
Het leven van de Kamper Stadsboeren III
boeren waren buren van burgers

door Aalt Selles

In de tweede helft van de Ise eeuw bleef het aantal burgers in Kampen in een hoog
tempo stijgen, zowel door geboorte als door immigratie. Ontstaan rond de Bovenkerk
was de stad doorgegroeid, door het doortrekken van de Burgel, tot aan onze Hagenka
deJBuitenkade. Want de rijke stad Kampen trok veel mens en aan. Omstreeks het mid
den van de Ise eeuw huisden er tussen de 6000 en 8000 inwoners in de stad en langs
de stadsrand. Ook de bedrijven eisten grond op. Vaak veel ruimte, zoals touwslagerijen.
Andere ondernemingen veroorzaakten dikwijls lawaai, stank en gevaar, zoals blikslage
rijen en leerlooierijen, Een middeleeuwse stad was trouwens een stinkstad, zonder rio
lering. Hoogstens diende een greppel of slootje voor het laten bezinken van het vuil.
En veel burgers hielden varkens. Bovendien werd er veel rundvee gehouden. Iedereen
die het burgerrecht bezat mocht vee laten grazen in de gemeenschappelijke stadswei
den, de Broeken. WeI moest hij beschikken over een stal in de stad.

Ruimte
Niet elke burger zal vee hebben gehouden, maar de behoefte aan grond voor veestal
ling werd groot. In 1460 was besloten tot de stadsuitleg en in 146Swas het stadsgebied
uitgebreid tot aan de huidige plantsoenen en nagenoeg verdubbeld met bijna 18hecta
re. Veel stadsboeren bleven tot in onze twintigste eeuw in de oude binnenstad binnen
de Burgel wonen. Anderen trokken echter na kortere oflangere tijd naar het nieuwe
gedeelte buiten de Burgel. Dit gebied heeft steeds een open karakter gehouden met
bedrijven die veel ruimte vergden, vooral boerderijen. Oude plattegronden tonen ons
een veelheid aan hoeven, hooibergen, boomgaarden, tuinen en moestuinen.
In tegenstelling tot de dichte bebouwing in de oude binnenstad waren hieronder ook
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vrijstaande boerderijen. De meeste hoeven waren evenwel gewoon in het straatbeeld
opgenomen. Ze zagen er weinig anders uit dan zo'n burgerwoning. Slechts in het aan
wezig zijn van een hooiluik in de bovengevel en soms van een klein benedenraampje
even boven straatniveau van een melkkelder, bleek dat het een stadsboerderij betrof.
En regelmatig kon men uit de voordeur een koe of een kmiwagen zien komen ofhooi
zien lossen naar de hooizolder.

Waterleiding
Tot in de jaren dertig van deze eeuw mocht zo'n stadsboer vee laten weiden in de
gemeenschappelijke stadsweiden mits hij aan bepaalde voorwaarden voldeed. Zo moest
hij groot- ofbuitenburger zijn, binnen de gerneente resp. binnen de buurtschap Brun
nepe wonen, daar het veehoudersbedrijf uitoefenen en tenminste 23 jaar oud zijn.
Groot- ofbuitenburger werd men door geboorte binnen Kampen uit een wettig huwe
lijk als kind van een man die het groot- ofbuitenburgerrecht bezat, Voor het uitoefenen

van een veehoudersbedrijf was een vergunning
van het gerneentebestuur nodig op grond van de
algemene politieverordening. Daarin werden
voorwaarden gesteld voor de bedrijfsvoering.
Een bepaling die slecht viel onder de boerenbe
volking was dat geen pomp mocht worden
gebmikt. In plaats daarvan moest de boerderij
worden aangesloten op het waterleidingnet. Het
leverde in 1904 een complete "boerenoorlog" op.

Verkaveling
In de loop van de tijd hadden de boeren veel te
zeggen gekregen over het beheer van de gemeen
schappelijke velden, vooral van de Broekweiden.
In de Verordening op het Burgerrecht van 1901

werd dit temggedrongen. Het bleef een strijd
vraag tussen het gemeentebestuur en de boeren.
Kernvraag was wie de eigenaar was van de wei
landen, de gemeente (dus de hele Kamper
gemeenschap) of de koeboeren. Er zijn veel nade
len verbonden aan het gemeenschappelijk

