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Voorwoord
Beste leden en lezers,
Wat gaat een jaar toch snel en wat zijn de tien jaar van onze historische vereniging
toch ook omgevlogen. In al die jaren is er veel gebeurd, binnen de vereniging en
om ons heen. Anneke Helder schreef voor deze Kroniek een mooie terugblik.
Ons tienjarige bestaan willen we op gepaste wijze vieren, met wat lekkers, iets
leuks en een heel bijzondere spreker: de heer Wiebe Wieling, voorzitter van de
vereniging De Friesche Elf Steden. Bij zijn lezing op 12 november sluiten enkele
verhalen in deze Kroniek aan. Zo schreven Gré Mantel-Visser en Annie VlaarOudeman over de lange strenge winter van 1963 en de daarmee gepaard gaande
schaatstochten en ontberingen.
Dit jaar is het jaar van de boerderij, vandaar ook een paar verhalen over boerderijen. Louis de Boer beschreef
de bouwkundige geschiedenis van zijn stolp aan de Dr. de Vriesstraat en van de inmiddels overleden Cees G.
Stapel is het verhaal over een van de oudste boerderijen in Sijbekarspel, die op Westerstraat 72.
Verder leest u in deze Kroniek ook weer een vervolg op de jeugdherinneringen van Kees Raa, een verhaal van
Gré Mantel-Visser over de carrosserie/wagenmakerij annex herberg Het Stations Koffiehuis op de T-splitsing
bij de Nieuweweg en een verhaal van Chiel de Leeuw over propaganda in de Tweede Wereldoorlog.
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 kijken terug op een aantal succesvolle activiteiten, zoals onze jaarlijkse dauwtrapwandeling. Na een
‘koppie’ in De Roode Leeuw voerde Cees Stins ons ‘s morgens vroeg dwars door de landerijen. Als afsluiting
kregen we een uitgebreid ontbijt in De Roode Leeuw.
Op de Open Monumentendag (thema ‘Macht en pracht’) op zaterdag 14 september, namen talloze bezoekers
een kijkje in de twee kerken van onze dorpen en enkele boerderijen. Foto’s hiervan ziet u ook in deze
Kroniek. U kunt trouwens ook eens op onze website kijken (www.lijnendoordetijd.nl )voor foto’s en andere
informatie over onze vereniging.
Het ‘Skouwerkloppie’ gaat dit jaar naar Piet Kos, voor zijn tomeloze inzet voor ons dorp, het verenigingsleven
en het dorpshuis de Vang.
Helaas zijn er weer een paar van onze leden overleden: mevrouw Bart, Frans Helder en Gerdina
Bontekoning. Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden.
Er zijn ook weer nieuwe leden bijgekomen en zo blijven we op een totaal van tweehonderd
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 en ze eens mee kunnen nemen naar een van
onze avonden.
De eerste Kroniek 2013 is samen met het jubileumcadeau (5
historische ansichtkaarten) aangeboden aan Leentje Linders
na afloop van een gezellig West-Fries stamppotbuffet in
café De Roode Leeuw.
Ik wens u allen veel leesplezier met deze Kroniek 2013.
Lou Klaver, voorzitter
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Tien jaar ‘Lijnen door de tijd’
Op veertien augustus 2003 kwamen vijf initiatiefnemers: Lou Klaver, Peter Timmerman,Anneke Helder,
Peter Sasburg en Leentje Linders, bijeen bij notaris
A.W.M. Overtoom in Benningbroek.
Op deze historische dag werd de Historische
Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek opgericht
met als doel: ‘Bij te dragen tot het welzijn van de
bevolking in Sijbekarspel/Benningbroek en van hen
die zich daarbij betrokken voelen. Speciaal door
het bevorderen van de kennis van de geschiedenis
van beide dorpen en omgeving en van het
historisch streekeigene met de daarin optredende
veranderingen.’ Na het
ondertekenen van de
oprichtingsakte werd ter
plekke de champagnefles
geopend en werd er
geklonken op de aanvang
en de toekomst van deze
historische vereniging.
Dezelfde vijf personen
vormden in dat jaar het
eerste bestuur. Nu, tien jaar
later, bestaat het bestuur
uit: Lou Klaver, voorzitter;
Anneke Helder, secretaris;
Jelte
Oosterkamp,
penningmeester en Annie Vlaar-Oudeman, Bart
Spruit en Annelies Timmerman, lid.
Leden werven
Enthousiast werd begonnen met het organiseren
en opstarten van diverse activiteiten.
Actief werd ingezet op het leden werven en met
succes.In 2007 konden we het 200ste lid verwelkomen
en sindsdien zijn we op dit ledenaantal gebleven.

Lezingen en presentaties
De eerste activiteit voor leden was een lezing in
februari 2004, gehouden door ons verenigingslid
Cees Stins. Boeiend vertelde hij over ondermeer
zijn betrokkenheid bij de waterhuishouding van
de regio: ‘Tussen wind en water’. In september
werd een Kunst en Kitsch-avond gehouden met
museumconservator Carel de Jong. En in november
hield Gré Mantel-Visser een lezing over haar hobby
genealogie.
Sindsdien zijn er nog vele lezingen gehouden,
zowel door leden als mensen van buiten. Teveel
om allemaal op te noemen maar enkele wil ik hier
wel noemen: ‘Pronkkamers’ door kunsthistoricus
Harold B.E. Bos, ‘60 miljoen vleermuizen’ door
Cees Bakker, ‘Molen De Haan’ door Klaas de
Leeuw, ‘De stolp Dr. de Vriesstr. 12’ door ir. A. de
Boer, ‘Toch chocolade in de oorlog’ door Chiel de
Leeuw, ‘Onderduik in West-Friesland’ door Peter
Sasburg, ‘Westfriese kleding en sieraden’ door
Conny Stolk-van Veen en Gerianne Helder-Dekker,
‘Oude landkaarten’ door archivaris Jan de Bruin
en in 2013 een lezing door Ad Gieling over ‘Geld
uit Medemblik’. Deze lezingen worden doorgaans
gehouden in het voorjaar, na de jaarvergadering
en tijdens de ledenbijeenkomst in het najaar. De
lezingen werden afgewisseld met optredens van
onder anderen Ina Broekhuizen-Slot met een
voordracht van haar West-Friese gedichten, een
conference door Piet Zee en zang en muziek door
Gerda Govers en Wil Luiken.
Dauwtrappen
Vanaf 2005 wordt jaarlijks de dauwtrap wandeling
georganiseerd op luilakdag. Prachtige wandelingen
zijn er geweest over ’t oude land en kerkepaden.
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Vroeg opstaan en genieten van de natuur, daar gaat
het om. Altijd onder begeleiding van een gids. Een
van onze leden.
Cees Stins heeft de eerste en de laatste dauwtrap
begeleid en verteld over alles wat groeit en bloeit.
Peter Timmerman heeft diverse keren boeiend
verteld over de geschiedenis van het landschap en
de verandering van landschap en natuur. Nic Vlaar
was in 2012 de gids, toen de route over zijn land
liep en in de omgeving van de Dr.de Vriesstraat.
Tijdens de wandelingen werd ondermeer een
bezoek gebracht aan de bloemenkas van de familie
Mol, de koestal van Elroy Stins en het bedrijf van
Peter Feld, die vertelde over zijn zaadteelt en
fruittuin. Natuurlijk werd er hier ook een blik
geworpen in de oude kelder, de verstopplaats
van waardevolle papieren van onderduikers, die
hier huisden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De
wandeling wordt altijd afgesloten met een ontbijt in
De Roode Leeuw.
Dorpsfilm
In 2004 is reeds een opzet gemaakt
voor een nieuwe dorpsfilm/
documentaire, die vervolgens in
2006-2007 is gerealiseerd. Deze
film is gemaakt door Klavervideo
en uitgeverij Peter Sasburg. Onder
grote belangstelling werd op 24
november 2006 het eerste deel
van de film gepresenteerd. Een
jaar later het tweede deel.
Kroniek
In 2004 kwam de eerste Kroniek uit met mooie
verhalen door en over onze dorpsbewoners.
In november 2008 werd een jubileumuitgave
gepresenteerd en nu leest u de tiende uitgave. We
hopen nog lang deze Kroniek jaarlijks te kunnen
realiseren.
Skouwerkloppie
Ter bevordering van de actuele activiteiten in ons
dorp wordt iemand die zeer actief is op dit gebied
in het zonnetje gezet met een oorkonde, het
zogenaamde ‘Skouwerkloppie’.
Personen die hiervoor in aanmerking zijn gekomen
zijn achtereenvolgens: Piet Scholten, Dirk Broers,
Yvon Nieuweboer-Oudt, Bertus Bontekoning,

Marijtje Posch, Bob en Jantien Dekker, Leny OudtHottentot en Peter Timmerman postuum.
Dorpsvlag
In samenwerking met de dorpsraad is een dorpsvlag
gerealiseerd. Met behulp van gemeentelijke subsidie
konden we tien vlaggen laten maken. Dinsdag 12
augustus 2008 was de presentatie van de dorpsvlag.
Conny Stolk als Benningbroeker kaasvrouw en
Peter Vlaar met paard en kaasbrik, brachten de
vlag naar het schoolplein bij De Kraaienboom. In
aanwezigheid van de pers en wethouder Gutter
werd de vlag gehesen door de jongste en de oudste
leerling. Voor alle leerlingen was er
een herinneringsvaantje en een stuk
kaas. Op 21 november - tijdens de
ledenbijeenkomst - werden vlaggen
uitgereikt aan gemeente, basisschool,
dorpsraad,
voetbalvereniging,
zwembad, manege, dorpshuis en De
Roode Leeuw.
Exposities
In 2007 is een wisseltentoonstelling
gerealiseerd in de consistoriekamer
van het Witte Kerkje. De expositie
werd geopend tijdens onze ledenbijeenkomst op
23 november door Margje Jonker-Vos. De expositie
werd en wordt voornamelijk samengesteld uit
voorwerpen die zijn geschonken aan de vereniging.
In 2008 is tevens gelegenheid geweest voor bezoek
op iedere zondag van de maand van april tot
oktober. Op 13 en 14 december 2008 is tijdens
de kerstfair een mooie expositie georganiseerd
van kerststallen. Dertig mooie, oude en nieuwere
kerststallen waren te bezichtigen. Bij iedere stal
was de geschiedenis van de betreffende stal te
lezen. Er was grote belangstelling en waardering
voor dit initiatief. In 2011 was tijdens Open
Monumentendag in september een tentoonstelling
in de consistoriekamer ingericht over de brandweer
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van Sijbekarspel/Benningbroek. Een jaar later was
tijdens Monumentendag een tentoonstelling te zien
van oude tractoren op het erf van Lou Klaver.
Fietstochten
Na een succesvolle fietstocht in 2003 werd in
2005 wederom een fietstocht georganiseerd in
samenwerking met de historische clubs van het
toenmalige Noorder-Koggenland. Deze tocht werd
op 17 september gehouden met als thema: ‘De
loop van het water’. In 2008 werd in samenwerking
met Stichting De Cromme Leeck een fietstocht
langs kerken georganiseerd in het kader van
Religieus Erfgoed. Op Monumentendag 2012
kon men in Sijbekarspel en Benningbroek fietsen
langs monumentale bomen, stolpen en woningen,
geschilderd in het Westfries groen aan de hand van
opgestelde informatie. Dit was in het kader van het
thema ‘Groen van toen’.
Open Monumentendag
Vanaf 2011 wordt jaarlijks een Open Monumentendag georganiseerd in samenwerking met de
commissie Open Monumenten van de gemeente
Medemblik. Bezoekers krijgen de gelegenheid bei-

Bij Saskia Vriend

de kerkjes te bezoeken en kennis te maken met
exposities, orgelmuziek en diverse presentaties.
Jaarlijks zijn er een of meer stolpen te bezichtigen.
De belangstelling hiervoor is groot. Dat men in de
gelegenheid wordt gesteld om oude stolpen te bekijken en verhalen van bewoners te horen, wordt
zeer gewaardeerd.
Excursie en aanmoedigingsprijs
In 2005 hebben we een excursie georganiseerd
naar het Westfries Archief. Met drieëntwintig
belangstellenden hebben we kennis gemaakt met dit
archief. Archivaris Jan de Bruin heeft ons ontvangen
en zeer boeiend verteld en veel laten zien.
Op 20 oktober 2002 kreeg tijdens de Hollanddag
in Leimuiden het bestuur van onze vereniging de
aanmoedigingsprijs. Deze prijs was bedoeld voor
een nog jonge actieve historische vereniging. We
waren vereerd dat wij hiervoor in aanmerking
kwamen. Met recht een stimulans. We bestaan nu
inmiddels tien jaar en we hopen nog vele jaren
door te gaan.
Anneke Helder
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De bouwkundige geschiedenis van Dr. de Vriesstraat 12
Alhoewel niet bekend is wanneer precies de
boerderij aan de Dr. de Vriesstraat 12 gebouwd is,
kunnen we toch vrij nauwkeurig haar bouwkundige
geschiedenis bepalen. Uit grondboringen weten
we dat, voordat de boerderij werd gebouwd, er
oorspronkelijk een wegsloot heeft gelegen voor
en naast het perceel waarop werd gebouwd. Aan
de oostzijde van de boerderij ligt nog een restant
van de wegsloot. Deze sloot liep dus voor de
boerderij langs en boog daarna haaks af naar de
Achterwijzend. Hierdoor zou het perceel waarop
men de boerderij wilde bouwen, slechts door
middel van een brug bereikbaar zijn geweest. Dit
moet de oorspronkelijke ontginningsverkaveling
zijn geweest. In de kadastrale kaart van 1832 is
nog duidelijk te zien dat de eigendomsgrens aan
de straatzijde toentertijd nog over de huidige weg
heeft gelegen. Deze grens moet het hart van de
vroegere wegsloot zijn geweest.
Bouw zeventiende eeuw
Het verloop van de wegsloot is door middel van
grondboringen vastgesteld. Niet onderzocht is het
materiaal dat men voor het gedeeltelijk dempen
van de sloot heeft gebruikt. Mogelijk dat hieruit een
datering zou kunnen volgen waaruit blijkt wanneer
precies de bouw heeft plaatsgevonden. Bij het
uitzetten van de boerderij heeft men voldoende
afstand genomen tot beide sloten bij het graven van
de fundering. Voor de fundering zijn grootformaat
geelrood gevlamde nieuwe stenen gebruikt. Deze
klinkers zijn na het eerste kwart van de zeventiende
eeuw nergens meer als nieuwe stenen toegepast. De
voorgevel staat niet haaks op de oost- en westgevel.
Er is dus zoveel mogelijk in de noordwestelijke
hoek van het perceel gebouwd. Hierdoor kon men
de zuidoostelijke hoek van de boerderij op de daar
aanwezige kreekrug bouwen. Een goede afloop
van de mestgoot naar het westen werd hierdoor
verkregen. De dunne mest en gier kon daardoor
direct in de scheidingsloot lopen. Het verval naar het
westen in de koestal is vijftig centimeter. De boerderij
is gebouwd om veertien stuks vee onder te kunnen
brengen.
Dooddeur
De vorm van de boerderij is die van het afgeleide
West-Friese stolptype. Er zijn twee buitendeuren

die naar de koestal leiden. De dars, die haaks op
de koestal staat, is voorzien van grote deuren.
De statiedeur, ook wel dooddeur genaamd, staat
in het midden van de voorgevel. De houten
buitenmuren zijn destijds geplaatst op een lichte
stenen fundament. Het vierkant is veel zwaarder
gefundeerd en bestaat uit opgemetselde penanten.
Niet bekend is of deze penanten zijn onderheid.
Dit zou in West-Friesland ongebruikelijk zijn
geweest. De penanten zijn taps opgebouwd, staan
dertig centimeter bovengronds en zijn aan de
bovenkant 40x40 cm. Hierop ligt acht centimeter
dik peluwhout. De vier grenen vierkantstijlen staan
op het peluwhout. Het vierkant is 6,46 x 6,77m
groot. De gebint balken staan zeven meter hoog.
Hierdoor hebben we binnen het vierkant een
inhoud van ruim driehonderd kubieke meter, voor
de opslag van hooi.
Gebruikelijk in de Beemster voor een twintig
morgen grote boerderij was een hooibergruimte
van driehonderd kubieke meter geweest. Dit is
voldoende voorraad voor vijftien koeien. Onze
boerderij had dus na gereedkomen voldoende
hooiopslag voor de veertien koeien waarop zij was
uitgelegd. Over de manier
waarop een stolpboerderij
werd gebouwd bestaat veel
literatuur. Ik volsta daarom
door slechts hiernaar te
verwijzen. Wel interessant
is het feit dat we aan de
onderkant van een gebint
balk het huismerk van
de timmerman, die de
boerderij heeft gebouwd,
hebben aangetroffen.
Betwijfeld wordt of de
boerderij
ook,
direct
na gereedkomen, voor het houden van vee is
gebruikt. Na 1632 worden alle boerderijen zonder uitzondering - in Benningbroek volgens de
verpondingboeken aangeslagen voor twee gulden,
veertien stuivers en zes penningen. Onze boerderij
wordt daarentegen voor twee gulden en acht
stuivers aangeslagen. Sinds 1632 zijn de kohieren van
de verponding (ondanks aanhoudende wijzigingen,
waaronder nieuw gebouwde, vervallen of gesplitste
panden) gelijk gebleven. Bij het vaststellen van het

