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Voorwoord.
Wij zijn blij dat w ij u het tw eede blad 'Van O tterplaat to t Groenveldsweid' kunnen aanbieden. Gezien de vele
positieve reacties van onze donateurs is dit voor ons een reden geweest om door te gaan. Ik ben van mening
dat de redactie er ook deze keer w eer in is geslaagd een goed blad voor u samen te stellen. Onze dank gaat
w eer uit naar de Rabobank Langedijk, die evenals vorig ja ar deze uitgave financieel heeft ondersteund.
Ik hoop dan ook dat u er w eer veel genoegen aan zult beleven.
Mocht u enige op- of aanm erking hebben dan horen wij dat graag van u.
Jan W ijn, voorzitter.

Reacties op het 1e nummer.
Het eerste num mer van ons blad is goed ontvangen. A f en toe was er een klein foutje ingeslopen maar geluk
kig waren er enkele lezers die ons nog op een foutje wezen of aanvullende inform atie gaven.

De aanbieding van h e t eerste num m er van ons blad aan de toenm alige w eth o u d e r van cultuur Jan Vlug.
Staande v.l.n.r. Ida Tauber, Ja n n y Meinsma, Ria Put, Jan Vlug, Jan Wijn en Cor O udendijk. Z itte n d Jan IJ ff en
Cees Rutsen. Bestuurslid Jaap de G root ontbrak op dat m om ent.

't Regthuis in Oudkarspel.
De heer J.P.Geus uit Capelle aan den IJssel, geen on
bekende op het gebied van de historie, stuurde ons
de volgende aanvulling.
Op pagina 2 is sprake van een Am bachtsheerlijkheid.
Oudkarspel was echter een Vrije of Hoge H eerlijk
heid met een eigen baljuw. De heerlijkheid Oudkar
spel kw am na de liq u id a tie van het graafschap
Egmond in bezit van de Staten van Holland. De heer
lijkheid zelf w erd in 1607 door de staten verkocht en
bleef daarna in particulier bezit.

De uitverkoop van de Am bachtsheerlijkheden was
een afzonderlijke zaak en vond plaats in het tijdvak
1722-1740. Het betrof o.a. de Am bachtsheerlijkhe
den:
N oord-Scharw oude, Zuid-Scharw oud e, Broek op
Langedijk, Sint-Pancras, Koedijk en Oudorp.
Het Noordeinde van Koedijk ging krachtens w et van
7 juli 1906 per 1 januari 1907 over naar de gemeente
Koedijk.

Op pagina 3 w ordt de schepenbank vergeleken met
de gemeenteraad. Hierbij de volgende kanttekening.
In het rechthuis zetelde de Schepenbank die rechts
prak in civiele zaken (te vergelijken met het latere
Kantongerecht). De schout trad op als eiser. Zijn func
tie was gelijk aan die van de huidige O fficier van Jus
titie.
In rechtszaken w aar lijfstraffen, zoals geseling en de
doodstraf, geëist konden worden spanden Schepe
nen de Vierschaar en trad de Baljuw op als eiser.
De huidige gem eenteraad is m eerte vergelijken met
de vroegere Vroedschap of Rijkdom . Dat was een
college bestaande uit de meest gegoeden in het dorp.
Zij vormden het dorpsbestuur.
Tot zover de heer Geus, met dank voor zijn uitge
breide uiteenzetting.
Iets anders met betrekking to t het Regthuis is het
wapen in de noordmuur. Tot nu toe gingen w ij er
van uit d at d it h et w a p e n van de fa m ilie Van
Teylingen was. Een bezoeker m erkte evenwel laatst
op dat hij bijna zeker w ist dat het afgebeelde w a 
pen dat van Brederode was. Dit zou m ogelijk zijn
omdat de Van Brederodes ooit schout van Oudkar
spel zijn geweest. De dwarsbalk, die in het wapen
dwars over de lee u w loopt, zou duiden op een
bastaardtak van de adellijke fam ilie. Ook dit kan klop
pen m et eerd ere b erichten over de schout Van
Brederode. We komen hier nog nader op terug.

Van het beeldbepalende pand met het karakteris
tieke torentje is bekend dat het later is gesloopt om
plaatste maken vooreen veel minder sierlijk gebouw.
Jan Vennik dreef er in de jaren vijftig een meubel
zaak, later opgevolgd door Jan Stam. Hierna was het
enige jaren de zaak van Hink Sport. Na een firm a in
computers zat er een tijdje Cuma, ook een zaak op
com putergebied. Sinds begin 1995 is het de reeds
genoemde spijkerbroekenwinke! Poco Loco.

Schoolfeest in 1920.
In het artikeltje over het schoolreisje in 1920 ontdekte
m evrouw Kout-de Geus dat Bram de Geus gekoppeld
was aan Dien Kuyt. Bram was echter getrouwd met
Gré Kuyt. De bewuste Dien trouw de met Arie Kist,
zoon van p o stkan to o rh o u d er A ris Kist en A a fje
Langedijk uit Zuid-Scharwoude.

Aanvulling op de familie Bekker.
De heer P.Baltus uit Bergen meldde ons dat de com
binatie Bekker-Smit nog op een andere manier voor
kwam . Gerrit Bekker (1850-1935), die woonde op de
Pikstraat 5 in Noord-Scharwoude, was getrouwd met
Neeltje Smit (1855-1928). Zij hadden drie dochters,
Ida (IJtje ), A a fje en A a ltje en te ven s een zoon
Hendrikus (Riek). Zowel vader Gerrit als zoon Riek
waren jager. Op bijgaande foto, die w ij van de heer
Baltus kregen, staan vader en zoon Bekker afgebeeld
in jachttenue.

Een familie uit Zuid-Scharwoude.
M evrouw Spaans-Engeringh uit A lkm aar sprak kort
na het verschijnen van het eerste nummer met een
tante van haar. Deze tante w ist te vertellen dat Alida
Bolten zonder tw ijfe l haar hoedenwinkel had in een
huis met een torentje. Dit kan alleen maar Dorps
straat 462 geweest zijn, het pand w aar nu Poco Loco
zit. Deze hoedenzaak was to t nu toe het meest be
kend als d ie van K la a r tje K o s-S to rm . U it een
Langedijker Courant vernem en w e dat zij op 5 maart
1921 de zaak overnam van M .Boonacker-van der
Molen. Alida Bolten kan vóór Boonacker de hoeden
zaak in eigendom hebben gehad of er gew erkt heb
ben.

Aanvulling op de foto van de gemeente
raad.

De Dorpsstraat in Zuid-Scharw oude m et rechts de
gen oem de h oedenw in kel.

