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lan Marsman jr.

Or*n"p eíruzingen h;i dl* vor*pnaaÉ

Ceruime tijd voor de hittegolf van 2018 kwam de redac-
tie bij elkaar om een keuze te maken voor de voorplaat
van de Otterplaat 20L8. De keuze viel op deze foto van
de laadplaats bij het Broeker spoortje, uit de zogenoem-
de'collectie Van Bommel'. Dit is een serie glasnegatieven
waarvan de Stichting Langedijker Verleden een aantal ja-
ren geleden heel goede scans onfving van een kleinzoon
van de maakster van deze foto's, Elise van Bommel, zie
de Otterplaat 2013. Elise van Bommel, geboren h L877,
was de dochter van voormalig burgemeester J. van Bom-
mel van de gemeente Broek op Langedijk (1864-1880) en
Zuid-Scharwoude (1869-1880). Zij folografeerde veel,
ook in Langedijk. Op dat artikel in de Otterplaat 2013 is
helaas geen reactie gekomen, dus ook de toen gestelde
vraag 'Wie is de dame op die foto en waarom staat zíj
daar?', bleef onbeantwoord.

Bij een nadere beschouwing van deze foto contrasteert de
dame met de overige aanwezigen. Niet alleen omdat zij
de enige dame is op de foto, maar ook omdat zij daar
staat in mooie kleding met een grote hoed op, mogelijk is
het Elise van Bommel zelf. In haar hand heeÍtzlj een klein
koffertje, is zij op (door)reis? Als de dame inderdaad Elise
van Bommel is, lijkt daarmee de vraag'Wie is de dame op
die foto en waarom staat zij daar?' opgelost.

Op de foto staat rechts naast haar een oudere man in zijn
'zondagse pak'. Dat de man in een keurig pak staat sug-
gereert dat hij mogelijk een van de grotere groentehande-
laren uit Broek op Langedijk is.
In de schuiten staan de tuinders of hun knechten te wach-
ten tot hun schuit wordt gelost. Op de wal en in de wa-
gons staan veel arbeiders van'de transport'. Tussen deze
grote groep transportarbeiders en tuinders staan ook een
paar maÍrnen in pak met een boekje in hun hand. Mo-
gelijk is dit administratief personeel, dat toeziet op een
juiste verzending van de tuinbouwproducten.

Waarschijnlijk was het een gewone werkdag, waarop de
geveilde producten werden overgeladen in spoorwagons
voor verzending naar de verste uithoeken van Neder-
land en ook het buitenland.

Iedereen op de foto was met zijn werk bezigennam even
een kort moment de tijd om te poseren voor de fotograaf.
Nu we het over de groep personen op de foto hebben,
iedereen heeft een pet op en een enkeling een hoed, maar
niemand ging blootshoofds. Enkele mannen roken een
pijp en bij de deur van de tweede wagon staat één man
met een sigaret, toen een nieuwigheid

De foto is in ieder geval gemaaktn61902, toen het spoor-
lijntje naar Broek op Langedijk werd geopend, maar vol-
gens ons ook weer niet veel later dan 1902.

Cezien de producten die
worden overgeladen van
de houten schuiten in de
wagons, zal de foto in de
herfst zijn gemaakt. In de
schuiten op de voorgrond
ligt gele en groene kool.
Voor de wal ligt links op
de foto (voor de dame) een
schuit met bloemkool, die
altijd met het blad eraan
en ook omgekeerd werd
verhandeld en verzonden,
tegen het verkleuren van
de witte bloemkool. Rechts
daarnaast ligt een schuit
met rode kool.

Vervolgens ligt er een schuit met grote manden, dezelig-
gen wat schots en scheef in de schuit. Het voorste gedeel-
te van de manden lijkt gevuld, omdat er een deksel op
de mand zit, de achterste manden zijn leeg. Het is niet
duidelijk wat er in de manden vervoerd wordt, misschien
heeft een van onze lezers een idee?

Bijnagenoeg alle schuiten ligt of staat een kloet, want alle
tuinders moesten hun schuiten met 'ellenbogenstoom'
voortbewegen. Op enkele schuiten ligt een mast met een
opgerold zeil, bijvoorbeeld rechts op de voorgrond. Tuin-
ders die verder weg van Broek op Langedijk woonden
zoals Sint Pancras of Koedijk, kwamen vaak zeilend naar
de veiling.