Het huismerk van de timmerman die de boerderij
heeft gebouwd
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Houten ‘blinde’ voorgevels,
zoals die in 1726 door
Cornelis Pronk in Twisk
werden getekend

kohier in 1632 was het pand dus niet als boerderij
in gebruik.
Uit hout opgetrokken
Houtbouw was in West-Friesland in de zeventiende
en achttiende eeuw vrij algemeen voor het
bouwen van boerderijen. De houtzagerijen waren
in de Zaanstreek en in Hoorn, terwijl stenen voor
funderingen veelal van verre moesten komen.
Omdat men bij houtbouw geen zware fundering
hoeft te maken, ligt het voor de hand om boerderijen
uit hout op te trekken.
Zoals we later zullen zien zijn in de loop van de
eeuwen regelmatig gevels vernieuwd en dan heeft
men metselwerk toegepast. De boerderij is dus
oorspronkelijk geheel uit hout
opgetrokken. Tijdens de restauratie hebben we
geconstateerd dat de topgevel, die ongeveer in
het midden van de noordgevel staat, ook een
houtconstructie is geweest. Toen men in het begin
van de twintigste eeuw een halfsteens muurtje
metselde op de stenen voorgevel - om het houten
schot van de topgevel te vervangen - , heeft men de
oorspronkelijke houtconstructie laten staan en de
halfsteens muur met ankers aan de erachter liggende
houtconstructie verbonden.Vorm en afmetingen van
de topgevel waren daardoor voor ons bekend. Aan
de hand van de nog boven de darsingang aanwezige
windveer was het mogelijk een reconstructie te
maken van de windveer zoals die op de topgevel
moet zijn geweest. De topgevel is voor de West-Fries
een belangrijk uitdrukkingsmiddel geweest van zijn
voelen en denken. De constructieve problemen nam
hij voor lief. Bij de topgevel kan men het onderste
riet wel scheef leggen om een goed dakoverstek
te krijgen. Bij de makelaar moet het korte riet
aangebonden worden. Dit is niet eenvoudig te
realiseren. In andere streken lost men dit op door
de top in een zogenaamd wolfseind te laten eindigen.
Later heeft men in West-Friesland het probleem
opgelost door geen rietoverstek toe te passen, doch
een of meer rijen pannen aan te brengen en deze
met windveer en waterbord vast te houden. Dit is
bij onze boerderij niet gebeurd.
In de voorgevel (noordgevel) zullen zeer waarschijnlijk
geen ramen zijn geweest. Elk vertrek kreeg destijds
licht binnen van hetzij een bovenlicht bij de deur of

een raam in de zijgevel. Glas was duur en slechts
van beperkte afmetingen te koop.Volstaan werd met
het daglicht in de kaas/zaadkamer binnen te laten
komen via het raam aan de westelijke uitbouw van
de gevel bij de darsingang. Voor de ‘goede kamer’
en de woonkamer heeft men volstaan met in de
oostgevel voor ieder vertrek een raam te plaatsen.
Het aanbrengen van een raam in de voorgevel, de
koude noordkant, was daardoor niet nodig. Pas in
de tweede helft van de achttiende eeuw wordt het
gebruikelijk om meerdere ramen in een vertrek te
plaatsen. In de literatuur en ook op afbeeldingen uit
de zeventiende eeuw van boerderijen, komen vaak
blinde voorgevels voor.
Als tuinder Cornelis Claesz Kuiper het pand in
1685 koopt, is er onvoldoende land bij om een
echte veehouderij te beginnen. Waarschijnlijk is het
Cornelis geweest die in het vierkant een kelder liet
bouwen. De hooiberging gebruikte hij toch niet
geheel voor de opslag van hooi. In de plattegrond
zijn de locatie en de waarschijnlijke grootte van de
kelder aangegeven.
Statige voorgevel
Voordat in 1718 Pieter van der Beets met zijn
jonge vrouw Marijtje Groot in de boerderij trekt,
zal Pieter het pand een grote opknapbeurt hebben
gegeven. Hij heeft de houten voorgevel vervangen
door een gemetselde voorgevel. Zelf zal Pieter, die
als secretaris voor Sijbekarspel en Benningbroek
fungeerde, financieel nog niet zoveel reserves
hebben opgebouwd dat hij daarvan het project
heeft kunnen bekostigen. Het zal zijn schoonvader
Outger Groot zijn geweest die zijn dochter niet in
een eenvoudige stolp wilde zien wonen. Behorende
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tot de tweede laag regenten van Hoorn moest zijn
dochter toch naar stand wonen. Een voorgevel
vervangen door een gevel uit steen zonder deze
te verhogen had geen zin. De boerderij moest na
gereedkomen indruk maken en welstand tonen.
Dat doe je door een hoge gevel te bouwen. Daarbij
kun je niet onbeperkt met de gevel naar boven. Het
dakvlak van de noordgevel moet weer harmonieus
op de nieuwe gevel aansluiten.
Het is een groot project geweest voor de
timmerman. Hij moest het dakvlak van de
gehele noordgevel losmaken van het gebinte
en de gevelstutten. Vervolgens bracht hij op het
gebint een twintig centimeter gezaagde balk aan,
waardoor hij ter plaatse op het gebint de sparren
dertig centimeter wist op te tillen. Op deze wijze
kon de voorgevel 69 centimeter hoger worden dan
hij voorheen was.
Niet meer symmetrisch
Door deze werkwijze is in principe het dakvlak
van de voorgevel los komen te staan van de oosten westkant van het dak. Op de foto´s wordt een
en ander verduidelijkt. Het valt niet direct op dat
door het lichten van het voorgeveldakvlak de kap
van de boerderij niet meer symmetrisch is. Komt
men vanuit Sijbekarspel dan kan men zien dat de
dakvlakhoek van de noordgevel afwijkt van de
zuidgevel. De verandering van de voorgevel heeft
tot verzwakking van de kapconstructie geleid.
Om de kap niet op de voorgevel te laten rusten
heeft men destijds de plating op staanders afgestut.
Zij zijn ook na de restauratie gehandhaafd. Het
metselwerk van de voorgevel is opgetrokken uit
kleine rozerode klinkertjes. Deze stenen moeten
omstreeks 1700 zijn gemaakt. Bij het metselwerk is
het ¼ klezoren verband toegepast. Na omstreeks
1720 komt dit metselverband nergens meer voor.
Het kozijntje dat in het voorgevelmetselwerk, doch
naast de dars deur zit, kan rond 1680 zijn gemaakt.
Dit kozijn was echter eerder elders gebruikt. Het
hergebruik van oude bouwmaterialen was destijds
normaal. Bij de restauratie moest helaas dit kozijn
vervangen worden.
Door het verhogen van de gevel moest de
statiedeur worden vervangen en kreeg men via
het bovenlicht meer licht in de erachter liggende
ruimte. Brede lichtgeschilderde pilasters met

De afzonderlijke dakvlakken die ontstaan zijn
nadat de voorgevel is
gelicht. (Rechts het vlak
van de voorgevel en links
dat van de westgevel.) De
dakvlakken ondersteunen
elkaar nu niet meer

De sparren steunen na het
lichten van de voorgevel
op een balk van twintig
centimeter. Deze wordt
afgesteund via het vliergebint op de gebint balk. De
kap wordt daardoor ter
plaatse dertig centimeter
verhoogd. Dit resulteert
in een gevelverhoging van
69cm

Het ¼ klezoren verband
in de westhoek van de
voorgevel. Een ¼ klezoor
ontstaat door de steen
over de kopse kant in
de lengte te delen. Dit
metselverband is na 1720
nergens meer toegepast

kroonlijst omvatten deur en bovenlicht. Dit werd
in die periode in steden ook vaak toegepast. Alle
andere gevels bleven ongewijzigd. Zo ook zal de
voorgevel, na gemetseld te zijn, een blinde gevel
zijn geweest. Het was destijds zeer gebruikelijk om
blinde voorgevels toe te passen. De nu aanwezige
twee grote negen ruitramen zijn pas in de eerste
helft van de negentiende eeuw geplaatst. Het
aansluiten van de nieuwe gevel aan de oostgevel
heeft problemen gegeven. Pas tijdens de restauratie
in 1971 hebben we een goede oplossing toegepast
voor de aansluiting van beide dakvlakken. In
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de hierna volgende foto laten we zien hoe de dakvlakken van oost- en noordgevel aansloten voor de
restauratie en wordt vervolgens een foto getoond die de huidige toestand na restauratie weergeeft.
Het Schoegje
Op 1 september 1723 pacht Pieter van der Beets de aan de westkant van de boerderij gelegen grond,
genaamd het Schoegje. Het midden van de scheidingssloot tot de westgevel van de boerderij is minder dan
vijf meter. Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang geweest deze strook grond te pachten. Het
is bepaald niet goedkoop geweest, want Pieter moet voor iedere roe (veertien vierkante meter) die hij
gebruikt, jaarlijks twee stuivers betalen. Om zijn recht te kunnen uitoefenen moet Pieter de scheidingssloot
vanaf de straat tot vlak achter de zuidgevel hebben gedempt. Hierdoor heeft hij een betere toegang tot de
koestal en kan hij de mest op het Schoegje kwijt. Door de scheidingssloot niet verder te dempen, behoudt hij
de mogelijkheid de dunne mest direct op de sloot
te lozen. Voor het onderbrengen van een aantal
Aansluiting voorgevel/oostgevel vóór de
varkens, schapen en werktuigen, bouwt Pieter
restauratie. De voorgevel komt onder
vervolgens op 1,25 m parallel aan de boerderij
een schuur. (1roe x 2roe= 3,915x7,83m.) Deze
de rieten kap uit en wordt door enkele
schuur wordt in de verkoopakte van 14 maart
vorstpannen afgedekt. De mastgoot is verrot
1749 genoemd. In 1970 was zij in zo’n slechte staat
en ter plaatse watert het in. Te zien zijn
dat besloten werd de schuur niet te restaureren,
de ankers die aangebracht zijn om de gevel
doch geheel te vervangen en aan de oostzijde van
tegen instorten te behoeden
de boerderij te herbouwen.
Claes Jansz Bent, de herbergier, heeft in 1749 voor
zijn dochters Lijsbet en Antje Bent de boerderij
gekocht van Pieter van der Beets. Antje trouwt
Pieter van Campen en Lijsbet trouwt met Jan Arisz
Na restauratie is de aansluiting van de
Bijman uit Zwaag. Pieter van Campen gaat met zijn
dakvlakken verbeterd. De mastgoot brengt het
vrouw Antje op de boerderij wonen. Pieter van
water niet meer richting voorgevel. De goot is
Campen en Jan Arisz Bijman zijn door hun huwelijk
ter plaatse van het riet afgestopt
ieder voor de helft eigenaar van de boerderij met
land. In 1758 besluiten Pieter en Jan het stuk land
direct ten westen van de boerderij, het Schoegje,
te kopen.

De situatie bij verkoop van de
boerderij op 14 maart 1749

Staart aan de boerderij
Nu is het mogelijk om de koestal uit te breiden door aan de westgevel in het verlengde van de koegang
in 1758 een staart te bouwen. De boerderij wordt daarmee vergroot van een veertien koeien tot een
negentien koeienboerderij. Slechts de noordgevel van het staarthuis en de aansluitende gevel aan de
westkant, tot de koestaldeur, wordt in steen uitgevoerd. In de noordwestelijke hoek wordt een stookplaats
met schoorsteen aangebracht.
In de noordgevel van het staarthuis heeft men bij
de bouw waarschijnlijk geen venster gemaakt.Ter
plaatse bevond zich de kaasmakerij. Een gesloten
muur moet praktischer zijn geweest voor het
werk dat daar werd verricht. Het huidige venster,
een raam met negen ruitjes, is van veel latere
datum. Wel werd er in de gemetselde westgevel
een klein raam aangebracht. Hiermee kreeg men
licht bij de stookplaats en omdat het raampje
zo is aangebracht dat men staande naar buiten -

11
richting straat - kon kijken, kon men eenvoudig zien
wie er langskwam. De klinkers in de noordwesthoek
zijn door de jaren gebruikt om messen te slijpen. De
sporen van het vele aanscherpen zijn nog duidelijk
te herkennen.
Scherven en tegelfragmenten
De vele scherven die we in en rond de boerderij
vonden, hebben zo hun eigen verhaal. Reeds
vermeld is dat de eerste schouw in de boerderij met
gekleurde kwadraat tegels, tulpen en kievitsbloemen
versierd is geweest. Zo ook memoreerden we
de vondst van de bloempottegels, die de wanden
van de kelder hebben bedekt. Verder zijn vele
fragmenten gevonden van Wanli drietulp tegels in
blauw. Zij zijn rond 1700 te dateren. Waarschijnlijk
heeft Cornelis Claesz Kuiper in die tijd de eerste
schouw, die dan 75 jaar oud moet zijn geweest,
laten vervangen. Slechts een paar fragmenten van
blauwpaarse tegels duiden op een nieuwe schouw
die omstreeks 1780 moet zijn geplaatst.
De vele relatief dunne, violette tegels zijn in de
negentiende eeuw in de boerderij toegepast. De
variatie hierin is zo groot, dat vermoed wordt
dat meerdere keren in de negentiende eeuw de
schouw is vervangen. Ook aardewerk is en wordt
nog regelmatig rondom de boerderij gevonden.
Zo hebben we Noord-Hollands slib aardewerk
gevonden. Het zijn stukken van sierborden geweest,
die omstreeks 1650 in Alkmaar moeten zijn gemaakt.
Verder hebben we veel Fries slib aardewerk uit
omstreeks 1750 gevonden. Het betreffen dan
fragmenten van grote schalen en kommen die in
de boerderij zijn gebruikt. Zo ook hebben we uit
dezelfde periode een groot fragment gevonden
van een haardklok, eveneens met Fries slib gesierd.
De haardklok is gebruikt om ’s avonds het vuur
te smoren, doch niet uit te laten gaan, teneinde
in de ochtend snel het vuur op te kunnen stoken.
De haardklok is een uit dun aardewerk gemaakte
stolpklok. Aan de bovenkant zitten gaten waar de
rook door en de schoorsteen in gaat. Het Friese
aardewerk moet door Van Campen en of Bijman
zijn gebruikt. Nadat het staarthuis omstreeks
1758 is gebouwd, is er bouwkundig tot 1822 niets
veranderd of toegevoegd. Pas nadat Dirk Raboen de
boerderij met land overneemt van de erven Barend
van de Hulst, wordt er ingrijpend gemoderniseerd.

Modernisering
Dirk Raboen, een rijke boer die in
de boerderij Dr. de Vriesstraat 24
heeft gewoond, heeft meerdere
boerderijen in zijn bezit. De
boerderij Dr. de Vriesstraat 12 is
destijds bijna naaste buur. Slechts
een van de drie bakkers, die in
het westeinde van Benningbroek
hun dagelijks brood moeten
verdienen, ligt tussen beide
boerderijen in. Dirk koopt onze boerderij omstreeks
1822 en zal er goed voor hebben betaald.Aan het pand
zijn, met uitzondering van het nodige onderhoud, de
eraan voorafgaande 75 jaar geen grote bouwkundige
ingrepen meer gepleegd. De dochter van Dirk Raboen,
Neeltje, trouwt 6 mei 1827 met Klaas Portegijs. Zij
zijn na het huwelijk in onze boerderij gaan wonen.
Daarvoor zal de boerderij geheel zijn opgeknapt
en gemoderniseerd. Allereerst is de oostgevel, tot
de koestaldeur, vervangen en in steen opgetrokken.
Gelijktijdig zijn er drie grote ramen met negen ruitjes
in aangebracht. De plating waarop de zolderbalken
rusten, zijn nu - in tegenstelling tot de voorgevel gewoon op de nieuwe muur gelegd. De afstand
tussen de zolderbalken is kleiner dan de breedte van
de nieuwe ramen. Hier heeft men geen problemen in
gezien; de zolderbalken rusten waar het niet anders
kan, via de plating en een rollaag op de kozijnen.
Belangrijk is de symmetrie van de gevelverdeling
geweest bij het plaatsen van de kozijnen.We zien dat
men nu meer dan één raam per vertrek toepast. Het
meest zuidelijke deel van de oostgevel, bij de koegang,
bleef weer in hout uitgevoerd. De voorgevel kan aan
de moderniseringsdrang niet ontsnappen. Er worden
redelijk symmetrisch ten opzichte van de topgevel
twee ramen met negen ruitjes aangebracht. Dit moet
een heel karwei zijn geweest, want de openingen in de
gevel waarin de ramen moesten worden gemonteerd,
zijn er in gezaagd. Hoe men dat destijds heeft gedaan
is niet duidelijk. Voordat met de restauratie werd
begonnen was duidelijk te zien dat van boven naar
beneden is gezaagd, waarbij men het metselverband
niet altijd heeft weten te handhaven. De openingen
zijn er dus niet ingehakt, iets dat eigenlijk meer voor
de hand heeft gelegen. Na het aanbrengen van de
kozijnen heeft men een rollaag aangebracht. Hierbij
heeft men stenen van afwijkende kleur en formaat
toegepast. Door deze modernisering heeft men in

