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Voorwoord
Beste leden en lezers,
Ik val wel in herhaling, maar ik vind echt dat we weer een bijzondere Kroniek met
zijn allen hebben gemaakt. Dat is ook nodig, want wij als bestuur kunnen dat niet
alleen.We zijn blij met uw bijdragen, lid of niet!
Onze Kroniek 2014 sluit dit jaar grotendeels aan bij het thema van de Open
Monumentendag: ‘Op reis’. Zo vertelt Derk Mekkering over de reizen van zijn
voorvaderen, Lies Waterdrinker over reizen naar school, Annie Vlaar-Oudeman
over het reizen met arrenslee, kerkwagen en tilbury en Evert Oudt over reizen in
vroegere tijd. Ina Broekhuizen-Slot dichtte ‘Op roet’ en Louis de Boer verdiepte
zich in de geschiedenis van het VOC-schip Sijbekarspel.
Daarnaast vindt u in deze Kroniek het op een na laatste deel van de
jeugdherinneringen van Kees Raa, een artikel over ‘Opsporing verzocht’ van
Chiel de Leeuw en een tweede artikel van Louis de Boer, over de katholieke
kerk in Benningbroek. Gré Mantel-Visser schreef een korte biografie over
burgemeester Jan Elmers en zij schreef ook over de arbeiderswoning aan de
Westerstraat die een weekendhuisje werd.Tot slot kunt u ook nog interessante
verhalen lezen van Anneke Helder over een bijzondere grafsteen en van een anonieme schrijver over
stolpenbouw in de kerk. Heb ik u warm gemaakt? Voordat u zich dan op de verdere inhoud stort, wil ik u ook
dit jaar weer vragen: 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.

Dauwtrappen

Het afgelopen jaar was de viering van ons tienjarig bestaan met gratis historische
ansichtkaarten en gastspreker Wiebe Wieling van de vereniging De Friesche Elf
Steden zeker een hoogtepunt. Onze jaarlijkse dauwtrapwandeling vertrok nu eens
van een andere plaats dan café De Roode Leeuw. Na een ‘koppie’ bij Lou en Nel
Klaver wandelden vijftig personen mee op een mooie en leerzame tocht achter
verschillende boerderijen langs. De afsluiting was weer een uitgebreid ontbijt in
De Roode Leeuw. Met Open Monumentendag (zaterdag 13 september) hielden
we - eveneens in De Roode Leeuw - een fotopresentatie over reizen en vervoer.
Foto’s van deze activiteiten vindt u ook op onze website www.lijnendoordetijd.nl.
Het ‘Skouwerkloppie’ gaat dit jaar naar Anita van Arem. Zij biedt mensen en
instellingen een helpende hand!!
De eerste Kroniek 2014 is aangeboden aan Anneke Helder.
Helaas zijn onze leden Niek Vlaar en Lia Kool-Steltenpöhl dit jaar overleden. Het bestuur betuigt zijn oprechte
deelneming aan de nabestaanden. Gelukkig zijn er ook nieuwe leden bijgekomen en zo blijven we op een totaal
van tweehonderd leden. Misschien kent u nog familie, buren of vrienden die graag lid willen worden? Neem ze
eens mee naar een bijeenkomst of activiteit.
Ik wens u veel leesplezier met deze Kroniek.
Lou Klaver, voorzitter

Leentje maakte nog een
jubileumets voor onze
vereniging
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Het VOC-schip Sijbekarspel
Door verdergaande digitalisering van het Algemeen
Rijksarchief is het nu mogelijk een beeld te krijgen van
onderdelen uit de geschiedenis van de Verenigde OostIndische Compagnie, de VOC. Omdat de VOC al haar
activiteiten heeft vastgelegd is het zelfs mogelijk elke
reis van ieder schip dat namens de VOC naar de Oost
voer, te volgen. Het VOC-archief is zó omvangrijk dat
zonder digitaliseren het uitzoeken van gegevens over
een bepaalde reis feitelijk ondoenlijk is.
Nadat er vanaf 1595 verschillenden expedities naar
Azië waren ondernomen, werden in 1602 de krachten gebundeld. Volgens de Staten-Generaal mocht
het voordeel van de vaart naar Azië niet alleen bij
Amsterdam komen. De Staten-Generaal verleende
op 20 maart 1602 het monopolie op de handel en
scheepvaart naar Azië aan de zojuist opgerichte
VOC. Bij de oprichting werd de organisatiestructuur gedetailleerd vastgelegd. De compagnie gaf
aandelen uit ter waarde van ƒ 6.424.588. De aandeelhouders kregen naar rato dividend uitgekeerd
uit de winst van waren die uit Azië werden aangevoerd. De VOC-organisatie kende verschillende
‘Kamers’, te weten:Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Deze Kamers hadden
eigen bewindvoerders, werven en pakhuizen. Ook
had men eigen personeel en werden door de Kamers schepen in de vaart gebracht. In 1608 nam de
Kamer van Hoorn aan de oostkant van de Buitenluiendijk de VOC-werf in gebruik. Hier werden in
de loop der jaren 110 schepen gebouwd.
In de tweede helft van de achttiende eeuw liepen
de winstmarges terug en werd - door de aanwezigheid van de Engelsen in de Oost - het handhaven
van de monopolie steeds moeilijker. Toen de Vierde
Engelse Oorlog (1780-1784, tussen Holland en Engeland) uitbrak, is het einde van de compagnie ingeluid. De Bataafse omwenteling in 1795 leidde tot de
ontbinding van de VOC.
Elf schepen op Hoornse werf
In 1729 wordt op de werf in Hoorn het fluitschip
Sijbekarspel gebouwd. Het schip kent een ladingcapaciteit van 325 last, wat nu overeenkomt met 650
ton. Het schip is 130 voet lang (ongeveer 43m). De
fluit wordt gebouwd om op de Oost te kunnen varen. Omdat een fluitschip sterk gekromde voor- en

achterstevens kent, geeft dit in tropische omgeving
problemen. De stevens worden daarom verzwaard
uitgevoerd door de VOC-werf.
In de periode 1720 tot 1740 worden op de VOCwerf in Hoorn de volgende elf schepen gebouwd:
Hillegonda: bouw 1720, type onbekend, 850 tot,
1745 opgelegd in Batavia.
Cornelia: bouw 1721, type onbekend, 800 ton,
1744 opgelegd in Indië.
Westfriesland:gebouwd 1722,type jacht,370 ton,
1734 opgelegd.
Wapen van Hoorn: bouw 1723, type onbekend,
850 ton, 1750 vergaan bij Gurajat, India.
Victoria: bouw 1724, type onbekend, 160 ton,
1737 vergaan Tafelbaai Kaap de Goede Hoop.
Binnenwijzend: bouw 1726, type jacht, 500 ton,
1747 opgelegd in Indië.
Sijbekarspel: bouw 1729, type fluit, 650 ton, 1753
opgelegd en verkocht te Batavia.
Huis te Foreest: bouw 1731, type onbekend, 850
ton, 1750 opgelegd in Batavia.
Nieuwstad: bouw 1733, type fluit, 650 ton, 1754
verkocht te Batavia.
Abbekerk: bouw 1734, type onbekend, 850 ton,
1742 vergaan op Noordzee.
Drechterland: bouw 1736, type fluit, 650 ton,
1744 vergaan op de Atlantische Oceaan.
Op de werf zijn overwegend standaard schepen
gebouwd. Alle drie schepen van 850 ton van onbekend type, zijn identiek. Dit geldt ook voor de
drie fluitschepen van 650 ton laadvermogen. De
Sijbekarspel is hier één van. Een 650 ton en 130
voet lang fluitschip was voor de Hoornse werf een
standaard schip. Waarom de Kamer van Hoorn het
schip de naam Sijbekarspel heeft gegeven, is niet te
achterhalen. De Kamer gebruikte vaker namen van
steden of streken die in het Noorderkwartier lagen
om een schip naar te vernoemen. Dit was in de
eerste helft van de achttiende eeuw bijvoorbeeld
het geval bij de volgende schepen: Abbekerk, Wognum, Schagen, Enkhoorn, Westfriesland, Dregterland, Itershem, Oude Zijpe, Oosthuizen, Engewormer, Noorderkwartier en Wapen van Hoorn. Ook
werden regenten geëerd door een schip naar hun
buitenhuis of bezit te vernoemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de schepen Huis te Foreest en
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Nijenburg. De Hoornse regentenfamilie Foreest liet
daarmee zien hoe belangrijk zij zich vond.
Het fluitschip
Omstreeks 1595 is het fluitschip in Hoorn ontstaan. Het is een smal schip met vlakke bodem.
Het scheepstype is ontwikkeld op basis van de tol,
die in de Sont werd betaald. De Sont is de smalle
doorvaart tussen Denemarken en Zweden die het
Kattegat verbindt met de Oostzee. Omdat bij de
berekening van de tol de breedte van het dek en
de holte van het schip een rol spelen, worden de
fluiten gebouwd met sterk ingehaalde boorden. Een
bijkomstig voordeel van de ingehaalde boorden is
het feit dat een fluit moeilijker door piraten te enteren is. Nadeel is echter dat de delen boven water,
vooral in de tropen, moeilijk waterdicht te houden
zijn en het aan boord zeer heet wordt.
Fluitschepen
De fluit heeft drie masten. De grotemast en fokkemast hebben razeilen van gelijke grootte. De bezaanmast heeft een latijnzeil. De kluiverboom heeft
het blindezeil. De fluitschepen van de VOC kennen
allemaal een galjoen met erop houtsnijwerk. Een
galjoen is een versierde uitbouw aan de boeg, de
scheepssnuit of snebbe. Zij dient ter ondersteu-

ning van de boegspriet. Onder het galjoen werden
gestraften opgesloten en deed de bemanning zijn
behoefte. Omdat het schip een smal dek kent en
de loopafstanden klein zijn, kan het schip met een
kleine bemanning worden gezeild. De bewapening
van een fluit is beperkt. Slechts enkele stukken geschut kan men op het overloopdek onderbrengen.
De grootte van een fluit was niet uniform We kennen fluiten van 450 ton draagvermogen, maar men
heeft ook 900 ton fluiten gebouwd.
Maidentrip van de Sijbekarspel
Nadat het schip in Hoorn gebouwd en getuigd is,
vaart het in het voorjaar van 1730 naar de rede
van Texel. Vele schepen die voor de verschillende
Kamers naar Azië varen, vertrekken vanuit de rede
van Texel. De bemanning voor de reis naar Azië
komt hier aan boord. Bij terugkomst wordt hier geankerd en wordt vaak de lading op kleine schepen
overgezet. In de eerste helft van het jaar vertrekken
de meeste schepen, opdat men tegen het einde van
het jaar in een zomerse periode Kaap de Goede
Hoop (Zuid-Afrika) kan ronden.
Veelal vertrekken verschillende schepen op hetzelfde ogenblik. Zij kunnen elkaar in konvooi beschermen tegen aanvallen van piraten en vijandig
gezindten.
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De Sijbekarpel vertrekt op 2 mei 1730 met vijf andere schepen naar Batavia (Djakarta). De schepen zijn
verschillend in grootte. Op de Valkenisse na zijn alle schepen tussen 1723 en 1729 gebouwd en waarschijnlijk alle in prima conditie.Van de Blijdorp weten we dat het ook een fluit is, 900 ton.
Vanaf Texel vertrekt de vloot richting het Engelse Kanaal.Vervolgens passeert men de Golf van Biskaje om
daarna richting Afrikaanse westkust te varen. Hierna steekt de vloot de Atlantische Oceaan over richting
Recife in Brazilië. De schepen sturen daarna richting Kaap de Goede Hoop. De route wordt bepaald door
de heersende winden. De schippers moeten een goed gevoel voor de meteorologische omstandigheden
hebben om een vlotte oversteek te kunnen maken. Alle VOC-schepen maken een stop in Kaap de Goede
Hoop.
Van het ogenblik van aankomst en vertrek uit Kaap de Goede Hoop zijn alle data in de archieven terug te
vinden.

Schepen voor anker op de rede van Texel
Van alle op 2 mei 1730 vanaf Texel vertrokken schepen heb ik een overzicht gemaakt van aankomst en
vertrek uit de Kaap en aankomst in Batavia.
VOC-schepen die op 2 mei 1730 vanaf Texel vertrokken
Naam schip

type schip en tonnage

aankomst Kaap
vertrek Kaap

aankomst
Batavia

naam schipper

Sijbekarspel

Fluit, 650 ton, bouw

26-9-1730

12-3-1731

Jan Meindertsz Blok

Blijdorp

1729 te Hoorn
Fluit 900 ton, bouw
1725 te Rotterdam

27-10-1730
8-8-1730
28-8-1730

28-10-1730

Everswaart

Spiegelretourschip
850 ton schip, bouw
1723 in Zeeland

10-8-1730
28-8-1730

28-10-1730

Pieter Obry

Reigersbroek

hekboot
600 ton, bouw
1726 te Amsterdam

10-9-1730
4-10-1730

25-1-1731

Hendrik Huizing

Ridderkerk

fregat
500 ton, bouw
1726 te Rotterdam

16-8-1730
28-8-1730

27-10-1730

Gerrit Klinkhamer

Spiegelretourschip
1150 ton, bouw
1716 in Zeeland

3-9-1730
27-9-1730

17-2-1731

Dirk de Visser

Jan de Haan

In het overzicht is te zien dat de schepen Blijdorp, Everswaart en Ridderkerk in de eerste helft van augustus
1730, dus binnen drie maanden na het vertrek vanaf Texel, in de Kaap zijn aangekomen. Zij vertrekken alle
drie op 28 augustus 1730 naar Batavia. Daar komen zij bijna gelijktijdig aan op 28 oktober van dat jaar. De
gehele reis werd door hen binnen vijf maanden volbracht.

7

Averij
De Sijbekarspel komt anderhalve maand later aan
in de Kaap. Ook blijft zij daar ruim een maand liggen, voordat met de oversteek naar Batavia wordt
begonnen. Kennelijk heeft zij averij opgelopen en
moet er in de Kaap worden gerepareerd, of het
weer houdt het schip vast in de Kaap. De Sijbekarspel vertrekt op 27 oktober om dan pas vierenhalve maand later in Batavia aan te komen. Ook dit
is geen normale oversteek.
Op de route naar Batavia steken de VOC-schepen,
na het verlaten van de Kaap, naar het zuiden om
de heersende westelijke winden op te pikken. Zij
varen dan naar het oosten tot vlak voor de Australische kust. Hier draait men dan naar het noorden
om Batavia aan te lopen. Deze route staat bekend
om haar stormen.
Het is waarschijnlijk dat de Sijbekarspel het hier
opnieuw moeilijk heeft gehad. Ook is het mogelijk
dat het schip niet diep genoeg naar het zuiden is gevaren om de westelijke wind in de zeilen te krijgen.
De VOC zal met de eerste reis van de Sijbekarspel
niet blij zijn geweest. De hoge loon- en reparatiekosten zijn voor de reputatie van een schipper ook
niet gunstig.
Schipper Jan Meindertsz Blok had één keer eerder - als schipper op de Noorderkwartier - een
reis naar Azië gemaakt. De Noorderkwartier, een
fluit van 550 ton, vertrok 3 mei 1723 naar Batavia.
Zij werd in 1709 in Hoorn gebouwd. Het was zeer
gebruikelijk dat de uitvarende schipper ook de retourvaart maakt. Jan Blok, de schipper uit Hoorn,
overlijdt op 29 april 1733 in Azië. Tot zijn overlijden
is Jan schipper op de Sijbekarspel. In 1734 zien we
Willem Braakman als schipper op de Sijbekarspel
de retourreis maken.
Reizen naar VOC-kantoren
De eerste reis van de Sijbekarspel was bepaald geen
succes. Eenmaal in Azië wordt zij tot eind 1734 ingezet om reizen naar de verschillende kantoren van
de VOC in Azië te maken. Zij begint 18 december
1734 haar retourreis vanuit Ceylon, waar de VOC
een belangrijk steunpunt heeft. De lading aan boord
is bestemd voor de Kamers Zeeland en Amsterdam.
De tweede reis verloopt vlot. In zeven maanden is
het schip in Batavia. De derde reis duurt lang, zowel

op het traject naar de Kaap als van de Kaap naar
Batavia.
De schipper van de Sijbekarspel komt niet altijd
uit Hoorn of omgeving. Zo komt schipper Hendrik
Volkers (vijfde reis) uit Den Haag. Tijdens de terug
reis van de vijfde reis blijft het schip lang in de Kaap
(drie maanden). Kennelijk heeft zij op de tocht van
Batavia naar de Kaap averij opgelopen.
Na de terugreis met de Sijbekarspel wordt Hendrik
Volgers schipper op de Akerendam (1150 ton), een
schip van de Kamer Amsterdam, waarmee hij op 7
mei 1746 vertrekt naar Batavia.