Het onderschrift bij de foto van de gemeenteraad
van Zuid-Scharwoude is iets te algem een. Naast het
gemeentebestuur is ook het polderbestuur vertegenw o o rd ig d , z o d o e n d e d a t T e u n is K o s t e lijk de
voorzittersham er hanteert en niet de burgemeester.
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Smaad- en dreigbrieven in Zuid-Scharwoude.
Geheime besprekingen zijn tegenwoordig m oeilijk
geheim te houden. Ergens zit een lek, zegt men dan.
Of, iemand heeft zijn mond voorbij gepraat. Er ver
schijnen dan publicaties in de pers, of berichten op
radio en TV, met mededelingen die nog lang niet
openbaar mochten worden gem aakt.
Vroeger, in de tijd dat dit verhaal speelt nam elijk in
het jaar 1757, was dat niet anders. Niet dat men in
die tijd beschikte over de genoemde com municatie
middelen, maar op een heel andere manier. Hoe dat
ging le ze n w e in de v e rs la g e n van de
kerkeraadsvergaderingen.
Eerst even iets over de kerk van Zuid-Scharwoude.
Deze was gebouwd in de m iddeleeuwen en gewijd
aan de Heilige Petrus. De oude naam van de kerk
was de Sint-Pieterskapel. De kerk werd beschreven
als een pronkstuk der oudheid. Het koor, zo staat er,
was vreemd beschilderd en bezat een fraaie toren.
Doordat er duifsteen (tufsteen) aan was verw erkt
geraakte het gebouw in verval, w a t niet te verw on
d eren w a s, w a n t tu fs te e n is een v rij z a ch te
vulcanische steensoort. Zodoende moest de kerk
worden gesloopt en vervangen. In de tijd van ons
verhaal stond echter de genoemde kerk er nog. Niet
ver daar vandaan, eveneens in de Koog, stond ook
de pastorie w aar dominee Van der Linden woonde,
de predikant in die tijd.
Bij h e rh a lin g kan men in de versla g en van de
kerkeraadsvergaderingen lezen dat de broeders w er
den gewaarschuwd niets te vertellen van alles w at
op de vergaderingen werd besproken. Ook de vrou
wen mochten niets w eten. De neiging van de man
nen om thuis w a t te vertellen was wel groot. Som
mige vrouwen geleken echte Mata Hari's en wisten
wel eens w a t bijzonderheden los te peuteren. En la
ten we eerlijk zijn, een 'nieuw tje' vertellen heeft al
tijd succes.
Ook was er veel w a t behandeld werd en w a t wel de
gehele gemeente aanging en dan was juist de meeste
openbaarheid gewenst. Dan werden de kerkeraadsleden aangemoedigd om in die gevallen het nieuws
uit te dragen.
In grote openbaarheid werd de volgende zaak be
handeld.
Op een zondagavond van m aart 1757 werd door de
poort van de pastorietuin te Zuid-Scharwoude een
steen gegooid w aaraan een brief was bevestigd. De
brief was besterod voor dominee Van der Linden.
Blijkbaar had de pastoriedeur in die jaren nog geen
brievenbus of durfde de bezorger van de brief het
huis niet zo dicht te naderen uit angst gezien te
worden. De brief was niet vleiend van inhoud voor
sommige lidmaten van de kerk. De kerkeraad werd
met spoed bijeengeroepen en de onverkw ikkelijke
zaak werd besproken. In overleg met de kerkeraad
maakte dominee Van der Linden de volgende zon
dag vanaf de kansel vóór de prediking het volgende
bekend:

'De gemeente w ordt bekend gem aakt dat zondag
avond jongstleden een eerrovende lasterlijke brief
over mijn poort is geworpen. Deze brief zou zijn ge
komen uit naam van één m ijner ouderlingen. Deze
w eet echter van zo'n smadelijke brief niets af. Mij
w ordt geschreven over enige lidmaten van onze ge
meente en nog over enige andere ingezetenen, dat
deze zich zouden hebben schuldig gem aakt aan hoe
rerij, ja zelfs enigerm ate van bloedschande. Ik word
er mee bedreigd dat ik nog meer van zulke brieven
zal ontvangen, als ik niet openlijk deze mensen vanaf
de preekstoel bestraf.
Als ik onvoorzichtig zou zijn en deze dingen vanaf
de preekstoel zou afkondigen, dan zou ik de gehele
gemeente in vuur en vlam zetten en ik zou de eer
van onbesproken personen aantasten. Uit het één
en ander w a t geschreven w ordt in de brief, meen ik
te kunnen opm aken uit w e lk een schijnheilig en
lasterlijk huis dit schrijven is gekomen. Ik verklaar
hierbij openlijk dat ik, als ik nog meer van dergelijke
brieven zat ontvangen, ik deze in handen zal stellen
van de Baljuw om zulk lasterlijk schrijven tot de bo
dem te laten uitzoeken en de schrijver zal aankla
gen.'

"Ik zal h e t to t op de bodem laten u itzoeken l'

De Baljuw, die in A lkm aar woonde, hoorde van deze
geruchtm akende zaak en schreef dominee Van der
Linden een brief met de volgende inhoud.
'Naar ik uit betrouwbare bron heb vernom en, hebt
u onlangs een brief ontvangen met daaraan een
steen gebonden. De inhoud van deze brief zou een
zeer smadelijke zijn, van een persoon die graag op
roer verw ekt. U gelieve mij deze brief op te zenden
opdat ik mij kan overtuigen van de inhoud en ook
daardoor de schrijver kan ontdekken.
Met toewensing van Godes dierbare zegen, noem ik
mij met alle achting Uw W eleerwaarde Zeergeleerde
heer en dienaar G .Kloek'
Dominee Van der Linden was blijkbaar een verstan
dig man. Hij w ist misschien ook, dat in sommige ge
vallen de Baljuw aan elke zaak die hij behandelde
probeerde te verdienen. En vaak niet op de leukste
manier. In dit geval toonde de Baljuw zich misschien
iets te graag om deze kwestie te behandelen.
Dominee liet de zaak op zijn beloop. Er volgden geen
brieven meer en met de dreiging van de Baljuw op
de achtergrond stopte hij de zaak in de doofpot.
Jan IJff
Bron: Oud a rch ief Zuid-Scharwoude.
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De tappersaffaire van Jan Wahlen, ofwel een herberg
in Noord-Scharwoude.
Kermissen in vroeger tijden worden vaak beschreven als gezellige buurtfeesten. Vooral in de kleinere dorpen.
Veel fam ilie kwam te r ere van de kermis op bezoek en behalve het kerm isfeest w aren het ook vaak fam ilie
bijeenkomsten. Toch w orden de gebeurtenissen van vroeger wel eens w a t verheerlijkt en niet altijd was alles
koek en ei. Dat ondervond ook Jan W ahlen.