Het staarthuis, gebouwd
in 1758. Oorspronkelijk
heeft men de stenen
gevel slechts vanaf het
darsschot tot aan de
koestaldeur gemetseld.
De muur rechts van de
deur is een houten schot
geweest, vergelijkbaar
met het darsschot. De
achtergevel was identiek
uitgevoerd. Duidelijk is te
zien dat het metselwerk
is verzakt (weggegleden
naar de vroegere sloot).
Ook zien we dat de
schoorsteen, die in de
noordwesthoek van het
staarthuis heeft gestaan,
roetdoorslag in het metselwerk heeft veroorzaakt.
Bij de restauratie is
het metselwerk zoveel
mogelijk gehandhaafd en
is het raam met negen
ruitjes vervangen
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de ‘goede kamer’ en in de zaad/kaasopslag ieder
twee ramen gekregen. Omdat men de hele zomer
in het staarthuis leefde, moest ook daar meer licht
de boerderij binnen komen. Een vergelijkbaar groot
raam met negen ruitjes werd ook daar aangebracht.
Eigenlijk is dit raam voor de grootte van de gevel
veel te groot en zou een kleiner exemplaar beter
hebben gestaan. In hoeverre het interieur destijds
ook gemoderniseerd is, kunnen we niet nagaan.
Omdat de indeling van de ruimten anders wordt na
de verbouwing, mag aangenomen worden dat in de
woning ook een en ander is veranderd.
Vernieling van het interieur
Sinds 1805 kent men de personele belasting. Hierbij
wordt de waarde van roerende en onroerende
goederen gehanteerd om belasting te heffen.
Oorspronkelijk moet de boerderij een wagenschot
gezaagd eiken betimmering hebben gekend. Vele
fragmenten en planken hebben we in de betimmering
van bedsteden teruggevonden. Zo ook werden nog
voor 1970 de oude eiken 1,80 m hoge deuren
gebruikt. De deuren waren geschilderd, waardoor
niet direct te zien was dat zij van eikenhout waren.
Een dure betimmering in huis betekende dat men
aardig belasting kon betalen voor deze ‘weelde’.
Ook destijds had men geen trek om meer dan
nodig belasting te betalen. Desnoods vernielde men
interieur of gevels. Dit moet ook in onze boerderij
hebben gespeeld. Of dit al tijdens de modernisering
omstreeks 1825 gebeurde, weten we niet.
Pannen op de zuidkant
Dirk Raboen heeft de boerderij laten moderniseren
voordat zijn dochter er met haar echtgenoot, Klaas
Portegijs, gaat boeren. De boerderij blijft daarna 122
jaar in handen van de familie Portegijs. Zij hebben
in de loop van de tijd aanzienlijke reparaties en
kleine moderniseringen doorgevoerd. We hebben
al gezien dat door de verhoging van de voorgevel
de kapconstructie in principe
werd verzwakt. In de loop van de negentiende eeuw
heeft men besloten het zuidelijke dakvlak van pannen
te voorzien. Het zuidelijke dakvlak krijgt door regen,
wind en volle zon veel te verduren. Het is daarom
begrijpelijk dat Portegijs op de zuidkant pannen laat
leggen. Hierdoor ontstaat echter een eenzijdige
belasting in het dak. Tijdens een zuidwester storm

moeten de vierkantstijlen door de zware ongelijke
belasting enigszins zijn getordeerd. Hierbij is het
zuidoostelijke wurmt (overstek van vierkant gebint
aan de oostzijde), waarop de overstekbalk rust,
gescheurd. De plaatselijke smid heeft daarna het
wurmt van zwaar smeedwerk voorzien, waardoor
de stormschade beperkt is gebleven. Ook het niet
aanwezig zijn van een tilbalk tussen het vierkant en
de dars zal invloed hebben gehad op het ontstaan
van de schade. Zo ook zijn regelmatig reparaties
uitgevoerd aan het staarthuis. De gemetselde gevel
verzakte naar de vroegere sloot, waardoor de kap
van het staarthuis extra werd belast.
Kapconstructie vernieuwd
In 1871, het jaar waarin Petrus Johannes Portegijs
en Aagje Buis trouwen, worden de sparren in het
staarthuis vernieuwd. Ter herinnering aan het
huwelijk schildert Hannes zijn initialen en die van
zijn bruid in een van de hanenbalken in de kap
van het staarthuis. Waarschijnlijk heeft men in die
periode ook het nog aanwezige houten deel van de
oostgevel in metselwerk uitgevoerd, de deur naar
de koestal vervangen en de gietijzeren versieringen
aangebracht. Bij de keuze van de stenen heeft men
goed opgelet deze bij de rest van de oostgevel te
laten passen. Door aandachtig te kijken kan men
verschil zien in de vorm en strakheid van de stenen,
doch het kleurverschil is te verwaarlozen. We
zijn rond 1870 in de bloeitijd van de veehouderij.
Amerikanen kopen volop vee in Holland, omdat de
veehouderij door gericht fokken in staat is geweest
koeien te fokken met een hoge melkopbrengst.
Dikke prijzen worden betaald voor goed vee. De
welstand wil men laten zien.Vele nieuwe boerderijen
worden in deze periode gebouwd en bestaande
flink onder handen genomen, gemoderniseerd en
verfraaid. De verfraaiing aan de oostgevel is maar
een beperkte ingreep geweest. Omstreeks 1900
is de houten zuidgevel (achtergevel) vervangen.
Aangebracht werden negen gietijzeren stalvensters
in een gemetselde gevel. Toegepast zijn daarbij
handgevormde waalformaat stenen die gevlamd
roodviolet zijn. Pas in 1920 metselt de dan
vijftienjarige Jan Kistemaker in halfsteens verband
het nog niet gemetselde deel van de staarthuis
westgevel. Gelijktijdig wordt de houten topgevel
van de noordgevel vervangen. Ook hier wordt
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in halfsteens verband gemetseld. Jan Kistemaker
zou vijftig jaar later al het restauratie metselwerk
verrichten. Het is tevens zijn laatste metselwerk
geweest dat hij in zijn actieve leven heeft gemaakt.

Voor het metselwerk van de topgevel zijn gebruikte
stenen toegepast. Ofschoon de bedoeling goed
was heeft men, door de topgevel te metselen, een
grote fout gemaakt. Het gewicht van de nieuwe
topgevel was hierdoor te groot geworden; de
fundering en het metselwerk van de noordgevel
werden extra belast. Toen men in 1822 de ramen
met negen ruitjes plaatste, werd ter plaatse de
voorgevel verzwakt. Door de extra belasting van
de stenen topgevel, ontstonden scheuren boven de
ramen. Toen na verloop van tijd de kozijnen ook
nog verrotten, zakte de gevel scheef en stond op
instorten. Deze toestand troffen we aan voor we
met de restauratie begonnen. Een tweetal foto´s van

de voorgevel en een plattegrond van de boerderij
laten zien hoe we haar aantroffen voordat met de
restauratie werd begonnen. Tevens hebben we in
deze tekening aangegeven wanneer en welk deel
van de boerderij in de loop van de
tijd werd veranderd .
Bij het uitwerken van de
restauratieplannen in 1971 was de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
een voorstander van de gedachte
de boerderij geheel terug te
restaureren tot haar zeventiendeeeuwse primaire opzet. Als eigenaar
van het pand prefereerde ik een
restauratie waarbij duidelijk gezien
kan worden dat er in de loop van
de tijd gebouwd, veranderd en
gemoderniseerd werd. Daarbij is
gekozen voor een herstelbenadering, waarbij zoveel
mogelijk oorspronkelijk vakmanschap te zien blijft.
Daar waar constructieve onjuistheden zich hebben
voorgedaan die een nadelig effect hebben op het
pand, is gekozen voor verandering/verbetering. Zo is
het dakvlak aan de zuidgevel weer met riet bedekt en
is de aansluiting van de noordgevel op de oostgevel
veranderd. Helaas moest de noordgevel geheel
opnieuw worden gemetseld. Het oorspronkelijk
metselwerk was niet meer te repareren. Het
metselwerk van het staarthuis daarentegen hebben
we tot op de aansluiting met de dars na kunnen
handhaven. Duidelijk is te zien wat hersteld is en wat
nog oorspronkelijk metselwerk is.

Noordgevel Zuidgevel (19m)
Oostgevel Westgevel
Geveltekeningen van de
boerderij voordat met de
restauratie werd begonnen.
Tevens is aangegeven
wanneer bouwkundige
veranderingen hebben
plaatsgevonden

De voorgevel. Duidelijk is
te zien dat de stenen topgevel later is toegevoegd
De oostgevel, gefotografeerd
op 4 mei 1956 (Foto´s
Monumentenzorg)
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Doorsnede A – A
Plattegrond

Plattegrond van de boerderij voordat met de
restauratie werd begonnen.
1= woonkamer 4=vierkant 7= bedstede
2= goede kamer 5=dars 8= paardenstal
3= opslag kaas/zaad 6= koestal
Helaas was het interieur dermate gehavend en zonder
enige historische of monumentale waarde. Besloten
werd het geheel te slopen en in de boerderij modern
comfort aan te brengen. Daar waar constructieelementen een rol in het interieur konden spelen,
hebben we deze gehandhaafd. Verder hebben we
bij het aanbrengen van nieuwe vloeren zoveel
mogelijk de oude vloeren eronder laten liggen. Dit
is vooral in de vroegere koestal gebeurd. Zou men
na enige tijd besluiten de huidige vloer te slopen, dan
kan men nog delen van de mestgoot terugvinden.
Zo ook is het in de toekomst mogelijk het gehele
interieur te verwijderen zonder de constructie van
de boerderij nadelig te beïnvloeden. Het is duidelijk
dat we de vloer in de oorspronkelijke woonkamer,
nu eetkamer, wel waterpas hebben gelegd. De oude
vloer had vijftien centimeter afschot naar de goede
kamer. Alle nog bruikbare oude vloerdelen zijn in de
hal verwerkt.
Nieuw hek
Tijdens het slopen van de schoorsteen vonden we
een aantal latten die vroeger kennelijk uit het hek
kwamen dat voor de boerderij heeft gestaan. De
latten waren allemaal even lang en niet ingekort.
Aan de hand van deze latten hebben we daarop het
nieuwe hek ontworpen. De nieuwe latten zijn een
exacte kopie van de oude gevonden exemplaren. Het
hek dat we in 1970 aantroffen, bestond uit betonnen
palen waardoor drie buizen waren aangebracht. Dit
Fantasieloze hek was door het waterschap geplaatst
na de laatste verbreding van de weg.
In de zuidgevel zijn ramen aangebracht teneinde
meer licht in het pand te krijgen. Om dezelfde
reden zijn twee Velux-ramen in de kap van de

westgevel geplaatst. Een en ander is esthetisch
niet storend. In december 1971 konden we naar
de gerestaureerde boerderij verhuizen. Een paar
weken later stopt een nieuwe melkrijder naast
de boerderij en vraagt ons waar onze melkbussen
nu staan. Vele boeren leverden toen nog melk in
bussen aan de coöperatie. Een leuker compliment
kon de melkrijder ons niet geven. De restauratie
was klaar en geslaagd.

Noordgevel en zuidgevel

Oostgevel westgevel

1= hal
2= woonkamer
3=werkkamer
4= eetkamer
5= werkkamer
6= bijkeuken
7= slaapkamer
8= badkamer
9= hobbyruimte
10= garage
11= kast
12= zolder
Gevels en plattegronden van de boerderij
Dokter de Vriesstraat
12 te Benningbroek,
na gereedkomen van
de restauratie in 1972
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gekochte perceel wordt kadastraal onder sectie V,
nummer 668 geregistreerd.

Situatietekening van het
pand na de restauratie

Bij het uitgraven van de gedempte sloot stuiten
we op lagen puin, glas en huisvuil. Een en ander is
eind negentiende eeuw gestort. Bij de lagen puin
is duidelijk te zien dat hierbij grote karren zijn
gebruikt. In het afval hebben we niets van enige
waarde gevonden.
Ruilverkaveling De Gouwe
In het kader van de ruilverkaveling De Gouwe zijn
in 2007 de laatste werkzaamheden in Sijbekarspel
en Benningbroek ter hand genomen. Hierbij zijn
zoveel mogelijk peilverschillen weggenomen, sloten
verbreed en de waterberging vergroot. Om alle
particuliere percelen aan de zuidzijde van de Dokter
de Vriesstraat zijn nieuwe en verbrede sloten
gemaakt. Het polderpeil is daarbij van -2,00 m naar
-2,20 m gebracht.Tevens is de scheidingssloot tussen
de BAM uitgebaggerd en op diepte (60 cm) gebracht.
De sloot aan de zuidzijde van ons perceel is door
Klaas Vlaar ingevolge de ruilverkaveling verbreed
(2,80 m) en uitgediept. Ook moest deze sloot
direct verbonden worden met de wegsloot, opdat
ook hier hetzelfde peil kan gelden. Om dit te
realiseren is gekozen voor het opnieuw over een
lengte van dertien meter opengraven van de oude
verkavelingssloot en de nieuwe sloot vervolgens zo
naar de weg te leiden dat het wortelgestel van de
essen, die op twee meter van de erfscheiding staan,
geen schade ondervinden. De eigendomsgrens zal,
na het graven van de sloot, in het midden van de
sloot liggen. Wij kopen daardoor van Klaas Vlaar 3
a en 45 ca grond/sloot. De koopakte passeert in
januari 2010 bij de notaris in Benningbroek. Het

Tot op 2,40 m beneden het maaiveld is de nieuwe
sloot gegraven. Het talud van de
slootkant is daarbij op 1:2 gemaakt.
De volgende grondlagen kom je gravende tegen:
• de eerste 80 cm is teeltaarde
• vervolgens 80 cm zand
• dan een 80 cm kleihoudende zandlaag
• tenslotte op 2,4 m onder het maaiveld: veen.
Bij het graven van de sloot, parallel aan de straat,
wordt het vroegere Schoegje doorsneden. Duidelijk
zijn daar voornoemde grondlagen te herkennen.
Het is dus duidelijk dat hier nooit een wegsloot
heeft gelegen. Het Schoegje gaf dus vanaf de weg
vrije toegang tot de erachter gelegen landerijen.
Louis de Boer

Het doorgraven van het
Schoegje. Duidelijk zijn de
verschillende grondlagen te
Herkennen
Het opnieuw uitgraven
van de oude sloot en het
doortrekken van de sloot
naar de weg (zomer 2008)
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Een boerderij in Sijbekarspel

Jan Visser nog tussen
zijn koeien

Jan rijdt ook nog brommer

Een van de oudste boerderijen in Sijbekarspel is
Westerstraat 72. We mogen aannemen: tweede
helft achttiende eeuw. Globaal waren er in die tijd
twee soorten opdrachtgevers voor het bouwen
van een boerderij: het ‘heerschap’, de eigenaargeldbelegger die dan vaak het woongedeelte als
zomerverblijf claimde en de eigenaar-gebruiker, die
dus zelf heer en meester was. Bij Westerstraat 72
was de opdrachtgever heel duidelijk zelf eigenaar
en bewoner, en aan alles te zien in goeden doen.
Ieder dorp had destijds z’n eigen voorkeur voor
een variant op het Noord-Hollandse type boerderij. In Sijbekarspel was dat heel duidelijk: het woongedeelte naar de weg, aan weerskanten van de kamerramen een deur en daar voorbij naar de hoek
toe nog een raam. Ongeveer symmetrisch, nooit
helemaal. Uiteraard stak er vroeger een schoorsteen door het dak en er was een houten dakkapel
boven het kamerraam. Niet onmogelijk met een
‘frontispice’ (een decoratie-element), zoals nu nog
bij De Beukenhof en Westerstraat 8. Ook dat was
in die jaren een zeer gewild iets hier op het dorp.
Smuiger
De ongeschonden voormuur vertelt ons nog meer
over de opdrachtgever. De schuine kant rechts
volgt het profiel van de uitgebouwde koestallen.
Een achttiende-eeuwse boer had daar geen enkele
moeite
mee.
Maar een architect, in opdracht
van een heerschap, zou de
muur sowieso
rechtuit
afgewerkt hebben.
Of er vroeger
een dakgoot onder het voordak
gezeten heeft, is
op de foto niet
meer terug te vinden. Een open
vraag is ook: waarom maar één
kamerraam? Angst voor het
zonlicht kan het niet geweest
zijn, misschien voor de koude
oostenwind?
In de kamer zelf bevond zich