Schepen voor anker in de
Tafelbaai bij Kaap de Goede
Hoop. Op de achtergrond
de Tafelberg. Rechts op de
voorgrond een fluitschip

Kaap de Goede Hoop
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In het volgende overzicht staan alle reizen van de Sijbekarspel weergegeven.
Reizen van het VOC-schip Sijbekarspel
Reis nr

Schipper

datum
vertrek en
plaats

Kaap
aankomst
vertrek

datum
aankomst
plaats

opmerkingen

2806.1

Jan M.
Blok

2-5-1730
Texel

26-9-1730
27-10-1730

12-3-1731
Batavia

6930.1

Willem
Braakman

18-12-1734
Ceylon

18-2-1735
3-3-1735

11-7-1735
Texel

Lading voor de Kamers Zeeland
en Amsterdam

3027.2

Adriaan
Cats

28-3-1736
Rammekens

15-7-1736

1-10-1736
Ceylon

175 man aan boord

7015.2

Adriaan
Cats

14-11-1737
Batavia

24-1-1738
18-2-1738

9-6-1738
Texel

Lading voor de Kamers Hoorn en
Enkhuizen

3151.2

Gerrit
Munt

19-5-1739
Texel

4-11-1739
25-11-1739

7-3-1740
Batavia

van 13 tot 21 maart 1739 was het
schip in Santiago. Gedurende de
reis werd één soldaat zeeman

7114.3

Gerrit
Munt

30-11-1740
Bengalen

27-2-1741
16-3-1741

23-7-1741
Texel

vracht voor Amsterdam
75 man aan boord

3227.4

Barend
de Bruin

23-10-1741
Texel

14-3-1742
7-4-1742

20-6-1742
Batavia

117 zeelieden en 66 soldaten aan
boord

7167.4

Barend
de Bruin

9-1-1743
Ceylon

23-3-1743
11-4-1743

22-7-1743
Goeree

lading voor de Kamer Amsterdam
85 man aan boord incl. 70 zeelieden en 2 zieken

3295.5

Hendrik
Volkers

9-1-1744
Texel

6-4-1744
18-4-1744

3-7-1744
Batavia

117 zeelieden en 56 soldaten
aan boord

7210.5

Hendrik
Volkers

24-10-1744
Batavia

23-1-1745
16-4-1745

25-8-1745
Texel

lading voor de Kamers Hoorn en
Enkhuizen

3366.6

Erasmus
Mulder

5-7-1746
Texel

12-12-1746
17-1-1747

19-5-1747
Batavia

aan boord 132 zeelieden, 57 soldaten en 18 ambachtslieden. Stop in
Santiago van 27-8 tot 3-9-1746.
Nemen 3 Franse soldaten aan
boord.

Manschappen en soldaten
In de kolom ‘opmerkingen’ staat hoeveel manschappen aan boord zijn. Gemiddeld zijn 175 man op de
heenreis aan boord. Altijd worden soldaten naar Batavia vervoerd. Meestal zijn het 56 tot 66 soldaten
die het monopolie van de VOC moeten zekerstellen. Men vaart met minimale bemanning terug naar
Texel. Het schip schijn je met 75 man te kunnen bezeilen. Op de heenreis naar de Oost zijn altijd meer
zeelieden aan boord dan voor het zeilen van het schip noodzakelijk. Deze extra bemanning dient ter
vervanging van overleden zeelieden en zeelieden die in de Oost niet opnieuw bij de VOC aanmonsteren.
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Omdat de ruimte aan boord voor 200 man beperkt is en de reis een half jaar of langer duurt,
is het handhaven van orde en gezag van doorslaggevend belang. Strenge straffen worden uitgedeeld
bij vergrijpen. Of dit op de Sijbekarpel heeft gespeeld weten we niet, maar ook hier waren de regels niet anders dan op de andere VOC-schepen.
De laatste reis van het schip naar Batavia wordt
onder leiding van schipper Erasmus Mulder uitgevoerd. Erasmus blijft tot zijn dood in Azië, 28 mei
1748, schipper van de Sijbekarspel.
De Sijbekarspel blijft in Azië in gebruik bij de VOC
tot 11 mei 1753. Zij wordt dan in Batavia opgelegd
en later verkocht.
Benningbroeker als bemanningslid
Ofschoon alle namen van de bemanningsleden
bekend zijn, is het nog niet mogelijk voor iedere
plaats van herkomst uit te zoeken wie bij welk
schip aan boord was. Mogelijk dat dit later bij verdere digitalisering van de archieven wel mogelijk is.

We weten wel dat een zekere Outger van der Beets
aan boord was van de Sijbekarpel op haar uitreis
(3151.2), onder de Hoornse schipper Gerrit Munt.
Outger van der Beets woonde in Benningbroek
(nu dokter de Vriesstraat 12) en was de oudste
zoon van de secretaris en notaris van Sijbekarspel
en Benningbroek. Bij zijn vader kreeg hij een opleiding tot notaris. Kennelijk trok het zeemansleven
hem meer dan dat van notaris, want op twintigjarige leeftijd monsterde hij aan op de Sijbekarspel
als assistent-administrateur. Hij voer met de Sijbekarspel mee onder schipper Gerrit Munt op de
derde reis van het schip naar Batavia (vertrek 195-1739). Outger van der Beets was een kleinzoon
van Outger Outgersz Groot, een van de regenten
in Hoorn. De familie Groot had zijn vermogen gemaakt in de scheepvaart.
Derde waak
Outger blijft aan boord van de Sijbekarspel en
maakt met haar de terugreis. Nu vaart hij echter

Schepen voor de rede van
Batavia (kopie Rijksstudio)
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Batavia in de achttiende eeuw

als derde waak, hetgeen derde stuurman betekent.
Hij verdient nu waarschijnlijk meer dan als assistent op de uitreis. De VOC betaalde aan de derde
waak ƒ26,- per maand. Er waren meestal verschillende derde- waakofficieren aan boord.
In die tijd verdiende een schipper ƒ64,- per maand.
Dat de functie van oppertimmerman aan boord
belangrijk was, zie je in zijn betaling. Hij verdiende ƒ48,- per maand. De bootsman - de hoogste
onderofficier - ontving ƒ22,- een soldaat tien tot
twaalf gulden en een matroos tussen de vijf en
zeven gulden per maand. Één gulden in de achttiende eeuw zou nu een waarde hebben van 150
euro. Outger werd dus niet slecht betaald. Men
kende toen geen inkomstenbelasting of loonbelasting. Het was dus contant geld in de hand.
Op 23 juli 1741 komt de Sijbekarspel voor de rede
van Texel. De reis is voor Outger ten einde. Aan
het einde van een reis worden alle bemannings-

leden ontslagen. Men zal hierna opnieuw moeten
aanmonsteren. Dit doet Outger van der Beets
ook, maar hij vaart nu, eind 1741, uit met het schip
Rijnhuizen, dat voor de Kamer van Hoorn vaart.
Ook nu in de rang van derde waak. De terugreis
maakt hij als derde waak met de Duinenburg, voor
de Kamer van Enkhuizen. Hij komt op 28 juni
1744 aan op Texel. Hij blijft nu enige tijd in Benningbroek, waar zijn moeder ernstig ziek is en in
1745 overlijdt.
In 1746 monstert hij opnieuw aan voor een uitreis
met de Sijbekarspel. Op 5 juli 1746 vertrekt het
schip vanaf Texel. Het is de laatste reis van de Sijbekarspel. De VOC houdt het schip in Azië tot het
in 1753 wordt afgedankt. Outger blijft ook in Azië,
waar hij 15 maart 1751 is overleden. Waar hij in
Azië gestorven is weten we niet.
Louis de Boer
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Wie verre reizen maakt kan veel verhalen
Oldenburg(?), Roderwolde, Middelbert, Helder en
Sijbekarspel. Het lijkt bijna een quizvraag: welke
plaatsnaam hoort niet thuis in dit rijtje? In de loop
van dit verhaal wordt duidelijk wat het verband is
tussen deze plaatsnamen. Zelfs het vraagteken achter Oldenburg heeft hier een duidelijke functie.
Voordat u verder leest, zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Derk Mekkering, geboren op 2 oktober 1942 in het huis Wijk S20 gelegen aan het
Noordeinde van Sijbekarspel. Sinds 1965 Westerstraat 6. Ik mag mij, mede hierom, een geboren en
getogen West-Fries noemen.Wel zijn hier wat kanttekeningen bij te maken.
Wanneer ben je nu een (echte) geboren en getogen
West-Fries? Als het criterium is dat je binnen de
Westfriese Omringdijk moet zijn geboren en daar
bent opgegroeid tot volwassenheid, dan mag ik mij
inderdaad West-Fries noemen. Sinds mijn geboorte
in het dorp Sijbekarspel verblijf ik al ruim zeventig jaar binnen deze historische dijk. Wat uitstapjes
daarbuiten voor school, werk, vakantie, militaire
dienst en diverse andere activiteiten daargelaten.
Maar of ik mij nu kan meten met de nazaten van
andere (echte) West-Friese families is twijfelachtig.
Engelbert
Mijn vader is, evenals zíjn vader, geboren in Engelbert. Destijds een dorpje in de voormalige gemeente Noorddijk onder de rook van de stad Groningen en sinds 1969 behorende bij die gemeente.
Mijn moeder zag het levenslicht in Ouwe Helder
te Helder. Tegenwoordig de wijk Oude Helder in
Den Helder. Haar vader, mijn opa Pieter Tuk, werd
geboren in Rockanje (op Voorne-Putten).
Nu niet bepaald geboren West-Friezen. Ga ik in mijn
vaderlijke lijn nog verder terug dan blijkt mijn betovergrootvader in 1787 geboren te zijn in Drenthe.
Zijn vader kwam, vermoedelijk als ‘hannekemaaier’,
zelfs van over de grens met Duitsland, mogelijk uit
de regio Oldenburg. ‘Ben ick van Duytschen bloet?’
Aan de kant van mijn moeder is het niet veel beter. De vader van mijn opa Tuk werd eveneens in
Rockanje geboren en vele van zijn voorvaderen
zijn eveneens op Voorne-Putten geboren. De oudst
bekende voorvader in die lijn is nog zuidelijker
geboren in het gebied dat nu in België ligt en de

provincie Oost-Vlaanderen vormt. Dat is toch andere koek dan afkomstig zijn uit echt West-Friese
families als Mantel (sinds 1600), Geusebroek (sinds
1565), of Biersteker (sinds 1510).
Gastarbeider
En dan ontdekte ik recent ook nog dat het gebied
waar mijn Duitse voorvader Harmannus Mäcke in
1732 waarschijnlijk is geboren, in die tijd in handen
was van een Deense Graaf. Tja, een afstammeling
van een oud en gerenommeerd West-Fries geslacht
ben je niet zomaar. Daarmee vergeleken ben ik eigenlijk een gastarbeider, tegenwoordig een hot item
in de politiek en bij een aantal ‘echte’ Nederlanders,
die als je wat terug gaat in de tijd, vaak lang niet zo
‘raszuiver’ zijn als ze denken (te weten).
De oorsprong van mijn ‘gastarbeiderschap’ in Nederland ligt overigens anno 2014 wel vijf generaties, dan wel 282 jaar, terug en begint waarschijnlijk
in het graafschap - later hertogdom - Oldenburg.
Vandaar het vraagteken achter Oldenburg in de beginzin van dit verhaal. Het gebied en de stad met
deze naam ligt sinds 1946 in de Duitse deelstaat
Nedersaksen.
Met Oldenburg als startpunt voer ik u, lezer, mee
langs de gevolgen van de reislust van mijn oudst bekende stamvader Harmannus Mäcke en mijn eigen
vader Harm Mekkering, waardoor ik uiteindelijk
niet in een Duitse stad of dorp of in de provincie
Groningen ben geboren, maar in het rustieke WestFriese dorpje Sijbekarspel.
Harmannus Mäcke
In het jaar 1732 wordt, waarschijnlijk in het graafschap Oldenburg, Harmannus Mäcke geboren. Omdat zijn geboorteplaats niet bekend is, is het mij nog
niet gelukt om meer gegevens over hem te verkrijgen over de periode dat hij in zijn geboorteomgeving woonde.
Het eerste aanknopingspunt is gevonden in het
doopboek van de Lutherse Kerk in de stad Groningen waarin de doop op 13 juli 1777 van zijn eerste
zoon Hindrik is bijgeschreven. Hindrik was geboren
op 28 juni 1777 te Roderwolde, een dorpje in de
huidige provincie Drenthe, enkele kilometers ten
zuiden van de stad Groningen. De keuze voor de
doop in een Lutherse Kerk is naast de schrijfwijze
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van de achternaam van zijn vader een tweede duidelijke aanwijzing van zijn waarschijnlijke geboortegebied. Hij had Hindrik namelijk ook kunnen laten dopen in de Nederduits Hervormde Kerk van
Roderwolde, wat hem een moeizame reis naar de
stad Groningen had bespaard. Zijn vrouw Willemtjen Gerrits, geboren in Roderwolde, was wel gedoopt in voornoemde kerk in Roderwolde waaruit
blijkt dat in die tijd ‘twee geloven op een kussen’
geen probleem vormde. Zelfs niet in de toen nog
bestaande Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waarin de Nederduits Hervormde Kerk de
enige publieke Kerk was. Andere religies mochten
sinds de oprichting van de Republiek in 1588 geen
openbare erediensten houden al werden die vaak
wel gedoogd mits zij plaatsvonden in gebouwen die
niet als kerk herkenbaar waren (schuilkerken).
Na de geboorte van Hindrik kregen Harmannus en
zijn vrouw Willemtjen nog drie zoons: Cornelis, Jan
Harms en Gerrit. Nadat Harmannus zijn achternaam Mäcke eerst had vernederlandst in Mekkes,
gebruikte hij de laatste jaren van zijn leven de naam
Mekkering.
Over de reis van Harmannus Mäcke vanaf zijn
geboortegrond naar de toenmalige Nederlanden
en specifiek naar het dorp Roderwolde, is niets
bekend.
Hollandgänger
Het waren roerige tijden in het
Europa van de eerste helft van de
achttiende eeuw. Ook in het noorden van het huidige Duitsland. Als
gevolg van diverse oorlogen heerste er in het graafschap Oldenburg,
maar ook in vele andere gebieden
die nu in het huidige Duitsland liggen, veel armoede. Veel mannen
trokken daarom in de zomermaanden naar het westen om over de
grens, in de rijke(re) Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden, wat
geld te verdienen.
Hannekemaaiers op
weg. ( Illustratie www.
de-veluwenaar.nl)

Die trek van de ‘Hollandgänger’ was al begonnen
in de zeventiende eeuw, maar kwam in de acht-

tiende eeuw goed op gang. Dit zou duren tot aan
de Franse Revolutie aan het einde van die eeuw.
Daarna nam de trek weer sterk af door de verbeterde werkgelegenheid in het thuisland. Intussen
hadden echter vele tienduizenden van die Hollandgänger zich op diverse plaatsen, maar vooral
in het noorden en oosten van Nederland, blijvend
gevestigd. Dat is onder meer terug te zien in
verschillende genealogieën met een - al dan niet
aangepaste - naam van Duitse oorsprong. Ook in
de genealogie van de familie Mekkering zie je dat
terug in de namen van de aangetrouwden zoals:
Luttmer, Kroder, Deisz, Potgiesser, Hofkamp, Weber, Schreuder en Weemhoff.
De Hollandgänger werkten veelal bij boerenbedrijven. Anderen trokken als marskramer, met een
koffer vol goederen, de steden en dorpen langs
om die waren aan de man, of meestal de vrouw,
te brengen. Ze werden vaak aangeduid met weinig vleiende namen als ‘hannekemaaiers’ (de arbeiders die bij de boeren werkten), of ‘lappiespoepen’ (de kooplieden die met lappen stof en
naaigerei langs de deuren gingen).
Vanuit de regio Oldenburg trok men vaak naar
de gebieden in het noorden van de Republiek. Dit
waren de gewesten Friesland en Stad en Ommelanden (ongeveer de huidige provincie Groningen)
en het Landschap Drenthe, nu provincie Drenthe.
Ter hoogte van het Landschap Drenthe, een onherbergzaam gebied in die tijd met veel moerassen, waren maar een paar routes die geschikt waren voor de tocht naar het westen.
Handelaren, seizoenarbeiders en
emigranten
De Hollandgänger bestonden globaal gezien uit handelaren, seizoenarbeiders en emigranten.
De handelaren en zeker de seizoenarbeiders, verbleven hier maar korte tijd, gedurende de zomermaanden en keerden daarna weer terug naar huis.
Bij de seizoenarbeiders had je onder meer de Grasmäher (de hannekemaaiers) die gras maaiden en/of de
oogst binnenhaalden en de Torfgräber, de turfstekers
die in de Drentse veengebieden werkten. De groep
emigranten probeerde zo lang mogelijk te blijven in
hun pogingen om zich hier definitief te vestigen.
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Hannekemaaiers aan het
werk. (Ids Wiersma (1978)
Tekenje foar Fryslan, Leeuwarden: Fryske Akedemy.
FA-nummer 551

Daarnaast waren er ook nog de seizoenarbeiders
die verder naar het westen trokken en mee gingen
op de walvisvaart. Deze ‘Walfänger’ gingen onder
meer in Hoorn, Zaandam en Amsterdam aan boord
van een walvisvaarder.
De Oude Brug in Amsterdam waar, naast de Nederlandse, ook veel buitenlandse werkzoekenden
samenschoolden, had in die tijd de bijnaam ‘Moffenbrug’. Een aparte groep was de ‘Tödden’ (de lappiespoepen) ook wel ‘kiepkerels’ genaamd. Dat waren
reizende handelaren die met een koffer vol met lappen of andere, meestal huishoudelijke, handelswaar
stad en land afgingen. Hun namen leven nog voort
in bedrijven als Vroom en Dreesmann, en C&A (in
1841 te Sneek opgericht door twee Duitse marskramers, de broers Clement en August Brenninkmeier).
De ‘wegen’, in die tijd meestal niet meer dan een
klei- of zandpad, waren na een flinke regenbui
vaak moeilijk begaanbaar. Het reizen over land was
daarom niet altijd even gemakkelijk en zeker niet
ongevaarlijk. Men zocht elkaar dan ook op en in
grote groepen ging men op pad. Dat gaf tevens een
grotere veiligheid want onderweg waren er ongure
lieden die er niet voor terugdeinsden om eenzame
Hollandgänger te beroven. Dat was vooral bij de
terugtocht het geval. Het verdiende geld werd in
die tijd uiteraard niet per bank overgemaakt, maar
dat droeg men contant bij zich. Er vielen soms zelfs
doden bij dergelijke berovingen.