De tappersaffaire.
Deze Jan W ahlen had een herberg, of zoals het in de
oude stukken staat beschreven "een tappersaffaire".
Per slot speelt dit verhaal in het jaar 1835. De tapperij
van Jan moet hebben gestaan even ten noorden van
de M olenkade of zoals in die tijd genoemd "h et
Noordereiland". Heel lang heeft op deze plaats een
herberg gestaan onder de naam Café Centrum, maar
in de vijftig er jaren werd het na verbouwing Radio
Vlug. Thans in 1996 is het geheel omgebouwd tot
lunchroom van bakker Jonker.

naamd, had bepaald een w a t kwade dronk over zich.
Op een zeker moment komen dan, na w a t drank, de
m eningsverschillen naar boven. A an van ke lijk ge
beurde er niets. Nadat hij w a t jenever had gedron
ken ging Abraham w eer weg naar de kroeg van Pieter
Kooijman. Ook daar dronk hij w a t jenever en keerde
vervolgens terug naar de tapperij van zijn broer.

Schulden.
Jan had zijn broer Abraham in de laatste w eken al
een paar maal gemaand om de schuld die hij bij hem

A qu arel van de D orpsstraat te N oord-Scharw oude m et links de G ruttersbrug naar h e t N oordereiland,
o fte w e l naar de M olenkade. In h et m idden h et café d a t later 't Centrum h eette.

Kermis.
Maar laten w e terugkeren naar 1835 en om precies
te zijn, naar 6 september. Dat was de eerste kermis
dag in Noord-Scharwoude in die tijd. Jan had, om de
feestvreugde w a t te verg ro ten , een m uzikant in
dienst genomen, A riën Kossen genaam d. Die was
behalve m uzikant ook klokkenm aker en woonde op
de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkelaan.
Alles liep prima. Er werd goed verkocht en Jan kon
met genoegen kijken naar de klanten die zich ver
maakten bij de m uziek van Ariën Kossen. Het ging
goed to t
in de loop van de middag de broer van
Jan Wahlen binnen kwam . Deze broer, Abraham ge
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had, groot acht gulden, w a t in die tijd zo ongeveer
een heel weekloon was, nu m aar eens af te betalen.
Hij begon hierover te ruzieën w a t uitliep op vechten
en krabben. Dit was nog duidelijk te zien w an t Jan
zijn kop zat nog vol met bloed en was behoorlijk
beschadigd. Abraham was een veel sterkere kerel van
34 ja ar oud en Jan moest al gauw om hulp roepen.
Gelukkig was de veldw achter ook in de herberg en
men zou denken, dan is zo'n vechtpartij wel gauw
beslecht. Vergeet het maar gauw. Van de veldw ach
ter, Jan Stammes, moest je niet teveel verwachten.
Hij was 75 jaar oud en hoewel hij gewapend was met
een stok, stelde het niet veel voor. Toen hij zich met

de ruzie ging bemoeien lag hij binnen enkele tellen
op de grond, te rw ijl Abraham de stok wegslingerde.
Hierop schoten tw ee anderen te hulp, te w eten de
m uzikant Ariën Kossen en Pieter Does. Gezam enlijk
konden ze de in het nauw gebrachte Jan ontzetten.

Verder vertelde ze nog dat haar man door Pieter Does
en Jan W ahlen was geslagen en dat Jan door de gla
zen deur was gevallen, w aardoor hij zijn verw ondin
gen had opgelopen. Zelf had Neeltje van Pieter Does
drie klappen gehad op haar hoofd en armen. Ze was
toen naar huis gegaan en haar man was later door
een ander thuis gebracht.
Tot zover de lezing van Neeltje Bommer. Een w at
fantastisch verhaal, waarvan de burgemeester het
zijne gedacht zal hebben.

De afloop.

De ouw e veldw ach ter lag binnen tw ee tellen
op de grond.

Aangifte.
Jan ging op hoge benen naar de burgemeester, die
in die tijd ook waarnem end commissaris van politie
was. Hier vertelde Jan met een bebloede kop zijn
verhaal.
De burgemeester ging niet over één nacht ijs. Hij wist
uit ervaring dat elke zaak tw ee kanten heeft en be
sloot allereerst om de dienaar van politie Jan Stam
mes te horen. Deze verklaarde dat alles zo was ge
gaan zoals Jan W ahlen had gezegd. Ook Ariën Kossen
en Pieter Does w aren het hier volledig mee eens en
gaven duid elijkte kennen dat Abraham zonder enige
aanleiding was begonnen met vechten. Het beste was
dus om Abraham zelf te vragen.
Na een dag was die w eer w a t helderder en hij ver
telde dat hij zich niets m eer van het gebeurde kon
herinneren, om dat hij stom dronken was geweest.
Wel wist hij nog dat hij slaags was geraakt met zijn
broer, maar verder was het een zw arte vlek in zijn
geheugen. 'Misschien zou het goed zijn, zei hij, om
mijn vrouw Neeltje Bommer te vragen naar de juiste
toedracht.' Ook Jan Verw er senior en Jan Verw er ju 
nior, die in Zuid-Scharwoude woonden, zouden wel
het één en ander kunnen vertellen.

Het verhaal van Neeltje Bommer.
Neeltje Bommer werd opgetrom meld. Deze vertelde
een geheel ander verhaal. Samen met haar man Abra
ham W a h le n z a t ze in de h erb erg van P ie te r
Kooijman. Ze zei tegen haar man: 'Je moet opstaan
en te melken gaan.' Abraham stond op, liep de deur
uit naar de Gruttersbrug (M olenkadebrug) en riep
onderw ijl naar N eeltje:'Kom , ga mee te m elken.'
Hierop riep Pieter Does, staande voor de herberg van
Jan W ahlen, enige onaangenam e dingen. Abraham ,
die dat hoorde, werd kwaad en mede doordat hij
teveel gedronken had, liep hij op Pieter Does af.
Zijn broer Jan W ahlen lokte ze in huis en riep nog
naar hem: 'Ik lust je .' In huis zijn ze gaan vechten.

