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Sinds 2010 beschikt De Cromme Leeck over een 
bouwhistorische werkgroep. De leden zijn Joop 
Koning, Nico Groot, Koos Ligthart en Henk Sloëtjes. 
De taak bestaat uit het opmeten, fotograferen en 
beschrijven van panden die bouwhistorisch interes-
sant zijn, een maatschappelijke functie hadden of 
waarover een artikel in een jaarboek is gepubliceerd, 
en die door sloop of ingrijpende verbouwing gaan 
verdwijnen. Het doel is het pand op papier en digitaal 
voor het nageslacht te behouden.

Ons eerste object was het complex van de firma Kuip 
aan de Oosteinderweg in Wognum. 
Spoedig volgde een huis in Nibbixwoud: Dorpsstraat 
46. Uiteraard werden diverse stolpen beschreven: 
o.a. Westeinderweg 32, Wognum (Kamp), en Ooster-
wijzend  29, Nibbixwoud (Nes). De Wognumse 
melkfabriek kreeg een speciale aanpak met het 
interviewen van twee vroegere werknemers. Een van 
hen maakte prachtige plattegronden van de oor-
spronkelijke situatie. In 2011 en 2012 werden o.a. de 
basisscholen Hieronymusschool en Speelwagen en 
sporthal ’t Span vastgelegd, alle inmiddels gesloopt.
De sloop van De Speelwagen leverde een extra klus 
op, die eigenlijk buiten de taak van de werkgroep viel: 
het redden van het kunstwerk dat zich aan de oostge-
vel bevond. Het is uitgenomen en voorlopig opgesla-
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gen op de gemeentewerf in Wognum, in afwachting 
van herplaatsing op een passende nieuwe plek.

Alle gegevens worden per object verzameld in een 
map. Deze mappen zijn door iedereen in te zien 
gedurende de openingstijden van het Huis van Oud. 
Tevens kunt u op de website van De Cromme Leeck 
de mappen digitaal bekijken, onder de knop ‘Huisbe-
schrijvingen’. Het digitaliseren heeft Koos Ligthart 
op zich genomen.           

Nibbixwoud. Dorpsstraat 46.

Plastiek De Speelwagen..

Wognum Westeinderweg 32.

Bouwgeschiedenis
Voorstolp
De voorstolp  meet globaal 14 bij 18 meter. Het 
woongedeelte langs de noordgevel (wegzijde) en 
westgevel is in de jaren 1920 verbouwd en uitgebreid, 
wellicht in 1928 toen Dirk Ruijter het complex kocht. 
Aan de voorzijde verrees naast de darsdeuren (van 
smalle kraaldelen) een nieuwe gevel met bovenver-
dieping en plat dak. Iets uit het midden een fraaie 
voordeur, met langwerpige zijruitjes en drie boven-
lichten (‘melkmeisje’), die aan beide zijden geflan-
keerd wordt door twee drielichts kozijnen met 

Ina Broekhuizen-Slot en Henk Sloëtjes

Op een markante plek aan de Dorpsstraat, tegenover de Ganker en de Sint Cunerakerk, staat de 
Beukenhoeve, een stolpboerderij van het West-Friese type, met ten zuidoosten eraan vastgebouwd een 

stolpschuur. De boerderij was tot 1928 in handen van de familie Koning. Daarna van de familie Ruijter.  
De bouwhistorische commissie heeft in januari 2013 de boerderij opgemeten, vanwege het feit dat hij te 

koop stond. Hieronder staan, als resultaat van deze opmeting, de beschrijving en een aantal foto’s  
van het complex, gevolgd door een beknopte bewoningsgeschiedenis. Zie voor meer informatie  

www.decrommeleeck.nl  onder Huisbeschrijvingen.