Poepenkruis als gedenkteken
In Friesland staat al vele decennia een gedenkteken op de plaats waar volgens de overlevering een
hannekemaaier werd beroofd en vermoord. Dit
gedenkteken, dat enigszins in de vergetelheid was
geraakt, is in 1986 in bestrate vorm vernieuwd. In
2003 is het van een betonfundatie voorzien waarna
het op 7 mei van dat jaar plechtig is onthuld. Dat
gedenkteken, een ‘Poepenkruis’, staat in Bakkeveen.
De tekst op het bord luidt: ‘Dit kruis is een eerbetoon aan een, volgens de overlevering, hier ter
plaatse vermoorde en beroofde Poep, de vroegere
aanduiding van een Duitse gastarbeider. Hij was lopend op de terugweg naar zijn woonplaats in Westfalen of Nedersaksen.’
In het centrum staan toeristische richtingaanwijzers
die, behalve de route naar het gedenkteken, ook
de richting aangeven van het Hannekenmaaierspad
richting Nedersaksen. (Zie voor meer informatie
http://www.bakkeveen.nl/zien-doen/evenementen/
hannekemaaiers/)
Tegenwoordig is het van Roderwolde naar Oldenburg per auto een simpel reisje van ongeveer 150
km over de autoweg. Deze afstand is (zonder files)
binnen twee uur te overbruggen.
Lopend over de zandpaden van de achttiende eeuw
was het een ander verhaal. Uitgaande van een gemiddelde snelheid van 4 km per uur betekent dat
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circa 40 uur lopen. En misschien deed men er nog
wel langer over. Die hannekemaaiers van toen
moesten na aankomst in de Republiek eerst nog
op zoek naar een boer die ze nodig had en met
wat geluk konden ze die avond bij die boer in de
hooiberg of op de stal bij de koeien slapen. Ervaren Hollandgänger hadden overigens vaak een
vast adres waar ze ieder jaar terugkwamen. Zij
kwamen wel in een ‘gespreid bedje’, weliswaar van
hooi of stro, maar een werk- en slaapplek zoeken
hoefden ze niet.

hebben volbracht. Toch zal het, net als voor Harmannus, ook voor hem een hele stap zijn geweest
om zijn geboortegrond en zijn familie te verlaten.
De wijze waarop mijn vader naar Noord-Holland
gereisd is, is helaas niet bekend. De Afsluitdijk was
nog niet aangelegd. Waarschijnlijk is hij per boot
vanuit Friesland de toenmalige Zuiderzee overgestoken naar Medemblik - al dan niet via het eiland
Wieringen- of naar Enkhuizen, want een reis over
land betekende een lange en waarschijnlijk duurdere omweg.

Reislust van de nakomelingen van
Harmannus
De reislust van de meeste nakomelingen van Harmannus was minder groot. Zijn drie zoons verhuisden begin 1800 naar de provincie Groningen.
De jongste zoon Gerrit, mijn betovergrootvader,
liet zich bij de Burgerlijke Stand registreren met
de familienaam Mekkring. De kinderen van zijn
jongste zoon Harm werden alle bij hun geboorte
ingeschreven met de familienaam Mekkering. Het
merendeel van de latere generaties bleven grotendeels in de provincie Groningen wonen. Ene Geert
Mekkering werd matroos bij de Marine en bevoer
de wereldzeeën. Sietse Mekkering emigreerde
naar Australië. Daarnaast vertrokken enkele families naar andere provincies. Anno 2014 woont circa tachtig procent van de Mekkeringen nog steeds
in een van de drie noordelijke provincies.
Mijn vader, Harm Mekkering, volgde min of meer
het voorbeeld van Harmannus. In de jaren twintig van de vorige eeuw ging het in economisch
opzicht minder goed in het noorden van Nederland. Nadat mijn opa Derk Mekkering bijna twee
decennia een boerderij van de Hervormde Kerk
in Middelbert gepacht had, werd hem door de
kerkvoogden geen nieuwe pachtperiode gegund.
De voorzitter wilde zijn schoonzoon als volgende
pachter en had de andere kerkvoogden op (of in)
zijn hand.

Op welke wijze mijn vader in Noord-Holland
werk heeft gevonden is niet bekend. Wel staat vast
dat hij zich op 5 mei 1922 in het dorpje Beets
heeft laten inschrijven en daar bij veehouder Dirk
de Boer aan het werk ging. Op 29 augustus van dat
jaar later verliet mijn vader Beets alweer om bij
veehouder Maarten Noome in Beemster te gaan
werken.

Zuiderzee overgestoken
Mijn vader zag kennelijk geen toekomst meer
in de noordelijke regio en ‘emigreerde’ in april
1922 naar Noord-Holland. In afstand een vergelijkbare reis, maar mijn vader zal die niet te voet

In 2013 heb ik een bezoek gebracht aan diens
zoon Martin Noome. Die wist mij te vertellen dat
zijn vader in het begin van de vorige eeuw in het
voorjaar naar de markt in Midden-Beemster ging
en daar Duitse arbeiders inhuurde voor tijdelijke
werkzaamheden. Daar heeft mijn vader dus waarschijnlijk mee samengewerkt. Was hiermee de cirkel rond?
Er werd door boer Noome wel onderscheid gemaakt in behandeling tussen de vaste en de tijdelijke Duitse arbeiders. Mijn vader at mee aan tafel
en sliep boven de koestal op de hooizolder. De
Hollandgänger kregen onderdak in de achter de
boerderij gelegen schuur en aten daar ook.
Ringsteken op de fiets
Ringsteken met paard-en-wagen is een eeuwenoude boerentraditie. Het bezit van een paard was in
de vorige eeuw voor een arbeider niet weggelegd.
Maar in Beemster en Beets en waarschijnlijk ook
in andere (West-Friese) dorpen werd tijdens kermissen of andere festiviteiten tevens het ringsteken
op de fiets beoefend. Mijn vader was daar kennelijk
redelijk bedreven in. Ik heb twee krantenartikelen
gevonden met uitslagen waarbij mijn vader een
tweede en een derde prijs had behaald.
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Beets.Uitslag ringsteken op fietsen bij het café van den
heer J. Beets,alhier: 1e prijs P. van Dijk, 2e prijs E Stieltjes,
3e prijs H Mekkering. Beemster
In deze periode leerde mijn vader Cornelia Tuk kennen. Zij was een maand na zijn aankomst in Beets per
1 april als onderwijzeres aan de school in Beets benoemd. Cornelia was in Helder, het latere Den Helder, geboren. In mei 1928 trouwde mijn vader met
haar in Beets. Na hun huwelijk verhuisden ze naar
Sijbekarspel. Het zou niet hun laatste verhuizing zijn.
Naamloze dorpsweg
Mijn vader ging werken bij Simon Reinder Stapel die
een veehoudersbedrijf had aan de toen nog naamloze dorpsweg met nummer S99 (nu Westerstraat
92). Ze huurden een huisje aan het Noordeinde van
Sijbekarspel met nummer S25. Dat huis stond rechts
van de boerderij van Koelemeij (nu Westerstraat
18). In de loop van de jaren zestig is het huisje afgebroken en niet vervangen door nieuwbouw. Anno
2014 staat er alleen nog een elektriciteitshuisje van
Nuon op deze plek.
Het was in die jaren gebruikelijk dat een boerenarbeider zich voor een jaar verhuurde aan een
veehouder en wel van 1 mei tot 1 mei. Beviel het
de boer niet, dan werd het contract niet verlengd.
Beviel het de arbeider niet, of kon hij bij een an-

der meer verdienen, dan wisselde hij van werkgever. Deze constructie had tot gevolg dat een boerenarbeider doorgaans niet heel lang bij dezelfde
boer/veehouder bleef werken. Als de arbeider in
een huurhuis van de veehouder woonde had dat,
indien het contract niet verlengd werd, tevens een
gedwongen verhuizing tot gevolg.

Ringsteken op de fiets (niet
mijn vader). Uit De Drie
Meren van 2 augustus 1924
*Copyright: ‘Westhoek verbeeldt’: stadsarchief Veurne

Vader en moeder Mekkering
voor S25 (circa 1928)e
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Mijn moeder had door haar huwelijk haar werk als
onderwijzeres in Beets moeten opgeven. Op grond
van de onderwijswet van 1920 (Art. 38.1) diende
B&W een onderwijzeres bij haar huwelijk te ontslaan. De toenmalige tijdelijk aangestelde onderwijzeres aan de openbare lagere school in Sijbekarspel
was nog niet in het bezit van de Akte K (nuttige
handwerken voor meisjes). Mijn moeder, wel in het
bezit van deze akte, werd in januari 1929 tijdelijk
aangesteld als onderwijzeres in dit lesonderdeel.
Op 12 september van dat jaar werd ze, op eigen
verzoek, weer ontheven van haar aanstelling.
Verhuizing naar de Gouwe
In 1933 besloot Reinder Stapel om te verhuizen
naar Venhuizen. Blijkbaar was daar geen werk voor
mijn vader, want hij verhuisde met het gezin - er
waren in Sijbekarspel twee kinderen geboren - in
mei van dat jaar naar de Gouwe in de gemeente
Hoogwoud waar hij ging werken bij veehouder Piet
Slagter. Aan de overkant van de boerderij stond een
‘werkmanshuisje’ dat in die tijd in tweeën werd bewoond. Het voorste gedeelte was voor de vaste
arbeider van Slagter. Het achterste deel werd door
hem aan anderen verhuurd. In 1933 had het huisje

Weg uit West-Friesland
Derk was kort daarvoor een vrachtrijdersbedrijf
begonnen in Emmer-Compascuum, een veendorp
in de provincie Drenthe vlak bij de Duitse grens.
De zaken gingen zo goed dat hij wel wat hulp kon
gebruiken. Dat betekende een voor die tijd verre
reis met vier jonge kinderen. Zowel in het huis aan
de Gouwe als in het huis in de Moerbeek was namelijk nog een kind geboren. De jongste was bij
de verhuizing nog geen half jaar oud. Helaas is niet
bekend hoe de verhuizing heeft plaatsgevonden.
Omdat er met een vrachtwagen werd gereden
moest mijn vader zijn rijbewijs behalen. Dat ging
overigens in die tijd, zeker op het platteland, heel
wat eenvoudiger dan tegenwoordig.
Waarschijnlijk door de toenemende crisis leverde
het bedrijf echter te weinig inkomsten op. In maart
1937 werd de samenwerking alweer beëindigd.
Weer terug
Blijkbaar zag mijn vader geen kans om werk te vinden in het noorden van het land want het gezin
verhuisde in 1937 weer terug naar West-Friesland.
Een veehouder in de Baarsdorpermeer werd zijn
nieuwe werkgever. Na een jaar werd er begin mei
alweer verhuisd met als nieuwe werkgever veehouder Koomen aan de dorpsweg in Sijbekarspel. Het
gezin ging wonen in het huis met S72 (nu Westerstraat 60). Ook hier bleef mijn vader maar een

Harm Mekkering
(Pekela, juli 1936)

Rechts Harm Mekkering op
de tractor van Gerrit Stapel
(augustus 1949)

lozen was gestegen naar ongeveer 400.000. Ook de
veehouders hadden last van deze crisis, kregen minder inkomsten en moesten bezuinigen. Mijn vader
zag geen kans om in West-Friesland werk te krijgen,
maar gelukkig bood zijn broer Derk uitkomst.

als adres Gouwe H35. Het nu witte huisje staat, gezien vanuit Sijbekarspel, aan de rechterkant van de
weg even voorbij de kruising met de Oosterboekelweg met anno 2014 als adres Gouwe 26. Ook hier
zou het gezin niet lang blijven wonen, want in maart
1934 werd er verhuisd naar de gemeente Nieuwe
Niedorp waar mijn vader bij een boer in de Moerbeek werk had gevonden. In 1935 werd zijn contract niet verlengd. De wereldwijde crisis, begonnen met de beurskrach in 1929, had inmiddels ook
Nederland stevig in zijn greep en het aantal werk-
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Het huis met nummer S20
(jaren vijftig)

jaar werken. Per 1 mei 1939 werd Gerrit Stapel
Gz. zijn nieuwe werkgever. De zoon van de voormalige burgemeester Gerrit Stapel. Gerrit had een
veehoudersbedrijf aan het Noordeinde van Sijbekarspel, nu Westerstraat 8. Mijn ouders gingen
wonen in het arbeidershuis van Stapel, rechts van
de boerderij met nummer S20 (nu Westerstraat
6). Blijkbaar klikte het van twee kanten, want mijn
vader zou bijna twintig jaar op deze boerderij blijven werken. In 1950 overleed Gerrit Stapel aan de
gevolgen van een auto-ongeluk. Zijn jongste zoon
(witte) Cees volgde hem op.
In mei 1958 werd het jaarcontract niet verlengd.
Dat betekende opnieuw een verhuizing en wel
naar een van de vier eerste nieuwbouwwoningen
aan het toenmalige Sneekerpad met nummer S147
(nu Schoolstraat 4). In de eerste helft van 1958
heeft mijn vader gewerkt op boerderij Zorg en
Hoop bij Cees Stapel Jz. (zwarte Cees) en daarna
op de Noorderhoeve bij Jaap Posch. In 1959 ging
mijn vader met pensioen, maar hij bleef nog vele
jaren halve dagen bij Jaap Posch werken.
In 1977 verhuisden mijn ouders voor de laatste
keer samen. Hun nieuwe woning werd een van de
kort daarvoor gebouwde bejaardenwoningen aan

het Wilgenrak in Sijbekarspel. Na een kort ziekbed
is mijn vader in 1979 overleden.
In 1988 verhuisde mijn moeder voor de laatste
keer. Nu naar bejaardenhuis Meerzicht in Scharwoude. Daar is ze in 1989 overleden.
Verhuizen kost bedstro
Als je de verhuizingen van mijn vader na zijn geboorte tot aan zijn overlijden bij elkaar optelt, kom
je aan veertien keer. Mijn moeder is tot aan haar
overlijden dertien keer verhuisd. Zelf kom ik tot
op heden niet verder dan vier verhuizingen. Mede
omdat mijn vader na mijn geboorte in 1942 nog tot
1958 op de boerderij van Stapel is blijven werken.
Ik heb wel eens gelezen dat de gemiddelde Nederlander gedurende zijn leven één keer in de zeven
jaren verhuist. Mijn ouders zaten dus ver boven dit
gemiddelde en ik er ver onder.
Een oud spreekwoord luidt: verhuizen kost bedstro. Als je dat vertaalt in geld moet ik veel geld
uitgespaard hebben. Maar waar dat vele geld dan
gebleven is?
Derk Mekkering Hz.II
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Vervoer in vroegere tijd
Op het boerenbedrijf was de driewielige kar het belangrijkste vervoermiddel. Deze kar werd gebruikt
om mest naar het land te rijden en hooi, voederbieten en graan uit het land naar huis te brengen en
als de koeien op het land liepen met melkbussen ‘te
melken’ zoals je het noemde. De volle bussen werden vervolgens aan de weg gezet om dan door de
melkwagen te worden opgehaald en naar de fabriek
gebracht. Paarden waren van groot belang in de geschiedenis van het voornamelijk boerenleven in het
dorp. Alle dagen van de week was er werk voor
het paard zoals weideslepen, grond slepen met de
moddertrog, kunstmest uitstrooien, graskuilen, en
dan zondags voor de kerkwagen, een tilbury, glazenwagen, kapwagen of brik.
Vervoer over de weg
Tot ongeveer 1930 ging het transport over de weg
bijna alleen met paard en wagen. Melk werd zo
naar de fabriek gebracht. Houtwagens - onder andere de ‘langejan’ die lang hout als juffers en sparren voor daken en steigerdelen vervoerde - kwamen uit Hoorn (Zijp houthandel) of Oudkarspel
(Eecen houthandel), altijd met twee paarden ervoor. Wagens met stenen, zand en grind van HageDekker uit Hoorn, ook met twee paarden voor
de wagen. Verder had je fouragehandelaren zoals
A. Verhoef, melkboer S. Ruiter, bodediensten naar
Hoorn, voor een begrafenis een lijkwagen (koets)
met twee paarden uit Hoorn, P. Nooi uit Midwoud
met de berewagen. Dit zijn zo enkele voorbeelden
van wagens met paarden die voor drukte op straat
zorgden, in mijn beleving toen.
Na sluiting van de melkfabriek in Sijbekarspel
werd de melk opgehaald door een melkwagen
met twee paarden ervoor en naar de melkfabriek
Chassis