Tot slot werden nog opgeroepen de door Abraham
opgegeven getuigen, nam elijk Jan Verw er junior en
senior uit Zuid-Scharwoude. Deze verklaarden niets
te hebben gezien en gehoord. Zij konden zich dan
ook niet voorstellen dat Abraham W ahlen hen als
getuige had opgegeven.
Het is kermis en dan moet je w a t door de vingers
zien, zal de burgervader gedacht hebben. De lezing
van Neeltje Bommer was geheel in tegenspraak met
die van de anderen. Onderling regelen is vaak het
beste en dat gebeurde dan ook. M aar.
dat de
kermissen van vroeger één en al gezelligheid waren,
dat gaat in dit geval niet op.
Jan IJff

De naam Wahlen.
Abraham en Jan W ahlen waren zoons van Lourens
W ahlen en Immetje Knobbe. Beide w aren geboren
in Oudkarspel, Abraham in 1801 en Jan in 1805. Hun
oudere broer Hermanus, die geboren moet zijn rond
1800, maar o o k hun jongere broer W illem (1808)
waren 'klederm aker'. Ook Jan, die in 1835 nog tap 
per was, bleek in 1850 kleerm akerte zijn. Hij trouwde
toen als w eduw naar van Aagje Blom met Dina Elsw ijk uit Obdam.
Abraham en Jan zijn beiden niet oud gew orden.
Abraham overleed te Noord-Scharwoude op 16 mei
1850. Zijn vrouw Neeltje Bommer was toen ook al
overleden.
Jan W ahlen is maar ruim v ijfja a r getrouwd geweest
met Dina Elswijk, w ant hij overleed op 4 januari 1856.
Ook toen stond hij nog te boek als 'Klederm aker'.
Dina, die reeds eerder w eduw e geworden was van
Jan Berkhout, vertrok naar Bergen.
De naam W ahlen komt momenteel niet meer voor
op Langedijk. De voornaam van Immetje Knobbe is
in de fam ilie W ahlen doorvernoem d. Zodoende dat
Emmy Schrijver, gehuwd met Cor Geerling, venoemd
werd naar grootm oeder Immetje W ahlen.
De moeder van Jack Pater uit Zuid-Scharwoude was
een W ahlen die nog binnen ons historisch gezichts
veld ligt. Zij, Anna W ahlen geboren op 11 februari
1917 aan de Pikstraat B 128, was een dochter van
Nicolaas (Klaas) W ahlen, in 1887 geboren te NoordScharwoude, en Catharina Commandeur, die in 1889
in Obdam te r wereld kwam .
Nicolaas W ahlen was op zijn beurt w eer een zoon
van Lourentius W ahlen en Trijntje Bos. Lourentius
werd in Zuid-Scharwoude geboren in 1843, zijn vrouw
in Oudkarspel in 1844.
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Lo u ren tiu s W a h le n kw am als zoon van W illem
W ahlen en Grietje Zut in Zuid-Scharwoude te r w e 
reld. Vader W illem hebben w e hiervoor al genoemd
als jongere broer van Hermanus, Abraham en Jan
W ahlen.
Bij de doop van W illem w erd zijn vader op 7 novem
ber 1808 Laurens W ale genoemd, m aar toen hij in
1821 overleed heette hij toch w eer gewoon W ahlen.
Het is gebleken dat Lourens W ahlen ook kleerm aker
was en afkomstig was uit Nürmenberg of Nüssenberg
(de naam b lijft m oeilijk te lezen) in Duitsland. Toen
hij op 12 april 1821 op 57-jarige leeftijd overleed
bleek hij een zoon te zijn gew eest van Abraham
W ahlen en Elisabeth Creling.

Opvallend is dat zijn vrouw, Immetje Knobbe tien
dagen later overleed. Zij was slechts 43 jaar.
Omdat het niet de bedoeling is om hier een com
p lete stam boom te verm eld e n m aar slechts de
fam ilieverbanden, zullen w e in dit verband niet ver
der uitwijden over de fam ilie W ahlen.
Cor Oudendijk

Bronnen:
Oud a rch ief N oord-Scharw oude.
G eb.huw .overl. registers R eg .A rch ief Alkmaar.

Het Monumenten Inventarisatieproject (MIP).
In 1993 is in opdracht van de provincie Noord-Holland een inventarisatie gehouden van de jonge mo
num enten in de gem eenten. Het b etreft hier de
woningen die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940.
De Stichting Langedijker Verleden kreeg een com
plete lijst toegezonden en is hierm ee door Lange
dijk gaan rijden. Van alle panden zou een foto w or
den gem aakt, m aar helaas, sommige huizen waren
reeds gesloopt.
Wij w illen u de complete lijst niet onthouden, temeer
omdat vaak bewoners niet op de hoogte zijn ge
bracht van de inventarisatie. Voor de goede orde, de
woningen zijn niet alle aangem erkt als Rijks- of Pro
vinciale m onumenten m aar wel als zodanig bijzon
der bevonden qua bouwstijl, ornam enten enz.
Per dorp laten w ij hier tw ee huizen/gebouwen zien
die een beeld geven van het geïnventariseerde.

004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018

Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat

20
24
43
49
50
51
52
54
67
75
78
92
94
98
109

w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis plus koolboet
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
schuur bij w oonhuis
w oonhuis
voormalig postkantoor
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
Café, w inkel en woonhuis
w oonhuis

D orpsstraat 98, een huis u it een veel latere
p erio d e; lunchroom , café en w in kel van
de firma W eder
D orpsstraat 24 is nog een huis van h e t
tw eebeu kige type w aarbij de dakhelling van de
lage w and even w el d o orlo opt. M eestal m aakt h et
dak hier een knik.

Broek op Langedijk.
001
002
003

Dorpsstraat 8;10
Dorpsstraat 16
Dorpsstraat 19

w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
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Dorpsstr. 114; 116
Dorpsstraat 117
Dorpsstraat 118
Dorpsstraat 124
Dorpsstraat 134
Dorpsstraat 137
Dorpsstraat 139
Dorpsstraat 143
Dorpsstr. 160; 166
Dorpsstraat 163

dubbel w oonhuis en koolboet
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
villa
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
boeten
w oonhuis

