Het Leven van de Kamper Stadsboeren

II

Grootburgers waren kleine boeren
door Aalt Selles
In en kort na de middeleeuwen had iedere Kamper burger het aangeboren of gekochte
recht, vee te laten grazen in de gemeenschappelijke weiden. Dat waren het Bovenbroek,
Cellebroedersbroek, Broederbroek, Buitenbroek, Hagenbroek, Buiten-Hagenbroek, Haatland, de Melm, Greente en Nieuwe Weide, aIle liggende ten westen, noordwesten en noorden van de stad, alsmede Seveningen, v66r op het Kampereiland.
Omdat er steeds meer burgers met weiderechten kwamen en de weidegronden niet meegroeiden, werd in 1559 de burgerschap gesplitst in het grootburgerrecht en de kleinburgerschap zonder weiderecht. In 1610 kwam er nog een derde groep bij: de buitenburgers,
veehouders die buiten de stadsmuren woonden.
In de loop van de eeuwen is er veel gerommeld met de voorwaarden voor de groot- en buitenburgerschap, te veel om op te noemen. In 1868 werd de verkoop van de burgers chap
afgeschaft. Voortaan konden er aIleen maar groot- en buitenburgers bijkomen door
geboorte. De kleinburgerschap had toen allang geen betekenis meer.

NIEUWE REGELS
De stadsboeren kregen geleidelijk aan steeds meer invloed op het beheer. Vooral
betreffende de vier Broekweiden hadden ze, in het eind van de vorige eeuw, bijna de volledige zeggenschap, ook op financieel gebied.
In 1901tikten Gedeputeerde Staten het gemeentebestuur hiervoor op de vingers.
Het gevolg was, dat de onderweidemeesters van de Broeken, die allen veeweidend grootburger waren, de wei werden ingestuurd. Een raadscommissie, de weidemeesters, kreeg
het gehele beheer ende gemeenteontvanger de financien te behartigen.
Ook werden de rechten van de groot- en buitenburgers stringent vastgelegd in een nieuw
reglement. De grootburgers/koeboeren waren woedend over dit "afpakken van de broekweiden". Het kwam zelfs tot rechtszaken, die de gemeente won. Uitgesproken werd, dat de
Broekweiden eigendom waren van de gemeente en niet van de grootburgers. Deze hadden
slechts gebruiksrechten. (Daarvandaan ook, dat de Broeken zo'n zestig jaar geleden werden
verkaveld. Iedere inschaarder kreeg een eigen lap grond in pacht van de gemeente.)
In 1901werd bepaald, dat de grootburgers hun recht moesten bewijzen als ze hun vee
aanmeldden om te weiden. Een grootburger moest zelf een stal bezitten in de stad. Vooraf diende het weidegeld aan de gemeenteontvanger te worden voldaan. Zodra het vee de
weiden inging, werd het gebrandmerkt op kosten van de boer. Het vee liep namelijk toen
nog vrij door elkaar rond, op grote lappen weiland. Tweemaal daags ging de boer, boerin,
dochter of zoon de koeien melken. De melk -zo van de koe- ventten de Kamper stadsboeren uit aan hun vaste klanten.
Behalve zijn gebruik van de meenten (gemeenschappelijke weiden) pachtte de koeboer
zo mogelijk, en zoveel mogelijk, los land bij als weiland ofhooiland. Vaak lag dat ver weg.
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Een verklaring van grootburgerschap zoals de gemeente Kampen deze nog steeds afgeeft aan personen
die daarop aanspraak kunnen maken

Hij mocht namelijk maar een beperkt aantal stuks vee in de gemeenschappelijke weide
laten grazen. In het bij zijn woonwijk behorende Broek zes melkkoeien, op de Melm twee,
in het Hagenbroek ook twee en tenslotte op Seveningen een niet-melkgevende koe, maximaal dus elf stuks grootvee.
Ondanks hun wat hoogdravende betiteling waren de Kamper grootburgers dus in feite
maar kleine boertjes.
In deze Kamper Almanak, aansluitend op het artikel van vorig jaar, een aantal impressies
uit het stadsboerenleven in het eerste kwart van de zoste eeuw.