gebmik van gronden, zowel voor de boer als voor het land. In beider belang pleitte bur
gemeester Meine Fernhout in 1929 "de gemeenschappelijke exploitatie plaats te doen
maken voor individuele exploitatie, d.w.z. de Stadsweiden zouden, in kleinere percelen
verkaveld, aan de tegenwoordige weidegerechtigden in gebmik worden gegeven". De
burgemeester hoopte dat dan de stadsboeren een boerderij op hun kavel zouden bou
wen en de stal in de stad verlaten. Dit was mogelijk door de spoedig te verwachten afslui
ting van de Zuiderzee, waardoor de landerijen niet langer gevaar liepen te worden over
stroomd. Het verkavelingsplan werd inderdaad gerealiseerd en in fasen uitgevoerd,
beginnende bij het Bovenbroek. De laatste 15kavels werden in febmari 1938 uitgegeven.
Iedere grootburger kreeg een perceel van 5 hectare in pacht, een buitenburger kreeg 2,8
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hectare. Seveningen en de Haatlander Kampjes bleven buiten deze verkaveling. De koe
boeren waren het absoluut niet eens met deze gang van zaken. Sommigen (de "niet-plei
ters") probeerden met de gemeente tot een minnelijke schilling te komen; anderen
deden collectief de gemeente een proces aan (de "pleiters"). De eersten verbonden zich
in 1939 in een vereniging, de "Vereniging van veeweidende Groot-en Buitenburgers".
De andere groep vormde al in eerder stadium de "Vereeniging van Groot- en Buiten
burgers". Hun rechtszaak voor de Arrondissementsrechtbank te Zwolle en het Gerechts
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Standaardplattegrond van een stadsboerderij (uit" F.L. Dijksterhuis:
Agrarisch perspectief van het Kampereiland, Kampen ftbruari 1975 biz. 4" )
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Verdreven
Al ging geen stadsboer over tot het bouwen van een boerderij op de Broekskavel, waar
op de gemeente had gehoopt, toch werd hun aantal steeds minder omdat geen vergun
ningen werden afgegeven voor nieuwe stadsboerderijen. De boeren brachten vervuiling
in de stad, 's zomers met hooi en stof, in het voorjaar door mestvervoer over straat en in
het voorjaar bij het drijven van het vee naar het land of de stal. Het gemeentebestuur
bleef zinnen op algehele verdrijving van deze boeren uit de binnenstad, ook om meer
ruimte te krijgen in de dichtgegroeide stad, waar renovatieplannen werden ontwikkeld,
Die gelegenheid ontstond toen in de jaren vijftig een ruilverkaveling aan de orde kwarn.
Deze omvatte veel gronden aan weerszijden van de IJssel die gemeente-eigendom
waren. In dit kader werden de bestaande Kampereilander "erven" verkleind tot een
gemiddelde grootte van 30 hectare. Op de vrijgekomen gronden, op de kavels van de
stadsboeren en op andere beschikbare gronden werden hoeven ingericht voor de stads
boeren. Slechts een enkele koeboer hield zijn bedrijf nog aan, maar deze categorie was
klein en slinkend. Thans vormen de Kamper koeboeren een verdreven en bijna verge
ten bevolkingsgroep. Die zich echter uitstekend heeft aangepast aan de categorie Eilan
der boeren, waar ze nu tussen wonen en waartegen ze eertijds opzagen.



STADSBOER WORDEN

Hoe werd je in het begin van deze eeuw stadsboer in Kampen? Halen we daarvoor -om
in boerentermen te spreken- een fictieve boerenzoon, Dries Kasper, van stal. Hij was
grootburger, want een van zijn voorvaderen had dat recht indertijd gekocht en Dries was
in de gemeente Kampen geboren. Dries had een aantal jaren als knecht op het Kam
pereiland gewerkt. Nu helpt hij al enkele jaren zijn vader, die koeboer is in de Groene
straat. 't Is een heel ander Ieven dan op het Eiland. Inmiddels is hij midden twintig
geworden. Hij vrijt al een paar jaar met Zwaantje ten Hove, een dochter van een koeboer
aan de Sint Nicolaasdijk. Ze komt uit een bekend en goed nest, want "de beste paarden
haal je van stal". Ze kenden elkaar van de catechisatie, maar de vlam was overgeslagen
bij het schaatsen op de Gracht op een vrije middag tussen twee melkbeurten in. Voor
trouwen is echter meer nodig dan verkering. Dries had al een koe, gekregen van vader
toen de Bonte moeilijk van het kalf afkon omdat het verkeerd lag. Met hun drieen, de

