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DE OUDE BOERDERIJ MET ZIJN BEWONERS

Velen van u zullen herinneringen hebben aan panden in de binnen
stad van Medemblik, die in de loop der jaren onder de slopers
hamer terecht zijn gekomen. Destijds was het heel normaal, dat 
wanneer een pand in zwaar verval was geraakt het geheel werd af
gebroken, om plaats te maken voor een nieuw woonhuis of iets 
dergelijks. Zo zijn er in de loop van de jaren toch veel schitte
rende panden verloren gegaan, die men tegenwoordig zou restaureren 
en - indien dit mogelijk was - zou laten herbouwen.
Een prachtig staaltje van herbouw is het pand op Westerhaven 25.
Op deze plek heeft jarenlang de boerderij van de familie Schouten 
gestaan. De voorzijde van het pand is vrijwel identiek herbouwd, 
doch de achterzijde heeft niets meer met de oude boerderij gemeen. 
Dit was ook niet mogelijk, daar het pand nu verdeeld is in drie 
woningen met ieder een eigen achteruitgang.
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De familie Schouten, die vele jaren de boerderij heeft bewoond, 
bestond uit de broers Jan en Willem en de zusters Jane en Bets, 
allen ongetrouwd.
Vele jaren heb ik schuin achter de boerderij gewoond en kwam zo
doende weleens op het erf. Het was een diep erf, dat uitkwam op 
het Achterom. In vroegere jaren werd de wal van het Achterom ge
bruikt voor de opslag van koeiemest. Na verloop van tijd, als 
de voorraad mest grote vormen had aangenomen, werd deze per 
schuit weggehaald en vervoerd naar het grasland in de Brake.
Het grootste gedeelte van de boerderij bestond uit een grote 
koeiestal die 's winters vol stond met koeien, doch als zij in 
het voorjaar vertrokken naar het land in de Brake, werd de stal 
grondig schoongemaakt en omgetoverd in een mooie rauseumstal vol 
met antieke voorwerpen van hout en koper.
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Deze stal zal menigmaal door Medemblikkers en toeristen bezocht 
zijn, zelfs ansichtkaarten van deze museumstal werden er verkocht. 
De entree was gratis, maar men was wel verplicht het gastenboek te 
tekenen.
De linkerkant van de boerderij, die uit drie delen bestond, werd 
door de week bewoond; alleen op zon- en feestdagen werd verhuisd 
naar de pronkkamer aan de voorzijde. Deze kamer was op zich al 
een museum, vol met anieke meubelen en een grote vitrinekast goed 
gevuld met porcelein en zilver. Hieruit kon je opmaken dat het in 
die tijd ging om welgestelde boeren.
Aan de achterzijde zaten grote deuren die toegang gaven tot het 
vierkant. Dit vierkant werd in de zomer gevuld met balen hooi en 
stro; het voer voor de winter.
Op het erf stond een grote houten boenbank, waarop niet alleen 
de melkemmers werden schoongemaakt, maar ook de afwas van het 
middageten werd gedaan.

Als wij destijds met de buurkinderen in de Torenstraat aan het 
spelen waren, klonk het vaak: "daar komen de omes". Dan holden 
alle kinderen snel naar de grote achterpoort van het erf en 
maakten de poort dan met hulp van Bets open. Jan en Willem reden 
dan met paard en wagen via de Westerhaven, Torenstraat en Achter
om in één keer het erf op. Eenmaal tot stilstand gekomen sprongen 
beide broers van de bok en werd het paard uitgespannen en op stal 
gezet. Van Bets kregen wij dan allemaal een dropje en een vrien
delijk verzoek om weer op straat verder te spelen.

Een vaste gewoonte van Jan en Willem was een bezoek aan kapper 
Kwaad aan het begin van de zaterdagmiddag. Nadat zij daar ge
schoren waren liepen zij op hun gele klompen en een stok in de 
hand rechtstreeks naar het café van Burger op de Nieuwstraat.
Na daar een aantal uren gezeten te hebben, hadden zij elkaar 
vaak nodig om thuis te komen.

Jarenlang hebben deze rituelen geduurd, totdat Bets overleed. 
Spoedig daarna overleden ook Jan en Willem, zodat Jane eenzaam 
op de boerderij overbleef.
Doordat de familie al behoorlijk op leeftijd was, werd er weinig 
aan het onderhoud van de boerderij gedaan. Dit werd plotseling 
merkbaar. Want toen Jane - na een korte tijd alleen gewoond te 
hebben - naar het bejaardenhuis vertrok, trad het verval snel in. 
Na een flinke storm stortte een groot gedeelte van het dak in en 
stond de voorgevel op instorten.

Gelukkig dat destijds werd besloten tot herbouw van het geheel, 
zodat je toch nog een herinnering hebt aan de oude boerderij.

Ton Gieling


