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Voorwoord
Beste leden en lezers,
Het was me het wintertje wel, met één nacht van twintig graden onder nul.
De zomer is omgevlogen. Veel mensen hebben matig weer gehad met de vakantie, maar wel kon iedereen
genieten van een mooie nazomer. Helaas voor de familie Timmerman speelde het weer dit jaar geen rol.
Door een tragisch ongeval moeten zij zonder hun man en vader verder. Wij als historische vereniging zullen Peter als medeoprichter, penningmeester en enthousiast bestuurder nooit vergeten en zijn naam zal
steeds weer genoemd worden. Het ‘Skouwerkloppie’ gaat dit jaar dan ook postuum naar Peter!
Wij gaan in zijn voetsporen verder.
De Kroniek 2012 ligt voor u met vervolg- en nieuwe verhalen. Zo kunt u bijvoorbeeld lezen het vierde
deel over de jeugdherinneringen van de heer Kees Raa uit Spanje, de periode dat hij woonde aan de Kerkebuurt van Sijbekarspel.
Ook dit jaar heeft de heer Louis de Boer een bijdrage geschreven, een interessant verhaal over de sociale
voorzieningen in Sijbekarspel en Benningbroek door de eeuwen heen.
Kent u zelf nog een leuk
verhaal of bijzondere
gebeurtenis? Heeft u
foto’s of filmmateriaal
uit Benningbroek of Sijbekarspel? Laat het ons
weten! Misschien kunnen we het gebruiken in
onze volgende Kroniek.
We kunnen terugkijken
op een aantal succesvolle activiteiten.
Onze jaarlijkse dauwtrapwandeling was een groot succes. Voor dit jaar een nieuwe omgeving en rondleider. Nic Vlaar had aangeboden om over het land van de familie Vlaar te vertellen en over de verschillende
waterhoogten die hier voor de verkaveling waren. Met een grote groep verzamelden we om kwart voor
zes bij de familie Vlaar. Na een ‘koppie’ volgde een mooie en leerzame wandeling met als afsluiting een
uitgebreid ontbijt in De Roode Leeuw.
Voor de vierde en mogelijk laatste keer fietsten we dit jaar met tien leden de Rabo-sponsortocht. Het was
slecht weer, maar wel heel gezellig en het bracht weer € 250,- op.
Met Open Monumentendag op zaterdag 8 september jl. konden we veel bezoekers verwelkomen op diverse locaties in onze dorpen.

Open Monumentendag
2012

Twee van onze leden, Martha Sjerps en Lyda Huisman Reus zijn na een kortstondige ziekte overleden. Het
bestuur betuigt oprechte deelneming aan de nabestaanden.
Er zijn ook weer nieuwe leden bijgekomen en zo blijven we op een totaal van 200 leden.
Wij stellen uw hulp erg op prijs om ons ledenbestand uit te breiden; u zou uw familie, buren of vrienden
kunnen attenderen op het bestaan van onze historische vereniging! Neem ze eens mee.
De eerste Kroniek 2012 is aangeboden aan Chiel de Leeuw, na afloop van een gezellige West-Friese broodmaaltijd in café De Roode Leeuw.
Ik wens u allen veel leesplezier met deze Kroniek.
Lou Klaver, voorzitter

Foto’s omslag:
xxxxxxxxxx
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In memoriam Peter Timmerman
Donderdag 14 juni 2012 bereikte ons het droevige bericht dat onze penningmeester Peter Timmerman door een
tragisch bedrijfsongeval is overleden.Verbijsterd waren wij en langzaam beginnen wij te beseffen dat we Peter nooit
meer zullen zien.
Woensdagavond 13 juni was onze laatste bestuursvergadering
met Peter. Hij was tevreden over de vlotte contributiebetaling
van vele leden. Onze voorjaarsactiviteiten waren goed verlopen en we bespraken de plannen voor het najaar. Zoals altijd gaf
Peter op de voor hem zo rustige manier aanvulling op ideeën
die waardevol zijn.
Om elf uur ’s avonds zeiden we elkaar goedenavond. Nu wetend dat dat voor de laatste keer was.
Peter was een van de oprichters van de Historische Vereniging
Sijbekarspel/Benningbroek Lijnen door de tijd. Zoals in vele
dorpen kwam ook bij ons het besef dat de geschiedenis over
leven, wonen en werken van mensen in onze dorpen belangrijk is en bewaard moet blijven. Peter, met oog en gevoel voor
tradities, hield ervan met mensen om te gaan en schroomde
er niet voor om verantwoordelijkheid te dragen. In mei 2003
stapte hij in het allereerste bestuur. Sindsdien vervulde hij de
functie van penningmeester. Negen jaar hebben wij als bestuur
van hem mogen genieten.

Specialiteit
In de beginjaren van de vereniging kwam er veel tot stand. De
uitgave van de jaarlijkse Kroniek, het maken van een dorpsfilm,
het uitdelen van het skouwerkloppie. Bij al deze dingen leverde
Peter zijn bijdrage, naast zijn eigen taak: het beheren van de
penningen en de ledenadministratie. Dan had Peter nog een
specialiteit en dat was het maken van de route voor de dauwtrapwandelingen. Bijzondere rondjes door de weilanden, met
interessante uitleg over de historie en natuur. Peter genoot van
de natuur, en bracht dat in praktijk op zijn bedrijf.
De dorpsgemeenschap, bewoners aan de Oosterstraat, onze
vereniging: wat zullen wij hem missen. Maar vooral zijn vrouw
Annelies en hun zoons Koen, Pieter en Daan zullen het gemis
voelen. Peter was een mens die al zijn talenten gebruikte voor
zijn gezin, zijn bedrijf en voor alle mensen om hem heen.
Moge dit zijn gezin en familie de kracht geven om dit verlies te
kunnen dragen.
Peter, jouw ‘lijnen door de tijd’ blijven we bewaren.
Annie Vlaar-Oudeman
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Mens
Wie ben jij
Die daar op het strand
Voetafdrukken zette
In het natte zand
Die even stilstond
En keek over zee
Misschien nam je ook
Wel schelpen mee
Ik loop
In je sporen
Ik kijk
Met je mee
Ik ruik het zand
En hoor de zee
Ik zal je niet herkennen
Maar ik loop
In je pas
Ik weet niet
Wie je bent
Maar wel
Dat je er was

José van Amstel-Reurekas
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Iets over de geschiedenis van de kerk van Sijbekarspel
De kerk dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van
de twaalfde eeuw en was van oorsprong een vereenvoudigde uitgave van de Michaëlskerk op Wieringen.
Een kerkzaal oost-west, met aan de oostkant achter
de preekstoel een iets lager en smaller koor. Naderhand (in 1815) afgebroken, maar de fundering is nog
moeiteloos terug te vinden, evenals de aansluiting in
de toen dichtgemetselde muur.
De muren werden toen opgetrokken van tufsteen,

om de huidige gotische ramen te kunnen plaatsen.
Dat moet in 1547 geweest zijn, getuige het jaartal
in het sluitstuk boven de preekstoel.
Vernieuwing en verandering alom in die periode!
Twintig jaar later hielden pastoor en parochianen
het voor gezien en braken met de kerk van Rome.
Het moet een tijd van verwarring geweest zijn op
godsdienstig gebied: katholieken die hun tradities
niet zomaar lieten varen, gereformeerden die zeiden: we zoeken het zelf wel uit, en een heel gedeelte doopsgezinden, misschien wel als een stabiliserende factor, daar tussenin. Gezamenlijk wisten ze
de Spaanse troepen in de slag op de Zuiderzee en
bij het beleg van Alkmaar buiten de deur te houden
en dat legde West-Friesland beslist geen windeieren in die jaren.

Oorlogsindustrie
In de zeventiende eeuw vond een dominee, vers van
de universiteit, dat het Mariabeeld met het kindje
Jezus in haar armen toch eigenlijk niet thuishoorde
in deze kerk. Het beeldje ging er dus uit en in de
plaats daarvan kwamen de koperen kaarsenkronen.
Ook de gesneden panelen van de preekstoel date-

Interieur van de
hervormde kerk in
Sijbekarspel. Staalgravure
van J.P. Lange naar een
tekening van Johannes Bosboom, ca. 1850.
Collectie Westfries Archief
Hoorn.

door zijn lichte gewicht gemakkelijk aan te voeren
en te verwerken. De stenen werden hier ter plekke
op maat gezaagd; de afvalstukken werden gebruikt
als opvulsel tussen buitenmuur en spouwmuur. Er
zullen Romaanse vensters in gezeten hebben, zoals
deze ook nog te zien zijn in sommige Friese kerkjes.

Dakruiter
Naderhand, mogelijk in de vijftiende eeuw, werd
er een bakstenen toren met dito spits voor gezet.
Ook deze overleefde de tand des tijds niet: in de
negentiende eeuw werd zij vervangen door de huidige dakruiter. Ontwerp hiervan was van kantoor
Waterstaat Medemblik; ook de pastorie naast de
kerk was in 1840 van hun hand. In de zestiende
eeuw was het dak waarschijnlijk aan een grondige
vernieuwing toe en men nam gelijk de gelegenheid
waar om de muren een meter hoger op te trekken
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ren uit die tijd: het wapen van Sijbekarspel in het
midden en verder de wapens van Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Alkmaar. De koperen doopboog
is blijkbaar een geschenk geweest van de gemeentesecretaris in goeden doen in 1687, evenals de
luidklok.
Vóór die tijd was er ook al sprake van een klok,
maar daar was kennelijk iets mis mee. De huidige
klok werd in de bezettingsjaren met vele lotgenoten op transport gezet naar Duitsland om daar omgesmolten te worden voor de oorlogsindustrie...,
maar de volle spoorwagon werd in Groningen naar
een onopvallende plek gedirigeerd en zo overleefde de klok dit avontuur. Het uurwerk dateert
nog uit de tijd dat het eenvoudiger was om er één
wijzer aan te zetten, alleen voor de uren. Niet zeuren over dat laatste kwartier: over een rustige tijd
gesproken!

Cornelis Pronk
In 1728 tekende Cornelis Pronk deze kerk. In opdracht van een Amsterdamse koopman trok hij
heel Holland door om van ieder dorp en elke stad
een tekening te maken. Het werd een aantrekkelijk plaatje, maar voor de juistheid moeten we toch
wel een groot vraagteken plaatsen. Nergens, niet
in de grond noch in de achtermuur, zijn sporen terug te vinden van een verhoogd koor. Wel is er iets
bekend over de werkwijze van Pronk: ‘s zomers
trok hij het land door om schetsen te maken en
‘s winters werkte hij ze thuis uit en dat was nog
wel eens zijn zwakke punt. Wist hij veel hoe of die
dorpjes waar hij ooit eerder geweest was er nu
precies uitzagen? Er zijn meer voorbeelden bekend
van Pronk, waar hij het met de uitwerking niet zo
precies nam... Een kunstenaar hoeft niet per se een
goed historicus te zijn!
Begin negentiende eeuw werd het koor achter de
kerk afgebroken en de achtermuur dichtgemetseld.
Halverwege die eeuw deelde de stenen toren dat
lot: de stenen begonnen los te zitten en reparatie
vond men te duur. Toen werd de huidige dakruiter
als vervanger op het dak gezet. Ook de buitenmuren van de kerk werden wrakkig, de tufsteen was
voor een deel al ingeboet met baksteen en om het
geheel weer toonbaar te maken werd de gehele
buitenkant met cement bepleisterd. Wat ook geen

blijvende oplossing was: bij de restauratie in de jaren zestig van de twintigste eeuw vond Monumentenzorg dat dat er toch weer af moest. Zo kwam de
oude muur weer tevoorschijn... nog rabbeliger dan
voorheen. Toen heeft men de muren maar omgemetseld met oude handgevormde steentjes. Dit ziet
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Kerk Sijbekarspel
C. Pronk

weer aantrekkelijk, maar het verhaal dat zo’n oude
muur weet te vertellen, is zo opnieuw weggestopt.