Bonte, va en Dries,
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keer gekalfd. De
opbrengst van het kalf
stond op het spaar
bankboekje van Dries.
Verder had vader hem
twee beste koeien
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trouwen. Zwaantje d'r

vader kon niet achterblijven en had er ook twee toegezegd. Van moeder Kasper kon
Zwaantje de melkklanten in Brunnepe ovememen. "Het wordt mij te zwaar", beweerde
moeder. Ze geloofde het zelf niet en de anderen nog minder. De vaders zouden klein
materieel dat ze konden missen afstaan en ook hun paarden mocht Dries lenen. Een eer
ste vereiste was echter een boerderij. Dries informeerde steeds bij vrienden en beken
den evenals Zwaantje. Wie zou er stoppen met zijn bedrijf? Nog onverwachts stond er
in december een advertentie in de Kamper Courant. Er werd een veehouderswoning met
stat bijschuur en een perceel open grond aan de Broerweg te koop aangeboden. Willem
Kanis stopte met zijn bedrijf Hij was weduwnaar en zijn enige dochter Berendje ging
trouwen met een boerenzoon van het Kampereiland. Diens vader zou met Sint Pieter
(22 februari) de pacht aan hem overdragen. Samen met de beide vaders gingen Zwaan
tje en Dries er op af Een onderhandse koop Iukte voor dik vijfduizend gulden. De vaders
hielpen met een hypotheek. Ook een vergunning van de gemeente werd verkregen. Er
stonden enkele voorwaarden in waar Dries niet blij mee was. De pomp zou schadelijk
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water opleveren en moest worden weggehaald om plaats te maken voor leidingwater.
Dries mocht geen varkens houden en geen mestkalf in huis. Maar dat was hij ook beslist
niet van plan. Toen moest Dries nog weiderecht krijgen in de stadsweiden. Dat ging
gepaard met een forse papierwinkel. Allereerst moest hij bewijzen groot- (of buiten-)
burger te zijn. Zo nodig leverde het gemeentebestuur hem daarvoor de gegevens. Zo'n
verklaring gafhem het recht vee te laten grazen in de stadsweiden en zijn nagelaten wet
tige kinderen te doen opnemen in het Grootburgerweeshuis. Als grootburger mocht
Dries koeien laten lopen in een van de vier Broekweiden, de Melm, het Hagenbroek en
op Seveningen. Was hij buitenburger dan mocht dat slechts op de Greente en de Nieu
we Weide. Op de Melm, de Nieuwe Weide en in het Hagenbroek mochten ook paarden
grazen. Van ieder adres mocht maar een persoon vee weiden. Direct begin februari kon
den Dries en Zwaantje hun boerderij aanvaarden en gaan inrichten. Hun vee bleef tij
delijk op stal bij de ouders. Daar was hooi aanwezig en voor die paar weken was het niet
nodig alles te versjouwen. Want Dries moest de nodige stappen nemen om zijn vee in
de gemeenschappelijke weiden onder te brengen. Hij moest in het voorjaar aan de wei
demeesters zijn verldaring van burgerrecht laten zien en een aangiftebiljet indienen.
Nadat zijn aanvrage was goedgekeurd kreeg hij in april een opslagbiljet, waarop het door
hem verschuldigde weidegeld was vermeld. Dit moest tegen kwitantie aan de gemeen
te-ontvanger worden betaald. Op vertoon daarvan en na keuring en brandmerking van
het vee werd het op de vastgestelde dag in de gemeenschappelijke weide toegelaten.
Zwaantje en Dries hadden nooit beseft dat er zoveel kwam kijken om een stadsboerde
rij op te zetten. Ze kregen een punthoofd van aIle beslommeringen. Veel kochten ze op
boeldagen en verkopingen, maar Zwaantje stond erop nieuwe meubeltjes te kopen. Hun
spaarbankboekjes werden steeds magerder. Doch eindelijk hadden ze de zaak naar hun
mening op de rails. Op een van de eerste dagen van mei trouwden ze. De koeien liepen
al in het Broek. En - om een op de realiteit gebaseerd sprookje te besluiten- ze leefden
nog lang en gelukkig.

