
geweest. Centraal in deze verhalen staat de
plek waar hun leven zich grotendeels afspeel
de: de boerderij. In de meeste gevallen een
stolp. Daarom tot besluit een portrettengalerij
van de nog bestaande stolpen in en even buiten
Edam: een momentopname, vastgelegd in de
zomer van 2003 door de fotograaf Wil Tjoa.
Het gaat om zo'n 33 gebouwen die nog dui
delijk als 'boerderij' herkenbaar zijn. Enkele
verkeren in erbarmelijke staat, maar de mees
te zien er nog knap uit. Sommige hebben een
aanzienlijke facelift ondergaan. Zoveel is dui
delijk dat achter de meeste gevels geen koe of
hooitas meer te vinden is. Maar ook al wor
den deze gebouwen door 'burgers' bewoond,
of door de boer gebruikt als rommelhok naast
zijn moderne bedrijf, het zijn de monumenta
le getuigen van een tot voor kort vanzelfspre
kende, maar nu voorgoed verdwenen wereld.
Monumenten waar we extra zuinig op moe
ten zijn, want al te veel boerderijen zijn in het

verleden het slachtoffer van sloop en vermin
king geworden. Zo zijn volgens Jaap Mole
naar tussen 1970 en nu in de gemeente Edam-
Volendam zo'n 13 a 15 stolpen gesloopt. Zo
ging en gaat het helaas nog overal toe. Om de
vernietiging van dit unieke erfgoed te keren
is 2003 uitgeroepen tot 'Het jaar van de boer
derij'.
In Noord-Holland bekommeren de 'Vrienden
van de stolp' zich in het bijzonder om het lot
van de stolpen. Zo is in 2000 het verzoek ge
richt aan de oudheidkundige verenigingen en
vergelijkbare organisaties in de provincie om
alle nog bestaande stolpen in hun regio te in
ventariseren. Ook de Vereniging Oud Edam
heeft gehoor gegeven aan dit verzoek. Van
het een kwam het ander: de toen verrichte in
ventarisatie en het feit dat 2003 werd uitge
roepen tot Het jaar van de Boerderij vormden
de directe aanleiding voor het samenstellen
van dit boek. Hierin kan uiteraard een com
pleet fotografisch beeld van dit Edamse boe-
renerfgoed niet ontbreken.
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I Boerderijen op het oude land

Boerderijen in Edam

Boerderij aan de

Voorhaven 25, vol

gens Tj. de Boer om

streeks 1910 in ge

bruik bij de weduwe

Schildmeijer; later bij

de gebroeders De Jong

en bij verhuisbedrijf

Klaas Meijer.

Boerderij de 'Achter

hoeve', Achterhaven

57, huidige eigenaar

D. Regter. De boerde

rij wordt in Edam de

boerderij van Joost de

Moes genoemd. De

boerderij is in 1865

gebouwd door Jan

Adrsz. Plas en heeft

een mooie schouw, in

Utrecht vervaardigd.
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Boerderij aan de Ge-

vangenpoortsteeg 7,

huidige eigenaar

N.C.Jongsma, genera

ties lang gebruikt door

de familie Buijs, sinds

1920 door de familie

Biihrs. De boerderij is

in 1864 gebouwd door

Simon Buijs. In 1980

verloor de boerderij

zijn agrarische

functie.

Boerderij aan het

Nieuiwaartje 4 van

J. Uitentuis, die het

bedrijf in 1955 van

zijn vader overnam.

Zie interview

J. Uitentuis.

f*
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Boerderij aan het

Nieuuwaartje 12 van

R. Dreschler, vroeger

het bedrijf van Geijs-

derver en later van

Brommersma. Maar

ten Brommersma

bouwde de boerderij

met drie houten wan

den en een stenen

voorgevel in 1862. Na

de ruilverkaveling in

1963 is de boerderij

uit het agrarisch ge

bruik genomen.

Boerderij aan het

Nieuwvaartje 16 van

de familie Boschma,

daarvoor in gebruik

bij Klaas de Boer

('Klaas Pijl'). Het is

een 'vaarboerderij', in

1882 gebouwd door

Klaas Jsz Ton; sinds

1960 heeft het alleen

een woonbestem

ming.
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Boerderij aan de

Matthijs Tinxgracht

7-8, in deze vorm ge

bouwd in 1879, ge

tuige een herinne

ringssteen in de voor

muur. Aanvankelijk

een boerderij van

Dirk Mus en zijn neef

Simon (gestorven in

1901). Daarna boert

Jan Hooijberg er en

tenslotte Gerrit San

ders, die er een auto-

verhuur- en taxibe

drijf in begint. Na de

Tweede Wereldoorlog

gaan de koeien weg en

wordt de boerderij tot

garage verbouwd.

