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Vijf generaties lang maakt de familie Posch deel uit van veehoudend Binnenwijzend.
Een geschiedenis met opmerkelijke aspecten, zoals de koe Doralice, die in 1884 naar
Amerika vertrok en Clazina 48, de eerste honderdtonner van Nederland. De huidige
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101 nakomelingen Etazon 4041

HANS VERWEIJ

De meeste nakomelingen, bij een in leven zijnde melkkoe, staan
op naam van de tienjarige Etazon 4041. ‘We hebben in totaal
189 embryo’s van haar gewonnen’, vertelt eigenaar Piet Noordermeer uit Oudenhoorn trots. Deze volle zus van Saratoga
staat nu bij de familie Biesheuvel in Hekelingen. Daar is ze onder andere met Ronald en Mattie G gespoeld en vorig jaar nog
met Tops. Twee maanden geleden kalfde ze af van Kirby.

generatie, gevormd door Jan en Cees, melkt ruim één miljoen quotum vol.

G

raven in de geschiedenis van de familie
Posch uit het Noord-Hollandse Binnenwijzend brengt een geslacht van veehouders boven tafel startend in 1870. Betovergrootvader Jongejan Posch begon 134
jaar geleden met boeren op de boerderij
naast het huidige bedrijf, weet de 76-jarige
Cornelis Posch te vertellen. ‘Rond 1880 was
Jongejan Posch ook betrokken bij de export
van vee naar Amerika’, vertelt Cornelis. Oude foto’s in sepia komen op tafel, de handel
van de voorvaderen werd destijds al op officiële wijze vastgelegd. In 1884 stak een koe
uit eigen stal de oceaan over, Doralice, die
daar de basis legde voor de bijna honderd
jaar later geboren Ugela Bell. In 1911 verhuisde de veestapel van overgrootvader Cornelis Posch als gevolg van een grote brand in
het dorp Binnenwijzend naar een nieuwe
stal achter de naastgelegen boerderij.
Het was in de periode van zijn opvolger, opnieuw een Jongejan Posch, dat de koe Clazina 48 geboren werd. Zij overschreed in 1959
op 17-jarige leeftijd als eerste Nederlandse
koe de grens van honderdduizend kilogram
melk. In totaal bracht zij het in 16 lijsten van
7603 kg melk met 3,84 % vet tot een totale
productie van 121.655 kg melk.
De ‘huidige’ Cornelis Posch runde het bedrijf
vanaf 1955 om 44 jaar later, na jarenlange
samenwerking in maatschap, het roer aan
zijn zoons Jan (45) en Cees (39) over te geven.
Een definitief afscheid van het bedrijf is niet
genomen: ‘Met grote beslissingen bemoei ik
me niet meer. Zolang ik nog lopen kan, help
ik gewoon mee’, stelt Cornelis Posch.
Inmiddels heeft het bedrijf de beschikking

over ruim 72 hectare grond, waarvan 40 hectare eigendom. ‘De aankoop van grond was
de laatste paar jaar niet aan de orde, dat verandert mogelijk met de nieuwe mestwetgeving’, aldus Jan. ‘In quotum hebben we fors
uitgebreid, daar hadden we de handen vol
aan.’
De broers melken ruim één miljoen kilogram melkquotum vol. Het afgelopen boekjaar toont een gemiddelde productie van
8898 kg melk met 4,48 % vet en 3,57 % eiwit,
gebaseerd op 109 melkkoeien.

‘Praten over elkaars
doelstellingen’

Zes generaties boeren
Terwijl de familie doorpraat over de bedrijfsontwikkeling door de jaren heen, komen de gestopte bedrijven in de buurt ter
sprake. De drie kilometer lange straat
waaraan ze wonen, telde vroeger 23 bedrijven. Anno 2004 zijn daar drie veehouders
van over. Is verhuizen een optie als de mogelijkheden in Binnenwijzend te beperkt
worden? Liever niet, blijkt uit de reacties
van de familie Posch. ‘We hebben hier ons
hele sociaal leven opgebouwd en de hele familie zit hier’, geeft Jan aan. ‘Stel je voor
dat we naar Denemarken zouden gaan en
hier de boel achterlaten. Dat zou toch
vreemd zijn.’
Of er een zesde generatie op deze plek verdergaat, is nog maar de vraag. De zoons van
Jan, zes en acht jaar oud, zijn er nog niet uit.
Tjerk wil wel boer worden, maar als zijn
broertje Rein niet meedoet: ‘Nou, dan doe ik
’t ook niet, ik ga niet alles alleen doen.’
Christel van Raay

V.l.n.r. Cees, Tjerk, Jan met
Rein en Cornelis Posch

Jan Posch: ‘We hebben hier o ns hele sociaal leven opgebouwd’

Honkvas te familie

Bij een bedrijfsovername ligt de nadruk
vaak op het zakelijke aspect, terwijl de
menselijke kant van het verhaal evengoed
aandacht behoeft. Volgens Hans Verweij,
senior-bedrijfsadviseur bij WLTO, speelt
communicatie een belangrijke rol bij een
overname. ‘Op tijd beginnen betekent niet
alleen denken over wat er gaat gebeuren,
maar ook praten over elkaars doelstellingen voor de toekomst. Voor kinderen die
niet direct bij de overname betrokken zijn
is die communicatie evengoed belangrijk.
Daar zit in de praktijk vaak een spanningsveld.
Bedrijfsopvolging door twee kinderen gebeurt minder dan vroeger meent Verweij,
ook omdat er in het algemeen minder animo is voor overname. ‘Zonder opvolger
heeft de laatste generatie vaak een aantal
jaren om naar bedrijfsbeëindiging toe te
werken. Maar als meerdere generaties op
hetzelfde bedrijf gewerkt hebben, dan
geeft dat toch een extra dimensie. Het is
de plek waar jarenlang de koeien gemolken zijn en het land is bewerkt.’