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
053
054
055
056
057
058

w oonhuis
Dorpsstraat 167
tuindersw oning en boet
Dorpsstraat 168
bij Dorpsstraat 170
houten brug van Oxhoofdpad
dubbel w oonhuis (gesloopt)
Dorpsstr. 170; 172
w oonhuis en boet
Dorpsstraat 193
w oonhuis en boet
Dorpsstraat 197
Dokterswoning
Dorpsstraat 204
dubbel woonhuis
Dorpsstr. 211 ;213
w oonhuis
Dubbele Buurt 1
w oonhuis
Dubbele Buurt 3
w oonhuis
Dijk 24
w oonhuis
Dijk 35
w oonhuis
Dijk 41
w oonhuis
Dijk 57
w oonhuis
Dijk 78
w oonhuis
Dijk 84
w oonhuis
Dijk 79
w oonhuis
Dijk 87
w oonhuis
Dijk 93
w oonhuis
Dijk 95
w oonhuis
Dijk 106
Dijk 108
w oonhuis
w oonhuis
Dijk 110
w oonhuis
Dijk 115
(052 ontbreekt in de reeks)
w oonhuis
Dijk 119
w oonhuis
Dijk 121
w oonhuis
Oosterdijk
sluis bij nr 14
Sluiskade 14
woningen
Sluiskade 14; 16

073
074

Voorburggracht 141 Conservenfabriek Kramer
Voorburggracht 143 w oonhuis met prieel

Van Voorburggracht 141 is de voorgevel hersteld.
H et naastgelegen p an d is gelukkig g a a f bew aard
gebleven, in clusief h e t prieel.
075

Voorburggracht 163 voorm alige NH pastorie

N oord-Scharw oude
076
077

Dorpsstraat 508
Dorpsstraat 512

078
079

Dorpsstraat 518
Dorpsstraat 578

w oonhuis
Ontm oetingscentrum
(Klooster)
RK Kerk
Hotel Concordia

Zuid-Scharw oude
059
060
061
062
063
064
065
066

Dorpsstr. 237;239
Dorpsstraat 240
Dorpsstraat 252
Dorpsstraat 278
Dorpsstraat 300
Dorpsstraat 350
Dorpsstraat 376
Dorpsstraat 421

dubbel w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
winkel

D orpsstraat 596, een m ooi vo orbeeld van een
rijkere tuindersw oning m et een fraai versierde
w indvering en makelaar.

Sto lp b oerd erij aan de Dorpsstraat 483 m et nog
gave raam- en deurindeling en leilinden. De rietdekking in h e t dak (spiegel genaam d) is al jaren
geleden vervangen d o o r golfplaten. H et g e
noem de koelhuis was ten tijde van de b o u w uniek.
067
068
069
070
071
072

stolpboerderij met koelhuis
Dorpsstraat 483
Café De Roode Leeuw
Dorpsstraat 440
voormalig postkantoor
Dorpsstraat 457
NH Kerk, Koogerkerk
Koog 30
Voorburggracht 77 w oonhuis
Voorburggracht 81 w oonhuis

080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
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Dorpsstraat 596
w oonhuis
Dokterswoning
Dorpsstraat 604
(voor afbeelding zie artikel over 'De wraak')
w oonhuis
Dorpsstraat 606
Dorpsstraat 616
w oonhuis
w oonhuis
Dorpsstraat 619
Dorpsstraat 621
w oonhuis
voorm. Chr.Lagere School
Dorpsstraat 622
(inmiddels voorm uur jam m er genoeg veranderd)
w oonhuis
Dorpsstraat 629
kantoor.
Dorpsstraat 630
vm w oonhuis Verburg
Dorpsstraat 631
w oonhuis

111
112
113
114

Voorburggracht 301 is in h e t ja a r van h et
industrieel e rfg o e d een m ooi voorbeeld
van de b o u w van fabrieken.
090
091
092
093
094
095
096
097

116
117
118
119
120
121
122

Dorpsstraat 923
Dorpsstraat 972
Dorpsstraat 980
Dorpsstraat 991
(nr 115 ontbreekt op
Spoorstraat 57
Spoorstraat 137
Spoorstraat 95
Voorburggracht 479
Voorburggracht 481
Voorburggracht 491
Voorburggr.495;497

123

Kroonstraat 1

stolpboerderij
w oonhuis
w oonhuis
w oonhuis
de lijst)
w oonhuis
w oonhuis (gesloopt)
w oonhuis
w oonhuis (verbouwd)
w oonhuis (gesloopt)
w oonhuis
dubbel bew oonde
stolpboerderij
w oonhuis

Dorpsstraat 640
w oonhuis
NH kerk
Kerklaan 8
w oonhuis
Laanweg 43
M olenkade 10
villa
w oonhuis
Veilingweg 2
kantoor
Veilingweg 3
Voorburggracht 263 voorm .gasfabriekkantoor
(gesloopt)
Voorburggracht 301
gevelwand Conservenfabriek Verburg

O udkarspel
098

Dorpsstraat 850

099
100
101

Dorpsstraat 712
Dorpsstraat 753
Dorpsstraat 769

Buurthuis, vm O.L.S.
(Behouden Huis)
w oonhuis, vroeger winkel
w oonhuis
Dokterswoning

De w oning Dorpsstraat 769 is een typisch
voorbeeld van hoe destijds een doktersw on ing
er uitzag.

102
103
104

Dorpsstraat 878
Dorpsstraat 785
Dorpsstraat 857

105
106
107
108
109
110

Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat

880
886
988
902
903
921

Kerktoren NH kerk
w oonhuis
voorm. kolfbaan
De Brederode
stolpboerderij
woonhuis
w oonhuis
vervallen woonhuis
w oonhuis
stolpboerderij

Spoorstraat 95 h e e ft nog een m ooie serre,
balkon en gevel.
H et dak w o rd t bekro on d d o o r in d ertijd veel
gebruikte versieringen, piron s genaam d.

Zoals u ziet staan de meeste MlP-huizen in Broek.
Het betreft hier meest vroegere 'bouwersspullen' met
koolboeten. In O udkarspel komen nog een paar
stolpboerderijen voor op de lijst m aar ook sommige
niet vermelde zijn het bewaren meer dan waard.

Jan ging buiten zijn boekje
We gaan een behoorlijke stap terug in de geschiede
nis van het dorp Noord-Scharwoude en houden halt
in het jaar 1764. Niet zomaar, daar was natuurlijk
iets aan de hand. Iets w a t de moeite waard was van
het vermelden.
Er was in die tijd door de gemeentebestuurders een
zogenaamde 'verpondingsgaarder', een zekere Jan
aangesteld. De functie van zo'n verpondingsgaarder
kunnen w e omschrijven als die van g em ee n teo n t
vanger. Hij moest zorgen voor het innen van de
huurpenningen dergem eentelanderijen. Gemeenten
hadden nam elijk vaak veel land in bezit. Jan moest
op gezette tijden verantw oording afleggen en het
geïnde geld afdragen omdat in die tijd nog alles werd
betaald in contanten. Door die contante betalingen
had Jan op sommige momenten veel geld in huis.
Regelmatig droeg hij zijn penningen a f en toonde
dan zijn boekhouding aan de daartoe bevoegde per
sonen. Alles liep prima en iedereen was zeer ingeno
men met Jan to t
in 1764.