bovenlichten. Op de verdieping twee dubbele uitzet-
ramen met twee horizontale roetjes. Verspreid over 
de gevel zeven rozetankers plus twee in het geveldeel 
naast de darsdeuren.
Dit vernieuwde voorhuis omvat ook de plek waar 
zich vroeger een zout/kaaskamer bevonden zal 
hebben, rechts van de darsdeuren. Het voorhuis 
springt ongeveer 2.50 m uit (staart). De gevel is niet 
geheel symmetrisch.
Het woongedeelte is in 1963 opnieuw verbouwd1.
De westzijde heeft een vierkante schoorsteen, een 
(vereenvoudigde) in- en uitzwenkende dakspiegel 


De Beukenhoeve in 

niBBixwouD

Vooraanzicht van de Beukenhoeve aan de 
Dorpsstraat in Nibbixwoud, anno 2013. 
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Ten oosten van de Zuid-Hollandse stal een moderne 
mestplaat met jakobsladder en mestketting. 

Bewoningsgeschiedenis
Beukenhoeve
De naam Beukenhoeve dateert uit eind jaren veertig, 
begin jaren vijftig. Het werd toen de gewoonte om de 
naam van de beesten te relateren aan de naam van de 
boerderij vanwaar ze afkomstig waren. Bijvoorbeeld: 
Adema 95 van de Beukenhoeve. De naam werd 
ingegeven door de twee beukenbomen voor de 
boerderij. 
Hoewel de naamgeving dus vrij recent is, zal voor het 
leesgemak de naam Beukenhoeve worden gehan-
teerd in onderstaande bewoningsgeschiedenis. 

Ursem en Koning
Uit de kadastrale leggers van de toenmalige gemeen-
te Nibbixwoud is op te maken dat Jan Ursem, van 
beroep veeman, in 1832 eigenaar is van de Beuken-
hoeve. Het is niet de enige boerderij die hij bezit. Ook 
een boerderij die tussen ‘Bessie’ en de Beukenhoeve 
heeft gestaan, is zijn eigendom. Toentertijd stonden 

er geen huizen tussen de beide boerderijen. De grond 
tussen de boerderijen heeft Jan ook in eigendom, 
evenals twee grote stukken weiland elders in Nibbix-
woud en een stuk bouwland aan de Wijzend. 
Jan overlijdt op 4 november 1834 in Nibbixwoud op 
59-jarige leeftijd. Zijn erven verkopen in 1842 een 
deel van de grond en boerderij de Beukenhoeve aan 
Gerrit Soutendijk, koopman, uit Hoorn. Als Gerrit 
komt te overlijden worden zijn weduwe Teetje Snaak 
en zijn dochter Elisabeth de eigenaars. In 1846 
verkopen de dames boerderij, erf met bijbehorend 
land en boomgaard aan Michiel Koning. 
Michiel is boer en in 1809 in Abbekerk geboren.  

deftige voordeur met brievenbus. Dit lijkt de dage-
lijkse voordeur te zijn. 
Bij de zuidelijke koedeur lag als stoepsteen een grote 
hardstenen grafzerk van een vroegere eigenaar/
bewoner. Deze ligt nu (2013) in drie stukken op het 
achtererf. 
Tegen de zuidgevel een damwandprofiel-overkap-
ping uit plm. 2000 en tegen de westgevel een (nim-
mer gevoegd!) melklokaal uit plm. 1979. Hier stond 
vroeger de kaasboet.
Rode en grijze oudhollandse pannen.

Interieur
Het vierkant meet ongeveer 5.50 x 3.75 m. De kap is 
beschoten met houten delen. 
In de dars resten van een blauw geschilderde houten 
wand. Ter hoogte van het vierkant is deze wegge-
zaagd; er is in het vierkant stalruimte met zoldering 
gemaakt voor jongvee. Later is deze ruimte verlengd, 
zodat er ook volwassen koeien konden staan.
Stallen tegen noord-, zuid- en westmuur. Betonnen 
muurtjes en ijzeren staanders. In de noordwesthoek 
deur naar voorstolp (koegang), in de zuidwesthoek 
deur naar melklokaal.
Aan de noordzijde van het vierkant bevinden zich de 
resten van een schoorsteen/schouw, geflankeerd 
door ossenbloedrood geschilderde kastdeurtjes. Hier 
bevonden zich vroeger twee bedsteden en de pomp 
met verplaatsbare zinken goot, om beide koegangen 
van water te voorzien.