Aurora in Opmeer gebracht. Nadat de melkwagen
met de paarden werd vervangen door een auto,
was van de gemoedelijkheid van de melkrijder bij
het ophalen van de melkbussen weinig meer over.
Wanneer de melkbussen een keer niet of te laat
aan de weg stonden en de melkauto al was geweest, moest de boer zelf de melk naar de fabriek
in Opmeer brengen met paard voor de driewielige
kar. Dit zijn voorvallen die wel eens gebeurden en
mij zijn bijgebleven.
Luchtbandenwagen
Er kwam verandering in het vervoer door de opkomst van auto`s. Bij de boeren werd de driewielige kar vervangen door de luchtbandenwagen.
Deze wagens werden gemaakt van een gesloopte
grote Amerikaanse luxe personenauto. Deze grote
auto’s werden vanwege de economische crisis te
duur, men kon het zich niet meer veroorloven om
met grote auto`s te rijden.
Van de gesloopte auto werd de carrosserie gebruikt als kippenhok, varkensschuurtje of iets
dergelijks. Het chassis werd ingekort, de achterveren eronder vandaan gehaald en er werd een
trekinrichting aan de voorzijde gemaakt om er een
paard voor te spannen. Later, na de Tweede Wereldoorlog, kwam de tractor in beeld.
Mijn belevenissen met Kees Conijn
Na de oorlog nam het verkeer op de weg toe.
Onder meer omdat er auto’s die verscholen waren tijdens de bezetting, weer op de weg verschenen en omdat er meer vrachtauto’s kwamen.
Het werd in deze tijd voor de oudere boeren bezwaarlijk om nog met paard en wagen naar een
kerk te gaan. Toen Kees Conijn een oude A-Ford
kocht, ging z‘n moeder mee naar de kerk in De
Weere. Er waren meer vrouwen die ook met de
auto mee wilden. Maar dat kon niet met die auto,
er moest een grotere auto komen waar zeker vijf
personen in pasten. Op de automarkt in Utrecht is
een grote auto gekocht die geschikt was voor wel
zes personen, een Minerva (bouwjaar 1930), een
acht cilinder met als bijzonderheid dat de motor
in plaats van kleppen schuiven had voor het inen uitlaatsysteem. Het was een auto van Belgisch

19

fabricaat (nu als oldtimer een zeldzame, heel dure
auto). Met deze auto zijn veel problemen geweest
met het starten.
Op de markt in Utrecht is de Minerva weer verruild voor Graham Paige (bouwjaar 1928). Ook
weer een grote auto en geschikt voor zes personen, met twee klapstoeltjes tussen de voor- en
achterbank. Met de Graham Paige is enkele jaren
gereden, ondanks diverse problemen zoals de mechanische remmen met remstangen, lekke banden,
verstopte ijzeren benzineleiding enzovoort.

huis te rijden. De Graham Paige werd ook wel eens
verhuurd aan de voetbalvereniging, er ging bijna een
heel elftal aspiranten in. We gingen ook wel eens
naar de automarkt in Utrecht om te kijken of er
een auto stond die aantrekkelijk en goedkoop was
om mee te rijden.
Zo is een Terraplane (bouwjaar 1931) gekocht, een
Amerikaan van de Hudson fabriek. Dit was een zescilinder zijklepper met een onderstel met bladveren en mechanische remmen met remkabels. Met
deze auto zijn veel vrachtjes van verkopingen naar
huis gereden met houten klossen onder de veren
om doorzakken te voorkomen. We reden met petroleum als brandstof, want benzine was te duur.
Er was slechts een klein tankje voor benzine om
makkelijk te starten. De petroleumleiding zat om
het uitlaatspruitstuk gedraaid, zodat de petroleum
werd verwarmd. Dit ging heel goed, ook door de
rustige zijklepmotor. Er is wel vijf jaar met deze
auto gereden.
Ook op de markt in Utrecht werd een Buick achtcilinder (bouwjaar 1934) gekocht.Voor het oog een
mooie, deftige auto, maar helaas, de reis naar huis

Minerva 1930

Graham Paige 1928

Buick 1934

Kerkgangers rijden
Ik heb voor Kees heel wat keren kerkgangers naar
de vroege kerkdienst gereden, zowel naar De Weere als naar Nibbixwoud. Soms, als ik de kerkgangers
in De Weere had afgezet, ging ik naar de kerk in
Nibbixwoud met vrouwen uit Benningbroek (allemaal Vlaar-vrouwen). Tijdens de mis ging ik soms
wel naar café Entius in Nibbixwoud om daar te
wachten om de vrouwen vervolgens weer terug te
brengen. Hierna zo snel mogelijk naar De Weere
om daar de in het café wachtende vrouwen naar

Terraplane 1931
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kan ik mij nog heel goed herinneren. De route was
toen nog over Maarssen-Breukelen, Kees ging met
de Terraplane naar huis en ik met de Buick.

Hudson 1939

Pech op de pont
De auto reed lekker rustig, maar gaandeweg werd
het licht van de koplampen wat minder. De accu
werd niet bijgeladen bleek later, want de dynamo
was stuk. Maar Amsterdam was in zicht. Op de pont
moest het licht uit. ‘Remmen vast en lichten doven’, stond er op een groot bord bij het oprijden.
Ik stond met de auto vooraan op de pont, bij het
afrijden wilde de motor niet starten door te weinig
stroom in de accu. Dan maar aan slingeren, dat was
mogelijk met oudere auto`s, maar dat lukte ook
niet. Omdat ik vooraan op de pont stond, konden
anderen ook niet van de pont af. Toen hebben de
wachtende mensen de auto van de pont geduwd en
sloeg de motor direct aan. Daarna met alleen parkeerlicht naar Benningbroek gereden. Het was inmiddels donker geworden, de markt in Utrecht was
namelijk altijd `s avonds. Rustig gereden met alleen
parkeerlichten aan. Op de Nieuweweg, kruispunt
AC de Graaf, kreeg ik een lekke band. Dat kon geen
probleem zijn, want er waren twee reservewielen
aanwezig. Nadat het wiel verwisseld was, bleek dat
daar geen binnenband in zat. Vervolgens de andere
band gemonteerd, maar hier zat zó weinig lucht in
dat ik maar heel rustig naar huis kon rijden. Inmiddels was het ongeveer één uur in de nacht. Een reis
die ik ook nooit zal vergeten.

Trouwauto met startproblemen
Met een Hudson (bouwjaar 1939) hebben we vanaf
1952 gereden. Ook met petroleum als brandstof.
Deze auto is ook onze trouwauto geweest in 1964.
Op onze trouwdag in Sijbekarspel ging ik Leny ophalen van haar huis aan het Pelmolenpad in Hoorn.
Ze was ingestapt en ik zou wegrijden, maar de motor weigerde te starten. In mijn trouwkostuum de
motorkap open gedaan en gekeken wat de oorzaak
kon zijn. Ik ontdekte dat de ontsteking het niet
deed, haalde de stroomverdelerkap eraf en zag toen
dat het veertje van het onderbrekerhamertje was
gebroken en tegen het verdelerhuis kwam. Met een
stukje van een luciferdoosje tegen het verdelerhuis,

startte de auto weer en zijn we als een speer naar
het gemeentehuis in Sijbekarspel gereden om nog
net op de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Het
trouwen is met een kleine vertraging doorgegaan.
Jaarlijks op onze trouwdag op 9 april, herinneren
wij ons deze gebeurtenis nog steeds en dan praten
we over verleden tijden.
Evert Oudt
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De kerkwagen
Vroeger beschikten de meeste boeren over wagens die
voornamelijk voor het werk werden gebruikt maar ook
wel voor personenvervoer. In de negentiende en begin
twintigste eeuw kwamen er rijtuigen. Deze werden door
zowel boeren als notabelen gebruikt voor het personenvervoer. Zo waren er waarschijnlijk toch wel zo’n
twintig families die een rijtuig bezaten in Benningbroek
en Sijbekarspel. Over een van deze rijtuigen vertelt Annie Vlaar-Oudeman:
Vader Gerrit Vlaar van de Dokter de Vriesstraat 10
en ome Kees Vlaar van Oosterstraat 8 hadden samen een kerkwagen. Zo noemden wij hem, omdat
de wagen bijna alleen werd gebruikt om naar de
kerk te rijden in Nibbixwoud. Het rijtuig is in opdracht van de families Vlaar in 1935 gebouwd bij de
firma Kuip in Wognum. De kap en de bekleding van
binnen is gedaan door rijtuigbekleder Gerrit Box
van het Kleine Noord in Hoorn.
Utrechtse tentwagen
De officiële naam van dit rijtuig is Utrechtse tentwagen. Deze wagen is er in twee variaties: met een
vaste kap en met een kap die aan de zijkanten kan
worden opgerold. Bij dit laatste model stappen
koetsier en passagiers aan de voorkant in. Het type
met de vaste kap heeft zijportieren en een afgesloten passagiersdeel. Dit geeft meer privacy. Doordat
de kap schuin naar voren is gemaakt, zit de koetsier beschermd bij slecht weer. Dit soort rijtuigen
kwam vooral voor op het platteland van Noord- en
Zuid-Holland en het westen van Utrecht.
De kerkwagen stond bij Gerrit Vlaar op de Sint
Cunera Hoeve. Hij woonde het verst van de kerk
af. Op zondagochtend ging vader vroeg melken en
varkens voeren. Dan de kerkwagen en het paard
klaarzetten. Als de weg in de winter glad was, moest
hij ook stiften in de ijzers van het paard slaan tegen
het uitglijden. Dan vlug het zondagse pak aan en
paard inspannen. De oudste zonen moesten daar
al jong mee helpen. Dan naar de rooms katholieke
Cunerakerk in Nibbixwoud rijden. De hoogmis
begon om negen uur!!! Onderweg stoppen bij zijn
broers die allemaal aan de Oosterstraat woonden.
Verschillende ‘tantes’ stonden dan al klaar om in te
stappen. Hun mannen gingen waarschijnlijk meestal
op de fiets. Voor op de bok was ook nog plaats

voor een volwassene en een kind. In de kerkwagen
bij de ‘tantes’ was ook nog een opklapbankje voor
een paar kleintjes. Want als je zeven jaar was, en je
eerste communie had gedaan, moest je elke zondag
naar de kerk.
Doorrijdstal
In Nibbixwoud was bij café Entius op de hoek van
de Ganker tegenover de Cunerakerk, een doorrijdstal. Dat moest je eigenlijk zien als een schuur
waar je doorheen kon rijden. Vlug het paard uitspannen, in de stal zetten en haastig de kerk ingaan. Want je wilde niet te laat zijn, dan werd je
door iedereen bekeken. En dat allemaal vóór negen uur ’s morgens. Geen wonder dat de ogen
wel eens dicht vielen onder de preek! Als de kerkdienst afgelopen was, wilden de mannen nog wel
eens een tijdje met elkaar praten of een borreltje
drinken in het café. Als dat er meer werden, was
het zo dat de koetsier niet meer met vaste hand
het paard kon mennen. Gelukkig wist dat zelf de
weg naar huis terug.
Thuisgekomen alles weer opbergen. Koets, tuigen,
paard verzorgen en op stal zetten. Daarna smaakte de koffie vast heel erg lekker.
Als er een kleintje geboren was bij de grote familie Vlaar, was het vroeger zo dat het kindje op
dezelfde dag werd gedoopt, meestal in de armen
van de peettante. Ook dan kwam de kerkwagen
voorrijden.

Fam. Vlaar met de kerkwagen.
De foto is genomen op 2804-1986 tijdens het 50-jarig
huwelijksjubileum Marie Vlaarvan Stralen en Gerrit Vlaar.
Allebei 78 jaar
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Gert Vlaar

Houtworm beurtje
Toen er auto’s kwamen en minder paarden, werd
de kerkwagen overbodig en stond hij in de weg.
Dit was zo tegen 1950. Ome Kees Vlaar zei toen
tegen vader Gerrit: ‘Je hewwe der altoid goed op
past, hou ’m nou ok maar.’ Zo werden de wielen
van de wagen afgehaald. Met touwen werd de kerkwagen op de zolder gehesen. Dat was in het ‘oude
huis’ (nu Dokter de Vriesstraat 12 van de familie de
Boer). Zo stond de wagen niet in de weg. Af en toe
kreeg hij een houtworm beurtje. Stiekem werd hij
gebruikt als speelhuisje, als de kinderen Vlaar werkjes in de oude stolp moesten doen.
In 1971 werd het ‘oude huis’ verkocht aan de familie De Boer. De kerkwagen kwam weer thuis op
de Cunera Hoeve. Inmiddels waren Niek en ik getrouwd en woonden we op de boerderij. We lieten
de kerkwagen opknappen in Spierdijk. We kregen
ook weer een paard. Zo af en toe maakten we een
ritje met de kerkwagen. Niet naar de kerk, maar
voor ons plezier. Het hele gezin kon er in. Ook reed
Niek wel eens op verzoek een bruidspaar, onder
anderen Jan en Tineke Slagter-Appel. Soms deden
we mee met een historische optocht.

Gebroken lamoenstok
Toen vader en moeder Vlaar vijftig jaar getrouwd
waren, gingen wij die dag het bruidspaar met de
kerkwagen ophalen. Ome Theo Vlaar en tante Bets
van ‘Ora et Labora’ wilden dat ook wel. Nog één
keer met de kerkwagen naar de kerk bij hun veertigjarig huwelijks jubileum. Hoewel het huwelijk de
tand des tijds had doorstaan, knaagde deze toch wel
aan de koets.Tijdens de rit brak er een lamoenstok,
het bruidspaar moest verder met een auto.
Het lamoen is weer hersteld. De koets staat te
wachten in de achterboet. Krijgt heel af en toe
een poetsbeurt. Wie zal de volgende koetsier zijn
die op de bok gaat plaatsnemen? Niek, die altijd zo
trots was op zijn antieke rijtuigen, kan dat niet meer
zijn. De beurt is nu aan de volgende generatie.
Er is een gezegde: ‘als de muren eens konden praten…’. Als deze kerkwagen dat kon: wat zou hij veel
te vertellen hebben!
Annie Vlaar-Oudeman
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De tilbury
Onze tilbury komt uit 1889, dit staat in de assen
gegraveerd. Vader Vlaar heeft hem van iemand gekocht. Dit rijtuigje is in ons land heel veel gebruikt.
Vooral door de bevolking van het platteland, meestal
gemaakt door de plaatselijke wagenmakers. Daardoor zijn er tilbury’s met streekeigen details. De
koets staat hoog op de twee wielen en de bak rust
op ellipsveren en is maar voor twee personen: de
koetsier en zijn passagier! De kap kan omhoog en
omlaag. De naam komt van de Engelse rijtuigbouwer
Tilbury. De tilbury werd voornamelijk gebruikt voor
plezier of om er mee te showen. Zo waren er naast
de vele landbouwtentoonstellingen bijvoorbeeld de
L.T.M.-dagen in Hoorn en ringsteekwedstrijden. Een
oud gebruik in West-Friesland was om tweede pinksterdag naar Schoorl te rijden, of op een zondag met
je meisje door de Bangert bij Blokker te rijden om
de bloeiende fruitbomen te bewonderen.
Vele prijzen
Onze tilbury is ook alleen maar gebruikt voor plezier.
Niek en ik deden mee aan ringsteekwedstrijden en
wonnen vele prijzen. Bij ons trouwen op 2 juli 1965
in Heerhugowaard, zijn we met de tilbury naar het
gemeentehuis en de kerk gereden. Onze dochter
Cunera wilde dat ook bij haar huwelijk. Zij reed wel
paard, maar het is toch de gewoonte dat de bruidegom de teugels in handen heeft. Dus Marcel kreeg

eerst menles van zijn
schoonvader Niek. Het is
allemaal goed gegaan op
hun trouwdag op 26 mei
in 2000.
Zoon Klaas die met onze
shetlander al eens reservekampioen mennen van Noord-Holland was geworden, kon natuurlijk niet achterblijven. Wendy en hij
kozen voor de tilbury op hun trouwdag op 6 juli 2007.
Maar het weer was zó ontzettend slecht, dat de kap
omhoog moest. Van het bruidspaar was niet veel te
zien.Van de boerderij reed Klaas naar de bruid, daarna
naar de kerk, alles in flinke draf. Geen tijd en weer
voor fotomomenten. Die zijn de volgende dag nog
gemaakt. Toch hebben zij
ervan genoten.
De kerkwagen, de tilbury
en de ar staan op de Sint
Cunera Hoeve. Met Open
Monumentendag op 13
september 2014 waren zij
te bezichtigen.