H et on derzoek.
Ten einde raad en na veel gediscussieer onderling,
werd besloten om de functionaris in gijzeling te stel
len. Dat was een sensatie in het dorp. Niet te ver
wonderen dat allerlei geruchten de ronde deden.
Iedereen wist wel w a t te bedenken. Er werden een
paar regenten benoem d om de za ak verd er te
onderzoeken en zo m ogelijk af te w ikkelen. De re
genten zochten steun bij een paar deskundigen, wat
een verstandig besluit was. Lang niet iedereen kan
een boekhouding goed controleren, vandaar dat zij
daarvoor de verpondingsgaarder Jan Kuyper uit
Oudkarspel als nummer één kozen. Als tweede werd
gekozen voor de gaarder A lbert de Smet uit Oude
Niedorp, ook niet ver uit de buurt dus.
De uitslag.
Na een grondig onderzoek, w at geruime tijd in be
slag nam, werd door deze deskundige heren vastge
steld dat er over een reeks van jaren verduisterin-

Jan w erd u it zijn am bt o n tzet
en direct ingesloten.

Jan kreeg zoals gew oonlijk w eer een uitnodiging om
op het regthuis te verschijnen om rekening en ver
antwoording af te leggen. De regenten wachtten,
maar al w ie er kwam . Jan niet. Zeker vergeten, werd
er al gauw gedacht. Dat kan toch gebeuren, ieder
een vergeet wel eens w at.
Ze stuurden Jan een nieuwe uitnodiging. W eer bleef
Jan weg, zonder iets van zich te laten horen. Nu kre
gen de regenten een beetje achterdocht, hoewel ze
zich van zo'n onkreukbare man geen verkeerde din
gen ko n d e n v o o rs t e lle n . Ze so m m e e rd e n de
verpondingsgaarder nogmaals om op een bepaalde
datum op het raadhuis te komen en vermeldden hier
bij, dat als er deze keer geen gevolg zou worden
gegeven aan de oproep, hij zou worden beschouwd
als een onw illige. Ze w achtten en w achtten, maar al
wie er verscheen, de verpondingsgaarder niet.

gen waren gepleegd. Het was voor die tijd een groot
bedrag, nam elijk 3811 gulden, 17 stuivers en 2 pen
ningen. In de w aarde van de tegenwoordige tijd zou
dat zeker een bedrag zijn van ƒ 80.000,-. Zeker dus
geen gering bedrag. Het gaf een grote opschudding
in het dorp, w a t op zich niet te verwonderen was.
Het gevolg laat zich raden. De verpondingsgaarder
werd uit zijn ambt ontzet en onm iddellijk ingeslo
ten.

De terugbetaling.
Op 29 april 1765 kwam en de regenten w eer naar het
raadhuis voor een vergadering. Er was inmiddels een
brief binnengekomen van de bewuste Jan. Deze brief
werd aan de aanwezige regenten voorgelezen. In het
verslag hierover staat niets over de inhoud van de
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brief, maar wel dat het een 'zeer bewegelijke' brief
was van de ontslagen man, een zeer bewogen brief
dus. Dat moet zeker zo geweest zijn w an t het schrij
ven was in zulke bewoordingen gesteld dat het hart
van de regenten verm urwd w erd. Het is wel jam m er
dat er geen bijzonderheden over deze brief bekend
zijn, maar er zal wel een goede reden geweest zijn
om de man te beschermen. De regenten namen ten 
minste genoegen met de terugbetaling van de niet
verantwoorde gelden, m aar dan w el op zekere voor
waarden, nam elijk deze:
Er werd beslag gelegd op de goederen van
de ontslagen gaarder, die bestonden uit een
huis met stalling en erf, alsook op 47 geerse,
3 snees en 18 roede weide- en zaadland. Ver
volgens d at het verd u isterd e geld moest
worden voldaan aan de regenten van NoordScharwoude in vier term ijnen. Allereerst met
Pinksteren 1765 de eerste duizend gulden,
met Pinksteren 1766 wederom duizend en
ten slotte met Pinksteren 1767 de rest met
de rente van 2 1/2 procent in het jaar.

Hiermee nam de verpondingsgaarder genoegen.
Tot verwondering van ieder en veel vlugger dan werd
geëist werden de tekorten aangezuiverd. Er is ten
minste te lezen in het Resolutiënboek dat er op 9
oktober 1765 werd ontvangen de resterende schuld
ten bedrage van 1190 gulden, 18 stuivers en 0 pen
ningen. Hiermee kwam een einde aan deze toch wel
onverkw ikkelijke geschiedenis.
De regenten m aakten nu een geheel nieuw e rege
ling voor de gaarder w aarin nauwkeurig werd om
schreven w aaraan de functionaris zich had te hou
den. Het was de eeuw ige geschiedenis van het kalf
en de put, hoewel het kalf nog net niet verdronken
was.
Jan IJff

Bron:
O ud arch ief N oord-Scharw oude.

Een oude schaats.
Van de heer Horsman kreeg ons museum vorig jaar
een bijzondere gift. Hij schonk ons een benen schaats
of 'glis' die hij tijdens de verkavelingswerkzaamheden
had gevonden. Het W estfriese woord glissen bete
kent glijden, zodat deze naam vo o rd e voorloper van
de schaats zo gek nog niet is. De vondst werd ge
daan in de buurt van w a a r nu tuincentrum 'de Oost
hoek' is, bij de Potjesdam.

De 'glis' zoals die te zien is in 't Regthuis
te Oudkarspel.
Dë heer Horsman, toen ca 15 ja ar oud, was dagelijks
op zoek naar pijpekoppen, scherven en alles w at de
bodem in die dagen w ilde prijsgeven. Bij 't zoeken
naar een stukje hout om zijn laarzen schoon te ma
ken vond hij een benen schaats, zoals gezegd een
glis of glijder.
Nu werden al zo'n 300 ja ar voor Chr. glissen gebruikt
om er 's w inters rivieren en meren mee te kunnen
oversteken. Pas rond het ja ar 1500 na Chr. verdrong
de 'ijzeren' schaats langzaam maar zeker de benen
glis. Deze glissen werden gesneden uit het bot van
het edelhert of het middenvoetsbeen van een paard
of koe. Het bot werd aan beide kanten vlak gem aakt