Eenmaal in de drie jaar hidden grootgrondbezitters een openbare verhuring
van hun losse landerijen.

OPENBARE
LANDVERPACHTING
We gaan in gedachten even
terug in de tijd, namelijk naar donderdag IS april 1920, 's morgens
even voor 10 uur. En naar de Plantage, om precies te zijn naar het
verkooplokaal van deurwaarder G.
van Oorschot. In het zaaltje is een
mensenmassa
samengestroomd.
Uiterlijk hebben ze veel gemeen.
Terecht, het zijn allen Kamper koeboeren. Hun klompen klossen op
de houten vloer. Allemaal hebben
ze hun boerenpetten op de roodverbrande hoof den. Bij de meesten zijn de kaken bedekt met een stoppelbaard.
Dezen gaan eens per week, op zaterdagmiddag of -avond naar de barbier. Dan hebben ze
een glad gezicht, wanneer ze 's zondagsmorgens en sommigen ook nog op zondagmiddag
naar de kerk gaan. Een enkeling is op deze donderdagmorgen wel glad. Dat is een verkwister, die twee keer in de week de beurs van de kapper spekt. Misschien in opdracht van
zijn vrouw. Bij allen omspant een wijde blauwe boerenkiel de brede schouders. Daaronder
dragen ze een eveneens gemakkelijke wijde, zwarte broek.
De oorzaak van hun gang naar het lokaal van de deurwaarder is een advertentie, die
even tevoren in de Kamper Courant stond. Van Oorschot deelde daarin mede, met ingang
van IS april 1920 bij opbod de losse landerijen van de Gast- en Proveniershuizen te zullen
verhuren voor de tijd van drie jaar.
De huurvoorwaarden en een omschrijving van de percelen zijn vermeld in een prospectus dat voor een kwartje verkrijgbaar is. Elke boer heeft het in de hand. De landerijen

liggen in de Polder Broeken en Maten, in Kamperveen, in de Polder Dronthen en zelfs in
Mastenbroek en onder Genemuiden. Het zijn merendeels maar kleine lapjes grond van
een tot drie hectare.
Toch is het bijpachten van zo'n stukje land erg belangrijk voor de koeboeren. Velen bezitten niet meer grond dan die, waar hun stadsboerderij op staat. Daarnaast hebben ze hun
weiderechten op de gemeenschappelijke Stadsburgerweiden. Extra weidegrond of hooiland moeten ze dus los bijpachten. De Gemeente Kampen, het Grootburgerweeshuis met
het Burgerlijk Armbestuur, de Gast- en Proveniershuizen alsmede beleggers zoals Baron
Bentinck verpachten regelmatig in het openbaar hun losse landerijen.
Het is roezemoezig in het zaaltje. De mannen staan in groepjes bijeen, te kletsen over het
weer, hun bedrijf en de "veel te lage" melkprijs. Buiten tingelt het carillon van de Nieuwe
Toren. Dan volgt de uurslag;, tien slagen achtereen.
Vooraan in de zaal staat een grote hoge tafel. De boeren groeperen er zich omheen.
Wanneer de laatste uurslag is verstomd, neemt deurwaarder Van Oorschot plaats op een
hoge stoel. Zo kan hij de schare goed overzien. Hij tikt met een houten hamer op de tafel.
Het geroezemoes neemt af. Het wordt stil.
De deurwaarder, zich bewust van zijn waardigheid, zet in het kort de verhuurvoorwaarden uiteen. De verhuring geschiedt voor de duur van drie jaar vanaf vandaag, eindigende voor de percelen die beweid mogen worden, op I november 1922; voor hooiland, op
I oktober 1922. De huursom moet jaarlijks worden betaald op de tweede maandag van
april, na het huurjaar. Er moeten twee borgen worden gesteld en verder wordt nog een
reeks voorwaarden over het gebruik van het land opgesomd.
Dan begint de afslag. Iedere aanwezige houdt zijn prospectus bij de hand. Velen noteren
met een stompje potlood de gemijnde bedragen.
"Perceel I, een mate aan de Binnenweg tegenover het Buitenbroek, te beweiden met
hoornvee, maar een paard en twee schapen mogen worden bijgeweid, groot ongeveer
2jI.IO hectare". Het is dus een vrij groot, veel mogelijkheden biedend stuk grond, dicht
bij de stad. Er is dan ook veel belangstelling voor. Na enig afmijnen zegt een koeboer
"rnijn" als er "vijfhonderd veertig" gulden wordt genoemd. Dat is een beste prijs. De deurwaarder kent de bieder, noemt diens naam tegen de naast hem zittende klerk, die straks
van de bieder de naam van diens beide borgen zal vernemen.
Zo komen langzamerhand aile 85 percelen aan de beurt, met als laatste "Het Rupsennest" aan de Kamperzeedijk onder Genemuiden. De belangstelling, die in het midden van
de verpachting wat loom was, trekt op het einde weer wat aan. Boeren die nog niet '101doende aan hun trekken zijn gekomen, doen hun best nog wat land te bemachtigen.
Dan is de openbare verpachting afgelopen. De boeren gaan weer naar hun huis en hun
vee. Sommigen inwendig glunderende, omdat ze voor een schappelijke prijs, voor de duur
van drie jaar opnieuw land hebben kunnen bemachtigen. Anderen zijn minder tevreden;
voelen zich bekocht met te duur, slecht of te ver weg liggend wei- ofhooiland.
Want een openbare verpachting is vaak een gok.