Tilbury uit 1889.
Hierin zijn getrouwd: Niek
en Annie Vlaar-Oudeman
(1965), Cunera en Marcel
Burrei-Vlaar (2000) en
Klaas en Wendy Vlaar-Louter
(2007)

Annie Vlaar-Oudeman

Cunera Hoeve

1979 Ringsteken in Hoorn
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De arrenslee
Wij hebben een arrenslee, niet vanuit de vroegere
familie, maar gekocht van de familie Schouten uit Medemblik. Die boerde daar op de laatste stadsboerderij. In 1947 hebben wij met hard-arren in de haven
van Medemblik met deze ar een prijs gewonnen.
De arrenslee is van het Hollandse type. De glijders
lopen in een S-vorm omhoog en worden bovenop
bekroond met een paardje. De kuip biedt plaats
aan slechts één persoon met aan de voorkant een
bankje voor een kind. In de kuip was plaats voor
een stoof. Achter de kuip is een soort zadeltje
waarop de bestuurder schrijlings kan zitten. Met
zijn voeten kan hij dan de remmen bedienen, ook
wel sporen genaamd. De kleuren van de ar zijn fel
en vrolijk. Een feestelijk accent krijgt het tuig vooral
door de bellen. Op het schofttuig, dat is midden
op de rug van het paard, hoort een arrenklok te
staan. Een metalen boog waaraan klokken en bellen zijn gemonteerd en pluimen van geverfd paardenhaar. Achter op de rug van het paard hangt de
bellenhanger. Op het hoofdstel staat een pluim met
gekleurde veren.
Niek en Annie Vlaar met de
arrenslee in Alkmaar 1980

Arrenslee of narrenslee
Een arrenslee noemde men vroeger ook wel narrenslee. Dit is een verwijzing naar de nar in zijn rinkelende narrenpak dat ook met bellen was bezet,

net als de tuigen van de ar. Niek en ik hebben de ar
maar weinig gebruikt. We hebben wel eens meegedaan met een wedstrijd op de ijsbaan van Alkmaar
aan het einde van het schaatsseizoen. En Niek heeft
een keer bij de huldiging van de nationale schaatskampioenen de ererondes met de winnende schaatsers gereden. Ook eens op zondagmorgen vroeg,
toen er veel sneeuw lag, heeft hij de ar ingespannen
en is op de dorpsstraat gaan arren! Dat gebeurde
allemaal met zijn vroegere paard Paola.
Maar er is nog een ‘arrenverhaal’: toen vader en
moeder Vlaar pas getrouwd waren en moeder
in verwachting was van haar eerste kind, was er
een gastdag bij de familie Van Stralen in Heerhugowaard. Het was midden in de winter met veel ijs
en sneeuw. Maar ja, ze wilden er toch wel naar toe.
Dan maar met de ar. Waar deze ar vandaan kwam
of gebleven is, weten we niet. Vader Vlaar zette het
paard op scherp om uitglijden tegen te gaan, de ar
erachter en moeder erin. Over de Berkmeerdijk
naar de Oostdijk waar de familie woonde. Het was
erg gezellig en het werd al een beetje donker toen
ze weer op huis aan gingen. Over de Berkmeerdijk geen lantaarnpalen, alles uit. Opeens glee de ar
naast de weg en sloeg om; moeder rolde bij de dijk
naar beneden. Het lukte om paard en ar weer op
de weg te zetten, moeder er weer in en verder op
huis aan. Ja, je bent jong en wilt wat…
Dit verhaal heeft hun nog jaren achtervolgd en
werd opgevoerd in de familierevue bij hun 25-jarig
huwelijksfeest.
Annie Vlaar-Oudeman

C Klaver en Jan Donker in de arrenslede voor
de doorrijstal van het Wapen van Sijbekarspel.
Let op de reclameborden
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Van werkmanshuis tot weekendhuisje
Er stond een foto van een voormalige arbeiderswoning als voorplaat op de Dorpskrant in 1982.
Het was Westerstraat 11, eerder S32. De woning
hoorde bij de boerderij Zorg en Hoop van de familie Stapel. Hierover is geschreven in de Kroniek van
2006. Het was een zeer bescheiden onderkomen
voor een gezin met verschillende kinderen.Vroeger
waren hier meer van dergelijke arbeidershuisjes
en ze stonden soms tot aan de openbare weg. De
huisjes werden door de tijd gesloopt of vergroot. In
een dorp van boeren en arbeiders kwamen de arbeiders zelfs uit andere provincies, zoals Groningen,
Drenthe en vooral uit Friesland. Dat was een hele
reis als men bedenkt dat de Afsluitdijk er nog niet
was. Het reizen van toen was veel ingewikkelder
dan nu. Sommige arbeiders gingen terug, andere zijn
hier gebleven.Veel namen herinneren daar nog aan.
Klompenhossie
Het eenvoudige huisje werd als volgt omschreven
in de Dorpskrant: de buitenkant was geheel van
steen en achter de deur was een klompenhossie
van iets meer dan een vierkante meter, zodat de
wind niet direct in de kamer kwam. In de kamer was
een schoorsteen waar het fornuis onder stond en
aan de achterkant onder de lage wand waren twee
bedsteden met daartussen een kast. Daaronder een
kelder voor de aardappels en achter het klompenhossie, tegen de kamer, een achtereindje met de
regenbak en op een schamel de wastobbe om de
kleren te wassen en op zaterdag de jeugd een goede beurt te geven. Naderhand is het schuurtje er
aangebouwd. Daar kon dan een geit in staan of een
varken gemest worden. En ook de wc vond daar
zijn plaats, zij het onder een andere naam. Vóór de
aanbouw zou dat een houten hokje boven de sloot
- die langs het huisje lag - geweest kunnen zijn. Het
huisje zal wel gelijk gebouwd zijn met de boerderij
Zorg en Hoop die uit 1874 dateert. Het was in de
tijd dat de machinaal gemaakte stenen begonnen te
komen. De voormuur van de boerderij is daarmee
opgemetseld, de andere muren van de boerderij
en arbeiderswoning konden wel met de goedkopere handgemaakte stenen gebouwd worden. Wel
heeft de metselaar er een opengeknipte voeg van
gemaakt. Even een streepje met de troffel langs een
latje in de nog zachte kalk sperde tussen de stenen.

Zo hoorde dat, aldus de schrijver in de Dorpskrant.
De bewoners
In 1928 kwam Jacob Hollander (1898-1953) als
boerenarbeider van het Friese Dantumadeel met
zijn vrouw Frederika Aleida Voortman (1900-1968)
en hun kinderen Jenneke (1922), Pieter (1924) en
Pietje (1926) in dit huisje wonen. Zijn stiefbroer
Johannes Hollander (1914-1970) kwam er nog bij
in huis. Johannes is later getrouwd met Froukje
Hiemstra, zijn dorpsgenote. Er werden hier nog
twee kinderen geboren: Aaltje in 1931 en Grietje
Hollander in 1932. In de oorlog waren er ook nog
twee onderduikers in datzelfde huisje. Alles kon
blijkbaar in die tijd. Maar de tijd stond niet stil.
Jacob Hollander overleed op 1 februari 1953. De
kinderen gingen de deur uit en hierna bleef zijn
vrouw er nog een poosje alleen wonen. Daarna
stond het huisje als ‘onbewoonbaar’ leeg te wachten op de sloper. Het werd een andere tijd. De
tijd van boerenarbeiders raakte voorbij. Dat werd
een uitstervend beroep. Maar net op tijd kwam de
redding in de vorm van verhuur als weekendhuisje.
Zo kwam mevrouw Nienaber-Huygens met haar
man erin. Eerst alleen in de weekenden en later
woonde ze hier in haar eentje, want kort voor de
tijd dat ze hier permanent zouden gaan wonen, is
haar man overleden. Omstreeks 1990 verhuisde ze
naar Westerstraat 23, een woning in de Kerkebuurt tegenover de kerk. Het huisje kwam dus
weer leeg te staan en staat weer te wachten. Ja,
waarop nu?
Familienaam
Was mevrouw Nienaber-Huygens familie van de
familie Huygens die hier heeft gewoond?
Margaretha Maria Huygens is geboren te Soest op 22
maart 1921 en overleden te Midwoud op 14 juli
2007. Ze was een dochter van Adriaan Johannes
Huygens (1890-1940), die als beroep stuurman had
en was geboren in Berkhout. Hij trouwde met Margaretha Jacoba Faber, geboren in Hoorn in 1897.
Adriaan Johannes Huygens was de enige zoon van
Pieter Adriaan Huygens (1860-1892, geboren in Sijbekarspel) en Aafje Koster (1866-1945, van Berkhout). Hij was in Berkhout gemeentesecretaris. Na
het vroegtijdig overlijden van haar man trouwde
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Aafje Koster met Cornelis Winkel
(1866-1938). Deze Pieter Adriaan Huygens was een broer van
Johannes Henricus Marius Huygens(1856-1930) die gehuwd was
met Neeltje Winkel (1860-1936).
Over deze familie Huygens is geschreven in de Kroniek van 2012.
Het was dus wel degelijk familie
van elkaar en we mogen aannemen dat ze elkaar gekend hebben
als broers zijnde.

Adriaan Johannes Huygens

Heden ik, morgen gij
Mevrouw Nienaber-Huygens las
heel veel en zo ook het kerkeblad Klankbord van februari 1999.
Daarin las ze van dominee Anne Vlieger het artikel
‘Heden ik, morgen gij’: ‘Er zijn mensen die voortdurend goede invloed op hun omgeving hebben.
Er zijn ook mensen die voortdurend een slechte
invloed op hun omgeving hebben. Over zo’n persoon gaat de roman van 1936 in briefvorm Heden
ik, morgen gij van Simon Vestdijk (1898-1971) en
Hendrik Marsman (1899-1940). Marsman was in de
eerste plaats dichter. Hij kwam om toen het schip
waarmee hij naar Zuid-Afrika wilde vluchten in het
begin van de oorlog door Duitsers werd getorpedeerd. Vestdijk leefde nog lang, zij het niet altijd
gelukkig. Hij leed zijn leven lang onder zware depressies. Heden ik, morgen gij gaat over een kennis
van Vestdijk, Mick de Vries, die in de roman Wevers
heet.’ Zo begon dominee Vlieger zijn artikel in het
kerkeblad. Verder ging het meer over het boek en
Vestdijk. Bovenstaande alinea riep herinneringen op
bij mevrouw Nienaber-Huygens en dat werd de aanleiding om de dominee eens uit te nodigen voor een
bezoek. Daarover schreef de dominee het volgende:
Op bezoek bij een dorpsgenote
‘Mevrouw Nienaber aan de Westerstraat 23, tegenover de kerk, ontvangt mij als ik aanbel. Ze heeft
een dringende mededeling. “U heeft gezegd in uw
kerkeblad dat de dichter Marsman is verongelukt
op een schip, dat in de meidagen van 1940 werd
getorpedeerd door een Duitse U-boot. Dat is niet
waar.” Als ik ben gaan zitten vertelt ze hoe ze in die

dagen naar de radio luisterde. “Er was muziek uit
de opera Aïda en die werd onderbroken voor een
mededeling. De omroeper kondigde aan dat het ss
Berenice van de KNSM met kapitein Huygens in de
lucht was gevlogen. En dat gebeurde niet door een
Duitse U-boot maar door een Franse magnetische
mijn waarvoor niet was gewaarschuwd. De kapitein was mijn vader. En de enige overlevende was
mevrouw Marsman die ‘s morgens vroeg, toen het
gebeurde, aan dek was. Alle anderen, onder wie een
kind van vier jaar, de dichter Marsman en de schilder Bottema, lagen te slapen en vonden de dood.”
Ik dank mevrouw Nienaber voor deze toelichting.
Het wordt immers algemeen als een vaststaand feit
aangenomen dat Marsman omkwam door toedoen
van een Duitse onderzeeër. Er waren echter op dat
moment geen Duitse onderzeeboten in de buurt.
Wonderlijk is dat Marsman al in de jaren twintig
een gedicht schreef dat lijkt te zinspelen op zijn
dood.’ Het ging om dit gedicht:
De Overtocht

De eenzame zwarte boot
vaart in het holst van den nacht
door een duisternis, woest en groot,
den dood, den dood tegemoet.
Ik lig diep in het kreunend ruim,
koud en beangst en alleen
en ik ween om het heldere land,
dat achter den einder verdween
en ik ween om het duistere land,
dat flauw aan den einder verscheen.
Die door liefde getroffen is
en door het bloed overmand
die ervoer nog het donkerste niet,
diens leven verging niet voorgoed;
want de uiterste nederlaag
lijdt het hart in den strijd met den dood.
O, de tocht naar het eeuwige land
door een duisternis somber en groot
in de nooit aflatende angst
dat de dood het einde niet is.
Koggenlandhuis
Toen het wonen op Westerstraat 23 door ouderdom van mevrouw Nienaber-Huygens bezwaarlijk
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De arbeiderswoning nu

werd, verhuisde ze naar het Koggenlandhuis in Midwoud. Dat betekende tevens ‘opruimen’, menigeen
kent dat wel. Haar collectie boeken van onder anderen Jannetje Visser-Roosendaal, Skroivendevort
en West-Friese verhalenbundels werd geschonken
aan onze vereniging, zo lezen we in de Kroniek van
2006. Heel lang heeft ze niet meer in Midwoud gewoond, ze is daar in 2007 overleden. Een gemakkelijk leven heeft ze waarschijnlijk niet gekend, want
zij was niet zo vrolijk en vriendelijk van aard en
wilde ook graag haar eigen gang gaan. Haar leven
bestond uit lezen, tuinieren, ze was een liefhebber
van muziek en hield van autoracen, paardensport
en tevens kon ze zeer genieten van het boerenland.
Marijtje Posch-Sluis wist haar vertrouwen te winnen en heeft veel voor haar betekend.
Mevrouw M.M. Nienaber-Huygens was een bijzondere vrouw.
Gré Mantel-Visser (met dank aan M. Posch-Sluis voor
haar informatie)

De arbeiderswoning vroeger
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Reizen naar school
In de Dorpskrant van juni 1984 stond dit ‘reisverhaal’
van Lies Waterdrinker dat helemaal past in het thema
‘Op reis’ van deze Kroniek:
Vier jaar lang fietste ik van Sijbekarspel naar het
stationnetje in Benningbroek, waar we onze fietsen voor een paar gulden in het jaar konden stallen
in het schuurtje van een winkelierster, vlak bij het
station, om vandaar met de trein naar de mulo in
Hoorn te gaan. Ja, want om je helemaal op de fiets
te laten gaan, dat kwam bij je ouders niet op. Dat
was veel te erg! Daar kwam nog bij dat men toen
veel meer met lekke banden te kampen had dan
tegenwoordig. Door de kwaliteit van de banden,
maar ook door de slechte wegen. Toch fietste ik
op zaterdag, wanneer je maar een halve dag naar
school moest, wel eens met een vriendje naar en
van Hoorn. Maar dat kwam je vader algauw aan de
weet, omdat de een of andere boer van het dorp
naar de Hoornse weekmarkt was geweest en je onderweg gezien had. Dan kreeg je van thuis te horen
dat er geen treinabonnement voor je betaald was
om je op de fiets te laten gaan. En daarbij… ‘vriendjes’ waren uit den boze, want je moest leren.