Over de spoorwagons valt niet veel te zeggen.
De toenmalige spoorwegmaatschappij H.IJ.S.M. had en-
kele duizenden van dergelijke goederenwagons, waaÍ-
van een aantal met een zgn. remmershuisje, het hokje op
de voorlaatste wagon.
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Hans de Graaf

V"or\Moordl

Het loopt weer naar het einde van oktober, tijd voor de
nieuwe Otterplaat dus. En wat is er mooier als het weer
herfstig wordt, Iekker aan de goede kant van het raam te
zittenlezen en even terug te gaan in de tijd. Ook in deze
Otterplaat vindt u weer een zeer gevarieerd aanbod van
artikelen van verschillende momenten uit de boeiende
geschiedenis van onze Langedijker dorpen.
In onze vaste rubriek'Het nieuws van 100 jaar geleden'
heeft Jan Marsman weer veel belangrijk maar ook curi-
eus nieuws uit 1918 verzameld. Het jaar L9L8, waarin een
einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog die Europa 4
vier jaar lang in zijngreep hield. Ondanks dat Nederland
neutraal bleeí had de oorlog wel degelijk veel impact op
onze dorpen. Er ontstond schaarste aan diverse produc-
ten. Voor onze tuinders was het echter een welvarende
periode omdat de groenteprijzen hoog waren. Toen de
vrede werd gesloten stortte de handel in, omdat Duits-
land door de overwinnaars in het kader van herstelbe-
talingen totaal kaal werd geplukt en geen geld meer had
om onze groente te kunnen kopen. Er werd in tuinders-
kringen dan ook wel gesproken over 'de ramp van de
vrede'.
Arie Kaan gaat uitgebreid in op de Spaanse griep, die
helemaal niet uit Spanje kwam. Deze levensgevaarlijke
griep brak uit in het laatste jaar van de Eerste Wereldoor-
log en eiste wereldwíjd zelfs meer slachtoffers dan vier
jaar oorlog. De Spaanse griep ging Langedijk ook niet
voorbij. U kunt er alles over lezen inzijn artikel.
Hij schrijft ook over het eerste zwembad dat in Broek
was en problemen ondervond bij de handhaving van het
niet-gemengd zwemmen. Ook heeft hij zich verdiept in
de naweeën van de grondindeling uit de tijd van de ver-
kaveling, wat nu opeens weer een rol is gaan spelen.
Reinie Kaas heeft gedegen onderzoek gepleegd en geeft
opheldering over het lot van de Broekers |acob Kaas en
Gerrit Smak, die beiden tn 1945 in Duisland zijn gestor-
ven. Een aangrijpend verhaal over de ontberingen die
beide mannen hebben moeten doorstaan.
Henk Komen duikt in de geschiedenis van het buurt-
schap de Pannekeet, een stukje buitendijks Langedijk dat
sinds een grenscorrectie in 1990 deel uitmaakt van de ge-
meente Heerhugowaard.
Jaap Plakman heeft beschreven welke mo-
lens nu precies het Geestmerambacht altijd
hebben bemalen. Een mooi overzicht van
deze onmisbare helpers om het waterpeil te
beheersen.
Rens Valkonet kijkt terug op de lange en
strenge winter van1962-1963, die velen van
ons nog helder voor de geest staat. Een win-
ter zoals we die sindsdien niet meer hebben
gehad en waarin er al auto's op de toen nog
niet gedempte Voorburggracht reden.
Dick Zuiderbaan geeft een terugblik op het
afgelopen jaar en we kunnen blij vaststellen

dat de loop er al weer flink in zit. Sinds de opening van
het gerestaureerde Regthuis, nu een jaar geleden, zljnve-
len een kijkje wezen nemen in het Regthuis en bij onze
tentoonstelling over de vele bruggen paden die Lange-
dijk ooit rijk was.

Op elke markt ziet r Langedijker Verleden staan met
mooie oude foto's om de historie te laten herleven. Veel
mensen zien herkenbare plekken en blijven dan staan om
herinneringen op te halen. Uit gesprekken komen vaak
nieuwe afspraken om foto's te brengen waar wij altijd blij
mee zijn.
Ook roepen we uw hulp in bij een aantal oude foto's
waarvan we op zoek zrln naar de namen van de perso-
nen die erop te zienzijn. Gelukkig krijgen we regelmatig
oude foto's aangeboden, vaak is er niet bekend wdar en
wanneer deze zijn genomen en al helemaal niet wie erop
staan. Inmiddels zijn we al wel aardig ervaren in het da-
teren van foto's en ook de locatie waar hij is genomen
weten we vaak wel te achterhalen. Het herkennen van
personen is lastiger, we hopen dat onze lezers ons hierbij
kunnen helpen.
Van het Westfries Genootschap ontvingen we een schil-
derij van de hand van Cornelis de Geus, die een bekende
schilder was in het zogenaamde Westfriese naïeve genre.
Een mooie aanvulling op onze collectie, waarvoor dank.

