Pé Huisman - een puike tuinder aan de Zomerdijk

Marco Huisman

Klompen aan zijn voeten en een pet op zijn kop.
Zo denk ik terug aan mijn vader, Pé Huisman
(1932-2006), en daarmee aan het kleine tuindersbedrijf dat hij jaren runde aan de Grote Zomerdijk
14. Een echte West-Fries, een harde werker en een
puike tuinder. In dit verhaal mijn herinneringen aan
mijn vader en zijn tuinderij op de dijk.
Zijn jeugd
Mijn vader is geboren in Wognum in 1932 en volgde
zeven jaar lagere school onder het strenge regime van
de meesters Terra en Ebbing. Ik herinner me dat mijn
vader vertelde dat hij wel eens met een pak kranten in
zijn broek naar school ging als hij bang was om op zijn
donder te krijgen van de meester. Ook werd er nog geregeld met een liniaal op de vingers op de rand van de
tafel geslagen. Iets wat in die tijd natuurlijk heel normaal
was. Met school had mijn vader niet zo veel en bovendien moest er geld op de plank komen. Na de lagere
school kwam hij dan ook al snel op het land te werken.
Eerst voor 20 gulden per week bij zijn oom Jan Huisman,
later bij vader Klaas op de Grote Zomerdijk 41.
Toen hij in 1959 trouwde met mijn moeder, Tini Mol uit
Heerhugowaard ‘t Kruis, begon hij als kleine zelfstandige op de Grote Zomerdijk 14. Hij kocht daar het oude
spul van Piet Bos.
Een klein huisje met wat oude schuren, een oude kas
en anderhalf bunder land. Daar begon hij zijn eigen
tuindersbedrijfje. Ook was er nog enkele jaren een
samenwerkingsverband met broer Jan maar dat hield
geen stand. In 1970 ging het kleine, oude huisje om
en werd er wat beters voor in de plaats gebouwd.
De schuren en de kapberg bleven
staan maar het voorhuis werd
nieuw opgetrokken.
Op deze stek aan de Zomerdijk
heeft hij tot zijn pensioen in 1997
zijn geld verdiend. Niet met vee,
bollen of fruit maar met de verbouw van vele soorten groenten
zoals sla, andijvie, tomaten, komkommers, bloemkool, witlof, spinazie en aardbeien. En over iedere
groente valt wel iets te vertellen.
Spinazie
Spinazie bijvoorbeeld, dat moet
bij de oogst gemaaid worden. En
maaien deed men met een zeis.
Met dezelfde zeis waarmee alle

Pé met op de kruiwagen beide dochters: Gerda voorop en daarachter
Ella. Op de achtergrond het geboortehuis van mijn vader waar nu Co
Huisman met zijn gezin woont (Grote Zomerdijk 41, recht tegenover
Grote Zomerdijk 14).

Het ‘oude spul’ van Piet Bos. Grote Zomerdijk 14, jaren vijftig.
27

walkanten van de sloten rondom het
perceel werden gekortwiekt voor de
jaarlijkse schouw werd ook de spinazie op een vakkundige wijze vlak
boven de grond afgesneden. Het was
een werkje dat enige handigheid vereiste, een handigheid die ik zelf nooit
onder de knie heb gekregen.Voor
mij restte dan ook niets anders dan
kruipend op het land de spinazie bij
elkaar te vegen en met grote handen
in de kisten te doen.
Mijn vader had het echter wel goed
door. En het leek wel of hij uiteindelijk
een van de laatste West-Friezen was
die nog wisten hoe je spinazie moest
maaien want het kwam wel voor dat
hij zelfs in De Weere gevraagd werd
om de spinazieoogst binnen te halen.

Trouwfoto uit 1959, Pé Huisman en Tini
Huisman-Mol

van mijn vaders kas niet veel meer
overbleef dan gebroken glas, geknapt
hout en verwrongen staal. Wat een
ramp en wat een bende!
Gelukkig was de saamhorigheid en
het naastenliefdegevoel groot in die
tijd en zeker op de Zomerdijk.Van
alle kanten schoten mensen te hulp
om de kas verder af te breken en al
het glas van het land te rapen. Met
familie, buren en vele anderen werd
de klus geklaard om het land weer
hout- en vooral glasvrij te maken.
Een groot gat in de grond was toen
de oplossing voor wat we nu bij het
grof vuil zouden brengen.