Boerderij aan de

Grote Kerkstraat 62

van Tj. Dijkstra.

Sinds 1920 in gebruik

bij Gerrit Koning sr.

(tot 1950) en zijn

zoons (tot 1960). Tus

sen Nieuuwaartje en

Grote Kerkstraat liep

waarschijnlijk een

slootje waarlangs de

mest kon worden af

gevoerd.

De oorspronkelijke

'vaarboerderij' is in

1963 herbouwd als

West-Friese stolp.
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De in 1933 her-

bouwdw boerderij

van Tames Bui/ten

aan het Groenland

19 te Edam.

Zie ook het interview

met Neeltje Elizabeth

de Waart-Buyten

p. 71.

(foto Corrie Bosch-

ma-Aarnoudse)

Boerderij aan het

Groot Westerbuiten

17 van de familie

Pauw. Vroeger in ge

bruik bij Pieter Laan,

daarna familie Hooy-

berg en Tjeertjes.

Sinds 1973 alleen als

woning in gebruik.
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Boerderijen in de Zeevang

Boerderij, Zeevangs

zeedijk 14 van C. de

Boer Czn, de oudste

zoon uit het tweede

huwelijk van de 'pik

zwarte rooie'. Tot eni

ge jaren geleden het

bedrijf van zijn jong

ste zoon.

Boerderij op het Oor

gat 2, huidige eige

naar S. van Dieren-

Kriese.

De boerderij werd tot

1916 bewoond door

jan de Boer en Trijn

tje Visser. Sindsdien

boerden Harmen

Schreuder en zijn

zoon Stoffel op het be

drijf. De ruilverkave

ling maakte hieraan

een eind en aannemer

Schilder werd de

nieuwe eigenaar.
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Boerderij op Oorgat

38, in Edam gek

scherend de 'Mussen-

boerderij' (naar boer

Cornelis Mus Czn)

genoemd, nu in eigen

dom van bouwbedrijf

Hein Schilder.

Boerderijen in de Zuidpolder

Boerderij 'Weltevre

den', Edammerpad 5,

bewoond door de fami

lie Beets, circa 1880

gebouwd in opdracht

van Sijmen Buijs.

Zie interview met

Siem Beets.
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Boerderij aan het

Edammerpad 8, be

woond door de familie

Dik, werd in opdracht

van de gebroeders

Plas gebouwd in

1884. Vanaf 1920

boert Willem Plas er,

daarna sinds 1932

Siem Dik en later zijn

zoon Gerrit.

Zie interview Gerrit

Dik.

Boerderij aan de

Burg. Versteeghsin-

gel 27, bijgenaamd de

'Pias-boerderij' (ge

bouwd in 1874) was

van Arie Plas; daar

na, in 1975, heeft me

dewerker jan Veer

man het bedrijf over

genomen. De boerde

rij is in 1998 her

bouwd.

Zie interview Aag

Veerman-Tol.

97



Boeren in en rond Edam

Boerderij 'Singelhoe

ve', Burg. Versteegh-

singel io, gebouwd in

1904 in opdracht van

Kees Vink. Sinds

1930 van Hendrik

Schouten en daarna

van zijn zoon Pieter

Rut. Deze verkocht in

1978 het land voor

huizenbouw.

Boerderij aan de Vo-

lendammer Zeedijk 3,

eigendom van de fa

milie Tump. Verschil

lende boeren hebben

er hun bedrijf gehad:

Kees Beets tot 1933,

daarna jan de Waal

en jacob Tump, de

laatste van 1938 tot

1985.
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Boerderij 'Truida

Hoeve', Monnicken-

dammer jaagweg 7, is

van de familie C. Kor-

ver. De boerderij

wordt niet meer be

woond.

Boerderij 'Landlust',

Monnickendammer

jaagweg 6, is eigen

dom van de familie

Doornenbal. De fami

lie is al lang gericht op

veevervoer, veehandel

en vetweiderij. Vol

gens een gevelsteen is

de boerderij gebouwd

in 1880.