Erf
De voortuin wordt van de weg gescheiden door een 
hek, bestaande uit betonnen palen met onder en 
boven een ijzeren buis, waartussen gaas. De boven-
zijde is versierd met een ‘zigzag’ gebogen strip. Dit 
hek zal geplaatst zijn na de demping van de wegsloot. 
Het damhek bestaat uit een gesmeed, dubbel spijlen-
hek met punten. De hekdelen zijn van ongelijke 
lengte. Op een prentbriefkaart uit 1959, afgebeeld in 
het boek Wognum en Nibbixwoud in prentbriefkaar-
ten door A.A.G. Smit op p.188, is het originele dam-
hek te zien: een gesmeed, dubbel, gebogen hek 
voorzien van punten en twee gesmede dampalen met 
fraaie topversiering. Dit hek stond ook al op de brug 
over de wegsloot. Links en rechts van het damhek 
staat een beukenboom, waaraan de boerderij zijn 
naam ontleent. Geen apart loophekje naar de voor-
deur. Aan de oostzijde, bij de erfscheidingssloot, is 
het tuinhek vervangen door  een modern, gegalvani-
seerd damhek, dat toegang geeft tot het achter de 
boerderij gelegen weiland. Hier stond een kastanje-
boom. Die op de andere hoek staat er nog.   Op het 
achtererf een Zuid-Hollandse stal uit circa 1980 op 
de plek van de vroegere grote boet (bulleboet) en de 
mestplaat. In 1935 stond bij deze boet het ‘huisie’. 

niet met het aantal stalraampjes (zeven). De houten 
staanders zijn verwijderd  en vervangen door een 
horizontale stalen balk. De oorspronkelijke zeven 
koevakken zijn vervangen door zes iets bredere. Dit 
i.v.m. het zwaarder worden van de koeien. De weste-
lijke drie vakken zijn nu afgescheiden van de rest en 
vormen een soort bijkeuken. Stalhout, groep en 
betonnen muurtjes met ijzeren koepalen zijn in 
beide gedeeltes nog aanwezig. Zware zolderbalken 
afgewisseld met leugenbalken.

Stolpschuur  
Ten zuidoosten van de voorstolp en eraan vastge-
bouwd staat een stolpschuur van plm. 14.80 x 11.50 
meter. Deze stolpschuur komt niet voor op de 
kadastrale kaart van 1830. Waarschijnlijk dateert hij 
van 1890. In dat jaar is er een wijziging in het kadas-
ter en wordt er een opstal gesticht.De stolp heeft de 
darsdeuren (met brede, vlakke delen) aan de weg-
zijde. De darsmuur en voormuur zijn steens, de 
andere gevels halfsteens (alle gevels anno jaren 
1920?). Aan drie zijden gemetselde gootklossen. 
Getoogde zes-ruits betonnen stalramen in noord- en 
oostgevel, rechthoekige drie-ruits stalramen in 
west- en zuidgevel. Deur in noord-, oost- en zuidge-
vel. Op een foto uit 1939 zit in de noordgevel een 

waarin een modern dakraam, en een kleine ‘Gooise’ 
dakkapel met jaren twintig raamkozijn met twee 
horizontale roetjes. Geglazuurde zwarte oudhol-
landse dakpannen. De westgevel is in 1963 (?) geheel 
vernieuwd en bevat thans twee grote ramen, een 
toegangsdeur, een wc-raam en een bijkeukenraam. 
Op een foto uit circa 1935 is er ter hoogte van dit 
raam een prachtige koedeur met gesmede deurroos-
ters en een bovenlicht. 
De achtergevel zou uit plm. 1870 kunnen dateren. 
Halfsteens met klamp aan de binnenzijde. Getrapte 
dakspiegel en rode oudhollandse pannen. Staafan-
kers. Zeven moderne 3-ruits betonnen stalramen. 
Tegen de achtergevel is een met golfplaten gedekt 
kippenhok gemetseld, met verdiepte vloer.  
De darsgevel (oost) is voorzien van brede rabatdelen 
op een bakstenen voet en heeft twee ramen. Aardige 
gootklossen.