Muziekuitvoeringen
Ook de binnenkant kreeg een grondige beurt. Het
doophek met zijn gietijzeren spijlen verdween en
zo kwam er ruimte voor muziekuitvoeringen. Daar
wordt nog steeds dankbaar gebruik van gemaakt. In
den beginne door een commissie die zich inzette om
door fondsenwerving de restauratie van het Van Damorgel mogelijk te maken. Dit instrument dateert
uit 1883 en heeft nog zijn oorspronkelijke romantische toonzetting. Volgens kenners een juweeltje in
zijn soort. Het lukte de commissie deze opgave tot
een goed einde te brengen; op een feestelijke manier
werd het orgel in 1998 weer in gebruik genomen.
Ook de kerk had weer een opknapbeurt gehad. De
muren werden weer opnieuw bepleisterd en het
houtwerk geschilderd. Er kwam weer een doophek,
afkomstig uit Avenhorn en wel verplaatsbaar. En zo
was de oude kerk met zijn rijke bouwgeschiedenis
weer klaar voor de eenentwintigste eeuw. Eenmaal
in de vier weken kerkdienst en daar tussendoor
muziekuitvoeringen, georganiseerd door een groep

enthousiaste vrijwilligers. Allebei erop gericht om de
mooiste gevoelens van de mensen, hetzij met woorden, hetzij met muziek, tot uitdrukking te brengen.
We hopen dat dit eerbiedwaardige gebouw daarvoor nog heel lang een stimulerende functie mag
vervullen.
C. G. Stapel †
(juli 1999; dit artikel komt uit het archief van de Stichting Cultuur Sijbekarspel/Benningbroek. Deze stichting
organiseert in het winterseizoen maandelijks concerten
in de kerk van Sijbekarspel onder de naam Muziek bij
Kaarslicht.)
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Historische lijnen langs buitenplaats Akerendam,
Adriaan Huygens en Sijbekarspel
Nederland heeft ooit zo’n zesduizend buitenplaatsen gekend, waarvan er nu nog ongeveer zeshonderd intact zijn. Waarom dan mijn interesse voor
Huize Akerendam in Beverwijk? De enige reden is
dat één van mijn voorouders, Adriaan Huygens, hier
ooit heeft gewoond. In de lange rij van mijn doorgaans West-Friese voorouders is Adriaan Huygens
een intrigerende uitzondering. En door zijn komst
en aanwezigheid in Sijbekarspel vanaf 1810, heeft hij
hier voetsporen en nageslacht achtergelaten.

Holland op zijn smalst
Vóór Noordzeekanaal en Hoogovens de IJmond
opstuwden in de vaart der volkeren, werd dit gebied ‘Holland op zijn smalst’ genoemd. Want alleen
een dikke duinenrij en de bossen daarachter hebben belet dat het noorden van Holland een eiland
was en dat de Noordzee en de Zuiderzee elkaar op
deze hoogte in de armen vielen.
Amsterdamse regenten en kooplieden lieten er in
de Gouden Eeuw imposante buitenplaatsen bouwen om ’s zomers de stinkende stad te ontvluchten. Het Kennemerland was geliefd vanwege zijn
variatie. De zee bood vergezichten en vis en in de
duinen en de bossen kon gejaagd worden op konijnen, fazanten en herten. Langs de westelijke oever
van het toen nog open Wijkermeer lagen in de ze-

ventiende en achttiende eeuw
niet minder dan veertien buitenplaatsen. Akerendam, één
van de slechts twee buitens
in Beverwijk die behouden
zijn gebleven, heeft een lange
geschiedenis. Het huis kwam
gereed in 1639. Bouwheer
was Amsterdamse koopman
en scheepsbouwer Jan Bicker,
naamgever van het door hem
ontwikkelde Bickerseiland in
Amsterdam. Muren, pafonds,
hekken, tuin en vijver veranderden in de loop van jaren
naar gelang mode en inkomsten. De strakke Franse geometrische tuin van de zeventiende-eeuwse Hollandse Renaissance ruimde het veld voor die van
de Engelse landschapstuin. Intussen verlandde het
Wijkermeer, juist aan de westkant waar de buitens
lagen. Op de eerste spoorverbinding AmsterdamHaarlem van 1839, volgde in 1867 de noordelijke
uitbreiding Haarlem-Beverwijk-Uitgeest precies
over de westrand van het Wijkermeer. In 1873
werd Wijkermeer getransformeerd tot Wijkerpolder. En in 1876 werd het Noordzeekanaal geopend.

Adriaan Huygens

Akerendam
achterkant met vijver
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Tweede schip

Achterkant Akerendam

Ring met familiewapen

Oost-Indiëvaarder
Akerendam heeft vele bewoners gekend onder
wie burgemeester Gerrit Hooft van Amsterdam(1789-1800). Vanaf 1697 tot 1764 was de hofstede in bezit van de familie Geelvinck. Lieve Geelvinck was sinds 1716 bewindhebber van de
Vereenigde Oostindische Compagnie.
De bewindhebbers mochten bij toerbeurt een te water gelaten schip een
naam geven. En zo kreeg in 1724 een
Nederlandse Oost-Indiëvaarder de
naam Akerendam, vernoemd naar het
buiten in Beverwijk. Het schip was 44
meter lang, met veertig kanonnen bewapend en werd gebouwd in opdracht
van de VOC-kamer in Amsterdam. De
Akerendam verliet op 19 januari 1725
samen met twee zusterschepen de rede
van Texel en had Batavia als bestemming. Aan boord
bevonden zich negentien kisten met deels pas geslagen gouden en zilveren munten, waarmee specerijen en andere oosterse handelswaar voor de Europese markt betaald zouden kunnen worden. De
Akerendam raakte in een sneeuwstorm uit koers
en kwam voor de kust van Noorwegen in moeilijkheden. Het schip sloeg op 8 maart 1725 te pletter
op de klippen van het eiland Runde. Alle tweehonderd bemanningsleden kwamen om het leven.

In 1743 werd voor de tweede maal een VOC-schip,
wederom gebouwd voor de VOC-kamer Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam, vernoemd
naar de buitenplaats Akerendam. Dit schip heeft
meerdere reizen naar het oosten kunnen maken.
Op 21 mei 1758 echter is de met thee en vracht
geladen Akerendam ten gevolge van lekkage op de
terugweg van een reis naar Batavia gezonken. De
bemanning is gered en overgestapt op de andere
schepen van de retourvloot, maar de lading is verloren gegaan.
In de negentiende eeuw fungeerde het buiten Akerendam niet langer als alleen zomerverblijf, maar
deed het ook dienst als regulier woonhuis. Adriaan
Huygens heeft Akerendam gekocht in 1833. Hij zou
hier met zijn tweede vrouw wonen tot zijn overlijden in 1852. Vervolgens werd het verkocht en
zijn weduwe verhuisde naar Amsterdam waar zij in
1877 overleed.
Zijn verblijf op Akerendam verliep betrekkelijk
geruisloos. Onder zijn hoede zijn enkele veranderingen getroffen aan het buitenhuis. Een eigenhandig geschreven testament is bewaard gebleven. Hij
heeft dit op 23 februari 1842 op Akerendam gemaakt en verzegeld aan de notaris aangeboden. Het
werd pas in 1921 geopend. Zijn zegel toonde een
naar links springende haas in een wapenschild met
ranken en helmteken.
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Adriaan Huygens
Adriaan Huygens (1776-1852) is geboren in ’sGravenhage en was het vierde kind uit een gezin
van zeven kinderen. Zijn vader was Adrianus Huygens, die geboren is in 1734 en in ’s-Gravenhage
werkte als ambtenaar Secretarie Staten van Holland en West-Friesland. De vroegere voorouders
van Adriaan komen, zover bekend, uit Dreumel dat
ligt in het land van Maas en Waal in de provincie
Gelderland. Begin achttiende eeuw verhuisde de
familie naar ’s Gravenhage, waar men beroepen uitvoerde zoals notaris, ambtenaar, griffier, predikant,
kunstschilder, graveur en koopman.
In juni 1800 is Adriaan met Maria van der Kaa gehuwd die in 1826 te Sijbekarspel is overleden. Zijn
tweede huwelijk was in 1828 met Adriana van Ophoven, geboren en gestorven in Amsterdam (17891877). Adriaan woonde en werkte in Amsterdam
als genees-, heel- en vroedmeester, ‘in de Doelenstraat schuin over logement de Doelen’.
In 1810 kocht hij een buitenplaats in Sijbekarspel,
nu Westerstraat 79.
Adriaan Huygens, die van boeren uiteraard weinig kon weten, liet om de boerderij een prachtige
Engelse landschapstuin aanleggen. Van deze tuin is
heden ten dage nauwelijks iets terug te vinden, de
markante beukenboom aan de voorkant staat nog
wel als een mooie herinnering.

gens (1805-1846), huwde in 1828 met Grietje Stapel (1804-1847), geboren in Sijbekarspel. Johannes
werkte als veehouder op de boerenplaats van zijn
vader. Het land, oorspronkelijk 12 ha grasland, werd
uitgebreid door onder andere het aankopen van de
‘Molenweid’ achter de molen. Nu is hier gedeeltelijk de Molenstraat met het dorpshuis gesitueerd. In
1839 werd 5 bunder, 25 roede en 30 ellen weiland
gekocht van de gezusters Pierets te Mechelen voor
een bedrag van ƒ 226,68 per akte van eigendom
vastgelegd door notaris Jan Gerdenier te Medemblik.

Grafsteen in het kerkje
van Sijbekarspel
A.J. Huygens

Johannes Huygens stierf jong (in 1846 op 41-jarige leeftijd) en zijn vrouw Grietje een jaar later.
Ze lieten twee minderjarige kinderen achter: Maria (1840-1848) en Adrianus Johannes (1832-1870).
Adrianus was toen vijftien jaar oud en Maria zeven.

Akerendam voorzijde

Tijdsbeeld
Om even kort een tijdsbeeld van Nederland te
schetsen: in 1810 vond de inlijving plaats van het
Koninkrijk Holland bij het Franse Keizerrijk en brak
een periode aan van grote veranderingen. In zeer
korte tijd werd Nederland geconfronteerd met de
Franse wetgeving, rechtspraak, bestuur, politie en
het belastingsysteem. Het leger werd deel van het
Franse leger, met dienstplicht. Na 1813 bleef in Nederland veel behouden en daarmee bleef ook de
Franse invloed bestaan.

Johannes Henricus Marius
Adriaan had drie kinderen: twee zoons en een
dochter, allen geboren in Amsterdam en uit zijn
eerste huwelijk. Zijn eerste zoon Adriaan Johannes
was werkzaam bij het ministerie van buitenlandse
zaken in ’s Gravenhage en stierf al op zijn 21ste.
Zijn tweede zoon, Johannes Henricus Marius Huy-
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Westerstraat 79

Links
Johannes Henricus
Marius Helder
1915
Rechts
Johannes Henricus
Marius Helder
1930

Maria overleed op achtjarige leeftijd in 1848. Klaas
Zijp, burgemeester van Midwoud, werd tot voogd
benoemd in 1847 en verzorgde de financiële administratie en droeg hiervoor de verantwoordelijkheid.

van achtduizend gulden. De inbreng van Geertje bestond uit geld, klederen en lijfsieraden ter waarde van
totaal drieduizend gulden.

Hoe de naam Huygens verdween
Adrianus Johannes
In 1850 huwde Adrianus Huygens op achttienjarige
leeftijd met Geertje Winkel (1830-1899), dochter
van Pieter Winkel, burgemeester van de gemeente
Sijbekarspel. Er was misschien ook van een romance sprake, maar in ieder geval werd het zoals
gebruikelijk bij deze familie zakelijk goed geregeld.
Ter voorbereiding van het voorgenomen
huwelijk werd een overeenkomst geschreven door notaris Jan de La Chambre Karshoff te Beverwijk. Aanwezig was
de grootvader van Adrianus Johannes
(namelijk Adriaan Huygens uit Beverwijk)
en Pieter Winkel, vader van Geertje. Het
betrof een huwelijk buiten gemeenschap
van goederen doch in gemeenschap
van winst en verlies.
De inbreng
van
Adrianus Johannes
in het huwelijk
bestond uit: een
boerenhuis, kapberg en erf, boomgaard en tuin, diverse percelen weiland,
roerende goederen
als rijtuigen, boerengereedschap, vee, hooi,
klederen en lijfsieraden
voor een totale waarde

Geertje en Adrianus kregen twee zonen. Van een
van de twee luidt uiteraard weer de naam Johannes
Henricus Marius (overleden in 1930). In zijn jonge
jaren ging deze Johannes Henricus Maria enige jaren per paard naar school in Medemblik en na zijn
jeugd bleef hij wonen op de familieplaats. Omdat hij
geschoold was en de familie in het dorp aanzien genoot kwam hij in aanmerking voor het burgemeesterschap. Hij is het echter nooit geworden omdat
hij regelmatig graag en te diep in het glaasje keek.
De vele scherven van kruiken, gevonden
rond
het huis zijn hiervan stille getuigen. Deze Johannes
huwde Neeltje Winkel (1879-1936). Samen kregen
zij vier dochters: Geertje (1880-1929), Anna (18831953), Maria (1888-1954) en Neeltje (1900-1977).
In 1898 werd er een gezinsfoto gemaakt, met
waarschijnlijk de overtuiging dat het gezin voltallig
was. Twee jaar later werd de vierde dochter geboren. Met deze vier dochters is de naam Huygens
helaas uit het dorp en West-Friesland verdwenen
en door huwelijken verscholen geraakt achter andere familienamen als Jonker, Oudt en tweemaal
Helder. Evenzo werden de gebruikelijke voornamen
verleden tijd.
Anna Huygens was mijn grootmoeder. Zij huwde
Frans Helder. Zij kregen samen één zoon (19132003), mijn vader, die tot nu toe als laatste de voornamen Johannes Henricus Marius heeft gedragen. Hij
werd geboren in Bobeldijk, trouwde met Jacoba Helder (1917-1998; dezelfde achternaam als mijn vader)
en was werkzaam en woonachtig in Sijbekarspel,
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JHM Huygens en
Neeltje Winkel met drie
dochters