Het huis zoals ik het uit mijn jeugd ken. Het nieuwe voorhuis met
de oude kapberg en de schuren daarachter. Grote Zomerdijk 14,
circa 1980.

Opmerkelijk feitje nog over de spinazie: in 1986
moesten alle tuinders de spinazieoogst vernietigen in
verband met de radioactieve straling van de Tsjernobylramp. In voor- en najaar werd er ook vaak spinazie
in de kas verbouwd. En deze kas, daar zit ook zomaar
weer een verhaal in.
De kas
Het was nog zo’n oude kas, met teer in de sponningen
en een krakende ijzeren hendel waarmee de ramen
open en dicht gingen.
En al dat ijzer, waarmee die ramen open en dicht gingen, was ook een leuke bliksemgeleider. Zo heeft deze
OEWFMNSR[IIVIIR¾MROISTHSRHIVKILEHQIXIIR
versplinterde balk als resultaat. Het kon echter nog
veel erger. Een van de bekende zuidwesterstormen
legde in de nacht van 2 op 3 januari 1976 grote delen
van Nederland zijn wil op en zorgde ervoor dat er
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Ganzen voeren voor de oude kas, die de storm van 1976 niet
overleefde.

Met behulp van de verzekering kon er weer snel geïnvesteerd worden in een nieuw warenhuis.
Een stuk verder in het land, omdat het land daar breder was, verscheen een grote, nieuwe kas van 1400 m²
met elektrisch bedienbare ramen.
Naar de kas toe liep een smalspoor met een lorrie. Een
klein karretje op spoorwielen waarmee de oogst maar
ook het lege fust vervoerd kon worden van huis naar
de kas of andersom. En voor ons als kinderen was dat
natuurlijk ook een leuk stuk speelgoed. We zullen wat
ritjes op de lorrie gemaakt hebben.
In de kas teelde mijn vader onder meer spinazie, maar
ook andijvie, sla, komkommers, sperziebonen, witlof en
tomaten. Als klein plantje gingen de tomatenplanten de

grond in en langs touwtjes schoten ze binnen enkele
weken omhoog. Deze tomatenplanten moest je dieven.
De extra takjes die groeiden tussen blad en stam werden weggehaald om zo alle voeding aan de tomaten te
kunnen geven. Na het dieven en na het plukken van de
tomaten had je altijd zwart-groene handen.
Ook moest je de tomaten ‘trillen’, dat had met de
bestuiving te maken. Dan liep je met twee stokjes
tussen de rijen tomatenplanten door en tikte met het
stokje tegen het touwtje waar de plant zich omheen
geslingerd had. Zo kwam het stuifmeel los en kon de
bevruchting plaatsvinden met als resultaat een kas vol
heerlijke tomaten.
Toen mijn vader het iets rustiger aan wilde gaan doen,
heeft hij de kas nog jaren verhuurd aan Béjo Zaden
voor met name uienzaad.
Naar de veiling
Sla en andijvie werden in het voorjaar in de kas en ’s
zomers op het land verbouwd. De kisten vol sla of
andijvie werden dan op de lorrie uit het land gereden.
De kisten werden nog even schoongespoten en dan op
een pallet gezet. Wanneer alle groentes op die manier
waren verzameld en klaar stonden voor transport,
kwam vrachtrijder Siem Schouten, en later zijn zoon
Dick, met de vrachtwagen voorrijden om het hele spul
in te laden en naar de veiling te brengen.
Eerst was dat in houten kistjes die dan naar De Volharding in Wognum werden gebracht. Later werden dat
lichte kunststof kisten en verhuisde de veiling van Wognum naar Zwaag en uiteindelijk naar Zwaagdijk-Oost.
Ik herinner me dat ik in Zwaag de marktbriefjes van
de veiling mocht ophalen als ik uit school kwam. Daar
stonden dan de prijzen op die de groentes hadden opgeleverd. Was altijd spannend om als eerste te kunnen
lezen wat het had opgebracht. Soms was dat een goeie
prijs en wist je niet hoe snel je thuis moest komen om
het mooie nieuws te vertellen. Andere keren draaide het
juist door. Dat wil zeggen dat je er dan niets voor kreeg.
De veilingklok was dan doorgedraaid zonder dat iemand
op de knop gedrukt had om het te willen kopen.
Ik herinner me nog één zomer waarbij wij een weekje
vakantie hadden in Schoorl en mijn vader thuis bleef
voor de oogst. Wat een verrassing was het toen hij
halverwege de week even bij ons kwam en vertelde dat
de sla die dag wel 1 gulden en 10 cent per krop had
opgeleverd. Een voor die tijd enorm bedrag voor een
krop sla.
Van hout naar plastic
Die verandering van hout naar kunststof had nog wel
wat voeten in de aarde. Want hoe zorgde je er bij
windkracht 8 voor dat je de lorrie vol plastic kisten van
voor naar achter op het land kon rijden? De houten
kisten waren altijd wel zwaar genoeg maar bij kunststof