De koeboeren B. Schilder en A. Kasper
anna 1913 terugkerend van het melken
in het Broek, met hun melkjuk en emmers op het witte brugje over de
Gracht.
Foto: Frans Walkate Archief

MELKEN IN HET BROEK
Een terugblik op de Groenestraat in
de jaren twintig van deze eeuw.
"Dina, word ies wakker. Opstaon
deerne, 't is vief uur. We mutten
melken!" Een man trommelt met
zijn knokkels op de deur van de
opkamer boven een melkkelder. En
nog eens en nog eens.
Hij staat nog in zijn blauwe onderbroek met een klep in het zitvlak.
Voor zijn buik zijn de bandjes, die
aan de klep vastzitten, dichtgeknoopt. Ook de tot bene den de
knieen reikende pijpen van de onderbroek zijn dichtgeknoopt met koordjes. Een rood
baaien hemd bedekt het bovenlichaam. Zijn boerenbovenbroek, blauwe wijde kiel en
zwart wollen gebreide kousen liggen nog op een stoel in de kamer, voor de beddestee,
waaruit hij zojuist, nog slaapdronken, is gekropen toen de wekker afliep.
"Verduld Dina, skiet ies op. Ik kriege kolde voeten op de stenen vloere", Weer klinkt een
roffel op de deur. Dan komt er een stem van de andere kant. "Java, ik bin wakker, Ik kome
d'r uut",
Achter de deur klinkt gestommel. Dina komt haar bed uit, rekt zich eens lekker uit, gaapt
en doet haar bovenkleren aan. Bij de kraan in de stal gooit ze zich een paar handen koud
water over het gezicht en droogt zich afaan de gezamenlijke handdoek die er hangt. "Bah,
wat is det dink al weer nat". Ze haalt een kam door haar haren die ze heeft losgemaakt, en
draait ze dan weer tot een vlecht in elkaar.
Moeder, "mo", is ook al wakker. Ze heeft de koffie klaar. Gisteravond heeft ze een ketel
water op een petroleumstel gezet in de schuur. Dat kan geen kwaad. De kat kan er nietbijkomen. In de loop van de nacht is het koffiewater aan de kook geraakt.
Vlug drinken ze met hun drieen een kop koffie. Dat is goed om helemaal wakker te worden. Dan is het hoog tijd om te gaan melken. Dina en va hangen ieder melkemmers aan
weerszijden van het fietsstuur en binden deze goed vast met een spantouw. Daarna fietsen ze weg.
De zon is al opgegaan. In het oosten ldeurt de hemel fel oranjerood, alsof er brand is.
Een gieteling zit te zingen op een dakpunt van de stadsboerderij. Het zwarte pak van de
merelman doet denken aan dat van de dominee, 's zondagsmorgens op de kansel. De gele
snavel staat ver open. Trilt mee met de vogelzang. Ook de vleugels bewegen op de maat.
Het is nog stil op straat. Alleen een enkele andere stadsboer, die ook naar zijn melk-