Interieur
Vierkant: waarschijnlijk van eiken (in ieder geval de 
staanders). Afm. 6.35 x 6.75 m. Het lijkt zeer oud: de 
staanders zijn niet geheel recht en de noordelijke en 
zuidelijke dekbalken zijn krom (in het midden hoger 
dan aan de uiteinden); het lijken summier vlakgedis-
selde boomstammen. Dit moet de timmerman veel 
werk opgeleverd hebben bij het uitvlakken van de 
daksparren. Overstek aan de west- en noordkant: 
boven het woongedeelte. Onder de noordelijke 
overstek zijn twee extra, recentere, ronde vierkants-
palen geplaatst. Op deze wijze is het vierkant met 
plm. 1.15 m richting voorgevel uitgebreid, waar-
schijnlijk ten koste van het oorspronkelijke woonge-
deelte. Dit is wellicht bij de verbouwing in de jaren 
twintig gebeurd. De oorspronkelijke dubbele zwin-
gen (schoren) zijn verwijderd. Nieuwe enkele 
zwingen onder de overstek. De kalkzandstenen 
binnenmuren en houten wanden van het woonge-
deelte zijn hier zichtbaar. Aan de westkant bevindt 
zich nog (een rest van) de onderkant van de grote 
schoorsteen. Het deel boven de zolder is wegge-
sloopt. De huidige schoorsteen op het dak heeft 
hiermee geen verbinding.
Het woongedeelte bevat anno 20131: hal met entree, 
slaapkamer met zachtboardplafond, kelder, woonka-
mer met zachtboardplafond, woonkeuken met 
eenvoudig keukenblok met vaste kasten, badkamer 
met lavet en douche, apart toilet, hal, houten trap 
naar eerste verdieping met overloop en drie slaapka-
mers. Eertijds bevond zich in de keuken een rechte 
schouw (geen smuiger) met bruine tegels.
De dars heeft aan de westzijde een (deels blankhou-
ten, deels ossenbloedrode) houten wand, met deur 
naar woongedeelte en kast. Rechts achterin een deur 
naar de koegang.
Koegang van zes vakken (twaalf koeien). Dit strookt 

Voorstolp en stolpschuur.

Zijaanzicht van de Beukenhoeve.

Kadasterkaart 1832. De boerderij op perceelnummer 39 is de 
Beukenhoeve. Het huis op perceelnummer 42 is ook een boerderij. 
Beide waren eigendom van Jan Ursem. In 1907 laat Klaas Koning 
een rentenierswoning bouwen op perceelnummer 37. Al in 1832 was 
hier een boomgaard. Op perceelnummer 58 is de voormalige 
hervormde kerk, nu Bessie, te herkennen. Bron: Watwaswaar.
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Voorstolp en stolpschuur.

Zijaanzicht van de Beukenhoeve.

Kadasterkaart 1832. De boerderij op perceelnummer 39 is de 
Beukenhoeve. Het huis op perceelnummer 42 is ook een boerderij. 
Beide waren eigendom van Jan Ursem. In 1907 laat Klaas Koning 
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hervormde kerk, nu Bessie, te herkennen. Bron: Watwaswaar.
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Dorpsstraat, waar nu de Nuboxhoeve staat. In 1928 
verhuisden ze naar de Beukenhoeve. De Ruijtertjes 
die al op school liepen, kregen ’s morgens het bericht: 
‘Als de school uit is, dan wonen we daar.’ 