NIEUWJAARSVISITE IN HET VOORHUIS

Voor een kijkje naar het wonen van de Kamper koeboeren gaan we op nieuwjaarsvisite.
"JuIlie moeten in de buurt blijven", zei moeder die nieuwjaarsdag in het begin van de
jaren dertig. "We gaan straks naar opa en opoe "ni jeursluksen". Maar eerst moet opa
slapen, die rust altijd 's middags". Ik zal toen omtrent zeven jaar zijn geweest, mijn
beide broertjes waren enkele jaren jonger. Opa en opoe woonden in een stadsboerderij
in de Groenestraat. Opa was koeboer geweest maar had het bedrijf opgegeven vanwege
zijn astma. We hadden geen bezwaar om te gaan. We kregen vast en zeker een stuk
Deventer koek en een fijn glas ranja: Die van opoe was veel lekkerder dan die van moe
der. Moeder was altijd zuinig met de limonadesiroop. "Water is goedkoper", zei ze.
Het huis van opa was nog als vroeger toen hij nog boerde, aIleen was het vee en dus ook
het hooi en de mest weg. Zo'n stadsboerderij had een standaardontwerp met een deur
voor mens en dier in de voorgevel nabij een van de zijmuren. Daarachter liep een gang
naar de stal. Naast de gang lag de kamer, het "veuruus", De boerderij van opa bezat aan
de andere kant van de gang nog een opkamer boven de melkkelder,



Opa en opoe zaten ieder aan een kant van de tafel bij het raam toen we binnenkwamen.
Boven de tafel hing de koperldeurige petroleumlamp met trekpendel en een prachtige
glazen kap. De deurtjes van een van de bedsteden achterin de kamer stonden nog open.
Opa was blijkbaar pas opgestaan, onder de bedstee lag de wintervoorraad aardappelen.
In het voorjaar groeiden de uitlopers de bedstee uit. De bedsteden waren maar kort, men
sliep half zittende, dan liep het bloed niet naar het hoofd. Dat was gevaarlijk meende
men. En het was slecht voor het hart. Op de beddeplanken lag een laag stro los verspreid,
met daarover een veren bed en een doorgestikte deken. Links en rechts in de kamer ach
ter opa en opoe stonden twee mahoniehouten kabinetten met dubbele afsluitbare deu
ren en daaronder enkele schuifladen. Midden in de kamer, tegen de zijmuur stond de
kachel met ernaast de turfbak. Voor de onderste helft van de ramen hingen ondoor
zichtige gordijnen. 's Avonds werden er overgordijnen voor bevestigd. Was er een sterf
geval dan werd er gerouwd en werden er witte lakens voor de ramen gespannen. Op de
vloer lagen cocosmatten. We wensten opa en opoe "veul eil en zegen" en gingen op stoe
len met biezen zittingen op een rijtje langs de muur zitten. Koffie schonk opoe niet

meer. We kregen een plak
Deventer koek en het glas
ranja waar we op hadden
gerekend. Vader kreeg een
glaasje brandewijn "nee
geen suiker", Opa nam er
wel suiker in. Moeder
genoot van haar schilletje,
opoe van haar "Samos.van
het eiland". "s Morgens
waren de buren en enkele
andere koeboeren al wezen
"luksen". Dat was aan de
£lessen wel te zien. De
glaasjes kwamen uit de
"spinde" met gedeeltelijk
glazen deurtjes tussen de
bedsteden in. Toen we onze
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ranja en koek op hadden verveelden we ons dood. We zaten te draaien op onze stoelen.
Totdat opa zei: "Ga maar spelen in de stal. Maar niet op de hooizolder komen. Die is
slecht, daar zak je door". Zoiets lieten we ons geen twee keer zeggen. Het mocht anders
nooit. We renden weg. "Doe de deur achter je dicht!", werd ons nageroepen. De stallag
er stil bij. "Jongens, we doen krijgertje". Dat ging prachtig om de leegstaande koestan
den heen. We renden over het mooi aangeharkte zand, sprongen over de grup en de
voergoot. Veel te vlug naar onze zin gingen we weer naar huis. Een rijksdaalder samen
voor ons drieen "voor de spaarpot" rijker. Het jaar erop gingen we opnieuw "luksen" bij
opoe. Maar opa konden we geen "heil en zegen" meer toewensen. Die was overleden.
We misten hem.