en van gaten voorzien, w aardoor dan koorden of
leren riemen werden getrokken. Deze bevestigingstechniek w eek in ieder geval nauwelijks af van die
bij de latere schaatsen. Bij navraag bleek 'onze' glis
gem aakt te zijn van de voorpoot van een rund. Dit
stuk been werd tot voor kort ook gebruikt voor het
loshalen van de huid van het vlees van de koe. De
slager spande de huid dan omwijd en m et het been
werd deze verder van het lichaam geslagen. Men
noemde dit 'boksen' en het was een zeer zw aar werk,
maar de huid leverde door deze methode bij de leer
fabrieken altijd een paar gulden meer op.
De deskundigen van het W estfries Museum in Hoorn
dateerden de ouderdom van de glis destijds uit het
Karolingische tijdperk. Het Frankische Rijk, dat werd
opgebouwd onder de Karolingische dynastie, begon
na de dood van Pepijn de Korte in 768 en bereikte
zijn grootste bloei onder Karei de Grote. Na het Ver
drag van Verdun in 843 werd het rijk verdeeld onder
diens kleinzoons. We kunnen dus stellen dat de
schaats zo'n tw aalfhonderd ja a r oud is. De kleur ziet
eruit alsof hij gebeitst is en gem aakt van een mooie
houtsoort. Dat vertelt ons w eer iets van de bodem
gesteldheid uit die tijd. W est-Friesland was in die
dagen met een dik veenpakket bedekt van wel 2
m eter dikte. Door ontw atering en ontginning slonk
langzaam maar zeker dit veen to t het niveau w at
w ij nu kennen. Echter, het looizuur uit het veen be
paalde uiteindelijk de kleur en de glans van deze
benen schaats.
De vindplaats was, zoals gezegd, te r hoogte van de
duiker bij de Potjesdam. En dat vertelt ons ook dat
er in het ja ar 800 reeds mensen leefden in deze stre
ken. Hoe die schaats daar nu is gekomen mag u er
zelf bijfantaseren.
Cees Rutsen

Het raadsel van Langedijk.

Op de donateursavond in oktober 1995 konden we
genieten van het verhaal van André Bouwens. Hij
vertelde over het ontstaan van West-Friesland en met
name het Geestm eram bacht. Tijdens deze avond
ontspon zich een interessante discussie over het ont
staan van de Langedijker dorpen als nederzetting.
Dit spitste zich een beetje toe op de Kerkmeer.

Moeten we dan de start van de dorpen vanuit het
oosten gaan zien, uit de tijd dat de Heerhugowaard,
W itsm eer (nu S ch ag erw aard ) en het gebied bij
Valkkoog nog in open verbinding met de zee ston
den? De huidige Valkkogerdijk, vroeger Schagerdam
geheten, dateert van voor de aanleg van de Westfriesedijk.

Hoe oud is Langedijk nu eigenlijk en hoe en van
w aaruit is het nu ontstaan?
Een heel interessante m ogelijkheid kwam uit het
publiek op deze donateursavond. Stel, zei iemand,
dat het Geestm erambacht vanuit het westen lang
zaam aan bewoonbaar is gem aakt. Men groef van
oost naar west sloten in de richting van het riviertje
de Rekere. Ter hoogte van de W interweg (nu ruw 
weg w aar de S3 loopt) vond men dat ze ver genoeg
waren en ontstond een nederzetting in noord-zuidlopende richting. Men verkavelde verder en ging tot
de hoogte van de Zomersloot. Ook hier zou opnieuw
een nederzetting kunnen zijn ontstaan. De Zomers
loot liep langs de Kerkmeer. Zou het mogelijk zijn
dat de naam Kerkm eer betrekking heeft op een daar
vroeger bestaand hebbende nederzetting?
Bij ons weten zijn er in de Kerkm eer geen resten van
huizen, laat staan een kerk gevonden. Het is goed
mogelijk dat de naam alleen m aar betrekking had
op kerkelijk eigendom.
Vanaf de Zomersloot zou dan de volgende en laat
ste stap gem aakt zijn naar de plek w aar Langedijk
nu als een zeven kilom eter lange kromme lijn in het
Geestmerambacht ligt.
Een andere vraag was, is Langedijk nu ontstaan langs
een veenstroompje, zoals de Rekere, of bestaat de
dijk uit een aaneenschakeling van terpen? We zijn
er ook al eens van uitgegaan dat vanaf de strandwal
waarop Vrone (Sint-Pancras) ligt Langedijk naar het
noorden toe is ontstaan. A lleen, hoe verklaar je dan
de naam Oudkarspel, w a t 'Oude parochie' betekent?
Vanuit die naam mag je aannemen dat dit het oudste
dorp zou zijn.
Een ander raar verschijnsel is dat alle kerken in Lange
dijk aan de oostkant van het dorp liggen. Sommige,
zoals die van Zuid- en Noord-Scharwoude, nog vrij
ver van de dorpskom af ook. Practisch alle oorspron
kelijke bebouwing stond aan de oostzijde van de
Dorpsstraat. De Langedijk en de Oosterdijk omslo
ten als het w are een eiland.

Op d it kaartje, overgenom en uit h e t bo ek 'Van Vlie
to t A m stel' van J.Roselaar, vorm t h et
Geestm eram bacht een eiland, m et als n oordelijkste
p u n t Hem elrijckshorn (Sint-M aarten). De
Lan gedijker dorpen liggen aan de oostrand van dit
eiland aan h e t open w ater van de H eerhugow aard.