Dirk Ruijter kocht de boerderij van Simon Koning. 
Dirk bezat dus twee boerderijen aan de Dorpsstraat. 
Hij en zijn vrouw Alberdina Bakker (afkomstig van 
Texel) hadden een groot gezin. Hun kinderen zijn 
Joris (1912-1995), Anna Maria (1913-1968), Cornelis 
Gerardus (1914-1993), Jacobus (1916-1993), Wilhel-
mus (1918-1973), Maria (1919-1999), Antonia (1921-

1926), Alberdina 
(1923-2012), 
Theodorus 
(1925), Antonia 
(1926), Afra 
Maria (1928), 
Johannes 
Nicolaas (1930-
1982), Catharina 
Maria (1932-
1932), Nicolaas 
Adrianus (1934). 
Helaas overleed 
vader Dirk in 
1939 ten gevolge 
van een ongeluk. 
Zijn zoon Theo 
schrijft in zijn 
boek Dwars door 
dik en dun: Op 
zijn motorfiets 
was vader in alle 
vroegte vertrok-
ken naar de 
markt in Purme-
rend. Hij reed in 
Wognum de 

Parallelweg op en kwam toen in het donker in een gat 
terecht, dat niet was afgezet. De lantaarn die erbij 
stond, was uitgegaan. 
Niek: ‘Hoewel ik nog erg jong was, toen vader stierf,  
heb ik wel herinneringen aan hem. Hoe ik bij hem 
achter op de DKW naar Purmerend ging en naar onze 
veerijder Lou Groot in Midwoud. Ook nam hij me 
mee om een paard uit het land te halen. Dan zette hij 
me er zó op!’
Moeder Ruijter bleef achter met twaalf kinderen en 
twee boerderijen. Niek vertelt: ‘Er was natuurlijk 
behoefte aan een man extra. Neef Cees Ruijter uit 
Blokker werd bedrijfsleider op de Beukenhoeve. We 
hadden een echt en hecht gezinsbedrijf en iedereen 
hielp mee. Het was niet ‘wat moet ik doen?’ maar ‘wat 
moet ik het eerst doen?’ Op mijn elfde kreeg ik een 
ongeluk met een paard. Het gebeurde vlak na de 

Klaas overlijdt in 
1925 en Nantje in 
1927. Simon en 
Maartje verkopen 
daarna de Beuken-
hoeve aan Dirk 
Ruijter en op hun 
beurt gaan zij in de 
rentenierswoning 
van oom Klaas en 
tante Nantje 
wonen aan de 
Dorpsstraat 
tegenover de kerk.
Dit is huis is in 
2010 gesloopt. De 
familie Zuurbier 
waren de laatste 
bewoners. 

Hecht gezinsbedrijf
Om meer te weten te komen over de bewoners van de 
Beukenhoeve, voerden we in het voorjaar van 2013 
een gesprek met Niek Ruijter, rustend veehouder in 
Wijdenes. 

Niek werd op 13 maart 1934 geboren op de Beuken-
hoeve, als jongste zoon van Dirk Ruijter en Alberdina 
Bakker. Het gezin Ruijter woonde aanvankelijk op de 
stolpboerderij (het ‘oude huis’) aan het begin van de 

Hij huwt op 29 april 1832 in Spanbroek met Trijntje 
Wester (1809 Spanbroek). Uit dit huwelijk worden de 
volgende kinderen geboren:
• Maartje, 1833 Hensbroek, huwt 1853  
in Nibbixwoud met Olof Dekker
• Dirk, 1834 Sijbekarpsel, overleden 1838  
Sijbekarspel
• Cornelis, 1836 Sijbekarspel, huwt 1861  
in Nibbixwoud Geertje Portegijs
• Dirk, 1839 Sijbekarspel, overleden 1877  
Nibbixwoud
• Klaas, 1842 Sijbekarspel, huwt 1877  
in Nibbixwoud Nantje Bakker.
In 1857 breidt Michiel zijn opstallen uit met een 
stolpschuur. Cornelis, Dirk en Klaas wonen dan nog 
thuis op de Beukenhoeve. Cornelis huwt op 4 mei 
1861 in Nibbixwoud met Geertje Portegijs. Hij begint 
een eigen boerenbedrijf in Nibbixwoud.
Michiel overlijdt op 4 juli 1875 op 65-jarige leeftijd. 
Zijn zoons Dirk en Klaas blijven op de Beukenhoeve 
boeren samen met hun moeder Trijntje Wester. 
Voor Klaas, dan 35 jaar, wordt 1877 een bewogen jaar. 
Op 26 januari overlijdt zijn moeder op 67-jarige 
leeftijd. Zijn broer Dirk overlijdt vier dagen later op 
30 januari op 38-jarige leeftijd. Klaas wordt 
eigenaar van de Beukenhoeve en het 
bijbehorende land. Hij krijgt kennis aan 
Nantje Bakker uit Zwaag. Op 12 april 1877 
trouwen zij als eersten in de nieuwe 
Cunerakerk. Helaas blijft het huwelijk 
kinderloos.  In 1907 laten Klaas en Nantje 
een rentenierswoning bouwen tegenover 
de Cunerakerk op de boomgaard die bij 
hen in eigendom is. In het kadaster 
vinden aanpassingen plaats van de 
omliggende percelen die allemaal eigen-
dom zijn van Klaas. Twee ongehuwde 
kinderen van zijn broer Cornelis, 
Maartje en Simon Koning, komen op de 
Beukenhoeve. Zij zullen een speciale 
band met hun oom Klaas en tante 
Nantje hebben gehad. Alle vier liggen zij 
in hetzelfde graf begraven op de katho-
lieke begraafplaats achter de Cunera-
kerk. 