IN DE STAL

Een herinnering aan de stalruimte van de Kamper koeboeren.
Hoe oud was ik toen? Misschien drie a vier jaar. Het gebeurde in ieder geval in mijn pril
le jeugd in de stadsboerderij van mijn grootouders in de Groenestraat. Die stal was een
lange pijpenla. Vanuit het midden ervan gezien was rechts een halfopen woonhoek die
van de koestanden was gescheiden door een muur. Daamaast liep een smalle gang naar
de achterdeur. Mijn grootouders woonden een groot gedeelte van het jaar in dat "ukien"
bij het achterraam. Er hing een petroleurnlamp, maar er was geen kachel. Alleen in het
midden van de stal tegen een zijmuur was een betegelde schouw waar het kookfornuis,
de "rnesiene" stond. Op de betonnen stalvloer was in het "ukien" een houten plankier
gelegd, waarop een japanmat lag. Het vee stond op verhoogde koestanden. Zo toonde
het vee beter. Ervoor was de werf (voergoot), erachter de grup (mestgoot) die uitkwam
bij een deurtje in de achtergevel, dicht bij de gierkelder. Het beste vee stond in het licht
bij de achtergevel, de minder goede koeien achteraan in de schemering die er altijd heer
ste. Daar was ook een kraan met eronder een spoelputje voor het drenken van het vee.
Ik was als klein jochie als de dood voor de koeien, bleef er altijd meters ver vandaan.
Maar op een keer moest ik eraan geloven. De kippen op het achtererf hadden kuikcn
ties. Die moest ik beslist zien, zei mijn inwonende oom. Ik wilde niet, want dan moest
ik door het smalle gangetje bij de koeien langs. Maar als klein jochie heb je niks te ver
tellen. Zo dicht mogelijk kruipend langs de scheidingsmuur liep ik achter oom aan.
Schichtig keek ik opzij. Wat hadden die koeien grote koppen! Langzaam vermaalden de
bekken herkauwende hun hooi. Kwijl droop er soms uit. Grote, bolle ogen keken me
aan. Alsof ze me wel rauw lustten. En dan die angstaanjagende horens! Klaar om een
klein jongetje eraan vast te prikken. Hooguit halverwege het gangetie was ik gevorderd
toen een koe die ik juist passeerde loeihard loeide. Ik brulde, nog harder dan de koe, hoe
wel je als "grote jongen" eigenlijk niet meer mocht huilen. Van angst deed ik het in de
broek. Het duurde lang voordat de grote mensen me weer stil hadden gekregen. Nacht
merries hield ik er van over. En de kuikentjes zijn zonder mijn bezoek toch groot
geworden.

BOERENOPSTAND

In maart 1904was het keet in Kampen. Koeboerenkeet, De stadsboeren waren boos en
niet zo'n beetje boos. Laaiend, razend waren ze. Steeds hadden ze hun pornpwater, even
als eeuwenlang hun voorouders, mogen gebruiken voor het drenken van de koeien en
als was- en spoelwater. Maar nu hadden die lui van de gemeenteraad het in hun kop
gehaald dat te verbieden. Al in oktober 1902,maar de zaak was een tijdje blijven sloffen.
De veehouders vonden dat de bepaling te diep ingreep in hun bedrijf. Het leidingwater
was te koud, Dat bleek bij een nieuwrnelkte koe. Van pompwater dronk zo'n beest drie
ernmers, van leidingwater maar een, waama ze rillingen kreeg. De melkopbrengst ver
minderde en het dier kreeg diarrhee. Het was van de gekke dat een koe 'swinters op stal
leidingwater moest drinken en .s zomers gewoon slootwater. Daarin zat toch ook van
alles en nog wat. De bepaling gold voor iedereen, maar alleen de stadsboeren werden



gecontroleerd, de buitenboeren niet. Dat was oneerlijk! En burgers die waterleiding had
den mochten net zoveel gebruiken als ze wilden. Voor de boeren was het leidingwater
"op de meter". Hoogst oneerlijk! En bij het onderzoek ofhet pompwater van een bepaal
de stadsboerderij verontreinigd was, was geen hoger beroep mogelijk. De gemeente -die
het waterleidingbedrijf exploiteerde- had zodoende aIle macht in handen.

Volksgezondheid
Het gemeentebestuur, gesteund door de Gezondheidscommissie, stelde de volksge
zondheid voorop. Bij ongeveer 95% van de onderzochte pompen bleek het water schade
lijk voor de gezondheid te zijn. "Bevreemden deed dit niet, waar de bodem dezer stad en
mitsdien het grondwater waaraan die pompen het water ontleenen, in hooge mate is ver
vuild, en door de jarenlange en nog steeds voortgezette opeenhoping van duizenden M3
koemest en ander vuil en door de duizendtallen lijken, die in de stad begraven liggen,
waarvan de overblijfselen slechts enkele centimeters onder den grond nog bij hoopen
(gelijk nog dezer dagen op het Muntplein) te vinden zijn", aldus stelde burgemeester
Van Blommestein. Bij de stadsboeren was vooral veel te verbeteren en daar werd de
meeste controle uitgeoefend. Zevenenveertig van hen hadden altijd leidingwater gehad
en 37 waren na controle op leidingwater overgestapt. Maar achttien koeboeren gooiden
de kop in de wind. Met als gevolg dat ze voor de kantonrechter moesten verschijnen.
Die ze prompt veroordeelde tot boete, te vervangen door celstraf. Boete wilden ze niet
betalen, dus dat werd "zitten". Drie dagen was het standaardtarief.