Andijvie snijden in het nieuwe warenhuis.Van rechts naar links: zoon
Nico, zoon Marco, zoon Erik en Pé. Midden jaren tachtig.

De tomaten komen op de lorrie uit het land.Van links naar rechts zoon
Marco, zoon Erik en Pé.

Vrachtrijder Dick Schouten komt de rode kool ophalen voor de veiling.
Pé kijkt toe of alles goed gaat.
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De plastic kratten tussen de sla. In de verte is de lorrie op het smalspoor te zien, links de beregening.

was dat anders. Niet zelden waaide alles eraf en konden we de kisten van het hele land bij elkaar rapen en
zelfs uit sloot vissen.
Dat er alleen met een lorrie met lege kisten problemen
konden ontstaan is ook niet helemaal waar. Zo is er
ook een keer een lorrie vol met geoogste groenten
dwars door de kasdeuren gedenderd. Niet voor niets
had mijn vader er altijd een hekel aan als het hard
waaide. Regen was niet erg, maar wind… Op de zon
was hij overigens ook niet altijd even dol. Die werd
niet zelden ‘die grote, gele treiterbol’ genoemd.
Witlof uit de kuil
Het verbouwen van witlof was altijd een bijzonder
arbeidsintensief gebeuren. Zo begon je zomers met
een groen plantje dat buiten werd geplant en waar
een grote peen aan ging groeien.Vergelijkbaar met een
wortel maar dan anders van kleur. Na de oogst van
deze witlofpenen, ook wel pennen genoemd, werden er
in de kas grote, langwerpige kuilen gegraven waar deze
penen dan zij aan zij in werden geplaatst. De kuil werd
weer dichtgegooid met grond en afgedekt met stro,
jutezakken of allebei.
Uit de penen groeide dan in de winter langzaamaan de
witte krop witlof. Het was belangrijk dat deze onder de
grond of zakken bleef want daglicht zou de krop groen
en daarmee onverkoopbaar maken.
Wanneer de kroppen groot genoeg waren, werd de
kuil weer opengemaakt en graaiden we aan de onder30

kant de penen weg om zo uiteindelijk de krop van de
peen te kunnen breken. Niet zelden was er een ziekte
ontstaan in zo’n kuil en greep je recht in een hoeveelheid verrotte penen. Ik voel het nu nog tussen mijn
vingers doorglijden als ik daaraan terugdenk.
De geoogste kroppen witlof werden vervolgens naar
huis gereden want die moesten nog netjes worden
afgesneden en schoongemaakt. Dat gebeurde bij ons in
de dars, een grote en koude schuur. Om hier toch in te
kunnen werken plaatste mijn vader daar ’s winters een
extra schot en creëerde zo een klein schuurtje. Een
elektrisch kacheltje zorgde voor een enigszins werkbare temperatuur.
De rest van het jaar stond dat schuurtje vol met oude
radio’s en tv’s, die mijn broer Erik als hobby probeerde
op te knappen. Zo werd er wat opgeknapt in de dars.
Netjes afgedekt en dichtgevouwen met een paars papier, gingen ook de kleine kistjes met witlof uiteindelijk
naar de veiling.
Aardbeien en scholeksters
Mijn vader verbouwde ook aardbeien en ook daar zat
veel werk in. Tegenwoordig staan de aardbeien vaak
op hoogte in bakken, in mijn vaders tijd ging dat nog
gewoon in de grond. Als de grond geploegd en gefreesd
was, werden de aardbeiplantjes geplant. Daarna werden
er grote rollen plastic overheen gerold waarbij er voor
ieder plantje een gat gemaakt werd om het plantje
doorheen te halen.

