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Beste lezers, 

Door alle werkzaamheden aan de expositie en de opening is de Nieuwsbrief 4 wat later 

dan gedacht, maar hij is ook wat uitgebreider.  

1. Opening ’t Regthuis 

Stichting Langedijker Verleden heeft op 18 april museum ’t 

Regthuis geopend met de nieuwe expositie “Langedijker 

Bevrijd”. De trouwzaal zat weer tot in alle hoeken gevuld 

met bezoekers. Volkomen terecht, want spreker Arie Kaan 

trakteerde ze op een boeiende en sprekende presentatie 

over het gebeuren in Langedijk direct na de bevrijding en 

de weken erna. Vervolgens brachten de aanwezigen, 

verdeeld over kleinere groepen, een bezoek aan de 

expositiezolder. Met genoegen en vol trots namen de medewerkers van Stichting 

Langedijker Verleden de lovende reacties in ontvangst. De lezing van Arie Kaan staat op 

film en wordt vertoond in ‘’t Regthuis. Voor degenen, die de opening gemist hebben, echt 

de moeite waard. 

2. Huis van Hilde 

Als afsluiting van het seizoen is er elk jaar een uitje voor alle 

medewerkers van onze stichting. Werden ze vorig jaar rondgeleid door 

historisch Bergen, nu was er een bezoek aan het Huis van Hilde in 

Castricum. Bezoekers krijgen hier aan de hand van vaste en 

wisselende tentoonstellingen een prachtig beeld van de archeologie en 

(pre-) historie van Noord-Holland boven het IJ. Pal naast het station is 

het ideaal voor bezoekers met openbaar vervoer, en voor autorijders is 

er ruime parkeergelegenheid. De medewerkers hebben ervan genoten. 

3. Scholen op bezoek 

Op 19, 20 en 23 maart van dit jaar zijn klassen van verschillende lagere scholen uit 

Langedijk op bezoek geweest in ‘t Regthuis. Zij kregen daar aan de hand van pakkende 

http://www.langedijkerverleden.nl/


presentaties tekst en uitleg over een drietal onderwerpen 

uit de geschiedenis van Langedijk, t.w.: Transport en 

Vervoer (Evert vd Plas), de Woonomstandigheden (Dick 

Zuiderbaan) en de Teelt en Verwerking van kool (Peter 

Bruyn). Dat was vroeger ook wel anders: Op school kreeg 

je geen rondleiding, kool planten, schoffelen en oogsten 

moest je thuis gewoon doen.  

 

4. Bevrijdingsdag 

Bevrijdingsdag was dan wel op een dinsdag, ’t Regthuis 

met haar expositie over de Bevrijding kon natuurlijk niet 

dicht blijven. Terecht, want de deuren waren nog niet open 

of de eerste bezoekers dienden zich al aan. Dat ging zo 

door tot sluitingstijd. Opvallend was het grote aantal 

bezoekers uit Broek op Langedijk, die we natuurlijk op 

veler verzoek trakteerden op het vertonen van de dorpsfilm 

over Broek.  

5. Reünie Fam. Bruijn 

Op 25 april kreeg ’t Regthuis bezoek van de familie Bruijn. Met een ruime veertig 

afstammelingen van Dirk Bruijn (24.10.1883 - 3.11.1965) en Catharina van Kleef 

(13.10.1887 - 10.01.1958) was de trouwzaal weer uitverkocht. En het was opnieuw Arie 

Kaan, die de hele familie tot het laatst wist te boeien met zijn lezing over “Langedijk 

Bevrijd”. Ook de rondleiding langs de expositie oogstte veel lof. “We komen nog terug”, 

was de reactie van velen. Opvallend is dat de burgerlijke stand van de gemeente Zuid-

Scharwoude Catharina een dag eerder geboren liet worden, nl 12 Oct. In alle andere 

officiële stukken staat de geboortedatum op 13 oktober. Zou Dirk zich in de haast van 

het aangeven vergist hebben? Of zat de ambtenaar even niet op te letten? Of …. ?  