Stoepsteen
Onder het kopje Stolpschuur wordt een grafsteen genoemd die, met de tekst naar beneden, diende als stoepsteen bij de 
zuidelijke deur. Daarop staat: Michael Koning, Secretaris Parochie Kerkmeester Wethouder enz. Overleden den 4 Juli 1875 
Oud 65 jaren en 362 dagen En zijn echtgenoote Catharina Wester Overleden den 26 Januari 1877 Oud 67 jaren 36 dagen Dirk 
Koning Mlz Overleden den 30 Januari 1877 Oud 38 jaren en 11 dagen. Op het bidprentje van Michael Koning staat dat hij als 
eerste werd begraven op ‘het nieuw mede nog door hem aangelegde parochiaal kerkhof’. 

De grafzerk van de familie Koning, die 
ligt op het kerkhof bij de Cunerakerk in 
Nibbixwoud.

De grafsteen die diende als stoepsteen 
bij de koedeur aan de zuidzijde.

Niek Ruijter legt op een ruw geschetste plattegrond uit hoe de 
indeling was van de Beukenhoeve. 

Bidprentje van Dirk Ruijter  (1886-1939), 
eigenaar van de Beukenhoeve.

Bidprentje van Michael Koning, 
Catharina Wester en Dirk Koning.

Plattegrond van de Beukenhoeve.
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Jaap, Theo, Jan en Niek in de genen. In het boek 
Onze Zwartbonte, 100 jaar rundveefokkerij in 
Noord-Holland schrijft Cees Kroon het volgende 
over de familie Ruijter: ‘Joris Ruijter van 1855, de 
grondlegger van deze familie, is een zelfkazende boer 
in Oosterblokker die als een goed boer bekend staat 
en die meedoet als er in 1907 een fokvereniging 
wordt opgericht. Hij is getrouwd met Marijtje 
Commandeur.’ Volgens Niek Ruijter is zij vermoede-
lijk afkomstig uit Westerblokker. 
Kroon schrijft verder: ‘Deze Marijtje Commandeur 
blijkt een buitengewone boerin te zijn die alle koeien 
kent, die alles van de boerderij weet en die een 
bijzondere feeling heeft voor de veefokkerij. (…) Zij is 
het die haar zonen het fokkerstalent meegeeft. 
Talent dat bij haar zonen zowel als haar  kleinzonen 
in ruime mate aanwezig is. Want bijna elke Ruijter 
wordt boer en een goede boer en bijna elke Ruijter is 
fokker en een goede fokker.’ Dirk Ruijter is een van 
de zes zonen van Joris en Marijtje.
Niek: ‘We hielden van mooie koeien. Ja, we waren 
liefhebbers, maar we deden het wel voor het geld. We 
hebben ons altijd beziggehouden met de fokkerij en 
met de export van koeien en stieren.’