Mocht u aanvullingen op onze artikelen hebben dan ho-
ren wij dat graag. Als u zelf een onderwerp heeft waar
een verhaal inzit,Iaat ons dat dan weten.
De redactie kan u desgewenst helpen het op papier te
krijgen. Ook artikelen over de jongere geschiedenis van
onze dorpen zijnvanharte welkom, vandaag is tenslotte
morgen alweer geschiedenis.
De oplettende lezer zal hebben gezien dat de voorliggen-
de Otterplaat de 24" jaargang is. Dat betekent dat we in
2019 eenjubileum vieren. Het zou toch mooi zijn als uw
artikel in dat jubileuÍlnummer zou komen te staan.

Langedijker Verleden staat op elke markt,
hier op het Broeker plein
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Dick Zuiderbaan

S*\,,oern 20L7:20IE
Het seizoen 2017-201,8 is voor Langedijker Verle-
den succesvol verlopen. Het was evèn wennen aan
de gewljzigde opzet en indeling van Het Regthuis
maar dat was van korte duur. Mede door de pret-
tige samenwerking met de medewerkers van Het
Behouden Huis en Hart van Oudkarspel voelen we
ons in Het Regthuis weer als een vis in het water.

Sinds de officiële heropening op 1,4 oktober 2017
hebben bijna 1200 belangstellenden Het Regthuis
en de tentoonstelling 'Bruggen en Paden'beZocht.
Daarnaast hebben diverse families ter gelegenheid
van een verjaardag of rei.inie Het Regthuis bezocht,
waar met behulp van een gids een rondleiding op
maat werd gegeven. Bedrijven, politieke partijen en
verenigingen hebben inmiddels Het Regthuis voor
hun bijeenkomsten weten te vinden en ei wordt ook
weer getrouwd. Kortom: Het Regthuis begint weer
te leven.

Tentoonstelling'Bruggen en Paden'
De tentoonstelling 'Bruggen en Paden' geeft een
overzicht van de bruggen en bijbehorende paden
die Langedijk voor de verkaveling rijk was. Vóor de
ouderen is het weer een kennismaking van hoe het
was en de jongeren krijgen een idee van hoe het er

voor 1970 heeft uitgezien. De tentoongestelde foto's
spreken ie-dereen aan en levert veel diÀcussies en ge-
spreksstof op. Ook de namen van de bruggen en pa-
den maken veel discussies los. Door het succes van
de tentoonstelling wordt deze verlengd tot en met
31. maart2019.

Miniatuur tuindersschuur
Op 6 juni 2018 heeft Han Masteling zijn miniatuur
tuindersschuur officieel overhandigd aan Langedij-
ker Verleden. Hij heeft hier samen met Bram Piei-
kenrood (technische gedeelte) 3600 uur aan gewerkt!
De miniatuur tuindersschuur (schaal 1:10) is een ko-
gje v9n de schuur van zljn vader Jacob Masteling te
Koedijk zoals die in de jaren 1950 t/m1970 gebriikt
werd. Het is een tuindersschuur met gebroken kap
zoals er veel in Langedijk aanwezigwaren.
De Bubo aardappelsorteermachine, Agria freesma-
chine, kisten, gereedschappen en akkèrschuiÍ zijn
9o\ 9p schaal 1:10 gemaakt. Het geeft een duidelijk
beeld van de werkzaamheden die in een tuinders-
schuur na de oogst van bijvoorbeeld aardappelen
verricht werden.
De miniatuur tuindersschuur staat op de tentoon-
stellingszolder van Het Regthuis. Veel bezoekers
waaronder ook'oud'-tuinders hebben complimen-
ten gemaakt over de vele componenten die zeer
nauwkeurig op schaal zijn nagemaakt.

Miniatuur
tuinders-
schuur
in ool bedrijf
gemaakt door
Han Maste-
ling.