Station Benningbroek
Sijbekarspel

Schoolwagon
Uit elk dorp langs de lijn Medemblik-Hoorn reisden
een paar jonge jongens en meisjes mee in de speciaal

aangehaakte schoolwagon. In Wognum kwamen daar
degenen bij die met het Schager trammetje (18981930, nu huidige AC de Graafweg) waren gekomen.
Voordat ik naar de school in Hoorn zou gaan, had
onze naaister een mooie, stevige jurk voor me gemaakt.Wit met een zwart ruitje en twee grote zakken erop. Maar wat was ik teleurgesteld toen de
Franse juffrouw op de eerste de beste les vroeg of
dat een schort was! Ook had ik tegen mijn moeder geklaagd dat mijn zwarte chroomleren laarsjes knelden, hopende dat ik nieuwe schoenen zou
krijgen. Maar o wee, wat liep dat anders af! Jan
Doofie, onze doofstomme schoenmaker, maakte er
van grof leer nieuwe voorschoenen van, die veel
te ruim waren. Wat heb ik toch een hekel aan die
schoenen gehad! Tenminste, toen eens een klasgenootje vroeg of ze op de groei waren gemaakt. Die
schoenen versleten nooit, altijd werden ze maar
weer opnieuw verzoold. Jaren later heeft mijn moeder diezelfde laarzen aan buurkinderen uitgeleend
om er mee te schaatsenrijden. Vaak voelde ik me
een dorpskind, tenminste als ik naar een van mijn
klasgenootjes keek, een doktersdochter met mooie
blonde pijpenkrullen, halve kousen en lakschoenen.
In mijn ogen leek ze een prinses. Ook ik had wel
een mooie strik, maar mijn haar zag eruit als lang
zwart veterdrop.
Beschermheer
Als er een nieuw schooljaar begon, kregen de nieuwelingen die met de trein reisden een ‘beschermheer’ toegewezen, meestal een grotere jongen die
de hbs bezocht, want er bestond zoiets als een
ontgroeningsperiode. Het ergste wat ik mij uit die
periode kan herinneren, was om op de hete verwarmingsplaat te moeten zitten, die dwars door de coupé liep. Als het plagen de spuigaten uitliep, kwam je
beschermheer in actie en werd je door hem verlost.
Het hoofd van de mulo was ene meneer Jansen, altijd gekleed in een lange zwarte slipjas en streepjesbroek. Hij was de vader van Pierre Janssen, die
bekend was van de televisieprogramma’s Kunstgrepen
en Openbaar kunstbezit.
Mijnheer Jansen gaf Engelse les en meetkunde. We
hadden allemaal ontzag voor hem.
Lies Waterdrinker (*1907- †1995)
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Op roet
Met mekaar an de reed

Moide legge in ‘t gras

onder helblauwe lucht

koike stil nei de lucht

op een zeumerse dag

met een groet en een lach.

met ‘r arreme woid

denke heêls niet an toid.

Met z’n vieren op pad

En de zeumer die juicht

moide - dicht naast mekaar

op zô’n dag op de fiets

nei ‘t duin, nei de zee

‘t zontje zwiert met ze mee.
Langs de kant van de weg
staan de fietse op wacht
in een kleurige stoet

tussen klaprôzepracht.

en ‘t leven is goed

met z’n vieren op roet.
Ina Broekhuizen-Slot
uit: Een lied over doik
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Biografie van een burgemeester
Persoonsbewijs Jan Elmers

Getuigschrift

Jan Elmers is geboren op 4 juli 1904 en
overleden op 11 april 1985. Na een oorlogsburgemeester en een waarnemend burgemeester, vond op 2 mei 1946 de installatie
plaats van Jan Elmers. Met zijn promotie na
zijn werkzaamheden in Wormer kwam hij
wel in een toen ‘noodlijdende’ gemeente.
Een belangrijke maar moeilijke taak lag dus
voor hem.
Zijn inzet en verdienstelijke werk als burgemeester heeft hij tijdens zijn 23-jarige
ambtsperiode voor de gemeente verricht. Hij gaf vooral de aanzet tot de
bouw van kleuterschool, dorpshuis en
zwembad.
De eerste nieuwbouw kwam in Sijbekarspel. In een speciale raadsvergadering op 31 juli 1969, nam burgemeester Jan Elmers afscheid vanwege het
bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd.
Een nieuwe straat in het nieuwbouwplan de Molenwei zou worden
genoemd naar de scheidende burgemeester van toen: de Burgemeester
Elmersstraat.
‘Ik hoop dat het geen stil straatje zal
worden, maar een toegangsdeur van
de nieuwbouw’,
aldus de scheidende
burgemeester destijds.
Gré Mantel-Visser

Installatie, 2 mei 1946

11-04-1946 Eervol ontslag als waarnemend ontvanger gem Jisp

Eervol ontslag 1 augustus 1969
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Nieuwbouwwijk Sijbekarspel
met Elmersstraat

Welkomstlied

Burgemeester Stapel

Krantenbericht 20 januari
1967

Afscheid burgemeester Elmers. Anneke Helder maakte schilderij van boot

Graf in Benningbroek Jan
Elmers
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Jeugdherinneringen van Kees Raa (6)
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 zesde
deel hiervan.
Een gebeurtenis van jewelste voor het dorp en
vele van zijn bewoners was het jaarlijkse bezoek van een groep zigeuners - zo’n dertig - die
uit de Balkanlanden en omstreken in met paarden bespannen houten woonwagens kwamen.
Hooguit zes van die met kinderen, marmotten, kippen en handelswaar volgestouwde wagens namen
jaar na jaar, tegen het begin van de veetentoonstelling in Opmeer, steeds dezelfde plaats in beslag.
Het betrof de uitstulping aan de linkerkant
van de weg van Sijbekarspel naar Opmeer.
Mijn vader was in zijn nopjes als het veelkleurige
gezelschap zijn opwachting kwam maken, daar
de mannen onder hen uitermate bedreven waren in de paardenhandel. Geen enkele handigheid,
van welke aard ook, zou hen kunnen verrassen.
Mijn grootvader in Aartswoud, die behalve
boer en kastelein zich ook ontwikkeld had tot
een gewiekste paardenhandelaar, had mijn vader alle kneepjes van dat ingewikkelde vak bijgebracht. Opa Kees bezocht alle grote paardenmarkten, zoals Gorinchem en Zuidlaren.
Tegen de tijd dat de handelaren op hun standplaats
aankwamen, zorgde mijn vader ervoor enkele
paarden in onze wei achter de hand te hebben.
Vlotte handel
De handel met de vreemdelingen verliep zonder
uitzondering vlot, zonder incidenten. Men had zonder twijfel respect voor elkaars kennis van zaken.
Zodra ik op de hoogte was van de komst van
de groep, ging ik met vrienden op onderzoek uit.
Het kostte geen enkele moeite met de jongeren
een praatje te maken omdat zij, op een enkele
uitzondering na, gebrekkig Nederlands spraken.
Zo jong als ze waren, trachtten zij meteen ons wat
centen afhandig te maken door ons te beloven mar-

motten en een aapje te laten zien. Meestal leden die
pogingen schipbreuk en ging vooral onze aandacht
uit naar kinderen van een jaar of zeven die al zeer
bedreven waren in het bespelen van violen en gitaren.
De weinige centen die wij bij elkaar konden brengen, waren voor hen bestemd.
Wij zijn nooit aan boord van een van de woonwagens
geweest, die alle een ronde kap bezaten, terwijl sommige aan de onderkant uitgerust waren met houten
bergruimten; onze muzikanten maakten ons duidelijk
dat de meeste als kinderslaapplaats waren ingericht.
Bedeltoer
Was het voor ons genieten geblazen, in het dorp
werd tegengesteld ingespeeld op de komst van
een groepje exotisch uitgedoste vrouwen, die
de indruk maakten op bedeltoer te zijn. In hun
spoor drentelden ook kinderen rond, enkele hadden onder de kraag van hun jas een marmot of
een aapje verborgen, andere brachten bekende
melodieën op hun violen of gitaren ten gehore.
De vrouwen en kinderen hadden in het dorp een
slechte naam. Hun belangrijkste werk-terreinen
waren de boerenerven en de winkels. Mijn moeder gaf er de voorkeur aan zowel de deur van de
slagerij als die van de keuken en de slachtplaats
af te sluiten. Vrijwel alle middenstanders namen
soortgelijke maatregelen, hetgeen niet strookte
met de wensen van de zwartharige dames, die
met handen, voeten en een paar Nederlandse
woorden trachtten duidelijk te maken iets in de
winkel te willen kopen. Het is mij niet bekend
of de winkeliers, die op het verzoek van de aandringende koopsters zijn ingegaan, er ten slotte
een gunstig resultaat aan hebben overgehouden.
Rendabele jacht
Wanneer de bezoekers zich toegang wisten te verschaffen tot een boerenerf waar de haan koning
kraaide, werd de jacht geopend op de rondscharrelende kippen. Een bezigheid die hun een flinke buit
kon opleveren; een kippennek is een makkelijk om
te draaien onderdeel van het diertje en de bij uitstek
daartoe ingerichte rokken boden zakken genoeg
om het dode gevogelte een plaats te verschaffen.
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Na het beëindigen van de rendabele jacht in ons
dorp vertrok de karavaan de daarop volgende dag
de staarten van hun paarden achterna. Hoewel
het gebeuren omtrent de vreemdelingen genoeg
stof voor een praatje had opgeleverd, keerde de
aangename landelijke rust toch weer snel terug.
Noodslachtingen
Noodslachtingen horen ook bij het vak, vond mijn
vader en het bracht in de meeste gevallen onverwachts wat geld in het laatje. Om zo’n slachting te
verrichten, was het van het grootste belang schriftelijk toestemming van de veearts te verkrijgen. In
dit geval van de zeer geziene, maar ook strenge
heer Stapel te Spanbroek. Het resultaat van het
slachten werd zo spoedig mogelijk door Stapel of
zijn plaatsvervanger Mul onder de loep genomen
met het doel de kwaliteit van het vlees te keuren.
Ooit gebeurde het dat een zeer vooraanstaande
boer, buiten zinnen door onwillig gedrag van een
van zijn paarden, het dier zodanig onderhanden
nam dat het een been brak. Een paard met drie
benen is geen paard meer en derhalve werd de
hulp van mijn vader ingeroepen. Om het dier van
zijn pijn te verlossen werd het gedood na overleg tussen boer en slager, waarbij men kennelijk
was overeengekomen de verplichte gang naar de
veearts over te slaan. De veearts zou namelijk
de veldwachter en veterinaire instanties hebben
moeten inschakelen met het gevolg dat boetes
aan beide overtreders van de wet zouden worden opgelegd, om maar te zwijgen van de mogelijkheid van een behandeling door een rechtbank.
Wonder boven wonder was er blijkbaar niemand
ooggetuige geweest die beide daders het vuur na
aan de schenen had kunnen leggen. Het heeft wel
lang geduurd eer mijn vader en vooral mijn moeder
deze netelige zaak in hun vergeetboek hebben kunnen bijschrijven.
Gekostumeerde voetbalwedstrijd
Tijdens de grote kermis in Sijbekarspel was er altijd
veel belangstelling voor de gekostumeerde voetbalwedstrijd, die traditiegetrouw plaatsvond op een
stuk land dat het eigendom was van Jacob Clay.
Om gezichtsverlies te voorkomen konden de mid-

denstanders, de notabelen en allen die een naam
te verliezen hadden, geen verstek laten gaan. Deze
argumenten in aanmerking genomen, verscheen
ook mijn vader in het veld, gekleed in een lange
onderbroek, twee lachwekkende, door mijn moeder op maat vermaakte oude jurken en een paar
werkschoenen. Op zijn hoofd droeg hij, als velen
in die dagen, een strohoed à la Maurice Chevalier.
Toen de bal - voor zover mogelijk op het hobbelige veld - aan het rollen was gebracht, kon mijn
vader als rechtsback nog niet bevroeden dat hij, in
samenwerking met zijn doelman, de wedstrijd een
beslissende wending zou gaan geven.
Het spel kabbelde in een uiterst laag tempo heen
en weer, overtredingen en valpartijen brachten datgene waarvoor de toeschouwers waren gekomen.
Kansrijke posities om het leren monster in het vijandelijke net te jagen waren niet op twee handen
te tellen, maar door de vele mistrappen, kuilen en
het kundige werk van één van de keepers bleef de
brilstand 0-0 gehandhaafd.
Sketch voor twee heren
Helaas kwam hier door toedoen van mijn vader en
de keeper van zijn elftal verandering in toen beiden
een sketch voor twee heren uitvoerden. De bal was
de eigen doellijn gepasseerd, waarop het bruine
monster weer in het spel moest worden gebracht.
Daartoe diende men volgens de spelregels de bal
op de lijn van het doelgebied te leggen waarna één
van de backs tot taak had deze in de handen van de
doelman te wippen zodat deze het kleinood door
middel van een ferme trap in de richting van het
tegenoverliggende doel kon sturen. Mijn vader nam
als een geoefende voetballer plaats achter de bal,
wurmde de punt van zijn rechterschoen omzichtig onder het speeltuig, gleed uit en zag de bal met
een boog over de nogal kleine keeper in het doel
verdwijnen.
Hilariteit te over, maar ook protesten aan het adres
van de scheidsrechter die de spelregels door goedkeuring van het doelpunt onjuist zou hebben toegepast. In de stand kwam geen verandering meer; wel
verwijten van mijn vader aan de keuzecommissie,
die zijns inziens nooit een dergelijke ondermaatse
keeper had mogen opstellen. Ook de scheids-
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rechter werd andermaal door spelers van de verliezende partij bejegend, maar gelukkig bleken de
meesten van mening dat het prettiger zou zijn de
tweestrijd aan de tapkast van Het Wapen van Sijbekarspel voort te zetten. Aldus geschiedde, tot grote
vreugde van de voetballende dorpsgenoten en de
strikt neutrale kastelein Kees Schagen.
Amateur veeverlosser
Naast zijn werkzaamheden als veehandelaar en slager, was mijn vader ook bekend als amateur veeverlosser. Mijn korte broeken hadden nog geen kennis
kunnen maken met de schoolbanken, toen ik eens
mijn vader vergezelde naar ‘ons’ weiland waar enkele pas gekochte schapen zich te goed deden aan
het malse groen. Mijn vader droeg een ‘citybag’ met
zich mee, een aan de bovenkant te openen koffertje
waarin allerlei nuttig gereedschap was opgeborgen.
Oog- en oorgetuige was ik, met de nadruk op het
laatste zelfstandig naamwoord, van het castreren
van een paar rammen, die bij hun volle bewustzijn
een uiterst gevoelige ingreep moesten ondergaan.
De juiste gang van zaken ontging mij, maar naar de
geur te oordelen kwamen er groene zeep en rolladetouwtjes aan te pas. Vader vertelde mij dat de
dieren slechts korte tijd nog wat pijn zouden voelen. Het waarom werd afgedaan met de mededeling dat de behandelde dieren anders op den duur
een onverdraaglijke stank zouden verspreiden. Dat
er altijd baas boven baas bestond, werd mij duide-

lijk toen vaders hulp werd ingeroepen door boer
Koopman, die misschien op tweehonderd meter
afstand van ons huis woonde en een niet te verwaarlozen aantal koeien bezat.
Een drachtige koe deed verwoede pogingen zich van
haar nakomeling te bevrijden.Een volslagen verkeerde
ligging van het kalf maakte dat onmogelijk, zodat mijn
vader de rol van reddende engel kreeg toebedeeld.
Zijn rechterarm, die in de koe verdween, werd
door het krampachtige gedrag van de koe afgekneld, waardoor de arm een blauwe kleur begon
te vertonen. Toen de koe zich even ontspande,
bood dat mijn vader de gelegenheid zijn arm in
veiligheid te brengen en overleg te plegen met
Koopman. Het vervolg van de reddingsactie heb
ik niet meegemaakt omdat de boerin mij naar
de huiskamer meenam om de bloedige taferelen die zich daarna zouden afspelen te ontwijken.
Van vader hoorde ik ten slotte dat de koe het er levend had afgebracht, maar dat het kalf moest worden gedood.
Een dag later, toen ik de resten van het kalf in onze
slachtplaats zag, werd het mij overduidelijk wat
voor afschuwelijk gevecht koe, kalf en man hadden
moeten leveren.
Het zevende en laatste deel van deze jeugdherinneringen komt in de volgende Kroniek.
Kees Raa (La Nucìa)
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De katholieke kerk van Benningbroek door de eeuwen
Over de christianisering van West-Friesland is weinig bekend. Het waren waarschijnlijk Werenfridus
en Wulfram die vanuit Medemblik de West-Friezen
hebben bekeerd. Er is weinig over op papier vastgelegd. Wel weten we dat in de veertiende eeuw ieder dorp zijn kerk had en de graaf van Holland over
vele kerken in West-Friesland het patroonrecht bezat. In Benningbroek staat dan de Petrus Bandenkerk. Dit was niet het kerkgebouw zoals we dat
nu kennen aan de Kerkelaan. Wanneer de huidige
hervormde (destijds katholieke) kerk gebouwd is,
weten we niet. In de kerk zijn op twee sluitstukken
jaartallen aangebracht: 5105 (moet waarschijnlijk
1505 zijn) en 1548. Deze jaartallen duiden mogelijk
op de bouw van het schip van de kerk. De kerk van
Benningbroek komt voor in de kerklijsten van de
Dom van Utrecht van 1395 tot 1552.
Pachtopbrengst als salaris
De graaf van Holland kon door het ‘patroonrecht’
dat hij had, pastoors aan de kerkelijke overheid
voorstellen en daarmee pastoors uitzoeken die
hem goed gezind waren. Hij was daarmee echter
ook verplicht om voor het levensonderhoud van
de te benoemen priester te zorgen. Meestal schonk
hij dan een lap grond. De pachtopbrengst van de
grond diende dan als ‘salaris’ voor de pastoor. Het
inkomen uit hetgeen de graaf beschikbaar stelde
was gering, omdat in die tijd grond goedkoop was.
Menig dorp had het daardoor moeilijk om een pastoor aan te trekken.
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verleende
de graaf aan groepen dorpen stedelijke rechten. Hij
liet zich daar goed voor betalen, maar het was voor
hem tevens een vorm van decentralisatie. De besluitvorming werd daarmee voor hem eenvoudiger.
Hierdoor werd hij niet lastig gevallen met zaken die
voor hem niet van belang waren. Zo werden op
2 februari 1413 Sijbekarspel en Benningbroek tot
een stad gevormd, waarbij beide dorpen een eigen
vroedschap kregen.
Benningbroek was in die tijd een voorname plaats.
Daarom stelde Philips van Bourgondië in een schrijven van 1435: ‘om de sonderlinghe liefde, die wij hebben tot onse goede luijden ende ondersaten van Benningbroeck sij van dese tijdt voorwaerts hebben ende
gebruijcken sullen van den proest ende deken van West-

