Blik op Boijl

‘V ter V. V .V . ‘Vooruit’

te Boijl

In de oudste archief stukken van Dorpsbelang kwamen we een kasboek van 1922 tegen
met deze naam. Al deze V ’s staan voor: Vereniging ter Vermeerdering Van het Varkensras Vooruit te Boijl.
Een vereniging, opgericht door een tiental boeren met een gemengd bedrijf, die ook varkens
hielden.
Heine de Boer is voorzitter. Die ‘boerkte’ op de boerderij aan de
Boschoordweg, nu de Doaken van Roelof Groen.
Ze lenen als begin kapitaal f. 125.-- van de Boerenleenbank.
Uit het kasboek blijkt dat een paar leden varkensberen hielden die ‘ter
dekking’ stonden en daarvoor een kostgeld ontvingen van f. 3.-- per
week.
De tien leden betalen f. 1.— voor een dekking en voor niet leden is dat f.
2.— Ze hebben meerdere beren want er zijn posten ‘kostgeld voor de
tweede en derde beer’.
Het boek begint juli 1922 met de aankoop van een beer voor f. 94.50.
In januari kopen ze er een tweede bij voor f. 100.10. Ook doen ze aan
P.R want er komt een rekening van drukkerij Taconis van f. 3.30 voor
advertentie kosten. 5 juni 1922 kost een advertentie in
Heine de Boer
het Fries landbouwblad f. 1.55
.
Kennelijk gaan de beren ook ‘op stap’ want
‘vracht van de beer en terugzending kist’ kost
maart 1923 f. 3.57
Enten door de veearts kost f. 1.—
Het eerste jaar sluiten ze af met een klein batig
saldo van f. 16.39. H. de Boer en J. Hofstee tekenen voor ‘accoord’
In het tweede jaar verkopen ze de beer Heine
voor f. 181.16. Nu is de naam van de voorzitter
ook Heine (toeval?)
In dat jaar storten ze de geleende f. 125.- terug
aan de Boerenleenbank en sluiten ook dit boekjaar af met een klein batig saldo.
In 1924 is er een nieuwe penningmeester met
een keurig handschrift. Hij noteert zorgvuldig
data en namen van de klanten. K. Hartsuiker, J.
Russen, E. Akkerman, A. Dorprigter A. Marks,
A.W van Riesen, S. Nolles, H. Holtrop, R. Dassen,
A. Bos, B. v.d. Boer, H. Brinksma, namen uit een
ver verleden.
Het gaat niet goed met de zaken, de kosten stijgen en de inkomsten dalen.
Kostgeld voor het voer van de beer gaat met 50 cent omhoog naar f. 3.50 per week en voor een
dekking betalen de ‘niet leden’ geen f. 2.—maar f. 1.50.
Het aantal dekkingen wordt er niet hoger door en boekjaar 1925 sluiten ze af met een nadelig
saldo van f. 34.03. Een jaar later in 1926 loopt dat op naar f. 71.91
In het laatste jaar 1927 overstijgen de onkosten verre de inkomsten.

De verteringskosten van de bestuursvergaderingen kunnen niet beslissend geweest zijn voor de
tekorten want ze variëren tussen de f. 1.20 en de f. 1.80 totaal per vergadering. (16 januari 1922
staan Johannes Hofstee en Hendrik Riemersma echter wel mét naam genoteerd met: vertering
f. 4.--……)
We zijn inmiddels bijna 100 jaar verder in de tijd dat dit in de agrarische wereld van Boijl speelde. Wat nu de oorzaak geweest is van het teloor gaan van de V ter V.V.V.V ????
Kenners op dit gebied zullen daar zeker meer van weten.

De eindcijfers van 1927.
De vereniging is toen ongetwijfeld opgeheven. Het boek heeft hierna nog
slechts blanco bladzijden.
Als baten zullen ze met de tegenwaarde van de dekberen (hopelijk) wel uit
de onkosten gekomen zijn.

Luitzen Posma woonde met zijn zuster en haar gezin op de boerderij tegenover de kerk en was één van de berenhouders.

Al of niet een
vereniging V ter
V.V.V.V., boeren
bleven tóch wel
varkens
fokken
met 10 jaar later
in 1937 voor boer
J K Roeles (toen
Boijlerweg
42)
een mooi resultaat met zijn
stamboekzeug no.
663. ‘Preast’

namens Archiefgroep Boijl
Jellie Menger.