De aitrines staan ool met foto's zsan bruggen en paden

Miniatuur aan een typische Langedijker brug met
motorschuit gemaakt door Bram Pielkenrood

Lezingen in Het Regthuis
Langedijker Verleden wíI2x per jaar een lezing or-
ganiseren in Het Regthuis. De eerste lezingovei'De
Spaanse griep in Langedijk' vond plaats op vrijdag-
avond L8 mei 2018. De lezing weid verzórgd-doór
Arie Kaan. In een boeiende lezingwerd verield wat
voor impact de Spaanse griep van 1918 in Langedijk
heeft gehad.
De datum van de tweede lezing is nog niet bekend
maar wordt ruim van tevoren bekend gemaakt.

Het Regthuis is elke zondag geopend van 13.00 uur
tot17.00 uur en buiten deze uren op afspraak.
Afspraken kunnen gemaakt wordèn via: tel.0226-
7 53063 of info@behoudenhuisoudkarspel.nl.
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Redactie

lR*&cÉies op h.C "r.ig*
We hebben weer erg veel enthousiaste reacties gehad op
ons vorige nummer. Die reacties zijn vooral in aÉ zin van
"het was weer een bar mooi blad,;. Dit sterkt ons dat we
op de juiste manier bezig zijnen veel mensen plezier ge_
ven als ze de Otterplaat lezen.

Ook reacties op sommige verhalen horen wij gelukkig
veel. Soms is het een aanvulling, soms vragen-wij zelÍ
aan de lezers informatie over een foto of een"onde.í"rp.
Soms is het een verwonderde reactie in de trant van,,dat
heb ik nou nooit weten dat het zo gaan was,,. Dat is ook het
mooie van speuren naar historische gegevens en die in
een verhaal verwerken hoe het vroegei is gegaan.
Dat kururen leuke verhalen zijn, dàt kuÀen soms ook
hele aangrijpende verhalen zijn. Daarom kwamen er veel
reacties op het verhaal over Arie Bruin.

Arie Bruin
"Nooit geweten dat die man zooeelheeft meegemaakt,, was een
veel gehoorde reactie. Arie Duijves vàrwonderde zich
nog het meesl hij woonde jareniang tegenover hem in de
Spoorstraat| Dat zijnbuurman die ingrijpende oorlogser_
varingen had, was in de buurt nooit ter Àprake geweËst.
Tuinders viel het wel op dat hij nogal stil was tóen hij bij
'de transport' werkte bij de veiling ían Noord-scharwou_
de. 

.Zi1n collega's gaven dan bij navraag het anfwoord
"hoi heb in een knmp zeten", en dai was heidan.

rnulnalnaer

Verkerk omhem te rsermoorden. Het utas alleen dat hij ome Niek
Stam tegenkwam die hem tegenhield om het uit te aoeren dat
dit niet gebeurde, anders zuai het aerhaal heel anders gelopen!,,

Laura Schilder, kleindochter van Arie Bruin, heeft heel
veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van haar
opa. Zij maakte ons erop attent dàt in het verhaal stond
dat: "Om toch meer informatie uit hem te krijgen, wordt hij
ooergeplaatst naar kamp Vught. Dat is in Neàírland het ení_
ge. concentratiekamp dat onder SS-regime staat, zwaarder knn
niet. Daar gaan de aerhoren door oin g juli tot 4 september
1944. Vanbrieaen of pakketten is in deze periode niets bekend.,,
Dat laatste is echter niet juist, pas na 5 septembe r 1944
is dit het geval dat er geen brieven of pakketten meer
worden doorgestuurd. We hebben omgekeerd Laura ook
weer veel informatie kunnen geven. Eitra verdrietig was
het om te horen dat zij onlangs is overleden.

_EHBO in de jaren 50 van de vorige eeuw
De foto van Wim Bru;m die w" prbliceerden uit de jaren
50 over de EHBO-bijeenkomst gaf verscheidene reacties.
De meningen waren verdeeld over de plek waar het was:* Piet van Kleef: doet me sterk denkón aan de sacristie
van de rooms-katholieke kerk, zo te zien hangt er links
een kazuifel over een houten stelling.
* een oud-inwoner van Langedijk: àe foto is gemaakt in
een van de kantoorruimtes van de oude gasfÀriek, later
werd er geoefend in de kantine van de oàde gasfabriek.

] B."r9r. Vroling denkt De Schelvis, ook omàat hij veel
katholieken denkt te zienen dit ,hun, 

café is.