Landauers
Enkele dagen voor de fatale datum verscheen er een advertentie in de krant. Jan de
Munnik is drie dagen afwezig "wegens het houden van een pomp, brieven en bood
schappen aan het Huis van bewaring in Zwolle". Het vertrek ging met veel stampij
gepaard, zoals op 9 maart 1904-De krant schreef "een oude man, de 74-jarige veehou
der v., in zijn mooiste pak gestoken, gedekt door een cylinder hoed, waarop het woord
"onschuldig" duidelijk uitkwam, werd op een aan den toom geleid paard de straten rond
gereden, gevolgd door een allengs aangroeiende menigte van betrokken veehouders en
nieuwsgierigen, waarna de stoet zich naar den trein begaf om den man en nog eenige
andere veroordeelden op rumoerige wijze uitgeleide te doen". Drie dagen later was het
weer feest. Drie weigeraars werden in een landauer rondgereden, omstuwd door geest
verwanten en relschoppers die zongen "De boeren hebben overwonnen, Hiep, hiep,
hoera!". Een groepje andere gestraften kwam terug. Ook zij gingen in een landauer.
Triomfantelijk werd om het stadhuis, zetel van het bestuur, gereden, waarbij het tot
schermutselingen kwam met de politie.

"Aan aan touw"
Daar bleefhet niet bij. De volgende dag liep men weer te hoop in de Oudestraat. De poli
tie kon de menigte maar met moeite in de hand houden. Ze werden met stenen beko
geld en moesten de sabels trekken. Er klonk zelfs een schot. Een jongen kreeg een sabel
houw op het hoofd en ook anderen liepen kwetsuren op. Tot diep in de nacht bleefhet
onrustig in de stad. Burgemeester Van Blommestein, meer het type van een autoritaire
ouderwetse bovenmeester dan van een burgervader, was de kwaaie pier. Jongens en



meiden zongen op straat "Hop, hop, hop, hang de burgemeester op, aan een touw,
anders loopt ie op sjouw. Eerst meneer en dan mevrouw!". Zijn huis aan de Burgwal
werd met teer besmeurd, de daders bleven onbekend. Zo gistte het een paar dagen in
Kampen. Inmiddels kreeg de bevolking genoeg van de relletjes, Men begon het nut van
de waterleiding in te zien. Want de tyfus, veroorzaaktdoor besmetting van onder ande
re de zeer kwetsbaremelk, eiste nog steeds zijn tol. Alwas die na de invoering van de
stedelijkewaterleiding afgenomen van 2-49 naar 1,78procent.Een briefschrijverstelde
in de krant zelfsvoor,een soort verbruikscooperatiete vormen die de melk voorde aan
geslotenen zou inkopen van zuivere boeren elders. Ook de bevelvoerendofficier van
gezondheidwierp zich in de strijd. Hij wildevan de gemeente weten welkeboeren nog
pompwater gebruikten. Dezen zouden worden uitgesloten van de melk- en boterleve
ring aan het garnizoen en hun gezinsleden. Dezebedroegmaar hefst IIO.OOO liter melk
en 13000 kiloboter (waardebijna fl 23-000--)per jaar.

Stadsboerderij van L.Sleurink, Groenestraat 15
met hooizolder achter luik in de bovengevel en
Hooiberg op het dak voor extra hooiberging.

Samenscholingsverbod
Ook burgemeester Van Blommestein
werd de zaak zat. Op 14maart 1904 kon
digde hij een samenscholingsverbod
voor groepen van meer dan drie perso
nen af en riep de marechaussee te hulp.
Een paar brigades bereden marechaus
see onder aanvoering van een wacht
meester kwam in volornaat de brug over
rijden. Het schepenklokje tingelde als
teken van de afkondiging der verorde
ning. Deze werd op 20 maart bekrach
tigd door de gemeenteraad. Langzamer
hand keerde daarna de rust weer in de
stad, hoewel de marechaussee nog tot
maandag 21maart met getrokken sabels
charges moest uitvoeren. Ook de koe
boeren legden het hoofd in de schoot en
ze legden een waterleiding in de stal.
Hun "boerenopstand"was ten einde. Ze
hadden niet overwonnenzoalsze hadden
gezongenmaar verloren.Want met hoge
heren is het kwaadkersen eten.