Westerstraat 124. Als kind kwam hij veel op Westerstraat 79. Zo maakte hij mee dat op een goede dag
begin jaren twintig vorige eeuw het boekenkamertje
werd geruimd. Kasten vol met oude medische boeken, ooit gebruikt door Adriaan Huygens, werden
geruimd en per kruiwagen het huis uitgereden om
buiten op de brandstapel te eindigen. Als kleine jongen werd zijn nieuwsgierigheid gewekt nadat hem
gezegd werd niet in deze boeken te kijken. Met grote
belangstelling bekeek hij vervolgens, zover dat nog
mogelijk was, de vele prachtige en interessante prenten van het menselijk lichaam.
Jongste dochter Neeltje Huygens, gehuwd met Klaas
Helder (geen directe familie van mijn opa Frans), ging
in 1927 wonen op de familieplaats Westerstraat 79
die toen de naam Akerendam kreeg. Hun dochter
Elly, gehuwd met Cees Visser, volgde in 1959. Zij was
hier de laatste nazaat van Adriaan Huygens en heeft
tot 1969 op deze plaats gewoond. De plaats is toen
verkocht aan Reinier Vlaar te Benningbroek.
Aanleiding tot het schrijven van deze geschiedenis
was een bezoek aan Huize Akerendam in Beverwijk.
In de zomer van 2011 vond hier een gevarieerd kamerfestival plaats en was het een uitgelezen kans
om de historische ambiance en sfeer van Akerendam te ondergaan.

Akerendam
achterkamer

Een van de weinige keren dat men in de gelegenheid werd gesteld om dit goed bewaarde rijksmonument te bezoeken.
Anneke (Anna) Helder
Geraadpleegde bronnen:
- Nederlands Patriciaat, 33ste jaargang, 1947
- diverse akten van de familie Huygens
- Holland op zijn smalst (Nicolaas Matsier),
in de Volkskrant van 14 augustus 2003
- Het Franse Nederland onder redactie
van J.Hallenbeek, AJB Sirks
- www.vocsite.nl
- www.buitenplaatsen2012.nl
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Het schriftje van mijn buurvrouw Jo Does-Markenstijn
Mevrouw
Does-Markenstijn

Toen ik in 1965 trouwde met Nico Vlaar en op de
St. Cunera hoeve aan de Dokter de Vriesstraat 10
ging wonen, hadden wij een aantal bijzondere buren. Dat besef ik nu vooral, omdat de meesten er
niet meer zijn.
Ik wil hun namen noemen: rechts van ons woonden
Cor en Ma Sasburg-Vos op nummer 16. Daarnaast
Bram en Jo van der Laan-Van Diepen op 14. Aan de
overkant woonden notaris Noot en zijn vrouw op
nummer 33. Aan de linkerkant woonden Klaas en
Stijntje Leeuw- Kistemaker (op 16) en Jan en Marie Broers-Commandeur met hun grote gezin op
nummer 6. Aan de overkant van de familie Broers
op nummer 23 woonden Frans en Marie Feld-Van
der Gracht met hun gezin. Dan Oome Dirk Broers
op nummer 25 als vrijgezel. In het huis dat wat naar
achteren staat, nummer 27, woonde opoe Eilander.
Aan de overkant van de boerderij op nummer 29
Siemen Stroet en Tiny Goedhart en dan nog op
nummer 31 Piet en Jo Does-Markenstijn.

Vanuit Amsterdam
Piet en Jo Does-Markenstijn kwamen in 1946 vanuit Amsterdam naar Benningbroek, nadat zij café
De Roode Leeuw met daarin het kruidenierswinkeltje hadden gekocht. In 1951 verkochten zij het
café alweer aan Hermanes Witteveld en gingen vervolgens wonen tegenover ons in het huis van de
familie Rentenaar, waarin het
postkantoor
ook gevestigd was. Dat
postkantoor ging over naar

Harm en Nel de Roos aan de Dr. de Vriesstraat 51.
Jo Does-Markenstijn miste de reuring van het café.
In Amsterdam ging zij een kappersopleiding volgen
en opende haar kapsalon in de ruimtes van het
voormalige postkantoor. Piet Does werd monsternemer bij rundveefokvereniging De Samenwerking.
Het echtpaar had geen kinderen. Voor onze oudste dochters Annemarie en Cunera waren zij zo’n
beetje een extra opa en oma.

Eigen humor
Het waren bijzondere mensen met een heel eigen
humor. Buurman vertelde dat hij in Amsterdam een
lijstenmakerij had en ook schilderijen verkocht.
Daarvóór hadden zij een studentensociëteit. Ik
denk in de jaren dertig. Uit die tijd stamt waarschijnlijk het schriftje.
Buurman overleed in
1972 en buurvrouw verhuisde daarna naar een
verzorgingshuis in Medemblik waar zij na een paar jaar
is overleden.
Enkele kisten met spulletjes
en oude boeken belandden bij
ons. Daartussen zat een zwart
schriftje van Jo met voordrachtjes en gedichten. Allemaal over de
maatschappij in die tijd.
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Onderstaande voordracht vind ik wel een heel bijzondere:
Annie Vlaar-Oudeman
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De sociale voorzieningen in Sijbekarspel en
Benningbroek door de eeuwen heen
Wij zijn in de 21ste eeuw gewend aan vele vormen
van sociale voorzieningen. Er wordt wel beweerd
dat de overheid ons van de wieg tot het graf blijft
begeleiden. We kennen goede gezondheidszorg, de
minima worden in vele opzichten ontzien en financieel geholpen. Ouden van dagen hebben door de
AOW een vaste bron van inkomsten. Zo kunnen we
een lange lijst opmaken van de vele sociale verworvenheden, die in principe op onderlinge solidariteit
zijn gebaseerd. De sterke schouders dragen daarbij
de zwaarste lasten.
Deze verworvenheden hebben we ons stap voor
stap in de laatste honderd jaar gecreëerd. We moeten echter niet denken dat er honderd jaar geleden geen voorzieningen waren. Ofschoon vooral
de laatste 75 jaar de huidige sociale verzorging zich
zeer snel heeft ontwikkeld, hebben zich ook in de
eeuwen daarvoor de voorzieningen, weliswaar langzaam, maar toch zeker ontwikkeld.
Het is interessant te zien hoe zich dat in Sijbekarspel
– Benningbroek in de eeuwen heeft voorgedaan.

De vroegste voorzieningen
Kwam men vroeger in nood, dan was het de directe omgeving die als eerste een helpende hand
bood. Veelal was dit de familie. Dit is tot ver in de
vorige eeuw het uitgangspunt voor hulp en zorg
geweest. Ouderen moesten voor hun levensonderhoud terugvallen op de kinderen. Waren er geen
kinderen, dan werden verwanten opgezocht om de
zorg op zich te nemen voordat de dorpsgemeenschap een helpende hand uitstak.
Over de tijd vóór de zeventiende eeuw is over
Sijbekarspel en Benningbroek niets bekend, omdat over deze zaken in de dorpsarchieven geen
gegevens zijn te vinden. Veel exacte gegevens zijn
ons over de zeventiende eeuw ook niet bekend.
De notulen van de vroedschapvergaderingen (de
vroegere gemeenteraad) zijn zeer summier en geven slechts een beperkt beeld van de zorg voor
de medemens. In het ‘Landschots rekenboek’, de
gemeenterekening, vinden we hier en daar enige
bedragen. Zo zien we bijvoorbeeld dat burgemeester Bart Dirksz van Sijbekarspel, in 1717 aan Gerrit
Stapel 27 gulden, 17 stuivers en 8 penningen heeft
betaald ‘voor leverantie van kaas en een half varken’. Deze levensmiddelen werden aan de ‘armen’
uitgedeeld.

Organisatie van de sociale voorzieningen
Bij de samenstelling van het bestuur van de Stede
Sijbekarspel – Benningbroek zien we dat er vanouds door de Stede ten behoeve van beide dorpen
één vroedvrouw werd aangesteld en financieel onderhouden. Vooral de geboortezorg was van groot
belang, immers de kindersterfte was in die tijd zeer
hoog. Het was niet uitzonderlijk dat de helft van de
geboren kinderen voor het eerste levensjaar al overleden was. Ik kom hier verderop op terug.
Verder kende ieder dorp twee armenvoogden. Deze
armenvoogden werden door de burgemeester en
schepenen aangesteld. De armenvoogden waren
daarmee, onbezoldigd, in dienst van het dorp. Zij
declareerden wel hun ‘verteringen’. Zo laat de landschotsrekening van Sijbekarspel over het jaar 1741
zien dat aan Dirk Rood achttien gulden en tien stuivers zijn uitbetaald. Dit was destijds een aanzienlijk
bedrag, immers een landarbeider verdiende toen
niet meer dan vijftig gulden per jaar. Als je dan bedenkt dat door de armenvoogden in datzelfde jaar
slechts vijf gulden en vijf stuivers zijn besteed aan
armenzorg!
De financiering van de armenzorg, zo ook de kosten
voor de vroedvrouw, werden uit de gewone rekening
van de dorpen betaald. Bij onroerend-goedtransacties moest men een overdrachtsbelasting betalen.
Een toeslag op deze belasting werd het armengeld
genoemd.
Bij de meeste keuren (bijvoorbeeld vastgestelde
reglementen) was een boetebepaling opgenomen,
waarbij - indien men niet voldeed aan het in de keur
gestelde - een vastgestelde boete moest worden betaald. Daarbij werd altijd de boete bestemd voor de
armen. In de praktijk gingen deze boetes echter in de
algemene middelen.
De zorg beperkte zich dus tot de armenzorg en de
zorg voor en bij de geboorte. Omdat de vroedschap
na 1632 slechts kon bestaan uit de rijkste inwoners
die het gereformeerde geloof praktiseerden, was het
voor de niet-gereformeerden bijna onmogelijk een
beroep te doen op ondersteuning. De katholieken in
de dorpen kenden daarom hun eigen armenbestuur.

Armenzorg
Omdat iedereen elkaar in het dorp kende was er
een ‘natuurlijke’ sociale controle. Men wist wie
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ruim in de slappe was zat en wie tot de armen
behoorde. Ook kende men goed de onderlinge
familiebanden. Dit laatste was van belang bij de
beoordeling door de armenvoogden of men in
aanmerking kwam voor ondersteuning of dat de
familie er voor moest opdraaien.
Zij die in een van de dorpen wilden gaan wonen, moesten daarvoor toestemming vragen aan
de vroedschap. Dit verzoek werd altijd gedaan
voordat men naar Benningbroek of Sijbekarspel
verhuisde. De vroedschap wilde voorkomen dat
mensen naar het dorp kwamen die later op kosten van de armenkas zouden kunnen komen.
Zo is een keer tussen 1725 en 1750 het burgerschap geweigerd. Het betrof een dienstmeid die
zwanger was geraakt. Omdat ze in Benningbroek
aan de Red-Wijzend bij een boer werkte, vroeg
deze het burgerschap voor haar aan. De vroedschap zag hier potentieel problemen met de armenkas en weigerde haar in te burgeren.
In de Franse tijd, na 1795 (toen er algemeen kiesrecht kwam), hadden zij die door de armenvoogden werden onderhouden geen kiesrecht.
Er werd een enkele keer door de vroedschap aan
niet-ingezetenen geld gegeven. Zo vermeldt de
jaarrekening uit 1734 van Sijbekarspel een betaling van één gulden en zestien stuivers ‘Aen eenige landsloopers gegeven’. Men wilde deze mensen
kennelijk zo snel mogelijk kwijt om verdere problemen te voorkomen.

Veepest
In tijden van grote veepest, zoals in het midden
van de achttiende eeuw, heerste er armoede op
het platteland. De boer kon zijn knecht niet meer
houden nadat zijn gehele veestapel aan de pest ten

onder was gegaan. Er werd meer en meer een beroep op de armenvoogden gedaan.
Zij die daadwerkelijk, na veel wikken en wegen en
ook controle op hebben en houden, in aanmerking
kwamen voor hulp werden door de armenvoogden in natura geholpen. De vroedschap betaalde
de bakker en overige levensmiddelen werden
door de armenvoogden in het dorp bij de boeren
gekocht om aan de armen uitgedeeld te worden.