een al lang verdwenen tegeltjesschoorsteen, de zogenaamde smuiger. De schoorsteen stond wat naar
voren in de kamer en was betegeld, ook de wand
ernaast ongeveer een meter breed, met een boog
oplopend naar de zolder. Dit alles om de vonken
van het open vuur vooral geen kans te geven voor
zichzelf te beginnen.
In 1794 werd de boerderij verkocht en dan volgt
het toeval dat een enkele keer meer voorkomt bij
oude gebouwen. Geen van de volgende bewoners
had er belang bij of geld voor om het uiterlijk te
veranderen.
Man van gezag
De koper ruim tweehonderd jaar terug was Klaas
Winkel, een jonge boer uit Twisk. Hij zou zich ontwikkelen tot een man van gezag: burgemeester van
Sijbekarspel en Nibbikswoud, heemraad van de Vier
Noorder Koggen, president-kerkvoogd van de Hervormde Kerk. Hij stond erom bekend dat hij geen
stuiver zou uitgeven wanneer een ‘halfje’ toekon.
En nog liever hield hij de beurs helemaal dicht. Wel
kocht hij moeiteloos in de Franse tijd De Beukenhof, een heel wat rianter ogende boerderij. Doch
KlaasWinkel peinsde er niet over om te verkassen
(‘verhuizen kost bedstro’) en hij hield De Beukenhof voor een van zijn zoons.
Klaas Winkel en zijn vrouw stierven in 1836. Zijn
oudste kleinzoon volgde hem op, doch na verloop
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van tijd vond die de ondertussen honderdjarige boerderij toch wel erg sober. Aanpassen zag hij niet zitten.
Grootvader met zijn zuinigheid kon wat hem betrof de pot op. Op zijn land aan de overzijde van de weg
liet hij een nieuwe boerderij bouwen. In de oude mocht de werkman wonen die dan gelijk toezicht hield
op het daar nog gestalde vee. Toen deze Klaas Winkel in 1891 stierf, verkochten zijn erfgenamen de oude
boerderij met zeven hectaren land. Het spul werd in twee percelen verkocht. De ene strijkgeldhaler bleef
hangen aan het huis met vier hectaren land, en de achterste drie hectaren kwamen aan Olvert Kuin, die
daar een boerderijtje liet zetten. Bestemmingsplannen waren er niet honderd jaar terug, en gas, water of
elektriciteit kwamen niet in het verhaal voor.
Voormuur
Toch beviel die vrijheid kennelijk niet. Toen de oude boerderij weer te koop kwam, hakte Olvert de knoop
door en verhuisde naar voren. Het veldhuis werd weer afgebroken. De afbraak zal wel verkocht zijn aan doehet-zelvers die het weer voor een schuurtje of iets dergelijks konden gebruiken.
Toen Olvert Kuin en zijn vrouw gestorven waren, bleven de drie zonen in de ouderlijke woning achter. Een
van hen zou naderhand aan tuberculose sterven. De andere twee, Piet en Cor, stelden totaal geen eisen voor
zichzelf.Wel waren ze altijd bereid om anderen te helpen.Twintig jaar terug verkochten ze huis en land aan Jan
Visser en gingen zelf naar huize Avondlicht in Hoorn. Dat kon toen nog betrekkelijk eenvoudig.
De nieuwe eigenaar zag het ook niet zitten om het woongedeelte aan de geldende eisen aan te passen
en trok het bij het bedrijfsgedeelte. Opnieuw mocht de voormuur blijven zoals die altijd geweest was. En
opnieuw ging het gezegde op: ‘in een oud huis kunnen jongelui nog oud worden’.
Ook Jan stopte ermee om zeven dagen in de week klaar te staan voor zijn koeien. Monumentenzorg had
terecht wel belangstelling voor de boerderij, maar kon er niets mee beginnen. Het is alleen de voormuur
die het gebouw zo duidelijk een eigen karakter geeft. De realiteit is dat we alleen maar afscheid kunnen
nemen van een boerderij die nog steeds het stempel draagt van zijn achttiende-eeuwse opdrachtgever:
meer is niet nodig, voor minder doe ik het niet.
C.G. Stapel †

Zo was het, zo is het; Westerstraat 72

De stolp van Jan Visser nu bewoond door H.F.B Messchendorp
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De lange strenge winter
Na de Elfstedentocht die op 18 januari 1963 onder
barre omstandigheden werd gereden, kregen de
ijsclubs het nog behoorlijk druk. Met strenge vorst en
ongemakken door sneeuw werden er toch ijsbanen
klaargemaakt voor diverse schaatsevenementen.
In Benningbroek begon men schaatsenthousiast te
worden. Door verschillende ijsliefhebbers waren
de Molensloot en de Grote Vaart in een prima
schaatsconditie gebracht. Er werd onderzocht of
eventueel een verlichting zou worden aangebracht.
Indien er wedstrijden werden gehouden,
zou dit met aanplakbiljetten bekend worden
gemaakt. Op zaterdag 16 januari was het zover:
schaatswedstrijden op de Molensloot en hier was
de jeugd aan bod.
Onvermoeibaar
Alleen de jongste groep schaatste met hindernissen,
de andere wedstrijden gingen zuiver om snelheid. De
strijd was bijzonder leuk en vooral tussen de jongens
waren er enkele buitengewoon spannende ritten.
Het ijs werd wel zaterdagmiddag steeds slechter,
doch onvermoeibaar werd er aan getrokken door
de jeugdige schaatsenthousiasten.
In de groep kinderen tot en met zeven jaar was de
uitslag: 1.Theo Broers, 2.Anja van der Velde, 3. Rinella
Koopman. Bij de groep jongens van acht en negen
jaar won Kees Houter. Hans Slijkerman werd tweede
en Jan Luchies derde. Bij de meisjes van dezelfde
leeftijd viel het goede rijden op van Tiny Broers. Zij
won met vlag en wimpel vóór Tiny Vriend en Tinie
Moeijes. Bij de jongens van tien en elf jaar won Yntze
Nolles vóór Menno Haakma en Wim Dekker. Bij de
meisjes van tien en elf jaar werd Lia Huisman eerste,
Gitta Vlaar tweede en Lida Reus derde.

Bij de meisjes van twaalf en dertien jaar won Truda
Sjerps, gevolgd door Gerda Koelemey (tweede) en
Emmy Bok (derde). Bij de jongens van diezelfde
leeftijd zegevierde Lou Klaver, terwijl Leo de Boer
tweede werd en Gerrit Hartog de derde prijs in
beslag nam.
Estafette
Een grote deelname was er voor de zondag
uitgeschreven estafettewedstrijd. Meer dan vijftig
opgaven waren er. Het was goed gezien om de
ploegen bij loting vast te stellen.Vooral bij de laatste
ritten werd het bijzonder spannend. Het halve
competitiesysteem gaf elke ploeg de kans. De ploeg
van Aafke Kool, Jan Broers en Jan Donker werd
eerste. Grietje Klaver, Simon Broers en Jan Pauw
werden tweede en het team van Annie Doodeman,
Anne Broersma en Wiebe Kistemaker derde. Trix
Rentenaar, Jaap de Graaf en Ab Luchies namen de
vierde plaats in beslag en Martha Doodeman, Fred
Spruit en A.Verhoef de vijfde.
Opvallend was dat de familie Broers bijzonder goed
voor de dag kwam. Deze middag had Jan Broers
een belangrijk aandeel in de zege van zijn ploeg.
Zijn broer Simon maakte deel uit van de tweedeprijswinnaars.
Het Dagblad voor West-Friesland meldde: ‘Ongetwijfeld werden er deze winter goede schaatsers
gekweekt en het zou prachtig zijn wanneer over
een ronde baan kon worden beschikt, hierdoor
zou ook op het bochtenwerk getraind kunnen
worden hetgeen bij wedstrijden op de lange baan
van zo groot belang is.’
Gré Mantel-Visser
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De winter houdt aan
Hier viel ’s avonds op 3 februari 1963 een dik pak
sneeuw. De sneeuwploegen gingen dan ook weer
vroeg op pad. De Waddeneilanden verkeerden weer
in een isolement. Net als de eilandbewoners leden de
schapen een slecht bestaan. Hun dagelijkse bezigheid
bestond meestal uit het krabben met de voorpoten
om wat gras te bemachtigen en het voer dat ze
kregen was om ze bijeen te houden. Toch waren
er in februari weer veel ijsactiviteiten. Terwijl er in
Engeland op 7 februari een sneeuwstorm woedde,
hield de schooljeugd hier wedstrijden op de schaats.
Volksonderwijs organiseerde op de Molensloot
hardrijderij (dus zonder hindernissen) voor de
jeugd van de beide openbare lagere scholen.
Enerverende ritten
Na enerverende ritten - waarbij opviel dat er onder
de jeugd veel hardrijders waren die opvallend snel
schaatsten - werden de prijzen als volgt verdeeld:
bij de meisjes van zes en zeven jaar was Rina Wit
eerste,Yvonne Luchies tweede, Marjan Oudt derde
en Conny van Veen vierde. Bij de meisjes van acht
en negen jaar was Tiny Moeijes eerste, Marry
Jonker tweede, Anneke Hartog derde en Marijke
Nes vierde.
Bij de jongens van acht en negen jaar was Roel
Nolles eerste, Cor Koeman tweede, Kees Houter
derde en Peter Kool vierde.
Bij de meisjes van tien en elf jaar was Wieneke
Verdonk eerste en Rinie Berkhout tweede.
Bij de jongens van tien en elf jaar was Yntze Nolles
28 december 1991, Piet Stam 25 jaar bestuurslid
van de IJs- en toerclub Benningbroek

eerste, Rudi Visser tweede, Martin Kistemaker
derde en Gerrit Bras vierde. Bij de jongens van
twaalf en dertien jaar won Johan Visser.
Priksleewedstrijd
Voor de jongens van zes en zeven jaar werd een
priksleewedstrijd gehouden. Dit bleek nog een
hele kunst te zijn. Hier won Kees Beets vóór Jan
Rozenberg en Arie Kuin. Langzamerhand kwam
er een aanval op de vorstperiode en werden er
schaatstoertochten afgelast. De vorst ging toch nog
wat door en op 20 februari was er uiteindelijk nog
een toertocht over het IJsselmeer naar Stavoren.
Daar namen meer dan drieduizend auto’s aan deel.
Doch op 4 maart viel dan echt de dooi in na zo’n
tien weken vorst. Langs de dijken van het IJsselmeer
stapelden enorme massa’s sneeuw zich op en
kruiend ijs zorgde voor torenhoge ijsblokken tegen
de dijk aan of zelfs er over heen.
Het was een winter waar nog lang over nagepraat
zou worden.
Gré Mantel-Visser
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Schaatsen van Hoorn naar Amsterdam
Op de zonnige zondag van 3 maart 1963, ging ik
samen met mijn schoonzus AnsVlaar de schaatstocht
Hoorn-Amsterdam schaatsen. Het was het tweede
weekend dat je deze tocht kon doen. Niek, mijn
man, had al eerder samen met Siem Kos deze
tocht gereden. Hun ‘tijd’ was drie uur en twintig
minuten, inclusief een pauze voor chocolademelk.
Wij hadden echt niet de illusie dat wij die tijd zouden
verbeteren! We gingen al te laat van start, rond
twaalf uur. Dat kwam omdat we op zondag eerst
naar de kerk moesten. En ik moest ook nog met
de trein vanuit Heerhugowaard naar Hoorn komen.
De inschrijving en start waren bij Het Wapen van
West-Friesland. Het was een stralende dag met de
zon hoog aan de hemel. Die zon heeft in maart al
behoorlijk veel kracht. Het ijs werd zacht en door
de vele deelnemers behoorlijk ‘bereden’. Het was
zwaar schaatsen. Er waren twee banen geschoven,
één voor heen en één voor terug. Deze schaatstocht
was uitgezet op de route van de ‘Hoornse Boot’,
die jarenlang een veerdienst onderhield naar
Amsterdam en weer terug. In augustus 1948 ging de
boot Baron van Dedum voor de laatste keer naar
Amsterdam, om niet meer terug te keren.Veel WestFriezen hebben herinneringen aan deze veerdienst.
Kunstschaatsen
We reden in een rechte lijn naar Edam.De controlepost
was bij het badhuisrestaurant. Verder langs de dijk
naar de punt van Volendam. Dan langs de oostelijke
kant van Marken, de kant waar de vuurtoren staat.
Vervolgens naar Amsterdam met
aan je rechterhand Durgerdam en
links het eiland Pampus. De brug
van het eindpunt Schellingwoude
kwam in zicht. De man bij de
stempelpost zei tegen ons: “Dáár
staan de bussen die naar Hoorn

gaan.” Nou, dat was onze eer te na! Wat zouden de
mannen thuis wel niet zeggen als we maar zo’n 45
kilometer geschaatst hadden in plaats van de volle 95
km! Op terugtocht dus. Maar ja, de vaart was er uit
en het ijs zat vol groeven. Gelukkig was het niet koud.
Het werd wel donker. Er reden nog maar weinig
schaatsers en die reden ons ook nog voorbij. Twee
meiden op kunstschaatsen, want welke dame reed er
nou op noren in die tijd? Een motorrijder reed achter
ons op de baan, controleren hoeveel schaatsers er nog
richting Hoorn gingen. Dat waren er niet veel meer.
Bij Hoorn aangekomen leverden we onze startkaart
in en op de dijk was het toen zoeken naar onze
schoenen (wel oudjes)! En dan gewoon met de lijnbus
naar huis. Thuisgekomen in Benningbroek was het
commentaar: zijn jullie daar eindelijk, wel lang over
gedaan! Niek had die dag samen met Dick Huisman,
vriend van Ans, de tocht Andijk-Lemmer gedaan.
Daarna nog even bij Hoorn geschaatst in de hoop
ons daar te zien. Wij waren toen denk ik nog ver
weg.Wij hadden een tijd van ongeveer acht uur! Dat
is toch nog altijd gemiddeld twaalf kilometer per uur.
De volgende dag viel de dooi in. De schaatspret
was voorbij.
Niek heeft me ’s avonds naar Heerhugowaard
gebracht. Nog wel een paar dagen had ik last van
mijn voeten.
Annie Vlaar-Oudeman
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De elfde Elfstedentocht
Op vrijdag 18 januari 1963 werd voor de elfde keer een Elfstedentocht
gehouden. Mijn man Niek Vlaar was een van de mensen die de barre
tocht probeerden te voltooien. Dat jaar hadden zich 577 wedstrijdrijders
ingeschreven, van wie er slechts 57 op tijd de finish haalden: binnen twee
uur na aankomst van de winnaar Reinier Paping. Die deed er tien uur en
59 minuten over.Van de bijna tienduizend toerrijders haalden er slechts 72
de eindstreep op tijd.
Niek Vlaar vertelt: ‘Uit het nieuws en de kranten kon je wel opmaken dat de
Elfstedentocht in de derde week van januari zou worden gereden.Al een aantal
weken deed ik mee met verschillende officiële KNSB-districtswedstrijden.
Om daar aan mee te mogen doen moest je een startlicentie hebben. Daarbij
hoorde een keuring. Die sportkeuringen waren bij dokter Groot. Op de
wedstrijden kwam je toen bekende Noord-Hollandse schaatsers tegen, zoals
de gebroeders Roozendaal, Arie Zee en Niek Houter.’
Coach
‘Op de gewone wedstrijden en toertochten reed ik vaak samen met Siemen
Kos, zoon van Cor Kos, de groenteboer van Oosterstraat 54. Zo kwam het
dat we plannen maakten om mee te doen met de Elfstedentocht. Cor Kos ging
meteen enthousiast aan het regelen. Zoals een slaapplaats bij de familie Westra in
Leeuwarden. En ook een oudere, ervaren meerijder als coach: Jan Peerdeman. Dat
was een sportleraar uit Overijssel
die de Elfstedentocht al eens
gereden had.
Donderdagmorgen 17 januari
stapten we om half zeven op
de bus naar Middenmeer. Daar
konden we overstappen op de bus
naar Leeuwarden. Om tien uur
waren we in Leeuwarden, waar
wij, toerrijders, in De Beurs ons
startbewijs moesten ophalen. Ik
ben toen meteen lid geworden van
de Elfstedenvereniging en kreeg
lid- en startnummer 701. Toevallig
kwamen we ook onze derde
tochtgenoot tegen. Wij zaten alle
drie bij de eerste duizend rijders
en mochten dus direct achter de
wedstrijdrijders starten. Met mijn
KNSB-startlicentie mocht ik ook
met de wedstrijd meedoen, maar
ik had besloten dit niet te doen. Je
moet dan twee uur na de winnaar
binnen zijn.’
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Wiebe Kistemaker, Peter
Vlaar, Siem Kos en Nic Vlaar