DE RAT IN DE BIJSCHUUR

Een familieverhaal uit de tijd dat mijn grootvader en grootmoeder nog Kamper koeboe
ren waren. Het bevat een beschrijving van de bijgebouwen bij een stadsboerderij. Mijn
grootouders bezaten zo'n boerderij aan de Groenestraat. Het was een flinke hoeve met
een achteruitgang naar de Ebbingestraat. Achter het pand lag een royale lap grond die,
als bij stadsboerderijen gebruikelijk, zo efficient mogelijk was gebruikt voor het plaatsen
van bijgebouwen. Direct achter een achterplaatsje stond een bijschuur waarin een paar
denstal, jongveestal, berging enz. was ondergebracht. Daarachter lag de gierkelder waar
boven de mestplaat was ingericht. Het "uussien" (w.c.) had een afvoer naar de gierkel
der. Omdat er een achteruitgang was kon er tevens een wagenschuur worden gebouwd.
En dan was er natuurlijk het kippenhok. De eieren gingen mee als de melk werd uitge
vent. Dat bracht weer een paar centen op. Vaste bewoners van de bijschuur waren het
paard en een of meer kalveren of vaarzen. Even vaste maar beslist ongewenste bewoners
waren ratten, die op de haver enz. afkwamen. Wanneer iemand de stal binnenkwam
maakten ze dat ze wegkwamen. Soms renden ze over je voeten heen naar een schuil
plaats of de deur uit als die open stond. Wanneer opa de schuur inging nam hij steevast
een hooivork mee. Opoe kwam er nooit en zeker niet aileen. Het jongvee en het paard
hadden er geen last van. Het paard zou ze trouwens hebben doodgetrapt. Op een voor
avond in de herfst gebeurde het. Het was nog licht, maar de zon begon al te zakken. Opa
ging nog even naar het paard kijken. Ofhet goed verzorgd was en voldoende voer had.
Toen hij de schuur binnenkwam keek het dier op en hinnikte verheugd, toen het opa
zag. Daama draaide Bruin het hoofd af keek naar een hoek van de stal en was onrustig.
Opa volgde de blik en toen zag hij het ondier. In een hoek zat een grote rat, zo groot als
een halfwas kat op de achterpoten, de bek met de felle tanden halfopen, de poten
omhoog gericht. De lange staart, zo glad als een paling zwiepte heen en weer. Het beest
piepte van angst. Opa hield de hooivork stevig vast, naderde de rat en sloeg uit. Mis ... de
rat rende weg naar een andere hoek. Opa er achteraan. Sloeg met de hooivork naar het
beest, Raakte het op de rug, maar de rat stoof weer weg. Naar een andere hoek. Weer
mepte opa. Weer raak, maar opnieuw niet voldoende. Giftig en doodsbenauwd keek de
rat opa aan. Nam opnieuw een spurt. Nu naar opa toe. Rende op de man af. Die haalde
weer uit met de hooivork. Nu totaal mis. Krijsend als een varken dat gekeeld wordt
belaagde de rat de oude boer. De ogen brandden het beest in de kop. De tanden blonken
tussen de opengesperde lippen. Toen ging het ondier in doodsangst tot de aanval over.
Sprong naar de boer, kroop hem in de broekspijp en klom hoger tegen de dikke, gebrei
de kousen op. De nagels priemden er doorheen. Steeds hoger. Naar de dikke baaien
onderbroek die met bandjes was dichtgeknoopt onder de knieen, Nog hoger naar de
buik. Opa smeet de hooivork neer, kneep door zijn dikke manchester broek heen in het
beest. Gesmoord piepte het. Toen kreeg opa de kop van de rat te pakken. Kneep wat hij
knijpen kon. Jammerend liet de rat los. Vie! versuft uit de broekspijp op de grond. Waar
opa er zijn Idomp op zette. Bovenop de schedel die krakend werd verpletterd.



