


Vrouwen hebben tegenwoordig een andere positie in het boerenbedrijf. Vaak hebben 

ze een betaalde baan buiten de Wilpse Klei. Dat maakt hen onafhankelijker. Bij belang-

rijke gesprekken aan de keukentafel, merk je dat ze een helicopterview hebben. Als de 

toekomst van het bedrijf op de agenda staat, dan denken ze actief mee. Hun adviezen 

en gezichtspunten doen ertoe!”

Boer zoekt vrouw 
Voor boerenzoons is het van belang dat ze op tijd een passende vrouw vinden. Maar wat 

is ‘passend’? Vroeger speelden naast de liefde ook andere factoren mee. Een boerderij 

op de Wilpse Klei was - veel meer dan nu - een familiebedrijf. Liefst zagen de ouders 

hun huwbare kroost met vertrouwde families optrekken. Met leeftijdgenoten, die het 

leven en werken op de boerderij kenden. Rijkere boeren staken niet onder stoelen of 

banken, dat ze hun kinderen graag met een vermogende partij thuis zagen komen. 

Want zoals iemand zei: “De zak met geld moet immers steeds verhangen worden.” 

En: ”Liever klei met klei, dan klei met zand.” Hoewel de bewoners vrijzinnig gelovigen 

waren, genoot een huwelijkspartner van protestantse huize de voorkeur van de ouders.

Tot de jaren zestig ontmoetten jongelui elkaar vaak op familiefeesten. En ook op de 

dansvloer bij Korderijnk of ‘op de sociëteit’, de schaatsbaan op de kolk, op de kermis en 

tijdens een Oranjefeest was de kans groot, dat er een vlam oversloeg. Vaak gebeurde dat 

dichtbij: Wilp, Voorst, Empe, Brummen, Terwolde, Twello, Welsum, Wilp-Achterhoek of 

Posterenk. Maar sommigen vonden het geluk verder weg. Ederveen, Angeren, Olst, Lees-

ten, Warnsveld, Kring van Dorth of Epse: dat was voor toen al best een eind omrijden. 

Andere verliefden hadden er nog méér voor over. Henk Harmsen reed dik vijf jaar met 

de motor naar zijn lief Hetty in Zuilichem. Riek, het meisje van Henneman Diks, woonde 

in Beemte. Elke week bezochten ze elkaar op de fiets.  

Riek Diks-Karman (1935): “Als ik met mijn fiets naar hem kwam, mocht ik bij Klein Vel-

dink mijn fiets stallen. Ik trok mijn zondagse schoenen uit en kon dan vanaf De Huisstee 

op mijn klompen door de wei verder lopen. Zo kwam ik netjes voor de dag bij de ouders 

van mijn verloofde.” 

Voor vrouwen die tot hun trouwen verder weg woonden was het op de Wilpse Klei 

wennen en aanpassen geblazen. Had je je jeugd doorgebracht in de bossen, dan was de 

polder unheimisch leeg en stil. En een jong getrouwde vrouw die van ‘het zand’ afkom-

stig was, kreeg van manlief te verstaan dat op tafel kleiaardappelen en niet anders de 

norm was.

De latere generatie zocht en vond op andere huwelijksmarkten een partner voor het 

leven. Het kon natuurlijk gebeuren dat je op het Oerol festival de vrouw van je leven 

vond. Maar dichterbij in jeugdsoos Pampus kregen de meeste Wilpse jongelui hun 

eerste lessen in het uitgaan. Hadden ze dat onder de knie, dan stapten ze in Wilp op de 

discobus naar Dika van de Kruusweg in Markelo of naar Boode in Bathmen: het echte 

nachtwerk. 

Evert Diks zegt daarover: “Achteraf bekeken herken je pas een lijn. Een zekere periode 

vrijden we met meiden uit Voorst. Dan zagen we een vriendenclub een poosje in Kla-

renbeek verkering krijgen. Het was maar net welke plek op dat moment in zwang was.” 

Anja Jansen en Evelien Riefel wonen beiden op de Weerdseweg. Ieder runt naast het eigen gezin met manlief een bedrijf. Om tussen 

de drukke werkzaamheden door de zinnen te verzetten rennen ze af en toe een ‘rondje Wilpse Klei’.
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Persoonlijke ervaringen met de overstroming in 
januari-februari 1995 

Begin 1995 woonde Evert Diks (1961) met zijn vrouw Jennelien (1960) en hun drie kinde-

ren op boerderij Het Slijkhuis. Daar woonden ook vader Hendrik (1929) en moeder Riek 

(1935). Beide vrouwen waren gewend om op het boerenbedrijf de handen uit de mou-

wen te steken. Ze wisten van de hoed en de rand en ze konden aanpoten. Dat was maar 

goed ook. Want, in de dagen van de overstroming hadden beide mannen andere dingen 

aan hun hoofd. Dit is het verhaal van Evert Diks junior.