Armenhuisjes
Ook hadden de dorpen een aantal armenhuisjes
waarin armen konden worden ondergebracht. De
kwaliteit van deze ‘sociale woningbouw’ was niet
veel bijzonders. In Benningbroek had het dorp langs
het kerkepad (Kerkelaan) en langs de Abbekerkerweg (Tuinstraat) armenhuisjes. In Sijbekarspel
stonden de huisjes in de omgeving van de kerk. In
de verpondingboeken worden alle woningen opgesomd. Er werd echter geen belasting voor geïnd.
In het midden van de achttiende eeuw werden regelmatig huisjes afgebroken, omdat zij bouwvallig
waren geworden.
Omstreeks 1860, toen men ook nieuwe scholen
bouwde, zijn nieuwe armenwoningen gebouwd.

Meer structuur
Na de Franse tijd wordt de gemeente wekelijks
en soms dagelijks aangeschreven door het kanton
Medemblik, de provincie Holland of andere overheden. Een rustig voortleven op het platteland is
er niet meer bij. De overheden komen met nieuwe
wetgeving, instructies, verzoeken en opdrachten
aan het gemeentebestuur. Er moet veel opnieuw
worden geregeld of geformaliseerd. Zo zien we dat
op 19 maart 1822 het reglement voor het armenbestuur wordt vastgesteld.
Hierin worden de rechten
voor de verschillende religies
gelijkgesteld en het beheer
en administratie van de armenkas bij de gemeente gebracht.
In de periode 1840 tot 1850
schijnt het economisch in
Benningbroek niet zo goed
te gaan. Regelmatig wordt er
in de gemeenteraad over de
armenzorg vergaderd. Uiter-
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aard zijn het de kosten die aanleiding geven tot
deze beraadslagingen. Het komt voor dat de gemeente de bakker moet betalen omdat de armen
dit niet kunnen. De raadsleden zijn zuinig van aard,
doch in schrijnende gevallen is men unaniem in het
verlenen van hulp.
Op 28 augustus 1840 besluit de raad de onderwijskosten, die door de behoeftige ouders moeten
worden betaald, ten laste te laten komen van de
gemeente. Daarbij stelt men dat een jongen tot zijn
tiende jaar en een meisje tot haar negende naar
school mogen gaan. Lang blijft deze regeling niet
van kracht. Door de toenemende armoede kan de
gemeente de kosten verbonden aan deze regeling
niet meer betalen.

Bijstandsregeling
Vooral in het jaar 1843 is de armoede groot. Het
armenbestuur heeft geen geld meer. Het zijn de
kinderen van armlastigen die er het meest onder
lijden. De kinderen kunnen niet meer naar school,
omdat de ouders nu schoolgeld moeten betalen.
Er is, afhankelijk van het inkomen, een verschil in
het te betalen schoolgeld. Als je echter van de bedeling moet leven is een bijdrage van ƒ 0,75 per
maand toch nog een heel bedrag. Ofschoon men
vele zaken in reglementen en keuren heeft vastgelegd, duurt het toch nog tot 1855 voordat men de
rechten op ‘bedeling’, mede op last van de hogere
overheid, vastlegt. De bijstandsregeling anno 1855
ziet er dan als volgt uit:
‘Tarief van het te geven onderstand aan de algemeene
armen te Sijbekarspel over 1855, waarbij tevens de inwoning en verdere zaken van allerlei aard zal worden
begrepen als in de

1e Klasse een huisgezin van
10 personen per week f 6,2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

9
8
7
6
5
4
3
2
1

f 5,50
f 5.f 4,50
f 4,f 3,50
f 3,f 2,50
f 2,25
f 2,-

voorts onder bepaling dat bij de bedeeling vooral op
leeftijd, ligchaams kracht en van de bedeelden zal worden gelet, en den onderstand bij voorkeur in eetwaren,
brand stoffen, kleeding en liggingsstukken en zoo min
mogelijk in geld zal bestaan.’
Het zal duidelijk zijn dat deze regeling bepaald geen
vetpot was. Men verwachtte bovendien dat de armen, met de pet in de hand, nog dankbaar zouden
zijn.

Vroemoer
De vroedvrouw werd door de Stede Sijbekarspel
– Benningbroek aangesteld en door beide dorpen
betaald. Men heeft hier, zover is na te gaan, altijd
een vroedvrouw gehad. In de omliggende gemeenten was dit lang niet altijd het geval.
De wijze waarop de vroedvrouw functioneerde
was moeilijk door de ‘Heren’ te beoordelen, want
een bevalling was een vrouwenzaak, waar destijds
zelfs de chirurgijn niet aan te pas kwam. De echtgenoot wordt buiten de kraamkamer gehouden. Hij
heeft er niets te zoeken. Bij een bevalling is het de
vroedvrouw, geassisteerd door een schootster, die
de bevalling begeleidt. De kraamvrouw zit op de
schoot van een vrouw, de schootster. Zij spreekt
de kraamvrouw moed in en geeft massages om de
baby in de juiste ligging te krijgen. De kraamvrouw
ligt dus niet in een bed. Bedden heeft men op het
platteland nauwelijks. Men slaapt in een bedstee.
Hierin bevallen is onmogelijk als daarbij hulp nodig
is. Gaat er iets fout of ligt de baby zodanig dat de
kraamvrouw niet door de vroedvrouw verlost kan
worden, dan wordt overwogen de hulp van een chirurgijn in te roepen.Voordat de chirurgijn ter plaatse is, gaan vele uren verloren. Voor het leven van
kraamvrouw en kind moet dan worden gevreesd.
Als de chirurgijn hulp verleent, moet hij het op de
tast doen, want hij mag niet in de schoot van de
kraamvrouw kijken.
De vroedvrouw is meestal ongehuwd. In de volksmond wordt de vroedvrouw ook wel de ‘vroemoer’ genoemd. Door de Stede wordt zij betaald
en wordt haar een huisje beschikbaar gesteld. Het
vroedvrouw huisje heeft bij de herberg in het westeinde van Benningbroek gestaan.
Ook nadat de gemeente Sijbekarspel in 1812 de
oude ‘Stede Sijbekarspel - Benningbroek’ verving,
bleef de vroedvrouw in dienst van de gemeente.

22

Zij verdiende in de eerste helft van de negentiende
eeuw honderd gulden per jaar.

Vroedvrouw Aagje Cata
Op maandag 2 februari 1829 wordt Aagje Cata op
31-jarige leeftijd tot vroedvrouw aangesteld door
de raad van de gemeente. Bij de voordracht wordt
vermeld dat Aagje in Wognum geboren is en ‘huisvrouw is van Cornelis Speets de Verwer en Glazemaker dezer Gemeente’. Zij volgt Grietje Bakker
op die was overleden. Grietje was vanaf 31 januari
1789 de vroedvrouw van beide dorpen geweest.
In de keurboeken van Benningbroek wordt de functie van vroedvrouw regelmatig beschreven. Als in
1829 de benoeming van Aagje door de raad wordt
besproken (men noemt dit in de raadsverslagen ‘delibereereden’), wordt opnieuw een reglement opgesteld. Dit reglement is identiek aan het contract
dat Grietje veertig jaar eerder heeft ondertekend.
Omdat Aagje getrouwd is, krijgt zij in tegenstelling
tot haar voorgangsters geen vrij wonen aangeboden. Zelfs de beloning van honderd gulden per jaar
is, sinds de aanstelling van Grietje in 1789, niet veranderd. Het reglement, het is eigenlijk een soort
arbeidscontract, wordt dan als volgt geformuleerd:
1. De vroedvrouw zal gehouden zijn, om wanneer in de
gemeente bij eene op ’t uiterste zwanger vrouw werd
geroepen, aanstons bij gezondheijt daar heen te gaan.
2. de vroedvrouw zal zig ter aller tijd moeten bequaam
en in staat houden haar werk te kunnen verrigten, bijzonder zig ordentelijk bij een kraamvrouw gedraagen,
en alle qualijke practijken (te veel in gebruijk zijnde) zoo
veel in haar is te weeren.
3. de vroedvrouw zal gehouden zijn om na de geboorte
van ’t kind of kinderen nog bij de kraamvrouw zig op te
houden, teneijnde indien zulks nodig mocht zijn, dezelve
met raad of daad te assisteren, tenzij bij een anderen
zwangeren vrouw in deze gemeente werden gehaalt, in
dat geval zal de vroedvrouw direct na de geboorte van
’t kind van daar moeten vertrekken na de andere; maar
buiten de gemeente gehaalt werende, zal niet binnen
de twee uuren van de kraamvrouw mogen gaan, ten
ware met consent van dezelven, gelijk ook in alle gevallen de vroedvrouw wel eerder zal mogen vertrekken,
mits consent van de kraamvrouw hebben gekregen.
4. de vroedvrouw zal dus gehaalt werdende Exofficie
wel buiten de gemeente mogen gaan, maar zal gehou-

den zijn aanstons na de geboorte van ’t kind of kinderen weder terug te komen.
5. de vroedvrouw zal buiten haar ambt zig niet buiten de gemeente mogen begeven, tenzij alvorens bij
de vrouw of vrouwen te gaan, welke na haar gedagte
gedurenden haar absentie haar dienst van noden zou
kunnen zijn en aan dezels vrouw of vrouwen haar voornemen te kennen te geven, zullen in geval van consent
van dezelve krijgende, voor die tijd mogen vertrekken,
maar geen consent krijgende zal gehouden zijn binnen
de gemeente te blijven, dog zal de vroedvrouw in geval
van weijgering zig kunnen te adresseeren bij de burgemeester der gemeente, en haar bezwaren aan dezelve opgevende, zullende in geval van consent geeft,
voor dien tijd mogen vertrekken, op voorwaar dat zal
wanneer de vroedvrouw dit artikel overtreed indertijd
zal verbeuren drie gulden ten behoeve der armen algemeen van Sijbekarspel en Benningbroek, en daar en
bovenaan zodanige burger de costen betaalen, welke
dezelve genoodzaakt is geweest om haar absentie te
maken, ingeval dan zulken burger, of imand van zijnent
wegen aan ’t huis van de vroedvrouw is geweest
6. de vroedvrouw zal gehouden zijn tusschen ’t huis N
55 daar tans Jan Wijnker in woont te Sijbekarspel en
de brug bij de smits in Benningbroek (ter plaatse ligt nu,
2010, een duiker) te woonen
7. de vroedvrouw zal na het overlijden van haren man
Cornelis Speets verwer en Glazenmaker dezer gemeente; of het niet langer uitoefenen of te kunnen laten uitoefenen van verwer en glazenmaker als dan vrij inwoning genieten in het als nu genaamde vroedvrouwshuis
en eerder niet, en zullen als dan aan geen ander mogen
verhuren dan met consent van ’t gemeentebestuur.
8. de vroedvrouw zal van tractement daarenboven gemeten, jaarlijks van de gemeente
9. Sijbekarspel en Benningbroek Een Honderd Gulden .
in 2 februarij 1829.
10. de vroedvrouw komen te vertrekken zal voor haar
vertrek de burgemeester besoeken en in geval van sterven door deselfs erfgenamen binnen 14 dagen na haar
dood, op staffe drie gulden.
Er wordt in het raadsverslag met geen woord gerept over de opleiding of ervaring van Aagje Cata.
Zij zal ervaring als hulp bij bevallingen hebben
gehad, maar van enige opleiding mogen we niet
uitgaan. Aagje Cata heeft een goed inkomen met
haar jaarlijkse honderd gulden. Een boerenknecht
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verdiende destijds jaarlijks slechts vijftig gulden, de
burgemeester en de gemeentesecretaris ieder 150.
De burgemeester vervulde vaak een dubbelfunctie,
hij was dan tevens gemeentesecretaris. Het reglement laat zien dat Aagje pas de aangewezen woning
vrij van huur heeft, als haar man overleden is of niet
meer kan werken. Zolang Cornelis nog schildert zal
het echtpaar dus huur moeten betalen.
In het archief is niet te vinden hoeveel kinderen
dood geboren werden. Dit moet hier zijn meegevallen. Anders is het met het sterftecijfer van kinderen.
Het is niet ongewoon als in een gezin slechts 40%
van de geboren kinderen ouder wordt dan tien jaar.
Is een echtpaar niet vermogend, dan zijn kinderen
hun oudedagsvoorziening. Geen kinderen krijgen betekent dan armoede op latere leeftijd. Een echtpaar
moet dus meerdere kinderen krijgen. Kinderen zorgen voor hun ouders als zij dit niet meer zelf kunnen.
Deze regel heeft in Nederland gegolden tot na de
Tweede Wereldoorlog, toen onder minister-president W. Drees de AOW werd ingevoerd.