vee gaat. Ze groeten elkaar kortaf. Tijd en zin in een praatje heeft niemand op deze nog
jonge morgen.
Op de Singel scheiden zich hun wegen. Dina gaat naar het Cellesbroek, de gemeenschappelijke weiden ten zuiden van de Cellesbroeksweg. Daar heeft va zes melkkoeien lopeno
Meer mag niet van de gemeente. De rest van het vee loopt in de Smalle Maote, bij het
Broerbrugje. Die melkt vader, omdat hij kortademig is. Dan hoeft hij niet zo ver weg.
In het broek is het even zoeken om de koeien te vinden. Het vee loopt in grote kudden
bijeen in het ruime weidegebied. Maar ze zwerven nooit ver weg, zeker 's nachts niet. Als
kuddedieren blijven ze dicht bij elkaar. "Gisteravond liepen ze bij het Broekskanaal, daar
zullen ze nu nog wel zijn", overlegt Dina bij zichzelf. Het klopt. Dina ziet ze al van vene.
Elke koe heeft zijn eigen vlekkentekening, dus het eigen vee is gemakkelijk te herkennen.
Bovendien draagt ieder stuk vee het brandmerk van de eigenaar.
Dina gaat eerst de blaarkop melken. Die trapt de melkemmer nog wel eens om, dus
moet er dan zo min mogelijk in zitten. De koe laat zich gemakkelijk vangen en krijgt het
spantouw om de achterpoten. Dina gaat gehurkt onder de koe zitten. Haar hoofd rust
gemakkelijk tegen de achterpoot van het dier. Bijna zou ze zo rustig zittende weer wegsoezen, maar zich herstellende begint ze te melken, in de onder de koe geplaatste melkemmer.
Eerst lukt het niet best, doch dan schiet de melk toe. Het dier kreunt, blij verlost te worden van de melkvracht.
Melken is een hele kunst voor wie het nooit heeft gedaan. Je moet de speen als het ware
masseren van boven naar onder door om de beurt een vinger te krommen.
Na de blaarkop zijn de andere koeien aan de beurt. Zo, de eerste emmer is vol. Die
wordt achter een hek gezet, want anders zuipen de koeien hem weer leeg. Wanneer alle
koeien zijn gemolken, worden de beide melkemmers weer aan het stuur gebonden en gaat
Dina huiswaarts. Lopende, want fietsen met twee volle ernmers, zo'n veertig liter, aan het
stuur, kan ze niet.
Onderweg passeert ze een stier, die in zijn eentje aan een touw staat te grazen. Het
beest kijkt haar vals aan, vindt ze. Vlug loopt ze voorbij. Denkt aan die keer, dat er een was
losgebroken. Ze zat toen onder een koe te melken, die "bollig" was. Dat wist zij niet, maar
de stier wel. Die sprong opeens op de koe. Ze rolden alle drie op de grond; de koe bollig,
de stier vurig en Dina angstig. Ze kroop op handen en voeten uit de gevarenzone. Gelukkig was er weinig melk verloren gegaan, omdat de emmer nog bijna leeg was. Stel je voor,
dat het een volle emmer was geweest. Dan had ze niet genoeg melk gehad voor haar klanten.
Zo filosoferende loopt Dina voort. Eerst schuiven haar klompen door het bedauwde
gras van de broeksweiden. Dan knerpen ze op het grint van de Cellebroedersweg en tenslotte klossen ze op de straatstenen in de stad. Na een dik half uur is ze thuis. Daar staat
de koffiepot weer te pruttelen. Moeder he eft van een groot, achtponder roggebrood dikke
pillen afgesneden en die belegd met een plak rookspek. He, he, even zitten!
Het eten gaat er vlot in. Ze hebben dan ook al weer zo'n twee uur werk achter de rug.
Daarna gaat Dina zich wassen en omkleden. Want de melkklanten zitten op haar te wachten.