. Vf^-'
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Boerderij 'Alida-

Hoeve', Zeddeweg 1

van de gebr. Dijkstra,

daarvoor van Van

Straalen. Omstreeks

1990 is de oude boer

derij gesloopt om

plaats te maken voor

een grote kaasboerde

rij waar toeristen een

kijkje kunnen nemen.

Sinds kort is de ex

ploitatie van de kaas

boerderij in handen

van de firma Henri

Willig.

Boerderij aan de

Monnickendammer

Jaagweg nr. 5, in ei

gendom van auto

handelaar Van Dijk;

was eerder in gebruik

bij de families Ous-

soren en Wilg.
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II Boerderijen in de Purmer

Boerderij 'De Pot',

Oosterweg E 1, sinds

1869 in gebruik bij de

familie Van Twisk. De

naam komt al sinds

1785 in de archieven

voor als 'de oude pot'.

]acob van Twisk boer

de er tussen 1869 en

1894; hij zou de boer

derij in 1870 hebben

laten (ver)bouwen.

Boerderij aan de Oos-

tenoeg E 2 van de fa

milie Timmerman, tot

begin jaren negentig

eigendom van de Ne

derlands Hervormde

Gemeente van de Pur

mer. Tot circa 1993

bewoond door de fa

milie Dirk Pronk.
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Boerderij de 'A', Oos-

terweg E 12 van de

familie D. Verbeek.

De huidige stolp

dateert van circa

1890.

Boerderij 'Swanen-

burgh', Oosterweg

E 14 van jos van

Baar. In 1680 over

leed Edammer Jan

Michielszoon De

Swaen, belastingont

vanger en pachter van

het zwaansrecht in de

Purmer en bouwer

van het huis 'de Swa

en' aan de Voorhaven

137. Op het land in de

Purmer dat hij naliet

bij zijn dood in 1680

werd een boerderij ge

bouwd, Swanenburgh

genaamd. De voor

gevel van de huidige

boerderij heeft een ge

velsteen met het jaar

tal 1804.
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Boerderij 'Leeuwen-

daal', Oosterweg E 16

van degebr. De Gier.

Naamgever van de

boerderij is de Edamse

familie De Leeuw. In

1901 is hij voor het

laatst verbouwd. Tot

1997 hebben drie ge

neraties Van Beers de

ze boerderij in bezit

gehad.

Boerderij 'Honingh-

lust', Oosterweg E 20

van de gebr. De Heer

was eigendom van de

Diaconie van de Ne

derlands Hervormde

Kerk van Edam. Het

was een akkerbouw-

stolp, die tot 1990 de

'Truida Hoeve' werd

genoemd.

Zie interview Aafke

de Heer-Hulskemper
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Boerderij 'De kleine

Eendracht', Ooster-

weg E 22, van de

gebr. De Heer,

bewoond door de

familie Kooy, wellicht

gebouwd in 1910.

Boerderij 'De Een

dracht', Oosterweg

E 24 van de gebr. De

Heer. De boerderij

(akkerbouw) zou eerst

aan de Ouddijk heb

ben gestaan en rond

1900 aan de Ooster

weg zijn herbouwd.

Zie interview Jan de

Heer
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Boerderij 'Stella Ma-

ris', Oosterweg E 30

van J.J.Out Sr. De

familie Out is sterk

verbonden met de

Purmer, onder andere

ook met Leeuwendaal

(Oosterweg E 16).

Boerderij 'De Gelder',

Oosterweg E 5, heeft

sinds 1998 geen agra

rische functie meer.

Wellicht heeft de

naam te maken met de

i8'-eeuwse, Edamse

koopman Willem de

Gelder.
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Boerderij 'Uit en

Thuis', Oosterweg

E 9, van W. Staver.

Eigenaars waren

vanaf 1884 Jvr. Ma

ria Boreel Douarière

Van de Hoog en Fr.

Willem Christiaan

Hendrik Baron van

Tuyl van Seroosker-

ken; vanaf 1925 in

bezit van Joh. Adria-

na Gleichman, wedu

we van Anton Frede-

riklnsinger. Sinds

1965 is N. Langeveld

eigenaar, wiens doch

ters W. Straveren

mevr. Van Baar op de

boerderij werken.
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