In de notulen van de gemeenteraad is niets te vinden over een aanstelling van Gerard Cornelis tot
gemeentearts door de gemeenteraad.
Hij is ‘heel- en verloskundige’ in Sijbekarspel. In de
volksmond wordt de dokterswoning het ‘witte huis’
van Benningbroek genoemd. Gerard Cornelis is in
Wognum geboren op 8 december 1827. Hij was dus
nog erg jong toen hij als huisarts in Benningbroek
een praktijk begon. Op 31 januari 1903 is Gerard
Cornelis van Balen Blanken in Benningbroek overleden.
In het doktersgezin zijn elf kinderen geboren tussen 1852 en 1871. De oudste zoon, opnieuw Gerard Cornelis genaamd, is de bekende Spanbroeker dokter, die later medeoprichter en eerste
voorzitter werd van het Historisch Genootschap
Oud West-Friesland. Het ‘witte huis’ is lang dokterswoning geweest. Na Van Balen Blanken heeft
dokter Kroeze hier zijn praktijk gehad. Dokter de
Vries laat daarna in de jaren dertig jaren van de
vorige eeuw een nieuwe dokterswoning bouwen
(Dr. de Vriesstraat 57).

Dokter Van Balen Blanken

Louis de Boer

In 1852 koopt Gerard Cornelis van Balen Blanken
een stuk grond van Sijvert Laan. Van Balen Blanken
wil zich in Sijbekarspel vestigen. De koper is daarvoor op 18 oktober 1851 in Zijpe getrouwd met
Yda Lanser. Gerard Cornelis laat op het gekochte
stuk grond een eenvoudig huis bouwen (nu Dokter
de Vriesstraat 16).

Dokter Van Balen Blanken
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Biografie van dokter Jacob de Vries
Dokter de Vries

Jacob de Vries is geboren in Hillegom op 28 september 1904. Hij overleed in Benningbroek op 6
december 1963. Het was in 1929 dat Jacob de
Vries als arts de praktijk van wijlen dokter G.A.
Koeze overnam. Hij heeft zijn praktijk hier ruim
dertig jaar uitgeoefend. Dat deed hij samen met
zijn vrouw Eltje van Linge, die de apotheek aan
huis verzorgde en ook een groot aandeel had in
de praktijk.
Naast zijn drukke praktijkwerkzaamheden, zette
de dokter zich ook in voor de voetbal. Hij beoefende deze sport niet alleen zelf, maar hij verrichtte ook de medische sportkeuringen, iets wat
onder zijn leiding tot stand was gekomen. Verder
waren er zijn verdiensten voor het Witte Kruis,
het Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en Vacantiekolonies, het Koningin Wilhelmina Fonds (kankerbestrijding) en hij leidde met
veel succes verschillende EHBO-cursussen.

Zeer geliefd
Het plaatselijke verenigingsleven had ook zijn
belangstelling. Hierin vervulde hij vaak een bestuursfunctie, zoals in de Floralia en het kerkbestuur der Nederlands Hervormde Gemeente in
Benningbroek. Op 23 april 1954 vierde hij onder
zeer grote belangstelling zijn 25-jarig jubileum als
huisarts. Hij was dan ook zeer geliefd bij zijn patiënten. Een ongeneeslijke ziekte maakte een einde
aan een vertrouwd en gewaardeerd arts.
Het gedeelte van Benningbroek waar hij zijn praktijk uitoefende, kreeg in 1965 de naam Dokter de
Vriesstraat als herinnering aan deze arts.
Gré Mantel-Visser

25
Een heldin uit Benningbroek
Via ons lid mevrouw G. Bontekoning-Clay, ontvingen wij een artikel uit dagblad Trouw van 7 mei
2012. Co Welgraven is de auteur van dit artikel dat
wij mochten overnemen in onze Kroniek.
Het verhaal over een vrouw die op 23 maart 1925
in het gezin van dominee J. Eiken te Benningbroek
werd geboren, zal bij weinigen meer bekend zijn.
Het gezin Eikema verhuisde in hetzelfde jaar (1925)
naar Witmarsum. Gedurende de oorlog 1940-1945
woonden zij in Zaandam.
Over de toen negentienjarige Hanneke Eikema
(1925-2012) en haar rol in het verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog, gaat de volgende geschiedenis die nimmer mag worden vergeten:

Hanneke Eikema
1925-2012

Onverschrokken verzetsheld
CO WELGRAVEN − 07/05/12, 00:00
In de stangen van haar fiets wist Hanneke Eikema
onvoorstelbaar veel geld te verstoppen, bestemd
voor onderduikers, stakers en verzetsmensen. De
Duitsers lieten die mooie meid ongemoeid.Tot drie
maanden voor de bevrijding.
Het had weinig gescheeld of aan het leven van Hanneke Eikema was al na negentien jaar een gewelddadig einde gekomen. Op een koude januaridag in
1945 stapte ze bepakt en bezakt een woning binnen op de Amsterdamse Leidsegracht. Twee SD’ers
besprongen haar en werkten haar tegen de grond.
De kolen en de spruiten die Hanneke bij zich droeg,
vielen op de vloer, een Duitse militair gleed er vloekend en tierend over uit.
In het pand was een vergadering belegd van de top
van het Nederlandse verzet, Hanneke had het geregeld, want dat was een van haar taken. De bijeenkomst was echter verraden. De deelnemers
werden gearresteerd. Een van hen was de 38-jarige
Walraven van Hall. Hij was in feite de leider van het
verzet, de negentienjarige Hanneke was zijn persoonlijk assistente. Ruim twee weken later kreeg
Van Hall de kogel, als represaille voor de dood van
een Duitse militair die door het verzet was neergeschoten. Hanneke onderging zware verhoren, en
werd luttele dagen voor de bevrijding vrijgelaten,
broodmager. Maar voor hetzelfde geld had ook zij
het verzetswerk met de dood moeten bekopen.

Hanneke Eikema, jongste van de twee dochters
van de vrijzinnig hervormde dominee Jan Eikema,
woonde tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zaandam. De predikant, fel gekant tegen de nazi’s (maar
ook tegen communisten), zocht in zijn preken
steeds de grenzen op en stond dan ook voortdurend in de belangstelling van de Duitse bezetter;
er ging zelfs een keer een rapport over hem naar
Berlijn. Er waren ook onderduikers in de pastorie.
Op een dag, toen Hanneke de avondklok was vergeten en zich in een bosje nabij haar ouderlijk huis
schuilhield voor Duitse militairen, zag ze hoe een
Joodse klasgenoot werd weggevoerd. Dat raakte
haar diep, ze kwam in tranen thuis. Een tijdje later
luisterde ze een gesprek af dat haar vader in zijn
studeerkamer had met een oudere dame. Daarin
vielen woorden als ‘ondergrondse’ en ‘verzet’. Toen
de vrouw de pastorie verliet, volgde Hanneke haar
en knoopte een gesprek aan: “Ik wil ook graag wat
doen.” De vrouw wimpelde haar af: “Je bent veel
te jong, ons werk is helemaal niet leuk, maar juist
gevaarlijk, ga gewoon naar school.”
Maar een paar maanden later, het was inmiddels
1943, zat ze er toch middenin: Hanneke bracht als
‘Ellie’ bonkaarten en vervalste identiteitsbewijzen
naar onderduikers, en hielp Joodse kinderen aan
schuiladressen. Ze viel op in de kringen van het verzet: ze had moed, beschikte over ijzeren zenuwen,
en was honderd procent zuiver op de graat.
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Eén zwakke kant had ze: schieten was niet haar
ding, de vele kogelgaten in de oefenruimte op zolder van de Zaanse pastorie waren daarvan het
bewijs.
In de zomer van 1944 werd ‘Miep’ (inmiddels haar
schuilnaam) voorgesteld aan haar stadsgenoot
Walraven van Hall, bankier van beroep en uitgegroeid tot de leider van de Ondergrondse. Hij
was ‘de olieman’, die de diverse stromingen in het
verzet bij elkaar wist te brengen. En hij was de
bedenker van een serie ingenieuze wisseltrucs in
de kelder van De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Daar werden, nota bene onder het oog van
de gehate bankpresident Rost van Tonningen, een
prominente NSB’er, vervalste schatkistpapieren
ingeruild voor de originele exemplaren die vervolgens keurig bij de gewone banken werden ingewisseld. Zo kwamen tientallen miljoenen guldens
vrij, onder andere nodig voor de gezinnen van de
spoorwegstakers (vanaf september 1944 lag het
spoor plat) en onderduikers.
Koeriersters brachten dat geld naar alle uithoeken van het land. Eén van hen was Hanneke Eikema. Voor tonnen, sommigen zeggen zelfs voor
miljoenen, zat er per rit verstopt in de stangen
van haar fiets, soms ook gewoon in haar fietstas.
Op een dag had ze het geld verstopt in een pakketje, met een strik eromheen, dat in het mandje
aan het stuur lag. Terwijl ze over de Veluwe fietste,
op houten banden, werd ze ingehaald door een
auto van de Wehrmacht. Of ze misschien voortgetrokken wilde worden? Dat wilde ze wel. Hanneke
hield zich vast aan het portier, en kon de trappers laten rusten. De soldaat reed haar lachend
en flirtend naar de IJssel, zonder ook maar een
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seconde argwaan te krijgen - hij was te zeer in
beslag genomen door die mooie meid, want dat
was ze. Bij de brug liet Hanneke los, fietste Zwolle
in en leverde het pakketje keurig bij het geheime
verdeelcentrum af.
Hanneke was niet alleen koerierster, maar ook de
rechterhand van Walraven van Hall, de bankier van
het verzet. Ze regelde alles voor hem: kantoor- en
vergaderruimte, voedsel, brandstof, bonnen. De samenwerking tussen de twee was perfect, aan een
half woord hadden ze genoeg. De persoonlijk assistente was efficiënt, doortastend en onverschrokken, Van Hall vertrouwde haar voor de volle honderd procent.
Op die januaridag 1945 ging het gruwelijk mis.
Hanneke hoorde pas na haar vrijlating begin mei
1945 dat Walraven van Hall was geëxecuteerd. Na
de bevrijding werd ze korte tijd bewaakster in een
interneringskamp voor NSB’ers. Ze werd ontvangen door koningin Wilhelmina op Paleis ‘t Loo, dat
was een erkenning voor haar verzetswerk. Maar
ze is nooit onderscheiden, dat wilde ze ook niet.

In Nederland kon ze niet meer aarden, het was
haar te kneuterig en bekrompen. De oude verhoudingen van voor de oorlog kwamen terug,
de doorbraak was allesbehalve een succes. Via
een advertentie kwam ze als hulp terecht in een
Zweeds adellijk gezin. Ze trouwde met een van
de zoons, een wetenschapper, die begin jaren vijftig een baan kon krijgen aan de universiteit van
Berkeley, bij San Francisco. Hanneke, inmiddels
moeder van vier kinderen van wie de oudste zoon
naar Walraven van Hall is vernoemd, stimuleerde
haar man te solliciteren.
In Amerika was ze net zo energiek als in Nederland. Ze pakte van alles op, maakte gebrandschil-

derde ramen voor kerken, maar zegde inhoudelijk
gesproken de kerk in feite vaarwel. Na een paar jaar
had ze het wel gezien in Californië en verhuisde
naar Montana, die ongerepte staat in het noordwesten van de VS waar het echte Amerika te vinden
is. Daar scheidde ze van haar Zweedse baron en
trouwde met een local met Indiaans bloed en een
Duitse naam, waardoor zij ineens Hanneke Ippisch
ging heten. Met hem dreef ze een succesvolle Bed
& Breakfast. Hanneke schreef in eenvoudig Engels
een boek over haar oorlogservaringen, Sky geheten. Die ervaringen gebruikte ze ook om in lezingen
te waarschuwen tegen het fascisme en het neonazisme dat af en toe in de VS de kop opsteekt. Na de
publicatie van het boek begon ze met haar kinderen
meer over de oorlog te praten.
Eens in de zoveel tijd kwam ze naar Europa, een
paar dagen bracht ze dan door bij haar familie in
Nederland.Van tevoren stuurde ze een programma
op met de dingen die ze wilde doen en zien. Dat
was een dwingende lijst waar strikt de hand aan
gehouden moest worden. Een kleine twee jaar geleden begon het Verzetsmuseum in Amsterdam met

de inrichting van een tentoonstelling over Walraven
van Hall. Hanneke, die in een tehuis voor alzheimerpatiënten was opgenomen, kon het niet meer aan
om daarvoor naar Nederland te komen. Een neef
kwam haar de spullen van de expositie laten zien,
dat vond ze prachtig.