1) Informatie van de makelaar: Hendriks Agrarische Makelaardij, 
Amethyst 25, Hoorn.  
Foto’s particuliere collectie, Joop Koning en Ina Broekhuizen-Slot. 
Tekening Joop Koning.
Gegevens uit archief: Trudy Schouwe-Schouten.

schreef ieder een prijs. Van die prijzen werd het 
gemiddelde genomen. Moeder was het eens met de 
bedragen en zo kwam Jan op de Beukenhoeve, Theo 
op het oude huis en Brigit en ik gingen naar Wijde-
nes. Daar begonnen we in 1960, we gaven onze 
boerderij de naam Wieneshoeve. Toen ik 65 was, 
hebben we het bedrijf overgedaan aan onze oudste 
zoon Ko.’
Van de broers Ruijter werden er dus vijf veehouder, 
oudste zoon Joris werd priester en Wim onderwijzer. 
De liefde voor het vee en de fokkerij zat bij Cees, 

Beukenhoeve. Daarna volgde zijn zoon Leon hem op, 
later nam diens jongere broer Jon de boerderij over. 
Jon overleed in 2011 op 50-jarige leeftijd. Sindsdien 
staat de stolp met anderhalf  bunder land te koop. De 
rest van het land is verkocht aan dorpsgenoten.

Fokkerij
‘Op een boerderij ben je eigenlijk zelfvoorzienend’, 
vertelt Niek. ‘We hadden koeien en schapen, varkens 
en kippen. We verbouwden ook voerbieten en graan 
en we teelden zelfs nog tulpen. We maakten zelf kaas 
en boter. We hadden een grote boogerd, na het 
snoeien was er dus hout zat. En natuurlijk fruit en 
groente uit eigen tuin.’
Moeder Ruijter was een bedachtzame vrouw. ‘Je wist 
wat je aan haar had, ze had een vaste mening. Als je 
raad vroeg, zei ze: “Ik zou het niet doen.” Of  “Het is 
goed.” Dat was bindend.’
In 1958 kreeg Niek verkering met Brigit Vlaar uit 
Benningbroek. Moeder Ruijter kocht eind jaren 
vijftig een boerderij in Wijdenes. Toen zij van de 
Beukenhoeve wegging, waren er dus drie boerderijen 
te verkopen. Niek vertelt: ‘De hele familie kwam bij 
elkaar in het huis van moeder, ook de koude kant was 
erbij. Met z’n allen zouden we bepalen wat de boer-
derijen op moesten brengen. Iedereen kreeg een 
briefje met daarop de drie namen. Daarachter 

oorlog en er was toen 
onvoldoende kennis en 
kunde voor goed 
herstel. Ik mocht gaan 
leren. Eerst op kost-
school in verband met 
de therapie, daarna op 
het gymnasium van het 
Werenfridus in Hoorn. 
Talen waren mijn 
hobby, dat zou me goed 
van pas komen, want ik 
wilde me bekwamen in 
de vee-export. Ik heb 
vijftien maanden in 
Frankrijk gewerkt als 
agrarisch assistent, zeg 

maar boerenknecht. Daarna een jaar in de Beemster 
bij broer Kees en een jaar bij broer Jaap in Hauwert. 
Want ik wilde toch boer worden. Bijna twee jaar 
woonde ik op de Beukenhoeve met moeder en Jan. 
Jan trouwde in 1955 met Mart de Vries. Moeder had 
een paar jaar daarvoor al het huis van Simon Koning, 
dat tegenover de kerk stond, gekocht. Het werd 
verhuurd, maar toen Jan voor zichzelf wilde begin-
nen, verhuisden moeder en ik daar in 1957 naar toe.’
Jan Ruijter boerde tot zijn dood in 1982 op de 

Alberdina Bakker (1888-1964), 
vrouw van Dirk Ruijter.

Een portret van het gezin van Dirk en Alberdina Ruijter, gemaakt in augustus 1936. Bovenste rij v.l.n.r.: Cees, Alberdien, Joris (pater), Wim 
(onderwijzer), Theo en Mariet. Middelste rij: Annie (zuster Maria Imelda), vader Dirk, Tony, moeder Alberdina. Vooraan: Jan, Niek, Aafie en 
Jaap. Cees (Cee Gee), Jaap, Theo, Jan en Niek worden boer.