MESTKRUIEN

Het is stil in het voorhuis van de stadsboerderij in de Groenestraat op deze avond in het
begin van de.jaren twintig. Lammert en Hendrikje van der Kolk, de bewoners, zitten in
de kamer ieder aan een kant van de tafel bij het raam. De petroleumlamp straalt een
gezellig geel licht uit. Lammert leest de Kamper Courant van gisteren. Die lezen ze
samen met de buurman. Het is oud nieuws, maar dat hindert niet. De krant verschijnt
slechts drie keer per week, dus het meeste nieuws is altijd oud nieuws. Hendrikje stopt
de kousen van Dina, de dochter. Die is naar de catechisatie samen met Trijntje Duitrnan,
een dochter van een stadsboer die drie huizen verderop woont. Lammert en Hendrikje
schrikken op. De voordeur wordt geopend en een stem roept: "Vollekl". "Lammert, ga
eens kijken wat er is". Lammert legt de krant neer, maar dan komt het bezoek al binnen.
't Is buurman Duitrnan zelf. "Goedenavond samen". "Pak een stoel Evert, wil je koffie?".
Hendrikje wacht het antwoord niet af. Ze pakt de koffiepot die op de kachel staat te prut
telen evenals een pannetje melle Lekkere verse melk, zo van de eigen koeien. Het dikke
vel erop bewijst dat er veel room in zit. Tussen de mannen ontspint zich een gesprek.
Het gaat over de lange en barre winter die gebrek aan hooi heeft opgeleverd en weinig
melk. Over de desondanks te lage melkprijs. En over de inpoldering van delen van de
Zuiderzee. Zodoende zullen er meer boeren komen. Slecht voor de bestaande veehou
ders vinden Lammert en Evert. Veel varkens maken de spoeling dun. En dat bij deze
toch allage melkprijs. De boeren gaan nog slechtere tijden tegemoet, daarover zijn de
beide koeboeren het eens. Het kan nog best meevallen, denkt Hendrikje. Maar wat weet
een vrouw daar nou van! De wijzers van de staartklok naderen de acht uur. De tweede
kop koffie is allang op, maar de koffiepot staat nog op de kachel te pruttelen voor wan
neer Dina zo dadelijk thuiskomt. Pas dan komt Evert met zijn vraag. "Lammert, heb je
morgen tijd om te helpen met mestkruien? Egbert Teune en Berend van Dijk komen
ook helpen. Met ons vieren kunnen we twee ploegen vormen. Neem je paard en je kip
kar dan maar mee. Ik heb drie kuub overjarigemest verkocht naar de bollenstreek. Volgend
jaar loopt mijn pacht af van het hooiland in het Bandjesslag in Dronthen van de Gasthuizen.
Ik heb geen zin een nieuwe pachter te spekken met mijn stalmest. We beginnen niet zo vroeg.

Een groep stadsboeren bij het "mestvaren" ongeveer 1898. Van l.naar r. ].PLender, P.Sleurink,
D. van Pijkeren,]. Kasper, C.J. Fixe, B. Schilder, D. Schilder,]. Hobbeling, W. van Zuthem,
]. Hockman, P. Teune, C.J. van de Kolk met de kleine M. Schilder en G. Biesterbos.



Om half acht na het melken". Uiteraard is het goed. De stadsboeren helpen elkaar altijd, want
de ene dienst is de andere waard. De volgende morgen staat Lammert op de stoep bij Evert.
Die heeft geen achteruitgang zoals Lammert, zodat alle mest door de voordeur naar de Groe
nestraat moet worden gelcruid. Het is veel en zwaar werk. Eerst het op een kruiwagen schep
pen, dan het naar de straat kruien en daar in een kipkar scheppen. Als een kar vol is gaan twee
man ermee naar de tjalk die in de Burgel bij de Nieuwe Markt ligt. De kar hotst en botst over
de straatstenen. Hier en daar valt een klodder stalmest uit de kar op de straat. Als onwelrie
kend souvenier aan het boerengebeuren. Bij het schip gaat het in omgekeerde volgorde. Van
de kar op de lcruiwagen en dan over de loopplank naar het ruim. De kruiwagen is zwaar. Een
zeel over de schouders helpt het gewicht te verdelen. Boven het ruim wordt de kruiwagen
omgekieperd. Zo gaat de mest, kruiwagen na kruiwagen, de boot in. Het schip zakt steeds die
per. De loopplank wordt steeds steiler. Ze zwiept mee als een koeboer met een volle kruiwa
gen erover loopt. Maar de boeren hebben het vaker gedaan. Ze deinen mee met de zwiepende
plank die steeds gladder wordt van de gemorste mest. Dan gebeurt het. Evert glijdt uit. De krui
wagen krijgt vaart. Ze rijdt de plank af naar het mestruim. Evert moet de draagberries loslaten.
Maar het zeel over de schouders houdt hem vast. Hij wordt meegesleurd naar de mest in het
ruim. Evert ziet het gevaar aankomen. Liever de Burgel in dan in de koestront. Hij laat zich val
len naast de loopplank en duikt het water in. De kruiwagen valt ook. Gelukkig naast Evert. Tot
aan zijn middel staat hij in het water en de modder van de BurgeL Gelukkig dichtbij een trap
je. Stinkend en druipend klimt hij op de waL Zo vlug als hij kan met zijn natte kleren aan gaat
hij naar huis om schoon goed aan te doen. De drie anderen gaan als een ploeg door met mest
kruien. Want een koeboer leefde van en voor zijn werk. Al was het maar "mestvaren".