Hanneke Eikema werd op 23 maart 1925 in Benningbroek-Sijbekarspel geboren. Ze overleed op 16
april 2012 in Missoula, Montana,VS.

Cees Bakker, Ben Peper, Chiel de Leeuw
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Het Sneekerpad en de nieuwbouw
De gemeente Sijbekarspel bestaat uit een langgerekte gemeente met de buurtschappen De Weere,
Achterwijzend, Kerkelaan, Hoogeland en Wijzend.
Verder zijn er de zijwegen als Abbekerkerweg
in Benningbroek en in Sijbekarspel het Sneekerpad waar de eerste nieuwbouw van de gemeente
kwam. De namen zijn veranderd.Vroeger hield men
zich met straatnamen nog niet op. Ook Sijbekarspel werd vroeger als Zijbecarspel geschreven en
de weg werd als ‘polderweg’ aangeduid. Later werd
het als Dorpsstraat geschreven met de S voor Sijbekarspel en de B voor Benningbroek vóór het
huisnummer.
Met ingang van januari 1965 kwam daar verandering in. Het werd voor de Dorpsstraat in Sijbekarspel Westerstraat en Dokter de Vriesstraat en
Oosterstraat in Benningbroek.
De Abbekerkerweg werd Tuinstraat en de nieuwbouw aan het Sneekerpad werd omgedoopt tot
Schoolstraat, dit vanwege de kleuterschool die net
was geopend.
De huisnummers veranderden weer eens en werden aangepast. Nu de even nummers aan de ene
kant en de oneven nummers aan de andere kant
van de weg. De eerste huisnummering dateert uit
de Franse tijd, zo rond 1800.
Fotobijschrift
xxxxxxxxxxxxx

Naam Sneekerpad
Hoe is de naam Sneekerpad ontstaan? Was het een
veldnaam van een stuk land of was het oorspronkelijk een familienaam? Op de kadasterkaart rond
1832 stond het niet als zodanig aangegeven, maar
wel als zijnde van de ‘Polder en wegenstel’. In notariële akten is er sprake van een ‘weg als weiland’,
maar wordt er niet gesproken van Sneekerpad.

Hoe nu verder?
In het bevolkingsregister van 1860-1880 komt
wel sinds 1859 het gezin voor van Cornelis Sneek
(1809-1887) als landbouwer aan het ‘Wijzenderpad’ met zijn vrouw Trijntje Braakman (1810-1896)
en hun kinderen Jacob (1837-), Jan 1840 en Maartje
(1847-1905). Na het overlijden van Cornelis Sneek
op 13 augustus 1887, vindt er een boedelbeschrijving plaats door notaris C. Donker te Benningbroek.
Daarin zien we wat de onroerende goederen zijn
ter grootte van 4 hectaren en 41 aren omschreven
als volgt: sectie
A278 huis en erf 10 aren
A235 weg als weiland 1 Ha 5 aren
A323 huis en erf 3 aren en 55 ca
A324 bouwland 3 Ha 22 aren 55 ca
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Verder als roerende goederen meubelen en huisraad, boerengereedschappen, veldproducten, vee en
hooi. De twee huizen zou je kunnen zien als een
stolp in tweeën bewoond en de weg als weiland
dat zich uitstrekt van het noorden zuidwaarts, naar
de Achterwijzend en dat wijst wel naar het Sneekerpad.
Trijntje Braakman vermaakt in 1895 bij testament
aan haar dochter Maartje en haar man Klaas Hoogland (1841-1909) uit bovenstaand bezit de secties
A278, A235, A323 en van de sectie A324 1 Ha 14
aren bouwland. Tevens het dorszeil en 25 van de
beste korenzakken voor ƒ 3750,- in te brengen in
de boedel van Trijntje.

Versnipperd
Op 6 september 1896 overlijdt Trijntje Braakman
in de Molenbuurt. Na haar overlijden volgt er nog
een publieke verkoop op 10 november 1896 van
roerende en onroerende goederen, waaronder
drie percelen bouw- en weiland. Het eerste werd
gekocht door Jacob Vriend voor ƒ1248,50 het
tweede door Jan Bakker Cz. voor ƒ1133,50 en het
derde door Tames Wijnker voor ƒ1029,- allen uit
Sijbekarspel. De percelen werden dus versnipperd
door de verschillende kopers.
Maartje Sneek is op 11 juni 1905 overleden. Twee
en een half jaar later, op 10 januari 1908, verkoopt
haar man Klaas Hoogland aan Dirk van der Gragt,
landbouwer te Berkhout en zijn tweede vrouw
Pietertje Hink en hun kinderen: de twee huizen,
een perceel bouwland en het perceel ‘weg’ voor
ƒ4972,-. Klaas Hoogland houdt er hypotheek op als
verkoper en tot zijn dood het recht van gebruik en
bewoning van een huis en erf. Klaas overlijdt op 29
september 1909.
Dirk van der Gragt houdt het in 1924 voor gezien
en op 27 november vindt er door notaris W. Rees
een publieke verkoop plaats van zijn bezit aan het
‘Sneekerpad’.Wanneer het Sneekerpad aan de naam
is gekomen is nog niet duidelijk. Opmerkelijk is wel
dat de familienaam Sneek wel een overeenkomst
kan hebben met de naam Sneekerpad. Gemeentelijk heeft men nog wel het plan om het Sneekerpad
nog eens door te trekken als fietspad via een tunnel naar het fietspad langs de A.C. de Graafweg.

Fam. Slatman

Onverhard karrenpad
De ‘weg’ als weiland was dus een onverhard karrenpad dat nogal wat onderhoud vergde. Alles moest
nog met de hand gebeuren, hydraulische kranen bestonden er nog niet in die tijd.
De weg als weiland strekte zich uit naar de Achterwijzend. Dat was toen ook alleen nog
maar een landpad. In 1898 kwam
daarover de aarden baan,
een tramweg voor de
tram van Wognum
naar Schagen. Toen de
tramlijn begin 1930
werd
opgeheven,
kwam er een autoweg.
Dat werd later de A.C. de
Graafweg.
In 1920 is er al een verzoek om het Sneekerpad te
verharden wegens ‘onbegaanbaarheid in den winter’. Het onderhoud wordt besproken in de raadsvergadering van Sijbekarspel op
7 september 1922. Daarin vraagt de heer Huy-

Fotobijschrift
xxxxxxxxxxxxx
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over gelegd worden. Voor de bewoners van dit
dorpsgedeelte betekent het een grote vooruitgang waardoor aan gerechtvaardigde klachten
een einde is gekomen.’

Fotobijschrift
xxxxxxxxxxxxx

Eerste nieuwbouw

gens om een kleine subsidie ‘ter
bestrijding der kosten verbonden aan de verbetering van het
Sneekerpad’. De Kogge verleent
reeds steun, terwijl de bewoners
zelf ook het nodige werk zullen
verzetten. Voor dit verzoek voelt
burgemeester G. Stapel ook wel.
De Kogge geeft de stenen en
laat de gemeente dan het extra
arbeidsloon betalen. Het voorstel
wordt aangenomen.
Fotobijschrift
xxxxxxxxxxxxx

Modderpoel
Bij een andere raadsvergadering, op 16 oktober
1930, komt een verzoek aan de orde van de bewoners van het ‘pad’ tot het plaatsen van een
lantaarn bij K. Vriend. Voorzitter G. Stapel deelt
mee dat B&W ‘zich eens van den toestand hebben
vergewist en van oordeel zijn dat de verlichting
daar wel iets te wensen overlaat’ en stellen voor
daarom aan dit verzoek te voldoen. Ook in het
Dagblad voor West-Friesland van vrijdag 2 mei
1952 wordt melding gemaakt dat het Sneekerpad
is verbeterd: ‘In de onhoudbare toestand langs
het zogenaamde Sneekerpad dat tot voor kort als
een grote modderpoel kan worden beschouwd,
is een belangrijke verbetering aangebracht. Voor
rekening van de gemeente is het “al oude pad”
door de firma J.Ooms en zonen te Avenhorn
geasfalteerd. Binnenkort zal er nog een teerlaag

Aan het Sneekerpad komt de eerste nieuwbouw
in Sijbekarspel. Begin 1959 kwamen twee al onbewoonbare woningen aan het Sneekerpad in
het gemeentelijke uitbreidingsplan onder de slopershamer om daarmede definitief te verdwijnen.
Hierdoor werd een geschikte plaats geschapen
voor de bouw van nieuwe woningen. Naast het
PTT-gebouwtje op Schoolstraat 3 kwam een dubbele woning: Schoolstraat 5 en 7. Daarnaast werd
door A. Heddes een bungalow gebouwd: Schoolstraat 9. Aan de andere kant van het PTT-gebouwtje was nog een terreintje voor de fokvereniging,
waar met behulp van een extra stukje grond van
Haakma in 1965 voor deze vereniging een huis
en kantoor werd gebouwd: Schoolstraat 1. Aan de
overkant kwamen twee dubbele woningen: nummer 2 en 4 en 6 en 8. Daarnaast kwam na veertien
jaar van plannen maken, eindelijk kleuterschool
De Kwekkelaar die op 1 oktober 1964 werd geopend (Schoolstraat 10).
Aan de overkant hiervan stond toen nog steeds
de stolp van de familie Slatman (eerder schilder
Arie Breed). Ook deze stolp ontkwam niet aan
de slopershamer. Toen de familie Slatman in 1971
naar Dongen verhuisde, werd de stolp door de
gemeente gesloopt. De stolp was kenmerkend
door zijn mooie voordeur. Deze was zelfs een
voorbeeld in het boek Landelijke Bouwkunst van
Brands Buis (zie pagina 362 daarin). Op het terrein van de boerderij kwam de woning van Piet
Kos, Schoolstraat 11. Dat was het einde van deze
straat.
Een ontwikkeling van landpad en Sneekerpad tot
Schoolstraat. Zo zien we hoe het in een dorp
daadwerkelijk kan veranderen.
Gré Mantel-Visser
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Herinneringen van Trijn Kuin-Smit
Nog nooit was ik in verzorgingshuis Zandhove in
Spanbroek geweest. Zoals gebruikelijk ga je hier
door elektrisch openende deuren naar binnen en ik
besloot ook maar met de lift te gaan naar de eerste
etage waar mevrouw Kuin al stond te wachten. Op
visite dus bij mevrouw Trijn Kuin-Smit. Ze woonde
jarenlang in Sijbekarspel aan de westkant van de
Westerstraat.

Trijn Kuin-Smit

In Midwoud werd ze op 4 februari 1926 geboren.
Ze woonde hier in een huis dat De Jantjes werd genoemd. Haar oom, van beroep huisschilder, had deze
naam verzonnen en op het huis aangebracht. De zus
en een broer van Trijn hadden namelijk de namen
Jantje en Jan.
Trijn ontmoette Piet Kuin op de kermis in Midwoud.
Na afloop van de kermis bracht hij haar, als een
echt galante ridder uit Sijbekarspel, naar huis. Met
die acht jaar oudere Piet trouwde ze in een paarse
chiffon jurk. Het paar ging in Sijbekarspel wonen en
kreeg drie zonen: Jan (1952) is nu huisschilder, Jaap
zag het levenslicht in 1954 en werkt in het Westfries
Gasthuis en Adrie (1955) was werkzaam bij Heddes
Bouwgroep.

Keurige verslagen
Piet werd huisschilder en Trijn ging op gymvereniging
De Westfries in Benningbroek. Ze werd ook lid van
de plattelandsvrouwen in Sijbekarspel. Later werd ze
secretaresse van deze vereniging en schreef ze keurige
verslagen. Zo werden ook door haar de provinciale
vergaderingen bezocht en schreef ze daarover verslagen. De eerste keren dat ze een verslag maakte, hielp
Piet haar. Later was dat niet meer nodig en schreef ze
erg kundige verslagen, heb ik van horen zeggen.
Trijn volgde ook met succes een middenstandscursus, gegeven door de heer Haage. Meester Haage was
rijksgecommitteerde en wist veel van rechts- en wetskennis volgens Trijn. Er deden twintig mensen aan de
cursus mee en Trijn was een van de achttien die met
een diploma naar huis gingen. Zij was meer van de
cijfers en Piet van de woorden.

Flessengas
Haar vader en haar opa hadden een landbouwcoöperatie mede opgericht. Haar vader was tuinder en inde
bijvoorbeeld ook de premies van de brandverzekering.
Er werd in huize Kuin op flessengas gekookt en op

gas koken is ze altijd blijven doen. Volgens haar Piet
beter dan zijn moeder, want er kwamen die eerste
maanden heel wat kilo’s bij. Ook nu eet ze lekker
met een groepje mensen in een ruimte die de Aanloop wordt genoemd. Trijn heeft vier jaar met Piet
in Zandhove gewoond, de laatste twee jaar was hij
helaas bedlegerig.