“Mijn ouders vertelden dat bij de grote overstroming in 1926 bij opa Evert de klompen 

naast het bed dreven. Daar kon ik mij als jonge kerel niets bij voorstellen. 

Wij waren er van huis uit aan gewend dat in de wintermaanden het IJsselwater onze 

dijkweides tussen Het Slijkhuis en De Nieuwe Kribbe in stroomde. Onze koeien stonden 

’s winters op stal. Gras hoefden we niet te maaien: dat zat dan in de voerkuil. Aan het 

eind van de vorige eeuw stond de IJssel regelmatig flink hoog. Dan verstevigden boeren 

van de Wilpse Klei gezamenlijk met zandzakken de lage plekken van de zomerdijk aan 

de Bolwerksweg en de Weerdseweg. Eind maart 1988 begaven bij hoogwater de sluis-

deuren bij de Bolwerksmolen het. Dat was een ramp. Het IJsselwater stroomde in plaats 

van stroomafwaarts stroomopwaarts. De Wilpse Klei liep onder. Daar was geen houden 

meer aan. Bewoners ondervonden flinke wateroverlast. Boeren Bensink en Ploeg evacu-

eerden hun vee. 

In januari 1995 werd het opnieuw serieuze boel. Wij volgden de waterberichten met 

spanning. Omdat het waterpeil bij Lobith boven 14 meter steeg en er een noordenwind 

stond, waren we gealarmeerd. Het water kon dan immers moeilijker in het IJsselmeer 

komen. Die wind stuwde het water nog eens extra op en naar de Waddenzee kon 

niet gespuid worden. Op zo’n moment vertrouwen wij op onze jarenlange kennis van 

het weer, het landschap en de natuur. De modellen en richtlijnen van waterschap en 

Rijkswaterstaat gaven ons minder zekerheid dan onze eigen waarneming. Goed kijken 

en aanvoelen. We haalden uit voorzorg voldoende voorraden in huis en bestelden bij 

Bredenoord alvast een noodaggregaat. Met onze shovel legden we zelf een dijkje van 

kleigrond aan rond de veevoerkuil. We zorgden ervoor dat we daar in geval van nood 

met de mestpomp eventueel ingestroomd water snel zouden kunnen wegpompen. Voor 

ons vee was voldoende voer van levensbelang. Onze stallen stonden hoog en droog: 75 

centimeter hoger dan de dijk. Omdat het ons van pas zou kunnen komen, leenden wij 

van kennissen in Deventer een houten platbodem.

We waren er op tijd klaar voor! En we waren opgewonden. 

Eigenlijk houden wij van het natuurgeweld van de overstromende IJssel. Het onophou-

delijke gebulder van water en wind. Bang waren we geen moment. Misschien gek om 

te zeggen: op een bepaalde manier genoten we ook wel van de spanning. Het zette ons 

aan tot hulpactie! Mijn vader en ik hadden de handen vrij om met onze geleende boot 

en shovel voor de Wilpse Klei allerlei hand-en-spandiensten te verlenen, zoals dijk-

jes van zandzakken leggen, de ki-inseminator en de veearts naar en van boerderijen 

vervoeren. Tijdens het varen maakten we foto’s en filmopnames. Vrijwilligers van de 

brandweer brachten de kinderen met de boot naar school en dan was er nog een visser 

die weer andere mensen vervoerde. Waar nodig en mogelijk, hadden boeren een deel 

van hun veestapel tijdelijk geëvacueerd. Bij boerderij De Hof van Jansen was een dijk 

rond de stal gelegd. Daar moest constant water uit gepompt worden. 

Militaire vaartuigen haalden bij de boerderijen van families Van Ginkel, Harmsen, 

Jansen, Frederiks, Klein Veldink, Lammers, Ten Voorde en Schrijver van De Mars de melk 

op. Maar die legerboten konden niet bij Het Slijkhuis komen om onze melk op te halen. 

Want de Weerdseweg lag hier te hoog, dus droog, terwijl er tussen de boerderijen van 

Riefel en Hengeveld op dezelfde weg sprake was van een sterke stroming. Wim Ooste-

wechel regelde met zijn werkgever Anton aan de Stegge dat hij met diens amfibievoer-

tuig onze melk ophaalde, samen met die van Klunder en Riefel. In één melktank op de 

‘duck’ werden onze melkopbrengsten samengevoegd. We hoefden de melk gelukkig niet 

weg te laten lopen in het IJsselwater. Door vervuiling was onze melk niet meer geschikt 

voor menselijke consumptie en kon alleen nog maar verwerkt worden tot melkpoeder 

Luchtfoto overstroming Wilpse Klei op 2 februari 1995. De meeste doorgaande wegen zijn ondergestroomd. Op de hoger gelegen delen 

zijn vroeger de eerste boerderijen gebouwd. Linksonder Het Lokin, De Zandstein en de Mars; linksboven Deventer en rechtsboven 

Gorssel.
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wat er te kiezen valt
Opnieuw staan boeren voor de keuze: blijf ik hetzelfde doen wat ik altijd deed, of neem 

ik een afslag? Zeven grotere melkveehouders op de Wilpse Klei maken momenteel bin-

nen een ingewikkelde context eigen keuzes voor de toekomst. 