Pé bij zijn nieuwe huis op
de Veenrug, circa 2005.

In deze rollen plastic
hadden we eerst al
gaatjes geboord zodat
het regenwater later
door de gaatjes toch
de grond kon bereiken. Ook werd er om
het hele stuk aardbeienland met palen en
gaasdoek een schutting gebouwd waardoor de aardbeien
niet in de volle wind
zouden komen te
staan. Niet zelden brak zo’n paal, of een hele rij palen,
in de volle wind af. Nog een reden waarom mijn vader
een hekel had aan wind.
Wanneer het land bedekt was met plastic werd er
tussen de planten door stro op het plastic aangebracht
zodat de aardbeien niet week konden worden als ze
in een plasje water kwamen te liggen. Kortom, alles bij
elkaar een beste klus, en dan moest je nog beginnen
met plukken!
Niet zelden hadden de scholeksters hun nest al gebouwd en gevuld, precies op de plek waar wij de aardbeien wilden planten. Zodra wij tijdens het planten in
de buurt kwamen met de plasticrollen, verlieten zij met
veel bombarie hun onderkomen. Even later, wanneer zij
erachter kwamen dat hun nest gespaard was gebleven,
keerden zij weer tevreden terug.
Dit tafereel zou zich later bij het plukken van de aardbeien nog vele malen herhalen. De roep van de scholekster herken ik dan ook nog altijd uit duizenden.
Waar ook veel werk en tijd in ging zitten, was het beregenen van het land in tijden van droogte. In de kas
ging dit via plastic buizen die aan haakjes in de lucht
hingen of op de grond lagen. Op het land moesten
iedere keer aluminium buizen worden geplaatst en
worden aangesloten op een pomp bij de sloot. Een hele
klus om alles steeds weer aan te sluiten en te verplaatsen naar een volgend stuk land.
Humor
Ik kan dan ook rustig zeggen dat mijn vader een erg
harde werker was. Zoals West-Friesland veel van die
harde werkers kende en nog kent. Op gezette tijden
kwam hij wel steeds even naar huis voor een kop kof½I
Legendarisch waren de briefjes die hij schreef om dit
aan te kondigen.Vol met taalfouten (ik denk dat mijn
vader een van de eerste dyslecten was) maar met een
heerlijk gevoel voor humor. Wanneer hij ’s ochtends

vroeg het land uit ging, lag het briefje meestal klaar met
XIOWXIREPW³.SRKIRW[EXIIRFSJ½IMOOSQSQXMIRYYV
STHIOSJ½I´IRWXIIZEWXSRHIVXIOIRHHSSV³HMISY[I
grijze’.Voor mijn moeder een teken om ervoor te zorKIRHEXHIOSJ½IHERSSOIGLXSQXMIRYYVOPEEVWXSRH
want hij gunde zich weinig tijd.
Ik herinner me ook een standaardgrap, die hij meestal
bij ieder nieuwe werkhulp weer liet horen. Achter op
het land keek hij dan naar de kerk van De Weere die
je heel in de verte kon zien als een stip aan de horizon.
‘Zo, het is alweer vier uur op de klok van De Weere’,
zei hij dan, nadat hij vlak daarvoor op zijn eigen horloge
had gekeken.
Ja, het zijn mooie herinneringen die ik heb aan mijn
vader, Pé Huisman. Hij overleed na een kort ziekbed op
14 mei 2006 op 74-jarige leeftijd.
Foto’s: uit het familiealbum van de familie Huisman.

Pé brengt het plastic aan tussen de aardbeiplanten.

Een blik op het land met de kas, in de verte de kerk van De Weere.
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