De Koornmarkt in Kampen in het
begin van de 1ge eeuw met o.a. een
melkmeisje (prent P. Remmers).

MELKVENTEN
Brood haal je tegenwoordig bij
de bakker of in de supermarkt,
groente in de groentewinkel of ook
in de supermarkt, en voor melk ben
je helemaal aangewezen op de
supermarkt. De tijd, dat de leveranciers aan de deur kwamen, is lang
voorbij. Thans komt de klant naar de leverancier. Het assortiment van levensmiddelen is
trouwens te groot geworden voor thuisbezorging. Vooral de sortering zuivelprodukten is
enorm toegenomen.
In het eerste kwart van deze eeuwwerd de meeste melk nog rechtstreeks geleverd door
de Kamper koeboeren. Zij putten het grootste deel van hun inkomen uit de melkbus. Gaan
we daarvoor in gedachten nog eens zo'n driekwart eeuw terug in de tijd.
Het is half acht in de morgen. Nog vroeg voor veel burgers, maar de boeren hebben er al
een paar uur werken opzitten. Zo ook Dina met "va " en "mo". Thuisgekomen van het melken - vader eerst, omdat die dichter bij huis, maar meer koeien melkt - hebben vader en
Dina samen met moeder eerst een dikke pil roggebrood met spek gegeten. Nu gaat Dina
een nette jurk en dito schoenen aandoen om de melk uit te venten aan de vaste klanten.
Bij de eersten kan ze tegen half acht wel terecht. Ze kent haar pappenheimers. Weet wie
vroeg melk wil hebben voor de ochtendpap. En degenen bij wie het niet zo nauw steekt.
Die willen slechts verse melk hebben voor de koffie, later op de morgen.
Eerst gaat ze de melk van gisteravond uitventen. Die staat in een melkbus in de melkkelder, onder de opkamer waar ze slaapt. De kelder is niet waterdicht, er staat een paar
centimeter grondwater in. Het is niet erg, dat de melkbussen in het water staan. Dan blijft
de melk lekker koel. Het is alleen maar lastig. Vader he eft een paar dikke planken op stapels stenen gelegd, zodat je er droog bij kunt.
De melk wordt overgeschonken in twee melkemmers. Die worden opgehangen aan
een melkjuk, dat ze over de schouder draagt. In elke grote, groene emmer drijft een houten nap tegen het klotsen. [e kunt er ook uit drinken, maar dat mag niet van moeder. Dat
is vies! Een maatkan van een halve liter completeert de uitrusting van Dina, en dan gaat ze
op pad. Domweg met de benenwagen. Een enkele stadsboer heeft al een rnelkkarretje
waarop twee melkbussen staan. Maar daar wil vader niet aan. "Ie em jonge benen, ie kun
best lopeno Det mos oe mo vrogger ook", Voor het opbergen van het melkgeld heeft Dina
een beurs bij zich. Een grote leren geldbuidel, met een stevige knipsluiting. Oude boerinnen in klederdracht hebben daarvoor een geldzak aan een zilveren haak hangen aan een
rokband, die verstopt is onder enkele van de vele rokken.
Bij sommige klanten is een deurbel, een koperen knop buiten aan de deurpost. Als je
er aan trekt brengt een ijzerdraadje een klokje in beweging. Het ding tingelt dat het een
lieve lust is.

