Blik op Boijl

UIT DE OUDE KRANTEN
Regelmatig zijn wij op zoek naar gegevens uit de geschiedenis van ons
dorp. Een zoektocht op de ‘oude kranten site’ levert een aardig beeld op
van het wel en wee in Boijl in het verleden en deze keer lichten we de Agrarische sector er uit.
Het oudste bericht dateert uit 1861. (toch best wel lang geleden….) Daarin
wordt melding gemaakt van een bodemvondst ‘onder Noordwolde’ het is
ondertekend met: Boijl en de letter L. We vermoeden dat de vondst in Boijl
geweest is. Sinds 1860 is Boijl een zelfstandige kerkgemeente. Tot die tijd vielen we onder Noordwolde. ds. Lieftinck was in 1860 de eerste eigen predikant in Boijl. De stijl van het krantenartikel doet
vermoeden dat dit niet geschreven is door de plaatselijke correspondent maar mogelijk geschreven
werd door ds. Lieftinck.
De bodemvondst ligt op een diepte van 4 voet, (rond de 120 cm) met de omschrijving: ‘een kop van
een den eersten opslag onbekend dier’ Het heeft twee cilindervormige hoorns met aan beide uiteinden een licht gebogen blad. Hieraan zitten weer 6 spits uitlopende takken.
Er wordt gedacht aan kop en gewei van een reuzenhert. De vondst gaat naar de heer Eilerts de Haan,
(sinds 1860 predikant te Noordwolde) en deze stelt het ten toon voor belangstellenden. (waar zou dat
gebleven zijn?)
In 1881 lezen we dat notaris Metzelaar uit Olderberkoop op verzoek van de erven van M E Akkerman en vrouw in Boekelte, een boerderij verkoopt.
‘Een uitmuntende Zathe en Landerijen, huizinge,
schuur, weide, hooi en bouwland, Bosch, veengrond en heideveld.
Dit alles ruim 52 hectaren in 25 percelen. Thans staande op f. 17.680.—‘ (dit geeft ons nu een beeld
van de grootte van de percelen destijds….. )
Veel handwerk moest er worden verricht en regelmatig, zeker tegen de meitijd, worden er veel meiden
en knechten gevraagd. Zo ook in 1904 bij Joh. K. Mulder.
Drie jaar later in 1907 biedt de zelfde persoon zijn boerderij te koop aan.
‘Eene vruchtbare Zathe en landen groot 60 ha.’ In maar liefst 38 percelen. Op alle percelen wordt
afzonderlijk geboden, variërend van f. 45.-- tot f. 800.—
Op de veemarkt in Boijl wordt in 1902 o.a. gehandeld in: magere varkens voor f. 18.—tot f. 32.--.
Melkschapen brengen f. 13.—tot f.19.— op en jonge biggen gemiddeld f. 1.35 per week.
Uit de verkoop van boerderijen valt af te leiden dat
er zeker nog heidevelden in onze omgeving waren,
begraasd door schapen.
A. Pruntel adverteert in 1907 met zijn ram.

1907
1909

Eigenlijk waren alle boerderijen toen gemengde bedrijven. Allemaal hadden ze wel een stukje bouwland en velen hielden ook varkens.
.

1936 Tractoren waren er nog niet, alle werk
werd gedaan met paarden en….. ‘los geweest’

….. op hol geslagen?????

De mensen leefden veel dichter bij de natuur dan nu en kregen daar ook mee te maken!
De koeien liepen de hele zomer buiten in het weiland en werden daar ook gemolken.
Rijsberkamp was schijnbaar toch een ‘onweer gevoelig’ gebied. In 1936 kwamen bij van Dam twee
koeien om in het weiland door blikseminslag .
Begin 50er jaren verloor Wolter Wever aan wat nu
de Meuleveldweg is, 5 van zijn 7 koeien ook door
een onweer. En bij Jan Mulder was het in 1967 ook
raak met 3 koeien die een onweer niet overleefden!

1962
Melkerstijd voor Geert en Tine Bauwbroek

1937

In 1933 werd bij veehouder E de Vries miltvuur geconstateerd bij een koe.
Het dier werd afgevoerd naar Bergum en aldaar vernietigd.

Ook leuke bijzonderheden, zoals deze
kalver-drieling in 1936

1936
Tijden veranderden en ook de boeren organiseerden zich in verenigingen. Koeien melken
was door de eeuwen heen een algemeen goed
maar kennelijk waren er toch nieuwe ontwikkelingen (hygiëne??) Vijf geslaagden in 1931
voor de melkers cursus.
1931
namens ‘Dorpsarchief Boijl’
Jellie Menger - Oosterkamp
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