Gastvrije ontvangst
‘Daarna werden we gastvrij ontvangen bij de
familie Westra. We kregen eten en gingen ons
voorbereiden op de tocht van de volgende dag.
We maakten een tijdschema en spraken alles goed
door met elkaar. Op de zolder was er voor ons een
slaapplaats gemaakt, met enkele matrassen en met
een paar dikke jassen nog bovenop de dekens. Het
vroor heel erg hard, vijftien tot twintig graden. In
die tijd waren de daken nog niet geïsoleerd en de
bovenverdiepingen nooit verwarmd.
We probeerden vroeg te gaan slapen, of dat lukte
met al die positieve spanning voor de volgende dag,
weet ik niet meer. De wekker ging al vroeg, ik denk
voor vijven, we zouden om half zeven starten. Dat
werd vertraagd omdat Siemen zijn startbewijs in de
drukte kwijt was geraakt. Jan zorgde ervoor dat hij
een andere kaart kreeg en met een latere groep
kon starten. In overleg besloten Jan en ik alvast met
zijn tweeën op weg te gaan. Het was toen kwart
over zeven. Het vroor toen achttien graden, maar
er was weinig wind.’
Kranten en zeemleren lap
‘Wij hadden kranten tussen onze kleding en in mijn
schaatsbroek was aan de voorkant een zeemleren
lap genaaid. Op mijn hoofd had ik een gewone
schaatsmuts. Wel een dikke sjaal om die ik dan een
stuk voor mijn gezicht kon doen. Niemand van ons
had een bril op, dat zag je toen nog niet. Geen van
ons drieën heeft last gehad van bevroren ledematen.
Wat ik ook nog zo voor me kan halen zijn de

vele mensen met bloed in het gezicht, vooral bij
de neusgaten. Dit kwam als degene die voor je
schaatste voorover viel en met de schaatsen
naar achter zwaaide. Om mezelf hiertegen te
beschermen, ging ik wat meer rechtop schaatsen
met de handen voor mijn borst in plaats van op
mijn rug.Toen we op het ijs van start gingen, viel het
niet mee een beetje tempo te maken.Tot Sneek aan
toe (de eerste 22 kilometer) leken we net een stel
eenden, waggelend achter elkaar. Langs de route lag
het bezaaid met kledingstukken, goede en kapotte
schaatsen, levensmiddelen. Van alles wat schaatsers
verloren hadden of teveel hadden meegenomen,
denk ik.’
Achter op tijdschema
‘In Sneek aangekomen was het maar vier kilometer
naar IJlst. Daar kwamen we om 8.49 uur aan. We
liepen toen al meer dan een half uur achter op
ons tijdschema. Dat werd later nog meer, ruim
anderhalf uur. Het ijs was slecht, het schaatsen ging
zwaar. Als er bebouwing langs de baan was had je
last van bevroren smeltwater, zogenaamd koekijs.
Daar kon je lelijk met de punten van je schaatsen in
blijven steken en vallen. Maar toch wilde ik aldoor
maar achter de rijders aan die ons passeerden. Dan
zei Jan steeds: “Laten gaan…, die zien we wel weer
terug.”
Van IJlst naar Sloten is veertien kilometer. Op
het Slotermeer, waar je een stuk heen en terug
moest rijden, passeerden we Siemen. Hij had toen
ongeveer een half uur achterstand op ons.
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Daar kwam ook al veel meer ruimte op de baan. Veel
toerrijders moesten toen al afhaken. Aankomst in Sloten:
9.31 uur. Dan naar Staveren, 26 kilometer. Daar deden we
anderhalf uur over, dat ging redelijk goed. Aankomst Staveren
11.00 uur. Op naar Hindeloopen, elf kilometer, en dan door
naar Workum. Dit werd een zwaar stuk. Bij Hindeloopen
de haven uit en over het IJsselmeer naar Workum: negen
kilometer.’
Eindeloze witte vlakte
‘Voor ons zagen we een eindeloze witte vlakte met een
smalle sneeuwvrij gemaakte baan. Op het IJsselmeer waren
veel hobbels en scheuren van aan elkaar gevroren ijsschotsen.
Bovendien begon het harder te waaien en ging het sneeuwen.
De sneeuw die er al lag, begon te stuiven. Daardoor kwam
er weer veel sneeuw op de baan. Om 12.30 uur kwamen we
in Workum aan. Na het stempelen op naar Bolsward, een
stuk van dertien kilometer. In Bolsward ben je halverwege
de Elfstedentocht. Het was toen 13.50 uur. Het ging toch
eigenlijk redelijk goed met ons. We hadden wel eens een
inzinking, maar hielpen elkaar er weer overheen.Van Bolsward
naar Harlingen was zeventien kilometer. We zijn elkaar ook
nog een keer kwijtgeraakt. Bij een tent kregen we warme
Rivella, het was daar toen behoorlijk druk. Ik zag Jan niet
meer en ging alleen verder. Nadat ik verschillende mensen
passeerde, schaatste ik Jan voorbij. Hij zag me en samen
zijn we weer verder gereden. Aankomst in Harlingen: 15.13
uur. Van Harlingen naar Franeker was dertien kilometer. We
passeerden wedstrijdrijders… dat gaf een goed gevoel. Later
lazen we in de krant dat er maar 450 van de 9648 toerrijders
verder waren gekomen dan Harlingen.’
Ploeterend door de sneeuw
‘Tot vijf uur in de middag kregen nog 1500 schaatsers een
stempel, maar ze mochten niet meer verder. Hoe laat we
in Franeker waren, staat niet op mijn startkaart. Maar daar
begon het zwaarste en grootste traject: de 45 kilometer
naar Dokkum, met het beroemde stuk heen en terug op
de Dokkumer Ee. Helaas, na ongeveer 25 kilometer, bij
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Vrouwbuurtstermolen, moesten we van het ijs
af. Het was toen ongeveer half zes. In een café
kregen we een stempel en moesten we met andere
schaatsers wachten op een bus. Dat vonden we
maar niks. Die laatste 45 kilometer konden we toch
nog wel lopend afleggen? Van knap schaatsen was
toch al geen sprake meer. We hadden nog zes uur
de tijd om in Leeuwarden te komen.
We gingen stiekem door een achterdeur naar buiten.
Ploeterend door de sneeuw over een stuk land en
dan verderop weer de baan op. Dat duurde niet
lang: een motor met zijspan reed ons tegemoet. De
politieman zei dat het absoluut niet verantwoord
was om verder te gaan. Om ons te overtuigen,
vertelde hij dat ze zojuist een schaatser langs het
traject onder de sneeuw vandaan hadden gehaald.
Alleen de punten van zijn schaatsen staken er nog
bovenuit. De man was door de kou bevangen.’
Mooie prestatie
‘We zagen toen wel in dat het beter was om te
stoppen. Met de bus werden we naar Leeuwarden
gebracht. Bij de familie Westra aangekomen, was
Siemen daar ook al. Hij moest in Franeker van het
ijs af. Siem had dus 129 kilometer gereden en Jan en
ik ongeveer 155.
Pas later realiseerden wij ons dat het best een
mooie prestatie was.
Cor Kos was ook al naar de familie Westra

gekomen. We konden dus lekker met de auto naar
huis. Toen Cor Kos mijn kromme schaatsen zag, zei
hij hoofdschuddend: “Ik begrijp niet dat je hierop
nog zo ver gekomen bent!”
We namen afscheid van Jan en de familie Westra.
Als bedankje voor het gastvrije verblijf zou Jan
namens ons drieën een cadeautje verzorgen.
Laat in de avond waren we weer thuis en de
volgende morgen was het weer gewoon koeien
melken. Of ik de volgende dagen lichamelijk nog last
heb gehad van het Elfstedenavontuur kan ik me niet
meer herinneren. Ik was toen 24 jaar jong en op die
leeftijd kan je veel hebben.
De kromme schaatsen kreeg ik weer recht en ik heb
er in die winter nog vele kilometers mee gereden.
Toen er op 21 februari 1985 en 26 februari 1986
weer een Elfstedentocht was, heb ik op dezelfde
schaatsen wél de eindstreep gehaald. In 1997 ben ik
helaas gevallen. Ik had een scheurtje achter op mijn
hoofd en moest opgeven. Ik was toevallig weer bij
Vrouwbuurstermolen.
Het zijn mooie herinneringen aan mijn actieve
schaatsjaren. Altijd als er ijs was probeerde ik
tussen de melktijden door wat tochten te rijden.
Als ik door mijn schaatsplakboeken blader, staat
alles mij weer helder voor de geest.’
Annie Vlaar-Oudeman
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An de reed op het IJsselmeer
Geer en Bertus Bontekoning-Schoen van de Oosterstraat
17 in Benningbroek, vertelden Annie Vlaar-Oudeman
over de bijzondere zondag 24 februari 1963:
‘Het was al een lange winter,het vroor al onafgebroken
vanaf half december 1962. En op oudejaarsavond
was het bitterkoud. Door sneeuwstormen op 31
december en nieuwjaarsdag kwamen er metershoge
sneeuwbergen. Dit gaf heel veel overlast. En toen
het ook nog eens 2,5 maand aan één stuk door
bleef vriezen, had de hele economie daar last van.
Maar het gaf ook ijspret en toen er al enkele
schaatstochten over het IJsselmeer werden gereden,
was het op woensdag 20 februari zo ver gekomen:
er kwam een autotoertocht van Medemblik naar
Stavoren en via Hindeloopen en Workum weer
terug. Deze tocht was goed gegaan, er waren toen
nog niet zoveel deelnemers. Daarom kwam er een
aankondiging in de krant dat de tocht op zondag 24
februari nog een keer kon worden gereden. Nou
en op die zondag kregen wij het plan
om mee te doen aan deze IJsselmeer
autotoertocht. Dat kwam zo, tegenover
ons op Oosterstraat 24 woonden
buurvrouw De Vries en buurvrouw
Hoogesteger in het huis waar nu Gitta
en Sjaak Blankendaal-Vlaar wonen.
Wij moesten zaterdagavond op visite.
Buurvrouw De Vries kwam dan
oppassen. Buurvrouw had het niet zo
breed en als ze bij ons was, hoefde haar
eigen kachel niet te branden en kreeg ze
ook nog een lekker kopje koffie met wat
er bij. Wij praatten met haar over het
stukje in de krant over de autotoertocht.
“Nou”, zei buurvrouw De Vries, “nou
ben ik al dik in de zeventig en weet er
niet van dat je met een auto op het
IJsselmeer kan rijden.” Wij dachten:
als dat maar ééns in de zeventig jaar
voorkomt, misschien is het dan wel wat
om het een keertje te gaan doen. Want
over zeventig jaar zijn wij er waarschijnlijk
ook niet meer. Maar er was nog niets besloten.
Zondagochtend ging ik, Bertus, al vroeg de koeien
melken en de melkbussen met de ochtend- en
avondmelk aan de weg zetten. De melkrijder kwam
de melk in de winter maar één keer op een dag
ophalen om naar de melkfabriek te brengen. Ik wou

naar de kerkdienst van tien uur. Bij de kerk was
koster Cor Moeijes er al. Ik zei tegen Cor:“Er is een
autotoertocht over het IJsselmeer naar Friesland.
Wij hebben daar wel zin in, want het is toch een
uniek gebeuren. Wie weet beleven we dit maar één
keer in ons leven. Zouden jullie het wat vinden om
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met ons mee te gaan?” Cor
had daar wel oren naar en zou
het na de kerkdienst direct
met zijn vrouw bepraten.
Thuisgekomen uit de kerk zei
ik tegen Geer: “Ik heb Cor
Moeijes gesproken en verteld
over de autotoertocht en
gevraagd of ze misschien
met ons mee willen gaan. Ik
dacht, zij hebben geen auto
en het is ook wel gezellig om
samen te gaan. Eigenlijk is
het al min of meer besloten
als jij het ook goed vindt.”
Nou, Geer vond het prima.
Gauw eten en drinken
klaarmaken voor onderweg.
De kinderen aankleden en
de familie Moeijes ophalen.
Angstig moment
Daar gingen we: Cor en Co Moeijes-van de Groef
met hun jongste zoon Bram en wij met onze kinderen
Siem van toen negen jaar en Geryjanne van vijf. Met
zeven personen in de Opel Kadett! Het was al bij
twaalven dat we bij Medemblik waren. Toch reden
we nog redelijk vlug op het ijs. Of de start ergens
tussen het station en het gemeentehuis was, weten
we niet zo goed meer. Maar het was verschrikkelijk
druk op de glimmende zwarte ijswegen. En het
IJsselmeer was één witte vlakte. Het gaf een apart
gevoel om op het ijs te rijden. Maar als onze auto
wat ruimte kreeg, kon Bertus het niet laten om
even op de rem te trappen. De auto gleed dan zo
een slag in de rondte. Kleine Geryjanne vond het
maar niks. Ze riep dan: “Niet doen papa, niet doen!”
Eerst richting Stavoren, maar een stukje daarvoor
liep het verkeer helemaal vast. Er was een trekker
door het ijs gezakt en helemaal verdwenen. Er
stonden denk wel een bunder auto’s, zes of zeven
rijen dik. Of ze stonden vast of ze gingen kijken. De
man waar de trekker van was, kon er gelukkig nog
net afspringen. Het was een angstig moment, we
kregen het benauwd: hoe diep zal het hier wel zijn
en de druk van al die auto’s bij elkaar op het ijs!
Het zweet brak Geer uit. We probeerden zo snel
mogelijk van die plek weg te komen, maar konden

voor noch achteruit. Na een tijdje - voor ons leek
het wel een eeuwigheid - kwam er beweging in de
file. Later dachten we nog: hier had een ramp kunnen
gebeuren. Stel je voor dat het ijs was gaan breken
en we allemaal naar de diepte zouden zijn gezakt.
Opgelucht, maar toch nog een beetje stil, werd
Stavoren bereikt. Daar smaakten de koffie en de
snert goed. Er stonden tafels en stoelen op het ijs.
Even de benen strekken was ook wel lekker. Zoveel
ruimte hadden we niet in de auto met z’n zevenen.
Geen herinneringstegel
Op naar Hindeloopen enWorkum.Toen we daar langs
waren geweest, schoot de tijd al aardig op, dus toen
we op de wegwijzers de richting naar de stempelpost
Oude Zeug zagen staan, besloten we deze “afslag”
niet te nemen, maar regelrecht naar Medemblik te
rijden. Daardoor kregen we geen herinneringstegel,
omdat één stempel op onze startkaart ontbrak.
Tegen zessen waren we weer in Benningbroek.Gauw de
familie Moeijes naar hun huis in de Kerkelaan 3 brengen.
Cor Moeijes trok meteen het werkpak aan en kwam
Bertus helpen bij de koeien. Hij zei: “Ik benoem
mezelf tot ‘groepscommandant!’ (groep uitmesten).”
Bertus ging zelf voeren en melken. Gelukkig waren
er niet zoveel koeien die gemolken moesten worden.
In die tijd was het nog gewoon dat de meeste
koeien in het voorjaar hun kalveren kregen. Daarom
stonden die koeien in de wintermaanden droog.
We waren laat klaar en het avondeten zal wel lekker
gesmaakt hebben. De dag erna lazen we in de krant
dat er 3650 auto’s de 130 km lange tocht over het
IJsselmeer gereden hebben. De deelnemers kwamen
uit het hele land, rond negen uur ’s avonds kwamen
de laatste auto’s Medemblik binnen.
Wij waren één van die deelnemers. Het is
geschiedenis en wij hebben dat toch maar mooi
gedaan, nu vijftig jaar terug. Toen waren wij nog
jong. Geer was 31 jaar en Bertus 38. Dan trekt een
avontuurtje nog wel. Of we verreist waren? Nou
we denken van niet, want twee dagen daarna, op 26
februari, was Geers zus in Friesland jarig. Daar gingen
we gewoon ook weer naar toe. Over de met ijs en
sneeuw beklede Afsluitdijk met soms langs de weg
van die hoge bergen sneeuw. Het duurde tot eind
maart voordat de zon alles had weggesmolten.
Annie Vlaar-Oudeman
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Kachelpraat
Als je over de winter van 1963 gaat praten, komt
vanzelf de vraag naar boven: hoe kregen we het
warm in huis? Bijna niemand had toen nog centrale
verwarming. Vaak was er maar één kachel in het
hele huis. ‘Wij hadden gelukkig twee kachels,’ zegt
Geer Bontekoning-Schoen, ‘een houtkachel in de
keuken en een haard in de kamer. Die had zo’n
mooie ronde voorkant met van die micaruitjes. De
brandstof voor zo’n haard was antraciet, drietjes
en viertjes. Dat is hele fijne steenkool. Als je ’s
avonds een flinke laag antraciet met de kolenkit
in de haard deed en de schuiven zó zette dat het
vuur heel laag brandde, kon je het vuur ’s morgens
zo weer opstoken. Ja, dat was een luxe, daar komt
nog bij dat het ’s morgens in de kamer ook niet
zo koud was. De antraciet kocht je bij Jo de Vries,
hij was onze kolenboer. Zijn schuur staat nog op
Oosterstraat 78. Om er zeker van te zijn dat je
genoeg brandstof voor de hele winter had, kocht je
dat vooruit. Kolenboer Jo de Vries ging in het begin
van de herfst bij zijn klanten rondvragen hoeveel
steenkool zij dachten nodig te hebben. Zo wist hij
wat hij moest inkopen. Hij bracht dan de bestelde
brandstof in drie of vier keer, afhankelijk van de
grootte van het kolenhok bij de klant. De zwarte
brandstof kwam per stoom- of diesellocomotief
op het station van Benningbroek aan. Er waren
vele soorten: gewone steenkool, antraciet in
verschillende maten, eierkolen en briketten, en dan
was er nog turf. Bij ons kwam altijd een man vragen
of ik een voorraadje turf wilde kopen. Ik denk dat
hij ergens bij de Langereis vandaan kwam. Daar
kwam - denk ik - de turf met een vrachtschip over
het IJsselmeer via Kolhorn aan. De man had een
spraakgebrek. Hij vroeg dan: “Vlouw, moet je nog
tulf?” Om de kwaliteit te laten zien, haalde hij een
turf uit zijn binnenzak! Het spreekt voor zich dat
deze kolen- en turfmannen er op z’n zachtst gezegd
nogal groezelig uitzagen.’
Kolenhok op zolder
‘Ja’, gaat Bertus Bontekoning verder,‘en ons kolenhok
was op zolder in een schuur op het erf. Wel een
beetje bewerkelijk, maar daar had ik toen geen erg
in. Jo de Vries bracht de antraciet en briketten de
trap op naar de schuurzolder. Het was een trap met
smalle platte treden. Geen ladder, dus toch nog een
klein beetje gemak. Voordat hij de brandstof op z’n