Vriesland alsulcke costume, rechten ende vrijheden als
ondersaten van Hoorn’.
Getrouwde pastoors
De inwoners van Benningbroek kregen dus in 1435
dezelfde rechten als die van Hoorn. De deken van
Hoorn was bang dat zijn gezag met dit schrijven
werd ondermijnd. Om echter problemen met de
deken te voorkomen ging de pastoor van Benningbroek, Nicolaas Maartens, naar Hoorn en verklaarde daar dat de parochie van Petrus Banden het
geestelijk gezag van de deken erkent. Hoorn moest
zich echter niet met andere zaken bemoeien!
Nicolaas Maartens, die omstreeks 1427 was benoemd tot pastoor van Benningbroek, toonde zich
snel een belangrijke priester in deze streek. Hij
werd opgevolgd door Pieter Maartens. Deze wist
het voor elkaar te krijgen dat de kerk van Benningbroek in de toekomst zou worden bediend door
een priester uit zijn familie. We moeten ons daarbij
wel realiseren dat het ambt van pastoor en priester
primair een beroep was, dat de pastoors getrouwd
waren en de zorg hadden over hun nazaten.
Zijn zoon Maarten Pieters volgde hem op. De parochie van Benningbroek was maar klein. Een ijverige
priester had in een dorp niet voldoende werk. Zo
werd zowel de zielzorg in Benningbroek als in Sijbekarspel door Maarten Pieters uitgeoefend. Het
moet geen makkelijk baantje zijn geweest, want de
bevolking was ruw en bijgelovig. De overheid had
bovendien met vandalisme te doen. Na de dood
van Maarten Pieters werd Maarten Jans als pastoor
aangesteld. Het oordeel van deze priester werd
hoog aangeslagen.
Afnemende welvaart
In de zestiende eeuw nam de welvaart sterk af.
Overstromingen en oorlogshandelingen deden
geen goed. West-Friesland kende vele zeevarenden. Zij konden niet aanmonsteren door de oorlogshandelingen in de Oostzee. Dat het financieel
in Benningbroek toen niet goed ging, zien we aan
de verplichte bijdragen voor het kerkelijk bestuur.
Benningbroek droeg het minste bij van alle parochies in West-Friesland.
Inmiddels was de pastoor al op leeftijd gekomen en
kon hij de kerk in Sijbekarspel niet meer bedienen.
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Een gewassen tekening in
grijs-zwart door Cornelis
Pronk (1691-1759). De
tekening uit 1729 toont
de kerk van Benningbroek, gezien vanaf
het kerkepad (vóór de
Reformatie heette de kerk
Petrus Banden).
(Collectie bibliotheek
Rijksarchief Noord-Holland,
afmeting 125 x 190 mm.)

Pastoor Leonardus, ook wel Roogans genoemd, volgde hem in Sijbekarspel op. Hij had sterke sympathie
voor de nieuwe religie, liet zich schamper uit over de
sacramenten en las ‘verwerpelijke’ boeken. Zo bezat
hij geschriften van de Duitse hervormer Anthonius
Corvinus. Leonardus was ook de predikant die op
4 juli 1572, Sint Jansdag, de eerste ‘geuzenpredikatie’
hield in de Grote Kerk van Hoorn. De pastoor van
Benningbroek wilde zich met hem niet inlaten, waardoor beide parochies uit elkaar dreven.
Terreur
In Benningbroek bleef men trouw aan het geloof en
men moest niets hebben van nieuwigheden en buitensporigheden.Toen Diderick Sonoy (een geuzenbestuurder in West-Friesland) vanuit Medemblik terreur ging uitoefenen door iedereen tot de nieuwe
religie te dwingen, zijn de pastoors gevlucht. In Benningbroek werden enkele boeren gevangen genomen:
‘die men eenighsins misvertrouwde omdat sij roomsche
catholijcken waren’. De gebroeders Nanningcx werden
verraden. Zij zouden van plan zijn zich te verzetten
tegen het gezag van Sonoy. Zij werden gepijnigd op
de meest wrede manier om hen tot bekentenissen
te krijgen. Dit lukte echter niet, waardoor ze uiteindelijk weer werden vrij gelaten. Het was daarna feest
in Benningbroek. Men dacht er nu bepaald niet meer
over om naar het nieuwe geloof over te gaan. De
priesters waren gevlucht en de kerken gesloten. De
synode van de Gereformeerde Kerk stuurde predikanten, doch zij hadden niet veel succes.

Schuilkerken
De bevolking was de Katholieke Kerk trouw gebleven. Godsdienstoefeningen moesten voortaan in het
geheim worden gehouden. Huiskamers, schuren en
stallen werden ervoor gebruikt. De priesters trokken rond als boerenknecht. Kwamen ze in Benningbroek, dan waren het de vrouwen die rondgingen
om het te vertellen. De priesters hadden het niet
gemakkelijk om het geloof levendig te houden.
Later in de zeventiende eeuw kwamen er vaste
schuilkerken in West-Friesland. Het geloof van andersdenkenden werd oogluikend toegestaan. Zo
hebben Benningbroek, Hauwert en Nibbixwoud
hun eigen papenkerk. Af en toe kwam de schout van
Hoorn poolshoogte nemen wanneer men dacht dat
er weer ‘paapse stoutigheden’ werden uitgeoefend.
Dit betrof dan het houden van een processie in het
openbaar. De katholieken werden nu getolereerd,
doch men moest niet in alle openbaarheid zijn geloof tonen. Men liet de bevolking met rust. Af en toe
werd een boete opgelegd. Een belasting moesten de
katholieken betalen als er een nieuwe pastoor moest
worden aangesteld.
De schuilkerken van Benningbroek, Hauwert en Nibbixwoud werkten samen. Zij werden door dezelfde
geestelijke bediend. De kerk in Benningbroek moet
ter hoogte van het viaduct van de rijksweg over de
Oosterstraat hebben gestaan. In de verpondingsboeken (belastingboeken van de gemeente) is de papenkerk het 32ste pand in het dorp.
Echte kerk
Eind zeventiende eeuw kwam pastoor Koster
met het voorstel een echte kerk te bouwen voor
alle drie dorpen. De kerk zou dan in Nibbixwoud
moeten komen. Toen hij vroeg om een bijdrage,
kreeg hij te horen dat men in Benningbroek zijn
eigen kerk had en ‘als de pastoor bij ons is, zal het
hem aan niets ontbreken’. Pastoor Koster overleed in 1709, waarna de discussie over de plaats
van de nieuwe kerk opnieuw oplaaide. Benningbroek betaalde dan ook jarenlang niet voor de
kerk in Nibbixwoud. Uiteindelijk, na veel gepraat,
betaalde Benningbroek toch voor de zielzorg, ofschoon men bang was dat de pastoor van Nibbixwoud de kerken in Benningbroek en Hauwert
wilde sluiten. Deze angst was ook niet ongegrond,
want uit correspondentie blijkt dat de pastoor dit
zelfs aan het hoogste kerkelijk gezag heeft voor-
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gelegd. De boeren bedachten daar iets op toen een nieuwe pastoor moest
worden benoemd. Deze pastoor had een vergunning nodig van de overheid.
De boeren regelden het zo dat de vergunning afgegeven werd onder voorwaarde dat de nieuwe pastoor de drie kerken zou bedienen. Het was hen
toen gelukt. Nicolaas van Rheenen, de nieuwe pastoor, trok voortaan weer
langs de drie kerkjes. Hij verwachtte echter dat Hauwert en Benningbroek
ook volledig in de kosten zouden bijdragen. Het touwtrekken begon iedere
keer weer als er een nieuwe pastoor moest worden aangesteld of als er
groot onderhoud aan de kerk in Nibbixwoud nodig was.
Uiteindelijk wilden de dorpen zelfstandig worden.
Godsdienstvrijheid
Benningbroek begon eind achttiende eeuw, toen er godsdienstvrijheid
kwam, overleg met de katholieken van Sijbekarspel. Het rk-kerkbestuur van
Benningbroek deed in 1798 tegenover het dorpsbestuur afstand van alle rechten op kerk en pastorie, de
oude Petrus Bandenkerk. Men hoopte daarmee van de vroede vaderen de volledige steun te verkrijgen als
zij een nieuwe kerk in het dorp wilden bouwen. Zover kwam het niet. Pastoor Bruns had het in de winter
moeilijk om naar de bijkerken te gaan. De wagen waarmee hij werd gehaald bleef regelmatig in de modder steken en dan moest hij te voet verder. Uiteindelijk besloot hij niet meer gedurende de winter in de
bijkerken de mis te lezen.
In 1830 begon men met het bouwen van een nieuwe kerk in Nibbixwoud. Onder pastoor Bruns werden
de bijkerken, onder veel protest, na gereedkomen van de nieuwe kerk in Nibbixwoud, gesloten. Alle bezittingen gingen naar Nibbixwoud. Deze kerk moest in 1842 al weer worden
verbouwd om ten slotte in 1875 door een geheel nieuwe kerk, de Sint Cunerakerk midden in Nibbixwoud, te worden vervangen.

Trouwerij van Kees en Karin
Wagemaker-Ursem in de
Petruskerk. 22 juli 1993

Altaardeurtjes
In 1903 was de rk kerk in Nibbixwoud in financiële problemen. Met toestemming van het bisdom ging men over tot de verkoop van ‘enige voorwerpen, vroeger in gebruik bij de godsdienstuitoefeningen, thans daaraan geheel
onttrokken en sedert lang zonder enig nut bewaard’.
De familie Portegijs, wonende Dokter de Vriesstraat 10/12, heeft toen twee
altaardeurtjes, waarop de zeven sacramenten waren afgebeeld, van de oude
schuilkerk uit Benningbroek gekocht. Jacob Portegijs stalde ze trots elke
keer uit in zijn zomerstal en noemde ze een topstuk van zijn verzameling.
Na de dood van Jacob (1944) zijn deze altaarstukken via de pastoor van
Nibbixwoud aan het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen in bruikleen afgestaan.
Het verlangen naar een eigen kerk in Benningbroek bleef bestaan. Na de Tweede Wereldoorlog nam men
contact op met de katholieken van Sijbekarspel. Omdat na de oorlog de dorpen uitbreidden, zag men een
mogelijkheid om een flinke parochie te vormen. Op initiatief van Nibbixwoud werd in 1949 een bespreking
gehouden tussen De Weere en Nibbixwoud om tot afscheiding van Benningbroek te komen. Er werd een
oprichtingscomité benoemd waarin zitting hadden: A. Broers, G. Vlaar Czn en G. Vlaar Gzn. Uiteindelijk
kwam men tot de bouw van een houten kerk, de Petruskerk, in de Dokter de Vriesstraat. De kerk werd
in 1965 ingewijd en heeft 25 jaar dienst gedaan. Daarna werden kerk en land verkocht aan N.G. Vlaar. In
2004 werd de kerk afgebroken en werd ter plaatse een dubbel woonhuis in de stijl van een stolp gebouwd.
Louis de Boer

Boerderij fam. Vlaar op plaats
van Petruskerk 2014
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Stolpenbouw in de kerk
Vierkant gebouwd in de kerk

Iets ten noorden van Wognum en te zien vanaf de
A7, staat het markante witte kerkje van Benningbroek. Bijzonder aan dit kerkje is de gebruikte draagconstructie voor de ondersteuning van de toren: de
vierkantsconstructie van een stolp.
Eerst iets over de historie van deze dorpskerk. Gebouwd in 1548 was het van oorsprong een katholiek
godshuis, gewijd aan Sint Petrus. Met de reformatie
ging de kerk over naar de hervormden. De toren
is - zoals gebruikelijk in en na de Napoleontische
tijd - eigendom van de gemeente, tegenwoordig de
gemeente Medemblik. Het uurwerk is uit dezelfde
tijd. De luidklok is blijkbaar een tweedehandsje, want
deze is gegoten in 1525, dus 23 jaar ouder dan de
kerk. Cornelis Pronk, de reislustige en kunstzinnige
topograaf, tekende de kerk met omgeving in 1729.
In 1842 werden herstelwerkzaamheden uitgevoerd;
ook in 1875 en 1880-1881 (aanbouw consistorie)
volgden bouwkundige ingrepen. Een nieuw orgel, van
de Friese orgelbouwers Van Dam, werd in 1908 geplaatst. Een omvangrijke, gefaseerde restauratie van
de kerk werd in 2003 afgerond.

Over de vierkantliggers zijn
getoogde ribben aangebracht
met de bedoeling om een
plafond aan te brengen zoals
in de kerk

Kerk in Benningbroek

Toren met ‘vierkant’
De toren dateert - gezien een inscriptie op de tuimelbalk - uit het eind van de achttiende eeuw, werd
in de negentiende eeuw vernieuwd en in 1987 gerestaureerd. Het bezit een voor kerkbouw eigenaardige
bouwwijze: de constructie van een dekbalkengebint
zoals dat in onze stolpen wordt toegepast. Aan te
nemen valt dat deze constructie is aangebracht in de
‘bloeitijd’ van de stolpenbouw, de tweede helft van
de negentiende eeuw, en dat de plaatselijke timmerlieden wel raad wisten met deze boerenbouwvorm.
De vierkantstijlen stonden op gemetselde poeren.
Deze zijn tijdens de laatste restauratie vervangen

door betonnen exemplaren, die door middel van een
betonnen funderingsplaat met elkaar gekoppeld zijn.
Het was de bedoeling om het gehelde vierkant te
vervangen door een soort klokkenstoel die vanaf de
bestaande poeren schuin/taps omhoog zou lopen en
de toren en de klok zou dragen.
Aangietstukken
Waarschijnlijk is hier vanuit bezuinigingen van afgeweken en is, gelukkig, de bestaande constructie gerepareerd. Het ‘vierkant’ loopt door tot het schuine
kerkdak. Daarbovenop is een smallere, rechthoekige
bovenconstructie geplaatst waar de houten toren
omheen gebouwd is en waar de klok in hangt. Over
de vierkantliggers zijn getoogde ribben aangebracht
met de bedoeling om een plafond aan te brengen
zoals in de kerkruimte. Duidelijk zichtbaar zijn de
‘aangietstukken’ en ook zijn er her en der verrotte
delen vervangen door nieuwe onderdelen of er zijn
stukken ingezet. Deze ‘aangietstukken’ zijn aangetaste
constructieve delen die niet of moeilijk in hout te
vervangen zijn. Hiervoor wordt ter plaatse van het
te vervangen onderdeel eerst de zaak goed gestut
en uitgericht, daarna wordt het aangetaste materiaal
verwijderd, een bekisting getimmerd en in de kopse
einden zogeheten koolstof-wapeningstaven ingeboord, waarna de bekisting volgegoten wordt met
een kunststofmortel. Bij restauratieprojecten is er
niet zelden een acuut geldgebrek, dat zal hier de redding zijn geweest van een voor een stolp standaard,
maar voor een kerk bijzondere constructie.
Dit artikel is gebaseerd op het relaas van Joop J. Koning uit
Wognum, en komt uit het archief van de protestantse kerk
in Benningbroek. De schrijver ervan is onbekend.
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Een bijzondere grafsteen in Benningbroek
Het Witte Kerkje van Benningbroek beschikt over
een prachtige grafsteen, die is ingemetseld in de
muur aan de kant van de begraafplaats. Over het
afgebeelde tafereel op deze steen bestaat een oude
legende die bekend is bij vele bewoners van Sijbekarspel en Benningbroek. Maar in hoeverre berust
dit verhaal op waarheid? Mr. H. Belonje heeft ooit
dit gegeven nader bestudeerd en hierover gepubliceerd. Hieronder de bestaande legende en vervolgens de visie hierop van mr. J. Belonje.
In de muur aan de zuidkant van het Witte Kerkje in
Benningbroek is een grafsteen te zien van in 1628
gestorven kinderen van de Heer van het Hogeland
ten gevolge van een vreselijk ongeluk. Bouwen Pilgrimszoon is een boer op ‘t Hogeland, een grote
hooggelegen boerenplaats aan een weggetje met
dezelfde naam. Op de zerk is een voorstelling uitgehakt van een man op een paard met twee kinderen. Het verhaal gaat dat de kindaeren hun vader tegemoet holden toen hij terugkeerde van een
bezoek aan de markt in Hoorn. Door het enthousiasme van de kinderen die blij waren hun vader
weer te zien, schrok het paard. Het dier steigerde
en schopte hierbij een kind dood. De vader rukte
van schrik wild aan de teugels, waarop het paard
naar achter sloeg en ook het andere kind dodelijk
verwondde.
In een publicatie (1926) in een jaaruitgave van het
Westfries Genootschap schreef mr. J. Belonje (Alkmaar) over oude grafzerken. Hierin staat het volgende:
‘In den Zuidmuur van het bezienswaardige middeleeuwsche kerkje van Benningbroek is een grafsteen
in den muur gemetseld. Ofschoon het in den muur
aanbrengen van grafsteenen nu niet onverdeeld gunstig voor het behoud van die steenen genoemd kan
worden (vele steensoorten kunnen n.l. een plaatsing
“tegen het leger” niet verdragen) is de hier verrichte daad van conserveering zeer zeker te prijzen.
Bedoelde zerk is vervaardigd uit blauwe hardsteen
en draagt het nummer 4 (waarschijnlijk het nummer van het graf). Toen in het jaar 1881 ook hier
ter plaatse een houten vloer over de in de kerk aanwezige grafsteenen werd aangebracht, verwijderde
men dit exemplaar uit de kerk. Boven en beneden
ziet men op den steen een sierlijke cartouche. In
de bovenste cartouche leest men de woorden:

HIER LEYDT BEGRAVEN BOVNEN PILGROM
SOON VANT HOGELANT. IS GHESTORVEN
DEN J8 FEBRUARY ANNO 1628
Grafsteen van Bouwen
Pilgromsz. (overl.1628) gemetseld in de zuidmuur van het
kerkje van Benningbroek

Het onder het opschrift geplaatste tekentje, een
variatie op het z.g.n. pentagram, is een z.g.n. merkteken, ook wel huisteeken of huismerk genoemd,
hetwelk in vroeger dagen (tot het einde der 18e
eeuw), gebruikelijk was als handteekening, de
handteekening kon vervangen of wel daarnevens
gesteld worden. Tusschen de twee catouches, die
eenigszins aan den trant van Hans Vredeman de
Vries doen denken, ziet men een voorstelling van
een man te paard en een tweetal kinderen, die elk
(de een door de hoed in beide handen te houden)
iets schijnt op te vangen. Links is een boom aangebracht, aan de voet waarvan een hondje.Volgens
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de legende aan dezen steen verbonden duidt de
voorstelling op het feit, dat een vader te paard van
Hoorn komende bij zijn thuiskomst door zijn kinderen, die hem tegemoet snelden, werd begroet.
Een der kinderen stond voor het paard, het ander
er achter en beiden werden tegelijk door het dier
doodgeslagen. Op de zerk staat echter, zooals men
ziet over dit ongelukkige toeval niets te lezen. De
steen vermeldt de simpelen overlijdensdatum van
een zekeren Bouwen Pilgrimsz., die op “ ‘t Hogelant” woonde. Met “ ‘t Hogelant” is waarschijnlijk
bedoeld de strook grond onder Nibbixwoud gelegen, ingesloten door de Redwijzend, de Ganker,
de Nibbixwouder dorpsweg en de banscheiding
tusschen Nibbixwoud en Wognum.
Wie was nu Bouwen Pilgrimsz? Toevallig vond ik
in een handschrift van de Maatschappij van Letterkunde op de Universiteitsbibliotheek te Leiden inhoudende “Keuren van Schellinkhout” enz.
(catal. no. 831 fol. 6 en 6 vso.) dat “Pelgrim Bouwensz van het hoeggelaent” gestorven was den
26 October 1627 en begraven was in de kerk op
St. Sijmensdag (28 Oct.) d.a.v. en dat diens huisvrouw Nen Herses gestorven 2 Juli en in de kerk
begraven was den 4 Juli 1627. Zij waren de ouders
van Bouwen Pilgroms bovengenoemd die deze als
eigenaar van het handschrift persoonlijk stelde.
Zijn merk hetwelk hij, Bouwen, daarbij teekent,

komt precies overeen met dat op de zerk. Vervolgens komt in hetzelfde handschrift een aanteekening van een zekeren Aris Jansz Hillis: “now
dat bouwen pilgroms het strven van moer en faer
bijscreeven had soe is hij daer nae oock deze
weerelt over geleeden op ten XVIIIsten february int jaer XVIc achtentwintich.” Verder komt in
het handschrift een rekening voor van Pelgrom
Bouwensz over de jaren 1579-1587 en ook de
mededeling, dat voor hem als eigenaar van het
boekje kon worden aangemerkt de Schout van
Abbekerk Haeye Thoenissz, die het op 15 Augustus 1569 verwierf. Me dunkt, deze aanteekeningen
geven al heel weinig grond voor het afschuwelijke
verhaal van de legende. Zouden wij daarom maar
niet beter doen de voorstelling op den steen met
nuchtere blik nauwkeurig te bekijken? We zien
dan een sierlijk gekleed man te paard, m.a.w. een
zeer welgesteld inwoner der streek. Zijn welgesteldheid blijkt ook uit het feit dat kinderen op
hem toeloopen om een aalmoes te vragen (let
op de hoed!). Vermoedelijk zal hij ook iets met de
regeering uit te staan hebben gehad, gezien het
exemplaar van de keuren dat in zijn bezit was.
En dus zal ook hier weer de legende een puur
verzinsel blijken!’
Anneke Helder
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Opsporing verzocht
Het populaire AVRO-programma Opsporing verzocht
op de Nederlandse televisie zal u vrij zeker bekend
zijn. Mogelijk volgt u het zelf graag. Ik wil u meenemen
naar het begin ervan op de Nederlandse televisie. Een
soortgelijk programma draaide reeds even in Duitsland en was daar een groot succes. En dus zonder het
wiel tweemaal uit te willen vinden rijpten er plannen
bij de Nederlandse omroep om dit in samenwerking
met justitie en politie ook hier te lanceren. Overeenstemming werd bereikt en op maandagavond 7
maart 1983 zou een proefuitzending van start gaan.
Een slepende zedenzaak in Noord-Holland zou het
onderwerp van die avond worden. Gespannen medewerkers van de districtsrecherche van de rijkspolitie
te Alkmaar verleenden hun medewerking. Zelf had ik
als toenmalig hoofd voorlichting een klein aandeel in
dit gebeuren en ik maakte het van nabij mee. Ik zal u
onthouden wat er aan techniek voor een programma
als dit allemaal komt kijken.
Proef geslaagd
Bekende televisiepresentatoren van dit programma
waren in die tijd Jaap van Meekren en Will Simon.
Bijgaand verslag van deze uitzending in het Noordhollands Dagblad van 9 maart 1983, geeft denk ik voldoende inzicht. In ieder geval was de proef geslaagd
te noemen en kreeg het vervolg. Tot op heden, al is
er in de loop der jaren wel het nodige veranderd
en verbeterd. Alleen al de bijzondere beelden via
bijvoorbeeld beveiligingscamera’s, met soms verrassende en duidelijke beelden van de daders.Veel is er
opgelost kunnen worden. Duidelijk is daarbij wel gebleken dat de politie het niet alleen klaart en dat het
publiek met zijn eventuele getuigenissen onmisbaar
is voor sommige oplossin-

gen. Daders van de soms gruwelijkste misdrijven kunnen voor de rechter worden
gebracht en veroordeeld tot straffen die
in onze samenleving vaak worden gezien
als zwaar of veel te licht. Het verschil van
dit inzien was er altijd al en zal ook wel
blijven bestaan. Tot zover dit opsporingsmiddel anno nu.
Jaap van Meekren

Signalementen
Bij het opruimen van oude documenten vroeg ik mijzelf af hoe zoiets vroeger in zijn werk ging. Misdaad
is van alle tijden. Toen echter geen televisie, radio,
telefoon, transport om berichtgeving voor het bereiken van het toenmalige publiek te bewerkstelligen. Ik
besefte al doende dat ik al lange tijd in het bezit was
van een aantal originele documenten die eigenlijk als
voorloper van het programma Opsporing verzocht
kunnen worden beschouwd. Dat waren namelijk
enkele zogenaamde ‘Signalementen’. Deze werden
onder andere in 1835 en 1837 verspreid en gezonden aan de burgemeesters der gemeenten. Door
ophanging ervan kon het toenmalige publiek, voor
zover dat kon lezen, er kennis van nemen. In deze
documenten geen beschrijving van de gezochte dader zoals nu gangbaar: geschatte leeftijd, lengte, postuur, huidskleur, mogelijke nationaliteit, bijvoorbeeld
gekleed in spijkerbroek, donker jack met capuchon
of bivakmuts.
In bijgaande afbeeldingen van de documenten vond
ik bijzondere omschrijvingen van de onder andere
in 1835 en 1837 gezochte personen in de schrijfstijl
van die tijd. Alleen al de gebruikte benamingen voor
maten, die weinigen
anno nu nog zullen
herkennen. Voorts
straffen die er niet
om liegen, maar die
in nog oudere tijden veel zwaarder
waren. Heeft het
allemaal geholpen
om misdaad uit te
bannen? Vult u dat
zelf maar in.
Chiel de Leeuw

9 maart 1963
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Jaap van Meekeren en Arie Struys
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Zo was het, zo is het
Zo was het. Wagenmakerij
fam. C. Valentijn. In 1925
in Benningbroek gekomen.
25 jaar het bedrijf
gerund. In het woonhuis
was ook een klein cafékoffiehuis waar je kon
wachten voor de trein
Hoorn-Medemblik.

Zo is het 2014

44
Open Monumentendag 2014
Open Monumentendag op
13 september 2014 met
het thema ‘Op Reis’. Burgemeester Frank Streng
opent de expositie

Opening van de expositie

Een gedeelte van de expositie in het kerkje van Benningbroek

Viering tienjarig bestaan
Bij binnenkomst kreeg
iedereen wat lekkers bij de
koffie

Annie Vlaar
zorgde voor de
rode peertjes aan
het einde van het
stampotbuffet

12 november 2013. Wiebe
Wieling wordt bedankt

Leentje maakte
nog eeen jubileumets voor onze
vereniging

Afscheidsdiner van Anneke
Helder

45
Ledenlijst
Aaij-Hof
E.J.M.
Admiraal
S. en N.
Appel
A.
Appel
A. en C.
Back - de Vries
G.
Bakker
R.
Bakker
P.
Bakker
J. en M.
Bakker Jr.
J.
Bakker - Helder
C. en A.
Bart
P.
Beets - Moeyes
M.
Besseling
W.
Beunder
R. en C.
Bijpost
R.
Blankendaal - Vlaar
J.C.
de Boer
A.J.
de Boer
A.
de Boer
M.
de Boer
P.
de Boer
C. en A.
Bontekoning
B. en G.
Bontekoning
P.
Bontekoning
J. en A.
Bontekoning
P.
Bontekoning - Beemster S. en A.
Boon
P.
Boon - Smit
M. en B.
Bos
C.J.
Bos
K.W.
Bos
J.G.
Bouman
A.
Bouman
C.
Bras
G. en M.
Bregman
P. en L.
Brink - Nes
I.
Bruining - Oudt
N.
van der Busse
J. en N.
Commandeur - Bontekoning R.
Conijn
J. en J.
Dam
J. en M.
van Dam
J.
Dekker
B. en J.
Dekker
W. en A.
van Diepen
T. en A.
van Diepen
J.A.
Feld
P. en R.
Fijnaut
T.
Futselaar
L.
Geel
J.
Geel
W.
Gerssen
H. en E.
Gijsbers
D. en W.
Godfriedt - Wagemaker E. en M.
de Graaf
J. en G.
van der Gracht
W.
Groen
G.
Haakma
M.S.
Haakma
E.

Sijbekarspel
Sijbekarspel
Benningbroek
Benningbroek
Baarn
Alkmaar
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Benningbroek
Midwoud
Grootebroek
Sijbekarspel
Benningbroek
Middenmeer
Benningbroek
Wognum
Benningbroek
Blokker
Nibbixwoud
Zwaagdijk
Wognum
Sijbekarspel
Sijbekarspel
Bovenkarspel
Benningbroek
Benningbroek
Sijbekarspel
Avenhorn
Amsterdam
Amsterdam
Hoogkarspel
Medemblik
Hammes
Benningbroek
Nibbixwoud
Hoorn
Nibbixwoud
Midwoud
Benningbroek
Benningbroek
Benningbroek
Benningbroek
Benningbroek
Sijbekarspel
Benningbroek
Benningbroek
Sijbekarspel
Benningbroek
Oostwoud
Schagen
Benningbroek
Benningbroek
Sijbekarspel
Hoogwoud
Sijbekarspel
Warmond
Zwaag
Medemblik

Haakma
Haakma
Hagedoorn
Hakvoort - Bakker
Hartog
Hartog
den Heijer
Helder
Helder - Dekker
Hoenselaar
Horstman
Houthuesen - Hulshoff
Hovenier
Huisman
Van IJzerloo
Van IJzerloo
Jansma - Langereis
Jongma
Jonker
Jonker - de Vos
Karsten
Karsten - Visser
op den Kelder
op den Kelder
Kerkhof - Troost

S.
Sijbekarspel
M.
Sijbekarspel
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
J.
Amsterdam
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
Kistemaker - Mus
M.
Sijbekarspel
Klaver
L. en N. Sijbekarspel
Klaver
J.
Midwoud
Klaver
M.
Kortenhoef
Klijnsma
F.
Benningbroek
Klomp
E.
Sijbekarspel
Koeman
K.
Enkhuizen
Kon
K.
Benningbroek
Kooij
A.
Sijbekarspel
Kool
A.W.
Nibbixwoud
Kool
K.J
Midwoud
Kool
J.W.
Benningbroek
Kool
M. en R. Sijbekarspel
Kool
C.
Benningbroek
Kool
W.C.
Sijbekarspel
Koopmans
W.H.
Sijbekarspel
Koopmans - Moeijes
T.
Sijbekarspel
Kooter
N.
Leiden
Kos
P. en M. Sijbekarspel
Kuip-Stam
C. en J. Sijbekarspel
Kuper
R. en W. Sijbekarspel
Langereis
E.
Hoorn
de Leeuw
M.J.
De Goorn
Linders
L.
Sijbekarspel
Lobatto - Cardozo
B.
Uithoorn
Löwenthal
F.
Sijbekarspel
Luurtsema - van Stralen R. en J. Sijbekarspel
Mantel - Visser
G.
Sijbekarspel
Mekkering
P.
Benningbroek
Mekkering
D.
Wervershoof
Mekkering
C.
Scharwoude
Mes
B. en R. Sijbekarspel
Mijdam - Oudt
B. en M. Hoorn

46
Piet en Mieke Kos met
het Skouwerkloppie

Moeijes
Molenaar
Nieuweboer
Nieuwenhuizen
Oosterkamp
van Os
Otten
Oudt
Oudt
Oudt
Peper
Polsma
Polsma
Posch
Posch - Sluis
Ravensbergen
Ravensbergen
Rentenaar
Reus
van Riesen - Rentenaar
Ruiter
Sasburg - Polsma
Schagen
Schagen
Scheer
Schermer - Kistemaker
Schipper
Scholte
Schut
Slagter
Slagter
Slagter v.d. Busse
Slagter - Winkel
Sneek
Speerstra
Spil
Spruit
Spruit
Spruit
Stapel - Steinfort
Stins
Stolk - van Veen
Stompedissel-Rentenaar

B.
Hoorn
W.
Sijbekarspel
R. en Y. Sijbekarspel
C.
Benningbroek
J. en A. Benningbroek
A. en E. Sijbekarspel
J.
Benningbroek
E. en L. Sijbekarspel
C.S. en A. Benningbroek
S.C. en N.Sijbekarspel
B.
Sijbekarspel
T.
Zandvoort
N.
Hoorn
P. en G. Sijbekarspel
J. en M. Sijbekarspel
R. en H. Sijbekarspel
K.
Sijbekarspel
B.
Alkmaar
C. en T. Sijbekarspel
A.
Hoogkarspel
C.
Wognum
P. en H. Midwoud
C.
Benningbroek
J.P.
Benningbroek
G.
Benningbroek
J.
Medemblik
J.J.
Sijbekarspel
P. en M. Sijbekarspel
J. en H. Sijbekarspel
A. en P. Benningbroek
J. en T. Benningbroek
M.
Hoogwoud
H.
Benningbroek
J.J.
Opmeer
J.
Sijbekarspel
S.M.
Sijbekarspel
B. en A. Benningbroek
C.
Benningbroek
P.
Nibbixwoud
J. en C. Sijbekarspel
C. en M. Benningbroek
H. en C. Benningbroek
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
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
J.
Sijbekarspel
Vriend-Boekschoten
S.
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