Waar geen bel is, doet Dina de voordeur open en roept hard "volk", Dan komt er wel
iemand met een pan of een akertje naar de deur. De meeste mens en nemen niet veel
melk; een halve liter of een liter. Want melk is duur, wel zes cent per liter. Met haar maatkannetje schept Dina de melk over uit haar melkemmer. Iedere klant krijgt een klein
scheutje toe. Als klantenbinding, en voor het geval het maatkannetje niet tot de rand toe
vol was geweest.
Wanneer de melk van de vorige avond op is, gaat Dina naar huis om haar emmers te
vullen met melk van die ochtend. Ze laat het melkgeld achter, op wat wisselgeld na. Niet
veel, want de meesten van haar klanten zitten altijd krap bij kas. Die komen echt niet met
een tientje aanzetten om te betalen. Hooguit met een gulden of een rijksdaalder.
Vorig jaar ventte Dina ook 's avonds nog de melk uit. Veel klanten stonden erop, verse
melk te krijgen. Maar toen het eerder donker werd, kreeg ze last van straatjongens, die het
voorzien hadden op zo'n frisse jonge meid. En weglopen was er niet bij met de melkemmers aan het juk over de schouders.
Toen he eft ze tegen va gezegd: "Ie doen 't zelf maar. Ik dorve het niet meer". Vader wilde
dat natuurlijk niet doen. Hij zou het trouwens niet eens kunnen, met zijn kortademigheid,
veroorzaakt door het stof uit het hooi. De meeste avondklanten gingen er gelukkig mee
akkoord, dat ze 's avonds niet meer kwam.
In de buurt van de Roomse kerk is ze ook eens wat klanten kwijtgeraakt. Die moesten
van de pastoor een katholieke koeboer nemen. De Roomse zusters, die ze ook als klant
had, moesten eveneens van melkleverancier veranderen. Dat speet hun erg, want Dina had
nooit water in de melk. Moeder zei altijd: "We verkopen goede melk, dan hou je de klanten. Als ze er water in willen hebben, gooien ze dat er zelf maar in".
Ook is ze eens een klant kwijtgeraakt op een gekke manier. Die vent woonde in de Schapensteeg. Alleen, want zijn vrouw was er vandoor gegaan. 't Was een vies mannetje, smerig in de kleren, lange en ongewassen haren en altijd een stoppelbaard. Het gebeurde op
een regenachtige dag. De man zei tegen haar, dat ze maar in de gang moest komen staan.
Daar stond hij ook, half aangekleed, nog in zijn borstrok en onderbroek. Amper was ze
binnen ofhij werd handtastelijk. "Kom eens hier jonge meid",
Dina gafhem een dreun met de maatkan op de kop en rende de deur uit. De melkemmers
waren bijna leeg, dus ze kon vlug uit de voeten. Vanaf dat moment is ze met een grote
boog om het huis heengelopen. Trouwens, de vent zit nu achter de tralies. Hij kon met
zijn vingers niet van kinderen afblijven, beweren de buren. Als melkventster kun je wat
meemaken!
Tegen elf uur heeft Dina alle klanten afgewerkt en gaat ze naar huis. Een snee brood
eten met een kop koffie. Daarna worden de melkemmers geschrobd. Tegen een uur staan
de aardappels op tafel. Dan krijgt Dina een paar uur vrij om te breien of te naaien. Want
achter in de middag moeten de koeien weer worden gemolken.