rug in zakken naar boven
bracht, vouwde hij
eerst een lege zak half
om met de punt naar
binnen. Die deed hij
dan als een capuchon
op z’n hoofd. Dat gaf
dan wat bescherming
tegen zwarte kolenstof op hoofd en
werkkleding. Voor
elke zak brandstof
die de trap op ging,
legde hij een briket
opzij als hulpmiddel
bij het tellen, als de klus geklaard was.’
Bertus vervolgt: ‘’s Avonds voor het naar bed
gaan, ga je als goeie boer altijd nog bij je vee
langs om het te verzorgen en te kijken of er niets
aan de hand is. “Vee bestellen” noemden we dat
vroeger. Dan nam ik de lege kolenkit mee voor
de haard en haalde ook hout, turf en briketten
voor de keukenkachel. Naar buiten, naar de
schuur de trap op. Het is altijd goed gegaan, want
zo’n volle kolenkit heeft toch een flink gewicht.’
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Stoffig klusje
‘Die keukenkachel moest alle dagen opnieuw worden aangemaakt. Best een stoffig klusje en het gaf ook
stof in de keuken. Eerst de asla legen, dan een krant in de kachel met kleine aanmaakhoutjes, daarop een
scheut peterolie, niks geen aanmaakblokjes! Als de kachel goed brandde, kon er wat groter hout op. En om
alle warmte te benutten zette je natuurlijk op de kachel een ketel water voor de thee ’s morgens.Trouwens
de kachel werd goed gebruikt om er van alles op te warmen en te stoven.
De peterolie verkocht Jo de Vries ook. Immers iedereen had ook wel één of twee peteroliestellen. Hij had
daar een knechtje voor, die ruilde dan de lege blikken om voor volle. Die knecht die de peterolie uitventte
was Jo Roelof Zeeman. Dé Jo Roelof Zeeman, die later z’n ondernemerstalent gebruikte in de huizenbouw.
Ook Cor Moeijes werkte wel eens bij Jo de Vries. Later nam Jo Scheer de olie- en brandstoffenhandel over
van Jo de Vries.’
Want inmiddels hadden de huisvrouwen de oliekachel ontdekt. ‘Zo makkelijk, niks geen gesjouw en
stof, gewoon een vat op een houten of ijzeren bok, niet te ver van de kachel vandaan. Vaak zag je die
buiten tegen de muur aan staan. Jo Scheer kwam gewoon op geregelde tijden langs om olie bij te vullen.
Hoeveel er werd verbruikt stond op de rekening. Daarmee kwam zijn vrouw Marie Scheer-Bijl aan de deur.
Een nadeel van die oliekachels was dat ze soms zo konden stinken, als de schoorsteen koud of vochtig was
of niet goed trok. Allemaal zaken van vroeger.Want er is veel op het gebied van verwarmen veranderd.Wat
niet is veranderd, is de flinke kostenpost van energie.’
Annie Vlaar-Oudeman

Spreekwoorden en gezegden over ijs
Verscheidene spreekwoorden en gezegden zijn aan het wintervermaak op ijs ontleend.
Jantje Secuur bijvoorbeeld gaat niet ‘over ijs van één nacht’ en ‘timmert niet op broos ijs’, maar
‘komt goed beslagen ten ijs’. Een speculant staat ‘op glad ijs’ en als het hem niet voor de wind
gaat, als hij niet meer ‘op mooi ijs staat’, dan kunnen zijn crediteuren naar hun geld fluiten. Zij
krijgen dan betaling ‘met Sint Juttemis’ of ‘als de kalveren op het ijs dansen’.
Met iemand die zich met speculeren inlaat, zonder enigszins in de fijnheden van de handel te zijn
ingewijd, heeft men - wanneer hij over de kop gaat - gewoonlijk weinig medelijden want: ‘wat
deed hij ook met zijn klompen op het ijs’.
Van een meisje dat naar de zin van de heren wat al te koel tegen hen is, zeggen zij: ‘ze is zo koud
als ijs’.
De eerste aardigheid die aan een diner wordt opgedist, maakt de conversatie dadelijk levendiger,
het ‘ijs is dan gebroken’. Hij die bij een feest te veel drinkt, ‘slaat een dubbele schaats’ en de
volgende dag moet hij, als hij zijn natje gebruikt, ook niet vaak de bodem van de kan willen
bezien, want ‘op oud ijs vriest het licht’.
Wanneer belangrijke zaken juist anders worden uitgevoerd dan het hoort, zegt men ‘de wereld
gaat op schaatsen’. Zo spreekt men ook van: ‘het ligt niet aan de schaatsen, maar aan de man’,
‘zonder schaatsen op het ijs komen’ en ‘een rare schaats rijden’.
Ontleend aan: Schaatsenrijden, door mr. J. van Buttingha Wichers, eerste secretaris van den Nederlandschen
Schaatsenrijdersbond
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Over een wedloop op schaatsen door vrouwen in 1809
‘Hoe alle bevalligheid van haar lichaam zich gansch ongunstig zal vertonen, waarbij hare gezondheid
bovendien gevaar kan leiden.
Behalve het onderrokje, den halsdoek, muts en borstrok, staan zij daar gansch ongekleed.
Men vergete niet de bedenkelijke gemeenzaamheid en verkeering onzer hupsche Landmeisjes, wier gelaat
en schoonheid dezen of geenen wulpschen Stedeling bij den wedloop behaagde.
Verkeerde maagdelijke schaamte of onkunde ontveinzen welligt en verbergen den hinder dien het ligchaam
ontving uit verruk¬king of geweld aan de teederste deelen toegebracht.
Ja, als dergelijke schouwspelen niet ophouden wil Philanthrope in allen ernst het gezag der Hooge
Landsbestuurders of van den Koning inroepen om deze te verbieden.’
‘In Holland schijnen de hardrijderijen niet in zwang te zijn
geweest; ik vind er althans nergens melding van gemaakt. Een
bezoek aan de ijsbaan was er echter de moeite overwaard.
Niet alleen het gemeen, maar ook burgerlieden, ja zelfs
petitmaitres en zoogenaamde elegans, niet zelden ook
vrouwspersonen van allerlei rangen, vermaken zich op de
bevrozen grachten.’
Uit: Schaatsenrijden (1888) door mr. J. van Buttingha Wichers,
eerste secretaris van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond
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Propaganda in de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de oorlog was propaganda voor de Duitse
bezetter een machtig wapen.
Geprobeerd werd onder andere om Nederlanders
over te halen om in vreemde krijgsdienst te treden,
bijvoorbeeld bij de Waffen-SS. Dat gebeurde
door middel van grote aanplakbiljetten, zoals hier
afgebeeld.

Zoals hierop zichtbaar, maakte men daarbij gebruik
van een afbeelding van de vroegere Nederlandse
zeeheld Michiel Adr. Zn de Ruijter. Sommigen
konden het gebodene niet weerstaan en meldden
zich aan. Uit dat avontuur kwamen de meesten
van hen nimmer weerom. Op het bekladden of
afscheuren van de plakkaten stonden zware straffen.
Op de tijdens de oorlog gangbare postzegels
prijkten, evenals op de hiervoor genoemde

afbeelding van De Ruijter, andere Nederlandse
helden uit onze vroegere geschiedenis. Dit alles
omdat afbeeldingen of tekens die betrekking
hadden op ons Koningshuis ten strengste waren
verboden door de bezetter.
Onze dagbladpers in die tijd, sterk gecensureerd,
bracht ons ook uitsluitend pro nazi berichtgeving,
zoals over de successen welke door de Duitse
Wehrmacht zouden zijn behaald aan de diverse
fronten. Als tegenhanger van deze propaganda
werden vanuit en door diverse Nederlandse
verzetsgroepen in het geheim krantjes gedrukt en
verspreid met andere berichten voor de bevolking
om de moed erin te houden en om de stand van
zaken vanuit geallieerde zijde weer te geven.
Vanuit Engeland werden uit bommenwerpers
ook Nederlandstalige geschriften gedropt, zoals
de toen bekende Vliegende Hollander, met tekst
en afbeeldingen die voor ons in die tijd belangrijk
waren. Illegale kranten als Trouw, De Waarheid en
Vrij Nederland, in het geheim gestencild, waren in
omloop. Uiterste voorzichtigheid en geheimhouding
waren geboden. Medewerking eraan en het in bezit
hebben ervan heeft velen het leven gekost.
De volgende afgebeelde WAARSCHUWING, hing
wel legaal in het openbaar:

31

Ook in ons dorp. Daar zorgde onze toenmalige
foute burgemeester J. Th. Kunnen wel voor.
Weinigen zullen zich deze waarschuwing van 1
maart 1942 voor verdere sabotagehandelingen
nog kunnen herinneren.
De volgende afbeelding, die ik voor het gemak
maar even een soort bidprentje noem, had als
inhoud een tekst voor het zo vurig gehoopte en
gewenste sterven van Adolf Hitler.Weinig bekend
geworden.
Het behoeft geen betoog om aan te nemen
dat het bezit hiervan de meest verregaande
consequenties zou hebben!
De titelpagina van het in het voorjaar van 1945
als laatst uitgebrachte exemplaar van het illegale
Geuzenliedboek (pag. 32) zag er wel heel bijzonder
uit.
Op het eerste gezicht eigenlijk pure nazi- en
NSB-reclame. Speciaal bedacht om in geval van
aanhouding en het in het bezit hebben ervan, te
kunnen verwijzen naar deze NSB-belijdenis, om
dan gevrijwaard te worden voor een eventuele
straf. Dit in de geest van: ‘Ja, maar ik dacht dat dit
mocht, want...’ De tekst van de verdere inhoud van het Geuzenliedboek was iets geheel anders. Dat er over
deze tekst op de titelpagina goed was nagedacht, kunt u zelf ontdekken.
Als u de beide coupletten zou herschrijven, door de eerste zin van het eerste couplet te koppelen aan
de eerste zin van het tweede couplet, blijkt iets totaal anders. Door zo steeds de volgende zin van het
eerste couplet te koppelen aan de volgende zin van het tweede couplet, zal u duidelijk worden wat hier
in werkelijkheid werd geprobeerd weer te geven. Deze laatste uitgave werd vermoedelijk gedrukt in het
toen reeds bevrijde deel van ons land. Het heeft het nog bezette noorden en westen vóór de bevrijding
bij mijn weten niet bereikt.
Velen van onze leden hebben gelukkig die oorlogstijd niet persoonlijk en bewust meegemaakt. Het
voorgaande geeft hopelijk toch enig inzicht in datgene wat er ook aan de hand was in die tijd. Een tijd van
horen, zien en vooral zwijgen.
Chiel de Leeuw
Overname niet voorbehouden!
Deels uit West-Friesland in de jaren 40/45, een uitgave van het Comité 1940-1945 te Hoorn en Stichting
Vrije Westfriese Krant
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De titelpagina van het in
het voorjaar van 1945
als laatst uitgebrachte
exemplaar van het illegale
Geuzenliedboek
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Op de hoek bij Valentijn
Op de T-splitsing in Benningbroek met Dorpsweg en
Hoornscheweg stond een carrosserie/ wagenmakerij
annex herberg Het Stations Koffiehuis. De
Hoornscheweg liep via Wognum naar Hoorn. Het
eind van Benningbroek tot Wognum werd later
Nieuweweg. De dorpsstraat loopt op dit punt over
van Dokter de Vriesstraat in Oosterstraat.
In januari 1906 werd er een aanvang gemaakt
met het plaatsen van wegwijzers in verschillende
dorpen door de Algemene Nederlandse Wielrijders
Bond (ANWB) in overleg met waterschap en
gemeentebestuur. Zo ook in Benningbroek. Op
de T-splitsing van de Hoornscheweg kwam zo’n
wegwijzer, no 1195. Een ouderwetse lantaarn

een ruimere bocht te maken. De klinkerweg heeft
plaatsgemaakt voor asfalt.

zorgde voor wat licht in de avonduren bij dat punt.
De auto’s waren in die tijd nog te tellen, maar dat
veranderde in de loop der jaren.
Een wegwijzer met hetzelfde nummer 1195 staat
er nog steeds bij de hoek. Wel groter en op een
andere plaats dan toen. De Hoornscheweg van
Benningbroek naar Wognum was op 10 februari
1849 na bestrating voor rijtuigen opengesteld.
Nadat de wagenmakerij en de naastgelegen herberg
waren gesloopt, werd de hoek verbeterd door

Een vak apart
Het beroep van timmerman/wagenmaker komt
men niet meer tegen, het bestaat dan ook niet meer.
De fabrieken kunnen nu alles kant en klaar leveren.
Er werd in de loop der jaren heel wat afgeleverd
aan ‘gerij’. Daar waren de tilbury om te gast te gaan
of aan het ringsteken deel te nemen. Dan waren er
de jachtwagens en de glazenwagens om met volk
te kerk of naar de kermis te gaan. De bakwagens
waren om de kaas naar de markt te brengen. Dan

Een mooi plekje in Benningbroek. De drie
kinderen Valentijn staan ook op deze foto, op de
voorgrond de twee dochters (de grootste is Lies
en het kleintje Corrie). Bij de brug staat zoon
Cor en op de achtergrond zien we Bram Moeijes
met de weiwagen van de melkfabriek. Wei is een
afvalproduct van de kaasmakerij. U ziet de vaten
waar Bram de wei in tapt klaar staan. Links staat
de boerderij van de familie Hartog, toen nog
van de familie Weeder. Links zien we ook nog de
ouderwetse straatlantaarn.
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nog de ontelbare ‘driewielde’ karren en (mest)
kruiwagens. Er waren nogal wat verschillende
wagens. Het was een vak apart om deze te maken.
Vooral de wielen met het ijzer er omheen waren
een specialiteit.Als in de zomer het hout uitdroogde,
wilde het wel eens gebeuren dat het ijzer er ‘afliep’.
Bij niet-gebruik van de kar wilde een natte zak over
de wielen nog wel eens helpen om uitdrogen te
voorkomen. Langzamerhand nam de nering af toen
het gemotoriseerde verkeer op gang kwam. Door
de komst van tractoren en wagens met luchtbanden
raakte dit speciale beroep overbodig. Er kwamen
geen opvolgers voor dit beroep.
Opvolgende wagenmakers
In Benningbroek waren er de hierna volgende
wagenmakers werkzaam. Het was op 17 maart
1859 dat Jacob Koster (1825-), wagenmaker
in Benningbroek, bij notaris C. Donker aldaar
verklaarde verkocht te hebben aan Hendrik de
Graaf (1797-), wonende te Winkel, voor ƒ 1200,een woonhuis, werkplaats en boomgaard te
Benningbroek, sectie C247 en 248 ter grootte
van 11 roede 90 ellen. De koper bepaalde dat de
verkoper binnen de gemeente Sijbekarspel nimmer
meer als wagenmaker werkzaam mocht zijn. Dat
tegen een boete van ƒ 200,- voor de koper. Deze
bepaling werd wel meer gebruikt. Jacob Koster had
de zaak onderhands gekocht omstreeks 1850 en
kwam toen samen met zijn vrouw Stijntje Groot
(1821-) naar Benningbroek. Hier werden ook hun
vijf kinderen geboren: Lucas in 1850, Willem in
1851, Pieter in 1853, Trijntje (1855-1855) en nog
een Trijntje in 1857.
Na de verkoop aan Hendrik de Graaf vertrok het
gezin Koster naar Avenhorn.
Publieke veiling
Voor Hendrik de Graaf (1797-) vond er een
publieke veiling plaats in herberg De Vergulde
Vos door notaris C. Donker op 20 april 1870 van
zijn bezit. Dit in verband met zijn toen onlangs
overleden echtgenote Aaltje Assies (1793-1870).
Bij de verkoop moest de koper overnemen de
volgende gereedschappen: twee wielboren, een
handboortje, zes grote en kleine spanzagen, een
grote en twee kleine handzaagjes, een schrobzaagje,