Wie realistisch is, weet dat grondgebonden schaalvergroting hier nog wel even door-

gaat. Als collega-boeren straks stukken grond te koop aanbieden of wanneer stukken 

pachtgrond beschikbaar komen, kunnen andere boeren hun bedrijf dicht bij huis weer 

uitbreiden. 

Sommige bedrijfsfinancieringen laten de omschakeling naar een extensieve bedrijfsvorm 

niet toe. Op de Wilpse Klei blijven een paar intensieve melkveehouderijen bestaan. 

Die bedrijven zullen in hun bedrijfsvoering veranderingen doorvoeren omdat ze aan 

hun opvolgers een gezond bedrijf willen doorgeven. Letterlijk en figuurlijk moet er een 

gezonde grond liggen onder het bedrijf en een gezonde omgeving eromheen. Beide 

nodig voor een gezond boerenbedrijf met toekomst.

Uit een rondgang langs de boeren, blijkt dat er op de Wilpse Klei nog best veel te kiezen 

valt. Hoe breed het keuzearsenaal van de individuele boer is, hangt af van een aantal 

factoren. Boert iemand op pachtgrond en heeft hij financiële draagkracht om grond bij 

te pachten of te kopen? Is de boerderij volledig in eigendom? Hoe kijkt de verpachter 

van grond tegen de toekomst aan en welke stimulansen geeft die? Is er een bedrijfs-

opvolger waarmee al een maatschap bestaat? Hoeveel mensen moeten leven van de 

opbrengst van de boerderij? Op welke afstand ligt de boerderij van Natura 2000-gebied 

en kwetsbare natuur? Welke remmende en stimulerende regelgevende kaders zijn van 

toepassing? Welke (inter)nationale spelers hebben invloed op de bedrijfsvoering? Aan 

welke ketenspelers heeft de betreffende boer zich verbonden: welke bank, voerleveran-

cier, zuivelafnemer en loonwerker? Hoe afhankelijk is hij geworden van het machine-

park waar hij zwaar in geïnvesteerd heeft? Elke boerderij is uniek en elke ondernemer 

kent zelf de antwoorden op die vragen. Elke boer weet waar hij het over heeft.

Sommige boeren kozen voor melkkoeien op de stal en anderen voor koeien in de wei. 

Een boer die zijn eigen koeien liever in de wei zag, kon het met zijn zuivelafnemer op 

een akkoord gooien waardoor de geleverde melk het predicaat ‘weidegangmelk’ kreeg. 

Dat leverde hem per liter melk een paar cent extra op.

Sommige boeren investeerden in melkrobots. Anderen bleven bewust bij de melkma-

chine.

Een paar melkveehouders bouwden nieuwe stallen, anderen verbouwden de bestaande 

en weer anderen veranderden hun stal bewust niet omdat die nog wel een tijd meekon. 

Twee bedrijven kozen voor de specialisatie vleesvee en twee andere bedrijven fokken 

kalveren of jongvee op. 

Een grote melkveehouder koos als neventak de schapenhouderij met een relatief nieuw 

ras - de Swifter - dat speciaal ontwikkeld is om de productiviteit van de schapenstapel 

te verbeteren.

Sommige boeren besteedden de opfok van hun jongvee uit aan specialisten en beperk-

ten zich tot melkgevende koeien. Anderen kozen er juist voor om vaarskalfjes en jongvee 

op het eigen erf te houden. Eén boerenzoon startte een handel in ruwvoer. Een aantal 

boeren voerde met gangbaar ruw- en krachtvoer, terwijl andere boeren hun weideland 

inzaaiden met kruidenrijke klavergrasmengsels. Eén akkerbouwer koos voor veredeling 

van graszaden en zaadvermeerdering van bladrammenas en Ethiopisch mosterdzaad. 

Een ander dacht na over eigen teelt van sorghum als alternatief krachtvoer voor zijn vee. 

Weer een ander ging zijn veevoer inkopen bij een biologisch akkerbouwbedrijf. Een paar 

kozen voor de overstap naar een biologische bedrijfsvoering. Bij de ene zuivelcoöperatie 

kreeg je het certificaat ‘biologisch’ vlotter dan bij de andere. Uit overtuiging of vanwege 

de financiële prikkel zaaiden boeren bloemrijke akkerranden in. De akkerbouwers - met 

weliswaar wat kleinere bedrijven - bleken in staat met nevenactiviteiten hun gezinsin-

komen voldoende aan te vullen.

Zij zijn begin jaren negentig geboren en op De Klei opgegroeid. De vriendengroep komt al jaren op vrijdagavonden bij elkaar. ‘Trekkers 

kiek’n’, biertje erbij. Hier zijn Nico, Frank en Teun bij Tom op diens erf van boerderij De Mars. Stoere kerels die gek zijn op stoere 

machines.
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