Bij het verhaal zijn nog een
paar opmerkingen te maken.
Gerard Boekel uit Dirkshorn
vertelde dat het verhaal nog
heel anders had kunnen lo-
pen. Volgens het verhaal
ging het zo dat Arie Boekel
uit het Waarland Arie Bruin
uit Noord-Scharwoude naar
zijn huis moest halen in het
Waarland. Dit alles i. op-
dracht van de verrader Jàn
Verkerk. In het huis van Arie
Boekel was er een lang ge-

schijnrijkmeerinrormati"",,ïïIfflt;ïffi iÍË"fro
dat gesprek moest Arie Bruin de schoenen van Verkerk
ophalen. Die waren blijven staan op zijn onderduikadres
en die moest hij brengen naar café l,VolÍswinkel. Daar zou
Verkerk ze in ontvangst nemen en daar zou het verzet
Verkerk neerschieten. Maar voor die tijd bleeÍ Verkerk in
het huis van Arie Boekel bivakkeren en gijzelde eigenlijk
zijn vrouw Nel Boekel-Bruin.

Gerard Boekel:
"Mijn ome Klaas Bruin kreeg te horen dat mijn moeder werd
gegijzeld door Verkerk. Hij haalde een bijt en was op weg naar

Daar zijn we dus_nog niet uit! Wat de namen betreft zijn
we een stuk verder. Hoewel niet iedereen dezelfde na_
men noemde, denken we dat de volgende namen nu toch
wel zeker zijn,waarbij Ren Rijkes ois erg kon helpen:
De man rechts boven is Cor Biersteker. Ui; is naar öanada
geëmigreerd.

Op de onderste rij van links naar rechts:

fli". Tjk".r (hij is ook naar Canada geëmigreerd), paula
Weel,_Lenie Rjp"f Henny Buter, Atie BruyÀ en Bets Kos
(Bets Kos is ook naar Canada geëmigreerd).
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Arie IGan

SConnÉighed.^ in heÉ lBor*lu**
z\Mernah"d

Schager Courant, l0 augustus 1940

Eerste zwembad kwam in 1933 in Broek op Langedijk
?L?u\ op Langedijk is in 1933 het eerste dórp in-Lange_
dijk dat een echte z.g. zweminrichting op"rrt. In sloà,
plassen en de ringvaart van Heerhugowaàrd werd altijj
al wel gezwommen, maar nu is er eén afgebakend hou_
ten zwembad met toezicht. Er komt een badmeester en
er worden echte zwemlessen gegeven. Het is een parti_
culier initiatief en de gemeenie heeft dit gesteunà. Op
woensdagavond 16 augustus 1933 wapper"r, a" vlaggen
vrolijk en het muziekkorps uit Broek op Langedijk siËelt
een flinke mars. Onder enorme Uetangitetting wordi om
20.00 uur de officiële opening verrichtl
Voorzitter Jac. Balder Jnz. kan tn zijn welkomstwoord
melden dat zich al14O leden hebben opgegeven. Er zijn
wel 15 kleedkamers, er is een grote ,rirÀt" voor materi_

I:ibu..gTg en vergaderen er, ei zijn reddingsmiddelen.
Dit buitenbad is gerealiseerd in de ringvaart van Heer_

Hier is te zien dat de Tocht tot de Diik loopt, aanaf de ring_
rsaart uan Heerhugowaard, we kijken hier naar het noordin

( archief Stichting Langedijker Verleden)

hugowaard, bij het begin van de Tocht die doorloopt naar
de Dijk. Deze Tochtsloot is nog over van twee molens die
ooit aan de westkant van de Dijk stonden. Zij sloegen het
water uit de grote polder Geestmerambacht naí deze
(molen)Tocht. In de 19" eeuw zijn beide verbrand, de eer_
ste in 1867 en de tweede in 1887.

De Tocht als we naar het zuiden kijken
( archief Stichting Langedijker Verleden)

Voor de kinderen is er een flink bassin van 1 meter diep
geplaatst, ggn y6Uedig houten bak. Daar krijgen de leer_
lingen hun zwemlessen in. De gevorderden tunnen naar
hartenlust in de vaart (de Tocht) zwemmen en er is een
springtoren en een veerplank.

Zwembad wordt in 1g33 gebournd in de ringaaart bij
de Tocht. Op de achtergrond zijn de huizei oan de

Wilhelminastr aat te zien. V.l.n.r. l aap B alder (timmerman),
laap Balder jr,, Van der poll, Gert Bobeldijk, HenkVroegop

(archief Stichting Langedijker ierleden)
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