enige booromslagen, enige beitels, een schaafsleutel,
drie andere sleutels, een konbeitel, drie grote en
kleine bijlen, een kromme en een grote passer,
gewone passers, een draaibank met toebehoren,
werkbanken met twee schragen, een zware
wielbank met drie blokken - zowel grote als kleine
- , twee spijkerbakken, twee klemhaken, enige
platte en andere schroeven, een slijpsteen en een
wagenwip, een wielstok, twee hakdissels en vier
schragen en de voorhanden nieuwe onbewerkte
eiken en iepen houtwaren. Alles gezamenlijk tegen
betaling van ƒ 275,-.
Een lijst van zo’n boedelinventaris, opgemaakt door
de notaris, geeft een mooi beeld waar vroeger zoal
mee gewerkt is.
Gezamenlijke eigenaren
De wagenmakerij werd gezamenlijk gekocht voor
ƒ 1150,- door Pieter Ens (1816-1890) hoefsmid
in Benningbroek, Klaas Spoelder (1830-1872)
hoefsmid in Sijbekarspel en Maartje Balk (91821-)
te Schellinkhout , weduwe van Jan Ens (1823-1866)
die eerder ijzersmid in Schellinkhout was. Hij was
een broer van voornoemde Pieter Ens. Hendrik de
graaf vertrok naar IJsselstein waar zijn zoon, ook
een Hendrik, wagenmaker was. Na vier jaar kwam
hetzelfde drietal: Pieter Ens, Bregtje Stelling (18231874) inmidd els weduwe van Klaas Spoelder, en
Maartje Balk die hertrouwd was met Bartholomeus
Boerma in Heerhugowaard, op 5 februari 1874 weer
bij notaris C. Donker te Benningbroek. Zij verklaarden
de wagenmakerij te hebben verkocht aan Reindert
Rooker (1840-1927), wagenmaker in Benningbroek,
voor ƒ 1600,-. Waarschijnlijk was hij er al werkzaam,
want hij kwam hier in mei 1870 van Oosthuizen.
Na hier zo’n vijftig jaar het vak te hebben uitgeoefend,
werd schoonzoon Hendrikus Balk, landbouwer te
Hauwert, wegens ouderdom van Reindert Rooker,
gemachtigd om op 13 januari 1922 door notaris
J.W.H. Rees te Benningbroek in De Vergulde Vos over
te gaan tot verkoop van de wagenmakerij. Een bedrag
van ƒ 250,- was nodig voor verplichte overname
van het in de wagenmakerij aanwezige werkhout,
gereedschappen en werktuigen. De wagenmakerij
werd voor ƒ 2500,15 gekocht door Cornelis Valentijn
(1880-1950), wagenmaker in Berkhout.
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Valentijn verplaatste zijn elektrische wagenmakerij na zeventien jaar van
Berkhout naar Benningbroek. In januari 1922 kwam Valentijn met zijn vrouw
Jacoba Verlaan (1883-1969) en hun kinderen Cornelis (1910), Elisabeth
(1916) en Cornelia (1921), allen geboren in Berkhout, naar Benningbroek.
Reindert Rooker en zijn vrouw Johanna Hagenaar (1849-1931) vertrokken
naar Hauwert.
In De Nieuwe Courant bood Cor Valentijn als rijtuigmaker regelmatig zijn
nieuwe en gebruikte karren te koop aan zoals: driewielde kar met of zonder ierbak, een vierwielige platte wagen op collingsas, bakwagen, boerenwagen, kruiwagens enzovoort. Als standhouder op de landbouwtentoonstelling in Opmeer liet hij daar een houten Jacobsladder zien.
Een jaar later, in januari 1923,
stond een advertentie in De
Nieuwe Courant dat herberg
Het Stations Koffiehuis te
koop was. Het lukte zeker
niet om het ‘uit de hand’ te
verkopen, want op 16 februari
volgde er een openbare verkoop
door notaris Rees in de herberg
van de eigenaar Nicolaas (Klaas)
Buis (1867-1929), kastelein/
timmerman.
Als eerste werd aangeboden het
woonhuis met doorrijstal, erf,
boomgaard en moestuin. Hier
was geen koper voor. Men bood
blijkbaar te weinig naar de zin van
de eigenaar. Het werd opgehouden
voor ƒ 5980,- dus niet verkocht. Als
tweede werd wél verkocht de tuin
van ongeveer 5,56 are. Hiervan waren
de kopers Klaas Leeuw jr., timmerman,
en Pieter Scheer, slager, voor ƒ 630,- .
Beiden kwamen uit Sijbekarspel. Was
het een doelbewuste koop of waren ze er als strijkgeldhaalders aan
blijven hangen?
Toch nog verkocht
Een maand later, op 31 maart 1923, kwamen Klaas Buis en Cor
Valentijn bij notaris Rees en werd alsnog laatstgenoemde Valentijn
voor ƒ 5750,- eigenaar van herberg Het Stations Koffiehuis op de hoek
van de Hoornscheweg, later Nieuweweg. De koper moest dan wel de
vergunning krijgen tot verkoop van ‘sterken drank in het klein’. Klaas Buis
hield nog boelhuis van wat roerende goederen en op zondag 29 april was
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er nog prijsbiljarten om de
‘restanten prima sigaren’,
vanwege
zijn
vertrek.
Daarna vertrok hij met
zijn vrouw Neeltje Kunst
(1869-)
naar WesterBlokker. Hier bood hij
zich
per
advertentie
aan
als
timmerman
voor alle voorkomende
timmerwerkzaamheden.
Verplaatsing
Na de aankoop liet Cor
Valentijn per advertentie
weten dat zijn wagenmakerij
per 1 mei 1923 zou
worden
overgeplaatst
naast
Het
Stations
Koffiehuis. Hieruit blijkt
dat de bovengenoemde
wagenmakerij aanvankelijk
niet op die hoek was
gevestigd. Op de Dokter
de Vriesstraat 39 (B46)
is wel een wagenmakerij
geweest. Tevens maakte
Jasper Vos Gz. bekend
aan de inwoners dat hij in
het perceel van Valentijn
‘een zaak in rijwielen en
motoren’ zou openen.

Halte Valentijn
Bij het Stations Koffiehuis
kon men ‘opsteken’. Het
was een rustpunt voor
paard-en-wagens.
Ook
kon je er wachten op het
spoortje Hoorn-Medemblik en voor de bus was het
Halte Valentijn. Toen Cardozo na de oorlog naast
het perceel van Valentijn
een huis liet bouwen, wilde
hij dat het Halte Cardozo

zou worden. Reclame voor zijn
daar begonnen kledingzaak. Het
ging niet door, het bleef Halte Valentijn.
Kermis
Eind juli 1923 was er al kermis
bij Valentijn met ‘pracht balmuziek’. Maar in De Nieuwe Courant
van januari 1924 bood Valentijn
het Stations Koffiehuis alweer te
koop aan wegens ‘dubbele zaken’.
Het lukte zeker niet, want in juli
was er weer kermis in de gerestaureerde zaal en in november
waren er biljartwedstrijden om
een nieuwe fiets.
Terwijl in dezelfde maand ook het
Stations Koffiehuis weer te koop
was bij de eigenaar. Nog steeds
zonder succes, het wilde niet
vlotten en zo bleef Valentijn nog
steeds eigenaar.
In 1940 kwam zijn zoon Cornelis Valentijn (1910-2004) met zijn
vrouw Trijntje Roselaar (19091971) en hun dochter Jacoba (Co,
1936) ‘naast an’ wonen. In 1945
werd er bij hun nog een zoon geboren, Cornelis Barend. Op dat
moment waren dat drie generaties Cornelis Valentijn op die hoek.
Maar dat duurde niet zo lang, want
op 21 oktober 1950 was wagenmaker Cornelis Valentijn plotseling overleden. Het gezin verhuisde vervolgens naar Oudendijk.
Kantoor
Door reorganisatie van de
Plaatselijke
Bureau
Houder
(PBH) van de Provinciale
Voedselcommissaris
kwam
het kantoor in juli 1946 naar
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Benningbroek en wel in het voormalig Stations Koffiehuis voor de wagenmakerij van Valentijn. Het personeel
van dit kantoor bestond uit zes man onder leiding van de heer Frits Mijsberg. Het kantoor is later verplaatst
naar de Wieringermeer.
Zo was het, zo is het
In april 1955 werd de gemeenteraad in een spoedvergadering bijeen geroepen en werd besloten de vroegere
wagenmakerij met schuur en toebehorende grond aan te kopen van de weduwe Valentijn-Verlaan voor de
prijs van ƒ 7000,-. De dubbele woning, bekend als B65-66 moest vrij van bewoning worden opgeleverd. In
de dubbele woning hebben verschillende gezinnen gewoond. De bedoeling was het pand te slopen om een
ruimere bocht voor wegverbreding te verkrijgen en aldus geschiedde. De sloop vond plaats en de hoek
werd ruimer en overzichtelijker.
Het Stations Koffiehuis en de carrosserie/wagenmakerij zijn verdwenen,
maar er is nog wél een bushalte op de hoek bij Valentijn.
Gré Mantel-Visser
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Jeugdherinneringen van Kees Raa (5)
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 vijfde deel hiervan.
Wij hadden in de richting van het Noordend
buren: Piet Visser en zijn Aartswoudse vrouw
Trijntje Moeijes, die er een bedrijfje op nahielden,
wat koeien en schapen, terwijl er zich in een
losstaande schuur een groot aantal kakelende
bewoonsters bevonden die haar best deden
hun baas dagelijks met een ei te verblijden.
De verhouding tussen de Vissers en mijn
ouders was opperbest en daardoor moest
ik op gezette tijden bij hen melk, eieren
en boter halen tegen spotprijzen. De
melk vervoerde ik in een geëmailleerd
emmertje, dat ik met drie of vier liter
melk gevuld zo snel met de gestrekte
rechterarm kon laten draaien dat er
geen druppel van het vocht verloren
ging. Maar de kruik gaat nu eenmaal
zo lang te water tot zij barst. De
emmer barstte niet, maar door
een onder de omstandigheden niet
verantwoorde beweging kwam
de melk merendeels op straat
terecht, terwijl één van mijn
klompen ook werd overgoten.
Er zat niets anders op dan
rechtsomkeert
te
maken
en
buurvrouw opnieuw te bezoeken.
Een stortvloed van woorden werd

over mij heen gestrooid waarbij het West-Friese
stopwoord ‘vezelf’ een voorrangspositie kreeg
toebedeeld. Aan het einde van elke zin volgde dan
een adempauze en een zodanige, opwaartse blik
dat alleen het wit van beide ogen zichtbaar was.
Jan Doofie
Om bij buurman Visser, onze boter-, eieren- en
melkleverancier te komen, liep ik altijd over een smal
bruggetje, van waar men een blik kon werpen op
de romantische met klimop begroeide kop van het
woonhuis. Pal tegenover de toegang tot de Vissers
stond het houten woonhuisje van Jan Langereis, die
in de volksmond met de nietsontziende bijnaam Jan
Doofie werd aangeduid. Jan was de schoenmaker,
of beter gezegd: de schoenlapper van het dorp. Zijn
gebrek was er de oorzaak van dat hij
geen gesprek kon voeren, zodat
hij mededelingen van welke
aard ook, schriftelijk afdeed met
behulp van griffel en lei. Zijn werk
verrichtte hij in een naastgelegen
bouwsel, dat vrijwel hetzelfde
uiterlijk had als het woonhuis.
Een bezoek aan Langereis kenmerkte
zich door stilte gedurende de tijd dat
hij kennisnam van de boodschap
die mijn moeder aan een
papiertje had toevertrouwd. Na
enig denk- en rekenwerk schreef
hij dan de herstelkosten met het
schrille geluid van de griffel op
zijn lei. Met een gebaar dat aan
duidelijkheid niets te wensen
overliet, maakte hij mij erop
attent dat hij het papier wilde
behouden,
ondersteund
door
enkele
kreten.
Gelukkig ontving deze
in dubbel opzicht eenzame man, gedurende
lange tijd bezoek van een tweetal familieleden: een
moeder en dochter uit Den Haag. Het meisje, Alie
van Meurs, bezocht onze school. Zij was iets ouder
dan ik, zat in een hogere klas en verbaasde ons met
de uitspraak van haar taal, waarvan wij aannamen
dat het met een Haags sausje was overgoten.
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Diaconiehuis
Tussen het bedrijfje van Jan Langereis en de pastorie
stond een lange woning, het diaconiehuis, dat
onderdak zou kunnen bieden aan twee gezinnen. In
het eerste gedeelte waren oom Jan Ruig en tante
Doortje gehuisvest, het tweede was onbewoond.
De stiefmoeder van mijn vader behoorde tot de
Ruig-familie, vandaar de betiteling van oom en
tante. De laatste was ernstig invalide, waardoor
zij, als zij zich voortbewoog, zeer sterk naar links
overhelde. Mocht zij lichamelijk veel tekort komen,
zij had een hart van goud. Ik was een kleuter
van een jaar of vier toen ik daar voor het eerst
over de kale vloer kwam. Onder de hoede van
en dank zij de steun van de diaconie, konden
zij - ook met hulp van familieleden - het hoofd
boven water houden, naar mij later werd verteld.
Graag kwam ik daar bij deze, in mijn ogen zeer oude
mensen; zij hadden en namen ook alle tijd voor mij.
Soms hadden zij een snoepje voor mij weggelegd,
waaraan het spelletje ‘koud, kouder… , warmer’
enzovoort voorafging. Lieve mensen, onvergetelijk!
Bikkels
Bij mijn schoolvriend Henk Visser, wiens vader een
boerderij bezat, maar helaas zijn verdere leven
wegens een longziekte in een ‘zonnetent’ moest
slijten, heb ik ontelbare keren gespeeld. Wij stichtten boerenplaatsen met
als vee grote of kleine
straatstenen, die voor
één of ander werk al afgeleverd waren. Dobbelstenen maakten uit wie
de beste veestapel had,
terwijl ik van huis bikkels meenam, die na het
slachten van schapen uit
de poten van die dieren werden verwijderd.
Was bikkelen een kinderspel, bij ons maakten de bikkels
deel uit van onze schapenkudde.
Behalve voor onze boerderijen
hadden wij ook te zorgen voor
ons internationaal vervoerbe-

drijf. Het gehele materieel bestond uit een tweetal wielen van een bezweken Vliegende Hollander.
Het wiel promoveerde tot trailer met oplegger
en zette zich in beweging zodra wij het stuurwiel
met beide handen voor onze borst hielden en
daarbij geluiden maakten die de start voorstelden.
Het erf van de boerderij was ruim; er bevonden zich
daar drie schuren en om geen verwarring te stichten
kreeg elk van die schuren de naam van een Europees
land. ‘Internationaal Transport’ met de boerderij
zelf als thuishaven. Onze verste bestemming was
Zwitserland. Kort overleg tussen beide chauffeurs
zorgde ervoor dat de onzichtbare lading zonder
mankeren, maar wel met veel nagebootst getoeter,
naar het juiste land van bestemming werd
overgebracht. Een simpele bron van vermaak
zo op het eerste gezicht, maar erg vermoeiend
omdat elk traject op een draf werd afgelegd.
Met de tong uit de mond werd daarom zonder
morren besloten de pijp aan Maarten te geven
en de vrachtwagens in de garage te stallen tot wij
behoefte hadden het bedrijf weer op te starten.
Tochten door de weilanden
Maar bovenal vermaakten wij ons ’s zomers
met het maken van tochten door de weilanden
in de richting van vooral Wadway. Om het
slootje
springen
te
vergemakkelijken, namen
wij de polsstok van
Henk mee. Het kwam
dikwijls voor dat een
voorgenomen
sprong
mislukte; veel gelach,
veel natte kleren. Op
enkele plaatsen moesten
wij een brede vaart
oversteken. Dan maar
naar de overkant met
de weinige kleding in de
hand. Bij toeval ontdekten wij
dat één van de vaarten voor een
gedeelte een zandbodem bezat.
Het leek ons een schitterend
idee om hier te gaan zwemmen.

De Vliegende Hollander
en bikkels
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Met een onderbroek als enig kledingstuk gingen
wij het frisse water in om al spoedig te ontdekken
dat onze pogingen weinig te betekenen hadden.
In elk geval ondervonden wij dat men met
één voet op de grond en door het lichaam
zoveel mogelijk in horizontale richting
te houden, langzaam vooruit kon komen.
Wij spartelden maar wat met het niet
werkzame been en waren ervan overtuigd,
dat wij nog vaak zouden moeten oefenen
om het zwemmen onder de knie te krijgen.
Diezelfde zomer lukte ons dat nog, zodat wij met
trots – wij waren toen hooguit tien jaar – konden
vertellen dat wij onszelf zwemmen hadden geleerd.
Een fantastische vriend, Henk Visser, die ik uit
het oog verloor toen wij verhuisden naar de
hoofdstad van ons land
Mexicaanse hond
Overal in den lande zag het radiobestel nog
geen kans zich snel te ontwikkelen. Daarom
werd er, zoals dat al eeuwenlang de gewoonte
was geweest, gezongen en gefloten, alleen of in
gezelschap. Vooral mijn moeder had zo haar eigen
voorraad liedjes die in dezelfde volgorde werden
gezongen en die voor een deel voortkwamen
uit een Enkhuizer revue uit de jaren 1917/1918.
Van enkele van die succesvolle levensliederen
werden de wijsjes in mijn geheugen verankerd.
De radio maakte de periode van de‘Mexicaanse hond’
door, waardoor het ontvangsttoestel vaak tot een
ongenietbaar apparaat werd omgevormd. Stap voor
stap slaagde de technologie erin vele verbeteringen
aan te brengen, waardoor er stapsgewijs een
bevoorrechte groep ontstond die zich de weelde
kon veroorloven een prijzig toestel tot het zijne
te maken. Maar er was een vervangingsmiddel
dat op muzikaal terrein tijdens de laatste van de
jaren twintig hoge ogen gooide: de platenspeler!
Pathefoon
Zo wist mijn moeder na langdurig overleg mijn
vader ertoe over te halen zo’n plezierige pathefoon en daarbij behorende grammofoonplaten en naaldjes aan te schaffen. Niet alleen semiklassieke muziek viel er te beluisteren, maar
ook het populaire Nederlandse lied, terwijl ik
mij mocht verheugen in het beluisteren van be-