HOOIBOUW
Krakend en kreunend hobbelt een hooiwagen over een landpad in de Polder Dronthen. De
wagen is hoog beladen, maar de vracht ligt er
mooi gelijk op. Daar heeft Berend Biesterbos, de
voerman, wel slag van. Hij is dan ook al wel vijftien jaar stadsboer in Kampen. Hij heeft een
koeboerderij in de Groenestraat. Soms wiebelt
de hoge lading vervaarlijk he en en weer als een
schip op zee, wanneer de wagen door een kuil
gaat. Dan moeten Dries en Mense, de twee
zoons van de boer, zich stevig vasthouden. Ze
mogen bovenop het hooi meerijden. Gelukkig
biedt de paal, die van v66r naar achter over het
hooi loopt en aan de voor- en achterkant met
Foto: Frans Walkate Archief

touw aan de wagen is bevestigd, hun houvast.
Ze zijn door het Dronther Buitengasthuisbredeslag van de zeekant gekomen, waar de Zuiderzee achter de zeedijk klotst. Daar heeft
Berend een kamp hooiland gehuurd van het Grootburger Weeshuis. Nu naderen ze de
Zwartendijk. Even v66r de dijk zet Berend zijn paard aan tot spoed. Hij wil met een vaartje proberen de helling te nemen. Bijna is hij er en dan blijft de wagen steken. Een klets
met de achterkant van het leidsel op de paardenbil helpt niet. De spieren spannen zich, de
paardenbenen staan strak als heipalen. Maar de hooiwagen blijft stilstaan en zakt wat achternit, de helling af. Het is een spannend moment.
De wagen helt angstig over naar
rechts. Als die omvalt, is de ellende niet te overzien.
"Jongens, kom eraf, help duwen, bij de spaken" brult Berend. Lenig als apen glijden
Dries en Mense langs het touw en het half open achterschot van de wagen. Ze grijpen ieder
twee spaken van een der achterwielen. "Klets", gaat het weer op de paardenbillen. Berend
zelf trekt met een hand mee. Ook de jongens sjorren wat ze kunnen. Uiterste krachtsinspanning van allen. De hooiwagen komt weer in beweging, centimeter voor centimeter.
De helling wordt bovenaan wat flauwer, nu gaat het beter. Dan kraakt het grint van de
Zwartendijk onder de ijzeren wielbanden. Ze zijn er, hoera!
Maaien, harken en bergen.
Voordat het zover was, moest er veel werk worden verzet aan het eind van de jaren
twintig. Berend was de hooibouw begorinen met het gras te maaien. Met een maaimachine met twee paarden ervoor, het zijne en dat van buurman Plender. Het rechtse dier had
het meeste werk, daar zat de maaibalk, bezet met scherpe driehoekige tanden.
Het gras kwam in stroken te liggen en moest tussentijds worden gekeerd met een
hooivork. Daarvoor was het hele gezin in touw geweest. Dries en Mense hadden elkaar het
hooi om de oren gegooid, totdat Berend ze met een "klets om de kop" tot de orde had
geroepen. Eenmaal dreigde er regen. IJlings had het boerengezin toen het halfdroge hooi
tot oppertjes verzameld en later weer uitgespreid.
Toen het hooi droog genoeg was harkte het hele gezin het in "zwillen" (stroken) bijeen. Berend schoofhet daarna staande op de "teernsplank" tot oppers bijeen. Dat was een
zware plank met aan de uiteinden een trektouw voor het paard. Het hooi werd als 't ware

voor Berends buik opgestroopt. De jongens harkten de restjes bij elkaar. Want hooi was
duur, schaars en broodnodig 's winters.
Inmiddels is de hooiwagen in de Groenestraat aangekomen en onder het hooiluik in de
bovengevel gereden. Berend mikt met een hooivork grote plukken hooi door het luik.
Berendien, zijn vrouw, werkt het fris ruikende, gelukkig kurkdroge hooi, naar achteren.
Weer mogen de jongens het verspreiden en het vasttrappen.
Nog juist voor melkenstijd is de wagen leeg. 's Avonds -het is lang licht- wordt er nog
een voer opgehaald. Het laatste, het hooi is binnen. Om elf uur drinken ze er een borrel
op; de jongens krijgen een flesje limonadegazeuse. Ze hebben er recht op. 's Morgens is
het voor hen al om vijf uur begonnen met melken. En dat al meer dan een week achtereen. De volgende morgen stapt Berend op de bascule in de schuur. Hij is negen pond afgevallen. Eruit gezwoegd en gezweet met weinig nachtrust.
Want hooitijd was hoogtij voor de Kamper koeboeren.