P. en J. Kuin
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wilde ze niet werken en voor die werd ingevoerd,
was Trijn er mee opgehouden.

Prins Bernhard

Doordat het dak en de zolder van het huis aan de
Westerstraat op een gegeven moment heel slecht
werden, moest de beslissing worden genomen het
ouderlijk huis te laten slopen en er een prachtige
bungalow neer te zetten.

Krotopruiming
De familie Kuin kwam in aanmerking voor krotopruiming en omdat er drie slaapkamers boven kwamen
en één beneden, kwamen ze ook nog in aanmerking
voor subsidie. Veel later hebben ze het huis aan een
Amerikaan en zijn vrouw verkocht.
Trijn ging zich ook bezighouden met enquête-onderzoeken voor NIPO. De groothandel en de industrie
wilden er via enquêtes achterkomen of de mensen in
West-Friesland geïnteresseerd waren in hun producten. Trijn ging hiervoor twee dagen in de week op de
fiets op pad. Liefst niet in het eigen dorp, vanwege de
soms wel erg persoonlijke vragen over inkomen en
dergelijke. Er werd een adres uitgezocht met daarbij
vier buren. Zo fietste ze heel West-Friesland door
van Opperdoes - waar alle straten in de rondte liepen - tot in de Langedijk, vanwaar de weg naar huis
toch wel moeilijk te vinden was. Hoorn vond ze erg
aantrekkelijk om naartoe te gaan. Met de computer

Piet had ondertussen zijn eigen werk. Hij deed onder
andere gemeentewerk en verzorgde ook het onderhoud aan het KI-station. Hier zou prins Bernhard
eens komen. Piet had gezorgd dat het gebouw er keurig bijstond, maar de prins kwam niet. De inkomsten
uit het bedrijf liepen terug, mede door de opkomst
van bouwmarkten. Mensen gingen daar naartoe, ondanks dat het behang na bestelling bij hem met een
paar dagen binnen was. Schilder Arend Koning uit
Benningbroek moest er ook ander werk naast doen.
Hij maakte muziek. In huize Kuin verdiende Trijn erbij
met haar enquêtes.
Er werden net als in veel andere huishoudens jassen
vermaakt: een oude jas gekeerd of van twee jassen
werd er één gemaakt met eventueel een teddy kraag.
Met geboortes in het dorp gaf Trijn ook wel eens iets
cadeau dat ze zelf had gemaakt. Mijn moeder herinnert zich bijvoorbeeld nog een jurkje, gemaakt van
witte stof met een bloemetje en een blauw kraagje,
voor mijn zusje. Breien doet Trijn nog steeds, momenteel is ze bezig aan een kussen voor op de bank.
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Materiaal om te kunnen handwerken moet nu van verder weg komen,
omdat de winkel aan de Waterkant is opgeheven.Voor de verkoping in
het verzorgingshuis worden sokken gebreid en ook voor liefhebbers in
nabije kring natuurlijk.

Dierbaar verleden
Vanwege haar slechte benen komt Trijn niet ver meer. Maar ze geniet
des te meer van bezoekjes van onder anderen haar kinderen, haar twee
kleindochters en haar schoondochter.
Trijn woont naar tevredenheid in Spanbroek, omringd door dingen uit een
dierbaar verleden zoals onder andere beelden en afbeeldingen van dieren
die gemaakt zijn door haar bekende zus Jantje.
Na een kopje thee, gezet in een pot uit het begin van haar trouwen, neem
ik na een gezellige middag weer afscheid van Trijn Kuin-Smit.
Els Haakma
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Jeugdherinneringen van Kees Raa (4)
Tegen het einde van september 1924 vestigden Willem
Raa, zijn vrouw Gielie de Jong en de nog wankel ter been
zijnde peuter Cor - schrijver van deze bijdrage - zich in
de slagerij in de Kerkebuurt van Sijbekarspel, die tot dan
toebehoorde aan Piet Scheer. Enkele jaren geleden begon
Kees Raa zijn jeugdherinneringen op te schrijven. Dit is
het vierde deel hiervan.
Het lezen van boeken nam vanaf mijn zevende jaar
veel tijd in beslag. De feesten in december en mijn
verjaardag leverden te weinig op om daarmee langdurig bezig te zijn. Geen nood, want de consistoriekamer van de kerk kende een bibliotheek die ook
kinderboeken bevatte. De familie Bijpost - en dan
in het bijzonder zoon Gerrit - had ook veel boeken
die mij interesseerden. Net als timmerman Leeuw en
de familie Zwaan, van wie Cor in zijn jeugd veel jongensboeken had verslonden, die onder het toeziend
oog van een opgezette jan-van-gent, in een prachtige
boekenkast stonden uitgestald. Ik heb jarenlang genoten van de toeschietelijkheid van onze buren.
Voor kranten kreeg ik belangstelling toen ik zo’n acht
jaar oud was. Mijn ouders waren abonnee van het
Nieuws van de dag, waarin de strip van Mickey en
Miepsie Mouse in het begin mijn aandacht trok.Tezamen met hun hond Jopie Spillebeen en koe Arabella
gingen zij onafgebroken de strijd aan met Knuppel
en Hinderlaag, geboefte van de ergste soort. Ik zal
tien jaar geweest zijn toen ik de voorpagina begon
te lezen. Zo heb ik op de voet het oplichtingschandaal gevolgd rond bankier Stavisky uit het Franse Bayonne, en ook de artikelen over politiek, waaronder
de escapades van Colijn omtrent de goudstandaard.
Niet te vergeten ook de ommekeer in het land van
onze oosterburen.
Maar bovenal het sportnieuws. Maandag was de topdag met zijn uitslagen en verslagen over de voetbalsport.

Maandagkranten
Mijn moeder was geabonneerd op de Enkhuizer
Courant, gemeenschappelijk met een boerenfamilie die bestond uit Trienke, Jan en Cor Groot. Beide
maandagkranten werden ook door de gebroeders
Bakker met meer dan normale aandacht gelezen en
dan in de eerste plaats de Enkhuizer, die het regionale nieuws beschreef, waaronder de afdeling waarin
D.E.S. uitkwam.

Languit lagen wij ’s avonds, na het vroege avondeten,
met de voor ons uitgespreide kranten op de vloer
van de huiskamer van de Bakkers. Commentaar en
discussie te over! Een heerlijke dag, die maandag!
De krant uit de Haringstad werd een dag later door
de knecht van vader bij de familie Groot bezorgd;
mocht hij geen gelegenheid hebben, dan rustte op
mij de taak het nieuwsblad af te leveren. Het uit de
Streek afkomstige gezin ontving mij steeds bijzonder
vriendelijk en beloonde mij soms met een in Enkhuizen gemaakte jodenkoek.
De hiervoor genoemde Cor Groot maakte deel uit
van het in Sijbekarspel beroemde rederijkersgezelschap Aurora. Toen er een toneelspel zou worden
opgevoerd, zelfs tweemaal met een tussenpoos van
een week, waarin twee jongens een rol zou worden
toebedeeld, werden witte Kees Stapel en ik verzocht
deel te nemen.
Cor, referendaris ten departemente, beeldde onze
vader uit. Vrouw Leeuw-Kistemaker was onze moeder. Het was de bedoeling dat Kees en ik, aan de ontbijttafel gezeten, ruzie zouden maken, waaruit een
vechtpartijtje zou voortspruiten. Een peulenschilletje voor twee onvervaarde knapen. Helaas, tijdens
het op de vloer voortgezette handgemeen trok één
van beiden aan het tafellaken zodat het laken en de
broodjes, de potten jam en het bestek op de vloer
terechtkwamen. De referendaris en zijn echtgenote,
oude rotten in het vak, slaagden er met een geïmproviseerde tekst in het vervolg weer op de rails te
krijgen. Mijn moeder die het spektakel volgde moet
het fiasco wel met rode konen hebben bekeken.
De tweede uitvoering verliep zoals het hoort; bij het
plaatsnemen aan tafel viel het wel op dat de vervangende jampotten van hun inhoud waren ontdaan.

Wrakken van schuitjes
De volwaardige fiets die mijn deel werd op mijn
achtste verjaardag, bracht langzamerhand een verandering teweeg in mijn doen en laten. Er waren verscheidene kinderen van mijn leeftijd en jaren ouder
die over een soortgelijk vervoermiddel beschikten.
Omdat ik bijna een kop groter was dan mijn leeftijdgenoten, ging ik ongemerkt vaker om met knapen
die wat ouder waren dan ik. Zo kon het gebeuren
dat ik met die anderen dikwijls wat langere tochten
maakte dan ik gewend was.
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Ons vaste clubje had een voorkeur voor een trip in
de pas drooggevallen Wieringermeer. Er liep vanuit
Aartswoud een bestrate weg, die in Den Oever eindigde. Er strekte zich voor zover het oog reikte een
vlakte uit waar hier en daar ‘polderjongens’ druk
bezig waren vaarten en sloten te graven, die later
de grenzen zouden vormen van de te verpachten
landerijen.
Maar onze belangstelling ging uit naar datgene wat
voordien aan het oog onttrokken was geweest:
wrakken van schuitjes die soms gedeeltelijk nog in
de blubber of de bodem waren verdwenen. Ook opvallend grote geraamtes van vissen, die volgens de
kenners in betere dagen bruinvissen waren geweest
en nog vele andere resten van voorwerpen die wij
niet konden thuis brengen, maar die wel veel stof
voor veronderstellingen opleverden.

Pietje Bell
Mijn kapper Laan was iemand in Benningbroek die
ook van een sigarenwinkel moest zien rond te komen. Hij woonde niet ver van café De Vergulde Vos
aan de andere kant van de weg, maar dan wel ‘inverdan’: een eindje van de straat. Voorzien van een
keurig kapsel ging ik, na een bezoek aan hem, weer
naar huis om na verloop van tijd terug te keren naar
de kappersstoel. Tevergeefs! De goede man was volgens een mij overhandigd bidplaatje ten hemel gevaren. De afbeelding loog er niet om; er was inderdaad
sprake van mijn betreurde kapper. Op de terugweg
schoot het mij te binnen dat Lies Waterdrinker, dicht
bij de Kistemakers, in een schuurtje achter het huis,
tegen een tarief van een dubbeltje, elke haardos bekwaam volgens de laatste mode tot in de puntjes
verzorgde.
Ik voegde daarom de daad bij de gedachte. Lies blij,
ik des te meer omdat ik voorlopig bevrijd was van
het aandringen door mijn moeder om er niet “als
een Pietje Bell” bij te lopen. Maar ook daarin kwam
verandering toen mijn vader er weer in geslaagd was
een klant in Opmeer, die Boes heette, te bepraten.
Deze Boes had een kapperswinkel en aangrenzend
een bedrijf in kachels, haarden en antraciet, eierkolen
en wat in het koude jaargetijde verder tot het dagelijks menu van een kachel behoort.
Ik ging graag naar of door Opmeer omdat het centrum met zijn grachtje en brug er zo vrolijk bij lag; als
een tekening van Anton Pieck.

Aan de andere kant van het bruggetje was de kantoorboekhandel van Taconis, waar ik een enkele keer
een kasboek of iets van dien aard moest kopen; ook
‘klantenboekjes’, pikzwart van
kleur en met als opdruk op
een wit etiket: W. Raa, Slagerij,
Sijbekarspel.
Nog ruimte te over om vanzelfsprekend ook de naam van
de klant op dat etiket te vermelden.
Bovendien was ik daar als ik
mijn klantenwijk in Opmeer,
Hoogwoud en de Gouw op
bevel van mijn vader moest bedienen, maar ook op weg naar
veearts Stapel in Spanbroek,
die een vergunning moest afgeven voor een noodslachting.
Zodra het slachten achter de
rug was, verscheen de assistent
van Stapel - keurmeester Mul - ter plaatse om vast
te stellen of het vlees wel de toets van de kritiek
kon doorstaan. Zo niet, dan verdween het onder afkeurend gemompel van Mul in de daartoe ingerichte
grote achterbak van zijn knalgele auto. Op de heer
Mul rustte de taak zijn soms kwalijk riekende lading
naar een destructiebedrijf over te brengen.