6. “Vrouwen van nu” 

Op 23 april gaven Evert en Guus van der Plas een presentatie in het 
Trefpunt te Broek op Langedijk aan 120 a 130 “Vrouwen van nu”. Ze 
wisten – hoe is het mogelijk - de dames meer dan een uur stil te 
houden met beelden van Groenveldsweid tot Otterplaat. Pas na afloop 
was er tijd voor vragen en opmerkingen, en die kwamen er dan ook. 
Veel positieve reacties.  
 
7. “van sluis tot sluis” 
Stichting Toeristische Promotie Langedijk heeft samen met 

de Stichting Langedijker Verleden 10 historische foto’s over 

het vervoer te water op PVC spandoeken laten afdrukken 

en ze op 10 plaatsen langs de vaarroute opgehangen. De 

deelnemers aan “van Sluis tot Sluis” hadden hiervoor veel 

waardering. Tijdens de vaartochten van “Sluis tot sluis” 

was Evert vd Plas aanwezig in café de Volharding in Noord-

Scharwoude met historische foto’s van Langedijk. Veel 

belangstelling en publiek maar de meesten waren op doorvaart, en hadden niet alle tijd 

om te blijven staan, wel veel leuke reacties. Ook werd er in Eetcafé Marktzicht in Broek 

op Langedijk door Peter de Nijs een doorlopende power point voorstelling met historische 

foto’s van Langedijker Verleden over Broek op Langedijk vertoond wat door de bezoekers 

zeer op prijs werd gesteld.   

8. Wezenkist 

De wezenkist achter in de trouwzaal van ’t Regthuis zou 
wel eens geen wezenkist kunnen zijn, maar een archiefkist 
van nog oudere datum. Erika Middelburg heeft het een en 
ander uitgezocht in samenspraak met het Regionaal Archief 

in Alkmaar. Ze ziet op de kist de namen van de vier 
Langedijker dorpen. Dat kan duiden op een samenwerking 
van de 4 dorpen om als stede Langedijk stadsrechten te 
verkrijgen. Ze ziet het wapen van het Geestmerambacht, 
met aanhangend het Gulden Vlies. Dat voert terug tot in de 
Bourgondische tijd. Het vraagt in ieder geval meer uitzoekwerk. In de volgende 
Otterplaat meer hierover. 

 

9. Bruggetjes en Dorpsgezichten in Historisch café in de bibliotheek 

Woensdag 3 Juni (elke eerste woensdag van het kwartaal) 

is Stichting Langedijker Verleden in de bibliotheek aanwezig 

om met u een bepaald thema uit de Langedijker 

geschiedenis te belichten. Het thema is deze keer 

“Bruggetjes en Dorpsgezichten”. Heeft u foto’s in uw 

bezit van de bruggetjes of van mooie dorpsgezichten, of 

wilt u herinneringen ophalen? Kom langs bij het Historisch 

Café!  

Het past ook mooi als voorwerk voor de nieuwe expositie in 

2016. Deze zal gaan over de “paden”, waarvan er zoveel zijn (waren) in Langedijk. 

Gaspad, Dwaalpad, Grenspad, noem ze maar op. Eigenlijk alles waar een brug naar toe 

ging. Heeft u nog foto’s van bestaande of vroegere paden of kent u feiten en verhalen, 

dan wil de Stichting Langedijker Verleden ze graag kopiëren of opnemen voor haar 

volgende tentoonstelling. 



10.  “Vacatures” 

Stichting Langedijker Verleden kan best nog wat hulp gebruiken. Vooral het scannen, 

rangschikken en beschrijven van alle foto’s vragen veel tijd. Dus als u nog een paar 

uurtjes in de week over heeft en u vindt het leuk werk, neem dan contact op met Jan 

Marsman (tel. 315844) of Jaap Plakman (tel. 341047).  

Onze financiën zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester. Heeft u hier verstand van 

en u vindt het leuk plus een uitdaging zich voor onze stichting in te zetten, U bent van 

harte welkom.  

 