Guste koeien en jongvee, lopende bij de
IJssel, vooraan op het Kampereiland.
Foto: Frans Walk ate Archief

DE GUSTE KOE
(historisch verhaal)
Een verhaal dat lang in de familie werd verteld:
"Jan, ie mutten vanmiddag ies nao de Bonte kieken op Seuveningen. Et beest lop er now al
drie weken en ie em er nog niet nao umme ekeken". "Ach mense, det dier det lop er best.
Er is toezicht en ik kan 't vandage eigenlijk niet wachten. De rikkinge in de maote is slecht.
Er mutten neudig ni'je paolen in. Vandage of morn brek er een koe uut en dan bin de poppen an et dansen".
"Ik eb vannacht zo naar edroomd det de Bonte was wegelopen. Gao maar ies kieken".
"[a, ik eb wel emarkt da'j zo em liggen dreien. Now veuruut dan maar. Ik gao metene nao
't eten weg en dan bin ik veur melkenstied weer terugge".
De Bonte was een dit voorjaar (het verhaal speelt zo'n driekwart eeuw geleden) gust
gebleven koe. Jan ten Hove en Petertje Kanis, een stadsboerenechtpaar uit de Groenestraat, hadden geaarzeld wat ze met de koe moesten doen. Direct verkopen, of vetweiden
op Seveningen en dan op de najaarsveemarkt verkopen. De veeprijzen waren toen slecht,
zodat tot het laatste was besloten. Op de gemeenschappelijke weide van Seveningen mochten ze als grootburger een niet-melkgevende koe laten weiden .
. Dus trok Jan na het eten een schone kiel aan. Z'n werkkiel was uitgestukt en er zaten
mestspetters op. Daarmee kon hij niet de straat over. De mens en zouden denken dat het
armoe troef was bij Jan ten Hove.

Hij pakte de fiets ,en ging op pad. Dwars door de stad, de brug over (wat was het toch
moeiliik voor een oudere man, de hobbel op te rijden van het brugval). Toen de Spoorkade en de Grafhorsterdijk. Daarna met de veerpont over naar het Kampereiland. Gelukkig
liep de koppel vee van diverse eigenaren op het Voorstuk.
Maar hoe hij ook keek, Jan zag z'n Bonte niet. Ze was anders gemakkelijk genoeg te
herkennen aan haar rare vlekkentekening. Jan sjouwde en fietste de hele omgeving af
maar de koe bleef spoorloos. De veerrnan, die tevens .zo'n beetje toezicht hield op het ingeschaarde vee, kon aIleen maar zeggen dat ze er gisteren nog hep.
Moedeloos ging Jan weer huiswaarts. Daar deed hij zijn trieste verhaal, trok de melkkleren aan en ging naar het weiland in de Maten. Na het melken gafhij de vermis sing aan
bij de politie. Maar ze zouden het beest wel nooit terugzien, vreesden ze. Misschien was
het gestolen of verdronken in de IJ ssel! Een grote schadepost voor een kleine boer.
Zo verhep de rest van de dag. De avond viel en de nachtrust brak aan. Midden in de
nacht stootte Petertje Jan aan. "Luuster ies goed. Ik eure steeds een koe loeien, 't Liekt van
buten te komen". Jan was zo goed niet ofhij moest uit de beddestee stappen, z'n broek
aantrekken en de zwarte gebreide kousen aandoen. Hij deed de voordeur open en keek
naar buiten, de duistere nacht in. Daar stond z'n Bonte, nat en smerig. Ze was uitgebroken, de IJssel overgezwommen en had de weg naar de stal teruggevonden. Jan en Petertje
konden het stomme beest weI omarmen.