Mooi zoid
Enkele gezegdes waar Niek Ruijter ons op trakteerde 
tijdens het gesprek:
‘Armoed en een strenge vrouw houden je op 
het rechte pad.’ 
‘Een bul aan een kuur, da’s niet duur.’ (tuur/kuur: van 
tui-pen/paal, lange dikke ijzeren pen die in de grond 
gedreven werd en waar men de stier aan vastzette).
‘Je kunt het beter bevrijen dan bewerken.’
‘Jong zonder schuld, oud zonder geld.’
‘As je krap zitte, dat boert vuil.’ (dat boert vuil = dat je erop 
zit als een bok op een haverkist, dus dat je je een slag in de 
rondte werkt)
‘Het land kan wel het huis verdienen, maar het huis  
nooit het land.’
‘Je moet ’s ochtends je land bekijken en ’s avonds  
je vrouw, dan heb je twee keer een goed genoegen.’

De jaarlijkse provinciale koeienkeuring LTM in Hoorn op de Veemarkt, september 1956. ‘Wed. D. Ruijter, Nibbixwoud’ staat te 
lezen op het bord rechts. De man links in de stofjas is Jan, Niek staat wat voorover gebogen voor de tweede koe van rechts.
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van pas komen, want ik 
wilde me bekwamen in 
de vee-export. Ik heb 
vijftien maanden in 
Frankrijk gewerkt als 
agrarisch assistent, zeg 

maar boerenknecht. Daarna een jaar in de Beemster 
bij broer Kees en een jaar bij broer Jaap in Hauwert. 
Want ik wilde toch boer worden. Bijna twee jaar 
woonde ik op de Beukenhoeve met moeder en Jan. 
Jan trouwde in 1955 met Mart de Vries. Moeder had 
een paar jaar daarvoor al het huis van Simon Koning, 
dat tegenover de kerk stond, gekocht. Het werd 
verhuurd, maar toen Jan voor zichzelf wilde begin-
nen, verhuisden moeder en ik daar in 1957 naar toe.’
Jan Ruijter boerde tot zijn dood in 1982 op de 

Alberdina Bakker (1888-1964), 
vrouw van Dirk Ruijter.

Een portret van het gezin van Dirk en Alberdina Ruijter, gemaakt in augustus 1936. Bovenste rij v.l.n.r.: Cees, Alberdien, Joris (pater), Wim 
(onderwijzer), Theo en Mariet. Middelste rij: Annie (zuster Maria Imelda), vader Dirk, Tony, moeder Alberdina. Vooraan: Jan, Niek, Aafie en 
Jaap. Cees (Cee Gee), Jaap, Theo, Jan en Niek worden boer.

Mooi zoid
Enkele gezegdes waar Niek Ruijter ons op trakteerde 
tijdens het gesprek:
‘Armoed en een strenge vrouw houden je op 
het rechte pad.’ 
‘Een bul aan een kuur, da’s niet duur.’ (tuur/kuur: van 
tui-pen/paal, lange dikke ijzeren pen die in de grond 
gedreven werd en waar men de stier aan vastzette).
‘Je kunt het beter bevrijen dan bewerken.’
‘Jong zonder schuld, oud zonder geld.’
‘As je krap zitte, dat boert vuil.’ (dat boert vuil = dat je erop 
zit als een bok op een haverkist, dus dat je je een slag in de 
rondte werkt)
‘Het land kan wel het huis verdienen, maar het huis  
nooit het land.’
‘Je moet ’s ochtends je land bekijken en ’s avonds  
je vrouw, dan heb je twee keer een goed genoegen.’

De jaarlijkse provinciale koeienkeuring LTM in Hoorn op de Veemarkt, september 1956. ‘Wed. D. Ruijter, Nibbixwoud’ staat te 
lezen op het bord rechts. De man links in de stofjas is Jan, Niek staat wat voorover gebogen voor de tweede koe van rechts.
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