Feestend Opmeer
In Opmeer vond jaarlijks een grote veetentoonstelling plaats, evenals een harddraverij. Natuurlijk mocht
ik niet ontbreken en met een paar vrienden ging het
daarheen. De harddraverij, evenals de tentoonstelling, moesten we gezien de toegangsprijzen wel links
laten liggen. De aangrenzende kermis had onze volle
aandacht. En al had mijn vader mij bij het vertrek
zijn klassieke vraag gesteld of ik wel “money in the
pocket” had – het enige Engels dat hem ten dienste stond - en die vraag, zonder het antwoord af te
wachten, met wat dubbeltjes beloond had, togen wij
naar het feestende Opmeer. Een kermis is een duur
festijn en al spoedig had mijn kas, één eenzame cent
daargelaten, het aanzien van een kaalgeplukte kip.
Aangekomen bij een Volendammer liep het water
mij in de mond en de visstal-eigenaar vroeg mij of ik
al een besluit had genomen. Het goedkoopste aaltje
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kostte drie cent, een veelvoud van mijn nog resterende bezit, hetgeen ik hem vertelde. Gelet op de
overgebleven voorraad had hij zichtbaar een flinke
winst geboekt en zonder verder een debat aan te
gaan gaf de wijdbroek mij het zo begeerde palinkje:
“Nou, vooruit, omdat jij het bent.” Dat gebaar bracht
mij ertoe te besluiten om welke Volendammer dan
ook nooit een strobreed in de weg te leggen.

mensdom. Zodra er ook maar een hand te dicht bij
de kooi kwam, ging hij zodanig verzitten dat hij met
zijn bovenmaatse snavel aan elke vermeende belager
een venijnige pik zou kunnen uitdelen.
De thuisreis verliep langzaam en de afstand leek dubbel zo groot; toen ik weer in veilige haven was aangeland, kon ik met recht zeggen, dat ik ‘beestachtig’
moe was.

Hokkelingen

De winter van 1933

Dat men Hoorn ook op een alternatieve manier kon
bereiken, bewees de jaarlijkse veemarkt wel. Buurman Gerrit Vriend die een overschot aan hokkelingen had, ging deze zelf verkopen op de jaarlijkse veemarkt en nodigde Simon Bakker en mij uit de dieren
te voet te volgen. Buurman gaf ons een veestok om
de vier of vijf dieren zo nodig een tik te geven als zij
dreigden de juiste richting uit het oog te verliezen.
Zo ging het op klompen van de Kerkebuurt naar de
Molenbuurt en Benningbroek via de afslag bij de wagenmakerij van Valentijn in de richting van Wognum.
Dwars door het dorp naar de Kromme Elleboog. Na
de twee bochten te hebben genomen kwam langzamerhand – want traag verliep het – het Keern in
zicht, de toegangsweg naar het oude stadsdeel van
Hoorn waar de veemarkt zich bevond.
Even een korte blik op het huis van Oom Willem
Over de Linden, die toen nog op nummer 11 tegenover de fraaie watertoren woonde, die als twee
druppels water leek op een toren van het schaakspel.
De markt kwam nu spoedig in zicht en omdat Gerrit bij zijn handelswaar achter bleef, bezochten Siem
en ik een andere markt waar manufacturen, kleding
en ook groenten, kaas en andere gerechten de boventoon voerden. Wij vermaakten ons best en kwamen bij terugkomst op de veemarkt een opgewekte
buurman Vriend tegen, die zichtbaar goede zaken
had gedaan, al zou hij dat als geboren en getogen
Westfries niet graag toegeven.
Wel nodigde hij ons uit samen een bezoek te brengen aan café Picard aan het Kleine Noord, dat ik al
een paar keer met mijn ouders had bezocht toen
wij aan circusvoorstellingen dorstige kelen hadden
overgehouden.
Het café viel gemakkelijk te herkennen omdat daar,
niet ver van een van de ramen, een zeer grote kooi
was opgesteld die een papegaai van de ara-soort
herbergde. De vogel had duidelijk een afkeer van het

Ja, die schaatssport toch! Na de uiterst koude winter
van 1929 kwamen de schaatsen nauwelijks meer uit
het vet door gekwakkel. Gelukkig voor hen die zich
op een bevroren sloot of vaart thuis voelen, was de
winter van 1933 er één om op herhaling te gaan.
Op en langs de Veeken was het enkele weken een
drukte van belang en konden zonder haperingen
voorgenomen wedstrijden worden afgewerkt.
Het koek-en-zopie-tentje stond weer op zijn vertrouwde plaats en bood de dorstige of hongerige
sporters datgene waarvan men op het ijs dubbel kon
genieten.
Hardrijden in enkele categorieën, priksleewedstrijden en schoonrijden: alles passeerde de revue. Degenen die prijzen wonnen, stelden deze ter beschikking
van dorpsgenoten die betere tijden hadden gekend.
Alles in natura, in veel gevallen gratis door middenstanders afgestaan. Zoals erwten, bonen, fruit, spek,
wat snoeperijen; eierkolen en briketten, die een te
kille kamer van meer warmte zouden kunnen voorzien.
Als de dooi het einde van de winter inluidde nam
het ijs langzaam zijn oorspronkelijke vloeibare vorm
weer aan. Voor de jongeren het sein om de natuur
een handje te helpen en over te gaan tot het zogenoemde ‘skossie trappe’.
Wie niet vlug genoeg was deed er goed aan, ter
voorkoming van kletsnatte kleren, zijn beurt voorbij te laten gaan. Het duurde slechts enkele dagen
eer het karwei was geklaard, omdat de overgebleven
schotsen te klein van stuk waren geworden om die
nog te gebruiken voor het vervolgen van onze overtochten.
Onze moeders slaakten bij het horen van dat laatste
nieuws een zucht van verlichting, maar velen onder
hen zullen nog wel voor het laatst een wasje hebben
moeten doen als weer zo’n druipende nakomeling
schuldbewust het huis naderde.
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Ongeoorloofde afwezigheid
Een paar weken voor ons vertrek uit het West-Friese land brak in maart 1935, tijdens de middagpauze
van onze Benningbroekse school, brand uit in het
huis van Albers in het Noordend van Sijbekarspel.
Dat opwindende nieuws hoorden wij van enkele
brandweerlieden, die zich met hun blusauto in de
richting van de vuurhaard spoedden ter ondersteuning van hun collega’s. Zonder ons verder om onze
schoolplicht te bekommeren, sprongen een aantal
bovenmatig geïnteresseerden op hun fietsen om zo
spoedig mogelijk het spektakel te kunnen meemaken. Ik maakte ook deel uit van die expeditie.
Het blussen duurde nogal lang. Zo lang dat het geen
zin had meester Sasburg alsnog in te lichten omtrent onze ongeoorloofde afwezigheid. Hij zou het
wel van de brave achterblijvers hebben gehoord!
De volgende ochtend met zijn achten voor het
gerecht. De edelachtbare heer Sasburg, die zowel
de rol van aanklager als die van rechter vervulde,
veroordeelde ons tot het maken van vijftig duidelijk te schrijven strafregels. Verder dienden wij een
brief aan onze ouders te geven, waarin omstandig
werd uiteengezet dat wij onze schoolplicht hadden
verzuimd en dat onze ouders, gelet op het daarover
in de schoolwet bepaalde, daaraan schuldig waren.
Wij konden ons dus beperken tot het inleveren van
vijftig eigenhandig geschreven strafregels, waarvan
de tekst een onvriendelijke dreiging bevatte.

Kippenvel en bonkend hart
Begrafenissen waren een nagel aan mijn eigen denkbeeldige doodkist. De schrik sloeg mij om het hart
wanneer ik hoorde dat een dergelijke plechtigheid
zou plaatsvinden.
Het aanzeggen van het overlijden van iemand die
achter de hervormde kerk een laatste rustplaats
zou vinden, nam koster Piet Bakker voor zijn rekening, gekleed in een passend driedelig kostuum en
met een hoge hoed op, die ook wel als kachelpijp
werd betiteld.
De verdere voorbereidselen voor het gebeuren
vonden in een bergruimte onder de kerktoren
plaats, zoals het gereedmaken van de baar en de
aankleding voor de kerk indien er een rouwdienst
zou worden gehouden.Voordat de met één of twee
zwart gedrapeerde paarden bespannen koets zich
in beweging zette, werden langs het te overbruggen

traject door veel bewoners de gordijnen gesloten.
Ter plaatse aangekomen namen zes dragers de kist
op hun schouders, om vooraf gegaan door de koster, de laatste meters naar de kerk of het kerkhof
af te leggen.
Mijn nieuwsgierigheid overwon toch mijn afkeer,
dus gluurde ik stiekem door een kier tussen de
gordijnen naar hetgeen zich op korte afstand voltrok, ondanks de
verschijnselen van
kippenvel en een
bonkend hart.
Op zekere dag verdronk een kindje
van een paar jaar
oud, dat in de avonduren ter aarde zou
worden
besteld.
Omdat mijn moeder afkerig was van
mijn gegluur, sloop
ik onopvallend naar
een plekje op de
hoek van de achterkant van de slachtplaats, vanwaar ik ooggetuige was
van deze intrieste uitvaart. Dezelfde verschijnselen
deden zich opnieuw bij mij voor. Een psycholoog
zou er wel een wetenschappelijke uitdrukking voor
hebben kunnen vinden.
Toen dominee Hamilton, die door vele inwoners
van Benningbroek en Sijbekarspel bewonderd
werd, kwam te overlijden, bleek dat hij in zijn vorige standplaats Bergum wenste te worden begraven. Hij werd per lijkauto op een woensdagmiddag
overgebracht.
De auto reed langzaam door beide dorpen om
voor onze kerk korte tijd halt te houden; het voertuig verdween daarna uit het gezichtsveld, velen
met een droevig gevoel achterlatend.
Deze gebeurtenis speelde zich jaren na mijn eerste ervaringen af en misschien juist daarom hadden
die intussen plaats gemaakt voor een pijnlijk gevoel,
zonder de onaangename verschijnselen.
(Wordt vervolgd in de volgende Kroniek.)
Kees Raa (La Nucìa)

Anton Bakker,
Simon Bakker,
Kees Raa,
Grietje Bakker
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Zo was het, zo is het

Benningbroek Zuivelfabriek in 1923

Benningbroek Rood
diervoeders Zuivelfabriek
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Gezin uit Benningbroek op straat gezet
In de Nieuwe Hoornsche Courant van zaterdag 28 juli 1928, stond een bericht dat deze krant had overgenomen
uit De Telegraaf. Ik vond dit bericht in het Westfries Archief en heb het hier voor u opgetekend:

‘Voor ongeveer een jaar geleden vestigde zich te Benningbroek-Sijbekarspel het echtpaar B.
Man, vrouw en drie kinderen, de laatste allen jongens tussen 8 en 12 jaar. Zij kwamen uit de gemeente Abbekerk, de man was boerenarbeider. Het echtelijk leven was echter slecht, dat de man zijn vrouw verliet.
Hij moet thans werkzaam zijn te Hilversum. De drie kinderen bleven bij de moeder. Zij verdiende den
kost zoveel mogelijk met hier en daar uit werken te gaan, de laatste tijd met het plukken van bessen. De
vrouw kreeg bij den veehouder B. een tamelijk grote huurschuld. Haar was aangezegd deze aan te zuiveren,
maar daarom bekommerde zij zich niet. Het gevolg was dat de vrouw jl. vrijdag het huis werd uitgezet.
De burgemeester met het geval in kennis gesteld wees haar als een standplaats voor haar inboedel een
gemeente erf aan, liggend in de Kerkelaan bij de Ned. Herv. Kerk te Benningbroek. Daar verbleef zij dien
dag, maar toen zij ’s avonds nog geen beschutting had, werd haar door den burgemeester als verblijfplaats
een arbeiderswoning aangewezen, die leeg stond. De vrouw verkoos daar niet in te gaan, maar stelde als
eisch dat zij moest wonen in de leegstaande pastorie van de kerk. De burgemeester heeft haar de sleutels
van de arbeiderswoning aangeboden waarbij hij opmerkte dat zij anders onder de bloten hemel moest
verblijven.Ten slotte stemde de vrouw toe en ging in de woning. Den anderen dag echter verliet zij dat huis
weer en sloeg haar bivak ten andere male op op het gemeente erf aan de Kerkelaan. Overdag ging ze weer
bessenplukken terwijl de kinderen hier en daar rondzwierven.Tegen de avond, toen de vrouw van het werk
terug keerde ging zij haar eten bereiden en begon daarvoor een vuurtje te stoken. Voor de omliggende
perceelen stak daarin brandgevaar en wederom wees de burgemeester haar de arbeiderswoning aan. De
vrouw weigerde pertinent erop in te gaan, waarop de burgemeester een vrachtauto liet komen en den
inboedel deed verhuizen naar een stuk weide (De Wijzend) waar de vrouw geen kwaad kon verrichten.
Daar vertoeft zij thans nog onder den blote hemel. Zij heeft gezegd den inspecteur der volkshuisvesting te
zullen verzoeken de haar ter beschikking gestelde woning af te keuren. De vrouw heeft intussen, naar wij
vernemen, zich bereid verklaard voor een bedrag van ƒ1000,- de gemeente te verlaten.’
Gré Mantel-Visser
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