kende sprookjes, verhalen en niet te vergeten
kinderliedjes, zoals ‘Duifje met je blanke veren’.
Vaderlandse liederen waren er ook, vooral die welke ik later tot vervelens toe zou horen neerdalen
van de Dromedaris en de Zuidertoren in Enkhuizen. Onze gunstige beoordeling ten aanzien van
het gebodene drong uiteraard door tot de buurtschap en het was opvallend vast te stellen dat enkele buren zich plotseling herinnerden langere tijd
niet meer bij elkaar op bezoek te zijn geweest.
Als middenstander is het onmogelijk dergelijke
verzoeken af te wijzen en daarom werd onze huiskamer op vele zondagavonden een plaats van vermaak. Mijn moeder, die de rol van gastvrouw op
zich moest nemen, deelde koekjes uit en ingeval
van bezoek dat zeer welkom was, kwamen er voor
de dames naast de onvermijdelijke thee of koffie
zelfs boerenjongens of
advocaat aan te pas. Mijn
vader bleef niet achter en
haalde uit de ijskast koele
flesjes bier en een kruik
jenever tevoorschijn.
Steeds verwisselen van de naald
De taak die voor mij was weggelegd, stond lijnrecht tegenover het aan anderen gebodene.
Een onverkwikkelijke handeling die de platenspeler, gehuisvest in een fraai overkapt meubelstuk met daarop de beeltenis van een onhoorbaar keffend hondje (His Masters Voice), was het
steeds verwisselen van de naald, die een onmisbare rol speelde bij het voortbrengen van geluid.
Bracht zijn draaiende beweging geruis voort
of een niet te verdragen gekras, dan greep ik
in, onderbrak het concert en ging over tot
het verwisselen van de akelig kleine naalden.
Mijn twee-linkerhanden-organisme was soms ontoereikend voor een foutloze wisseling van de
wacht; dan weer zocht de versleten naald door de
zwaartekracht te vlug contact met het van vele kleuren voorziene karpet, zodat zelfs een door de wol
geverfde majoor van de rijkspolitie er pas na een
diepgaand onderzoek in geslaagd zou zijn het onding
aan te houden. Dit voorval werd evenwel overtroffen door het ter aarde vallen van een doosje met
nieuwe naalden of het omvallen van een soortgelijk
doosje dat de oude, versleten hulpmiddelen bevatte.
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Het toppunt van ellende bestond uit de vermenging
van de goeden en de kwaden als beide doosjes door
foutief ingrijpen mijnerzijds,op de vloer belandden.De
verwarring was groot, het scheiden van de bokken en
de geiten kostte zoveel moeite dat het zoeken werd
beëindigd. En de gezelligheid, volgens de Nederlander de opperste graad van een aangename stemming
die men elders nooit zal aantreffen, was ook zoek.
Fles met plaaggeesten
Dat het geluk, een lach en een traan snel van plaats
kunnen wisselen, bleek wel toen mijn moeder ijlings in
de Hoornse Villa moest worden opgenomen. De diagnose luidde: een flink aantal levensbedreigende galstenen, die in familiekring grote onrust veroorzaakte.
Dr. Vorstenbosch was de chirurg die als scherprechter dienst zou doen en na veel moeite was hij de
gevierde man die mijn moeder verloste van een steen
ter grootte van een aardbei, terwijl de overige verzameling uit kleine steentjes en gruis bestond. Toen
moeder na bijna drie weken in de Kerkebuurt terugkwam, was haar handbagage aangevuld met een fles
met de plaaggeesten, die desgewenst als een trofee
aan belangstellenden werd getoond. Echter, voor het
ziekenhuis kon worden verlaten, speelden zich in mijn
moeders kamer heftige taferelen af. Haar toestand
verslechterde met het uur, zodat de verantwoordelijke arts mijn vader liet weten dat de gesteldheid uitermate te wensen overliet. Het laat zich raden dat mijn
vader, toen hij weer thuiskwam en mij had ingelicht,
zichtbaar diep ongelukkig was en dat ook toonde
toen er tranen over zijn wangen biggelden.
Grote onzekerheid
Ik wist mij geen raad, voelde een onpasselijk gevoel
in mij opkomen en leefde de daarop volgende
dagen in grote onzekerheid. De Bakkers wisten mij
te troosten door erop te wijzen, dat mijn moeder
met haar zevenentwintig jaar nog altijd jong en
sterk was en de ernstige situatie zou overleven.
Hun voorspelling kwam uit, de vooruitzichten werden
steeds beter en mijn moeder begon zich weer zorgen
te maken over de gang van zaken thuis. Zo was zij
van oordeel dat er voor mij een nieuwe winterjas
moest worden gekocht ‘in plaats van dat oude ding’.
Geen onwaarheid, want mijn groeitempo stak
de draak met de lengte van de jas, die zich
al sinds minstens een jaar onmachtig toonde

mijn knieën tegen de koude te beschermen.
De opdracht werd door mijn vader, vanzelfsprekend
met mij onder handbereik, uitgevoerd in een deftige
winkel aan de Gouw in Hoorn. De uitgezochte jas
was er één van klasse, een marinejas, voorzien van
zoveel versierselen dat een adelborst die vol trots
aan den volke zou hebben willen laten zien.
Ongekende gedaantewisseling
Bij het binnenkomen van de zaal waar mijn moeder
haast drie benauwende weken had moeten bijkomen
van pijn en schrik, sloeg zij haar handen ineen van
blijdschap omdat ik zo’n ongekende gedaantewisseling
had ondergaan. Mijn vader keek trots om zich heen
toen zij hem bovenmatig prees voor zijn ideale keus
en ook ik deed een duit in het zakje door opzichtig
een keer om mijn as te draaien, zodat alle zieken en
het bezoek konden vaststellen hoe bevoorrecht ik
was. Na deze vreugdevolle opening van het gesprek
kwam er een kink in de kabel toen de prijs ter
sprake kwam. Mijn vader noemde het bedrag van
achttien gulden langs zijn neus weg en zag tot zijn
verbijstering, dat mijn moeder onder het slaken van
een kreet van ongeloof in haar kussens terugviel.
Toen haar spraak na ogenblikken van ademloosheid
weer was teruggekeerd, vroeg zij of de baret - die
mij mits schuin op het hoofd geplaatst, tot een echte
zeevarende verhief - op zijn minst bij de koop was
inbegrepen. Mijn in het nauw gedreven vader vertelde
toen dat hij als goed koopman er toch maar in geslaagd
was de prijs van het hoofddeksel van vijf gulden te
laten zakken tot twee gulden, zodat hij toch nog een
winst van drie gulden had weten binnen te halen.
Op een dergelijke kromme gevolgtrekking wenste
mijn moeder niet in te gaan; veel liever gingen haar
gedachten naar de toezegging dat zij binnen enkele
dagen naar huis en haard zou kunnen terugkeren.
Na het bezoek opperde mijn vader het plan
om de behaalde ‘winst’ in een café dat schuin
tegenover De Villa aan een stil grachtje lag,
deels om te zetten in bier en een kogelflesje.
Het laat zich raden dat wij samen proostten op de
terugkeer van de lieve vrouw en moeder die wij,
dag na dag, zo gemist hadden.
Wordt vervolgd in de volgende Kroniek.
Kees Raa (La Nucìa)
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Monumentendag 2013
‘Macht en pracht’, het thema van monumentendag 2013.
De foto’s zijn genomen bij de kerken Sijbekarspel en Benningbroek, boerderij Klaas Helder en Ria Scheper,
stolpwoning Peter Boon.

Schenkingen aan de vereniging
De volgende schenkingen heeft onze vereniging mogen ontvangen: van:
De familie De Boer: het boek De historie van de stolpboerderij dokter de Vriesstraat 12 Benningbroek door
ir. A. de Boer.
Gerdina Bontekoning: zakdoek met geborduurd embleem van de Land- en Tuinbouw Manifestatie te
Hoorn.
Rob Bijpost: foto’s van de Kerkebuurt, een potje kinderpoeder en een potje voetpoeder.
De familie Jan Conijn: houten reclamebord van de C.O.B.E., het merk van de landbouwwagen uit de
werkplaats van Kees Conijn.
Els Haakma:bedankplaat voor de heer Govers voor zijn EHBO-diensten.
De familie Kos: weegschaal uit de groentewagen van groenteboer Cor Kos.
Chiel de Leeuw: negen glasplaten van 20x30cm, ‘tabak’ uit de Tweede Wereldoorlog, advertentie
Adolf Hitler en postzegels met beeltenis van Hitler, bonkaarten uit de Tweede Wereldoorlog, ‘Brood in
de wereld’ met foto van graan/dorsmachine, zes ansichtkaarten/foto’s van koningin Wilhelmina, uitgave
Koningin Wilhelmina 40 jaren wijs beleid 1898-1938, uitgave Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Evert Oudt: apparaat om tabak te snijden.
Nel Peper-Koning: verschillende psalm/gezangboeken.
Anne Verhoef via Klaas Lageveen: papieren kippenvoerzakken.
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Ledenlijst
Aaij-Hof
E.J.M.
Sijbekarspel
Admiraal
S.
Sijbekarspel
Appel
A.
Benningbroek
Back - de Vries
G.
Baarn
Bakker
R.
Alkmaar
Bakker
P.
Sijbekarspel
Bakker
J. en M.
Sijbekarspel
Bakker Jr.
J.
Sijbekarspel
Bakker-Helder
C. en A.
Benningbroek
Bart
P.
Midwoud
Beets-Moeyes
M.
Grootebroek
Besseling
W.
Sijbekarspel
Beunder
R. en C.
Benningbroek
Bijpost
R.
Middenmeer
Blankendaal - Vlaar
J.C.
Benningbroek
de Boer
A.J.
Wognum
de Boer
A.
Benningbroek
de Boer
M.
Blokker
de Boer
P.
Nibbixwoud
de Boer
C. en A.
Zwaagdijk
Bontekoning
B. en G.
Wognum
Bontekoning
P.
Sijbekarspel
Bontekoning
J. en A.
Sijbekarspel
Bontekoning
P.
Bovenkarspel
Bontekoning-Beemster S. en A.
Benningbroek
Boon
P.
Benningbroek
Boon-Smit
M. en B.
Sijbekarspel
Bos
C.J.
Avenhorn
Bos
K.W.
Amsterdam
Bos
J.G.
Amsterdam
Bouman
A.
Hoogkarspel
Bouman
C.
Medemblik
Bras
G. en M. Hammes
Bregman
P. en L.
Benningbroek
Brink-Nes
I.
Nibbixwoud
Bruining-Oudt
N.
Hoorn
van der Busse
J. en N.
Nibbixwoud
Cardozo
M. Kansas City 66213
Commandeur-Bontekoning R.
Midwoud
Conijn
J. en J.
Benningbroek
Dam
J. en M.
Benningbroek
Dekker
B. en J.
Benningbroek
Dekker
J.C.
Benningbroek
Dekker
W. en A. Benningbroek
van Diepen
T. en A.
Sijbekarspel
van Diepen
J.A.
Benningbroek
Feld
P. en R.
Benningbroek
Fijnaut
T.
Sijbekarspel
Futselaar
L.
Benningbroek
Geel
J.
Oostwoud
Geel
W.
Schagen
Gerssen
H. en E.
Benningbroek
Gijsbers
D. en W. Benningbroek
Godfriedt-Wagemaker E. en M.
Sijbekarspel
Gorter
P.D.
Benningbroek

de Graaf
van der Gracht
Groen
Haakma
Haakma
Haakma
Haakma
Hagedoorn
Hakvoort-Bakker
Hartog
Hartog
den Heijer
Helder
Helder-Dekker
Hoenselaar
Horstman
Houthuesen - Hulshoff
Hovenier
Huisman
van Ijzerloo
Jansma-Langereis
Jongma
Jonker
Jonker-de Vos
Karsten
Karsten-Visser
op den Kelder
op den Kelder
Kerkhof-Troost
Kistemaker-Mus
Klaver
Klaver
Klaver
Klijnsma
Klomp
Koeman
Kon
Kooij
Kool
Kool
Kool
Kool
Kool
Kool
Koopmans
Koopmans-Moeijes
Kooter
Kos
Kuip-Stam
Kuper
Langereis
de Leeuw
Linders
Lobatto-Cardozo

J. en G.
Hoogwoud
W.
Sijbekarspel
G.
Warmond
M.S.
Zwaag
E.
Medemblik
S.
Sijbekarspel
M.
Hoorn
R.
Sijbekarspel
B.
Wieringerwaard
G.
Benningbroek
J. en L.
Benningbroek
R.
Benningbroek
K.
Sijbekarspel
G.
Berkhout
R.F.
Sijbekarspel
N.
Sijbekarspel
J. en R.M. Sijbekarspel
A.
Sijbekarspel
A.
Benningbroek
J. en L.
Benningbroek
A.
Opperdoes
T.D.
Sijbekarspel
N.
Sijbekarspel
M.
Sijbekarspel
W. en M. Benningbroek
G.
De Weere
A.
Benningbroek
R.J.
Sijbekarspel
A.
Gronau
Nordrhein Westfalen
M.
Sijbekarspel
L.
Sijbekarspel
J.
Midwoud
M.
Kortenhoef
F.
Benningbroek
E.
Sijbekarspel
K.
Enkhuizen
K.
Benningbroek
A.
Sijbekarspel
A.W.
Nibbixwoud
K.J
Midwoud
J.W.
Benningbroek
M. en R.
Sijbekarspel
C.
Benningbroek
W.C.
Sijbekarspel
W.H.
Sijbekarspel
T.
Sijbekarspel
N.
Leiden
P. en M.
Sijbekarspel
C. en J.
Sijbekarspel
R. en W. Sijbekarspel
E.
Hoorn
M.J.
Benningbroek
L.
Sijbekarspel
B.
Uithoorn
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Uitreiking kroniek aan
Chiel de Leeuw

Löwenthal
Luurtsema / van Stralen
Mantel-Visser
Mekkering
Mekkering
Mekkering
Mes
Mijdam-Oudt
Moeijes
Molenaar
Moolevliet
Nieuweboer
Nieuwenhuizen
Oosterkamp
van Os
Otten
Oudt
Oudt
Oudt
Peper
Polsma
Polsma
Posch
Posch-Sluis
Ravensbergen
Ravensbergen
Rentenaar
Reus
Riesen van -Rentenaar
Rood
Ruiter
Sasburg en Polsma
Schagen
Schagen
Scheer
Schermer-Kistemaker
Schipper
Scholte
Schut
Slagter
Slagter
Slagter v.d. Busse
Slagter-Winkel
Sneek
Spil
Spruit
Spruit

F.
R. en J.
G.
P.
D.
C.
B. en R.
B. en M.
B.
W.
C.A.
R. en Y.
C.
J. en A.
A. en E.
J.
E. en L.
C.S. en A.
S.C. en N.
B.
T.
N.
P. en G.
J. en M.
R. en H.
K.
B.
C. en T.
A.
D. en T.
C.
P. en H.
C.
J.P.
G.
J.
J.J.
P. en M.
J. en H.
A. en P.
J. en T.
M.
H.
J.J.
S.M.
B. en A.
C.

Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Benningbroek
Wervershoof
Scharwoude
Sijbekarspel
Hoorn
Hoorn
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Benningbroek
Benningbroek
Sijbekarspel
Benningbroek
Sijbekarspel
Benningbroek
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Zandvoort
Hoorn
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Alkmaar
Sijbekarspel
Hoogkarspel
Benningbroek
Wognum
Midwoud
Benningbroek
Benningbroek
Benningbroek
Medemblik
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Benningbroek
Benningbroek
Hoogwoud
Benningbroek
Opmeer
Sijbekarspel
Benningbroek
Benningbroek

Spruit
P.
Nibbixwoud
Stapel-Steinfort
J. en C.
Sijbekarspel
Stins
C. en M. Benningbroek
Stolk-van Veen
H. en C. Benningbroek
Stompedissel-Rentenaar T.
Harlingen
van Stralen
E. en J.
Sijbekarspel
Thibaudier
F.
Sijbekarspel
Timmerman
C.
Wognum
Timmerman - Broertjes A.
Benningbroek
Veen-Balk
W.
Sijbekarspel
Veerman
R. en F.
Sijbekarspel
Verdonk
W.
Enkhuizen
Verhart
W.
Sijbekarspel
Verhoef - van Rijn
A. en T.
Wognum
Vis
H.
Driebergen
Visser
J.
Benningbroek
Visser
H.
Sijbekarspel
Visser-Helder
E.
Hoorn
Visser-Luchies
Y.
Den Helder
Vlaar
M. en N. Benningbroek
Vlaar
G.
Benningbroek
Vlaar
T.
Sijbekarspel
Vlaar
K.
Benningbroek
Vlaar
J. en E.
Benningbroek
Vlaar
D.
Benningbroek
Vlaar
S.J.
Benningbroek
Vlaar
C.
Benningbroek
Vlaar
Th.N.M.
Abbekerk
Vlaar
K. en W.
Benningbroek
Vlaar-Oudeman
N.G. en A. Benningbroek
Vlaar-Schilder
H. en N. Nieuwe
		Niedorp
Vlaar-Smit
P. en R.
Benningbroek
Vlaar-Wagenaar
W. en K. Benningbroek
Vos
M.
Benningbroek
Vriend
W.J.
Obdam
Vriend
S.
Sijbekarspel
Vriend
J.
Sijbekarspel
de Vries
I.
Hilversum
Vrieze
H.
Sijbekarspel
Wagemaker
K. en K.
Sijbekarspel
Wagemaker
F. en A.
Sijbekarspel
Westerveld
C.G.
Benningbroek
Wijtman
K. en A.
Benningbroek
Wijtman
A.
Midwoud
Zandvliet
P. en M.
Sijbekarspel
Zwagerman-Moeijes
M.
Hensbroek