Als men aan de oostkant van Langedijk kon varen
dan zou een ontw ikkeling vanuit een havenplaats
niet onm ogelijk zijn. De vroegere eilanden in de
Heerhugowaard vorm den een n atuu rlijke aanleg
plaats, zoals bijvoorbeeld het Bercheswerk (nu Noordscharwouderpolder).
Dit stukje geeft op geen enkele m anier een oplos
sing, integendeel het roept alleen maar vragen op.
De bedoeling is om met z'n allen eens hierover na te
denken.
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De Twuyverweg.
Eeuwenlang had Langedijk tw ee verbindingen met
de buitenwereld. In 't noorden was dat de Ambachtsdijk en de enige weg naar het zuiden liep langs de
Twuyverweg. Deze weg bestond reeds in de M iddel
eeuwen en behoorde aan de grafelijkheid. Tot 1722
werd hij beheerd door een te A lkm aar gevestigde
rentmeester. A lkm aar had die weg van de Domei
nen (grafelijkheidsdomeinen, later domeinen van het
land) in pacht en zorgde voor het onderhoud, w aar
toe de stad volgens de pachtvoorwaarden verplicht
was. De stad betaalde to t en met 1723 aan Domei
nen jaarlijks een recognitie (bedrag dat gevorderd
of betaald w ordt te r erkenning van een recht) van
zes gulden.
In 1724 is de Twuyverweg, die vóór 1724 telkens voor
7 jaren aan A lkm aar in pacht (erfpacht) werd gege
ven, pub liek geveild en op 14 m aart 1724 door
A lkm aar gekocht voor zes gulden. Verkocht werd
namelijk de 'ettinge' van de W eijverweg, Uijtwegslag,
Zuijderuijtworpslag, item M onnickenweg (etting is
het recht van beweiden, grasgewas), (over deze w at
vreem d aandoende perceelsbenam ingen hebben w ij
aanvullende inform atie ontvangen van de h ee r Geus
uit Capelle aan den IJssel; d it is opgenom en aan h et
eind van d it artikel)
Hoewel A lkm aar in de jaren dat het de weg pachtte
deze ook onderhield, was de stad slechts eigenaresse
geworden van de etting, maar was het tw ijfelachtig
of daarmee ook het eigendom van de weg en de
onderhoudsplicht op A lkm aar waren overgegaan. In
de veilingcondities van 1724 was niets bepaald over
lasten aan het eigendomsrecht van de etting verbon
den. Toch zou dit verm eende eigendomsrecht aan
het begin van deze eeuw to t eindeloze discussies en
ruzies gaan leiden in de Langedijker gemeenteraden.
Eeuwenlang was de Twuyverweg een zandpad van 3
a 3 1/2 meter breed geweest met brede grasbermen,
die verhuurd w erden voor gras. In de herfst en w in 
ter waren het onbegaanbare m odderwegen, maar
voor het weinige verkeer was dat niet zo'n probleem.
Tenslotte had heel Nederland zulke wegen en ging
het meeste vervoer per schuit.

M e er verkeer.
Toen er aan het einde van de vorige eeuw meer in
dustrie kwam , was verharding van wegen gewenst
en de g rin d w e g e n kw am en in zw a n g . O ok de
Twuyverweg werd zo'n weg.
Dat ging goed to t er auto's kwam en w an t binnen de
kortste keren kwam en er grote kuilen in de slappe
bodem. Dit w erd zo erg dat de Verkeerscommissie
van de Kam er van Koophandel en Fabrieken op de
ledenvergadering van 3 oktober 1923 stelde, dat de
Twuyverweg gevaarlijk was en verbetering behoefde.
Op 21 november 1923 werd een vergadering uitge
schreven tussen de gem eentebesturen van Alkmaar,
Sint-Pancras en alle Langedijker gem eenten. Alleen
Alkmaar en Sint-Pancras waren bereid om in een com
missie zitting te nemen om te komen to t een plan
tot verbetering van de w eg. De burgemeester van
Zuid- en Noord-Scharwoude, Jonkheer van Spengler

en de burgemeester van Broek weigerden botweg
iedere m edewerking.
A lkm aar zou kosteloos een plan maken en op 13
m aart 1924 gaf de commissie haar denkbeeld om
trent breedte, m ateriaal enz te kennen. Op 4 juni
waren de tekening en de begroting klaar, kosten ƒ
90.000,-. De commissie verzocht toen het plan te be
snoeien en gedacht w erd aan een annuïteitslening
over 40 jaar. Op 22 oktober van het zelfde jaar werd
de begroting definitief gesteld op ƒ 78.000,-. De vraag
was hoe dit te verdelen. Bij een lening over 40 jaar a
2% zou de annuïteit rond de ƒ 5200,- bedragen. Daar
naast werd onderhoud op ƒ 800,- geschat, zodat de
jaarlijkse kosten op ƒ 6000,- uitkw am en.
De volgende verdeling werd opgesteld: A lkm aar ƒ
4000,-, Sint-Pancras en Broek ieder ƒ500,- en de drie
andere gemeenten ieder ƒ 300,-. De Kam er van Koop
handel droeg de ontbrekende honderd gulden bij.

De Tw uyverweg in 1896. De fo to is genom en vanaf
de Bovenw eg in de richting van de m olen, die nog
vaag op de achtergrond te zien is. E r is g o ed te
zien hoe smal de w eg was.

Gevaarlijk.
In een memorie van toelichting w erd gesteld dat de
sloten langs de weg zeer diep w aren en de sterke
golfslag grote gaten in de bermen had geslagen. De
bussen waren 1.80 tot 2.20 m eter breed en konden
elkaar niet passeren zodat ze door de bermen moes
ten rijden, w a t groot gevaar voor het verkeer inhield.
Indien niet tot verbetering werd overgegaan dan zou
Sint-Pancras zich genoodzaakt zien de weg af te slui
ten. De toen aanwezige heren van de commissie kon
den geen toezegging doen aangezien zij nog niet
met hun gem eentebesturen hadden overlegd.
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Een d o d elijk ongeluk.
In de maanden daarna kwam 't voorstel in de diverse
Langedijker gem eenteraden. Eerst toen bleek hoe
conservatief en bekrompen de 'vroede' vaderen zich
opstelden met argumenten die haast niet voor te stel
len zijn. Punten w aarop steeds maar w eer gehamerd
werd waren:

Langedijk w il n iet opdraaien voor h et m o
derne verkeer.
De w eg is eigendom van Alkmaar, dus die
m oet betalen.
De w eg lig t in Sint-Pancras, Langedijk h e e ft
er niets m ee te maken.
H et schept alleen maar preced en ten ; 't ver
m eende gevaar w o rd t opgeblazen.
H et plan is te duur en overdreven, Langedijk
had h e t g o e d k o p e r gedaan.
A lk m a a r h e e f t 't m e e s te v o o r d e e l,
Lan gedijker w inkeliers zijn de dupe.
Geen b eh o e fte aan verkeer naar Langedijk
en geen b eh o e fte aan autobussen. We h eb 
ben toch h e t B ro eker spoortje.

Over al deze argumenten werd oeverloos gediscussi
eerd met de burgem eester van Zuid- en NoordScharwoude als grootste dwarsdrijver. Geen cent voor
de Tw uyverw eg, was zijn stelling, en hij zou het
filantropie vinden als er m aar iets zou worden uitge
geven. Dat 70% van de weggebruikers Langedijkers
waren zag hij gem akshalve maar over het hoofd.
Uiteindelijk werd door iedere gem eenteraad 't voor
stel om te komen tot verbetering afgew ezen.
Toen werd in 't voorjaar van 1925 op een geheime
vergadering 't voorstel aangenomen om uit iedere
raad één persoon te benoemen in een commissie en
tevens honderd gulden te storten om een onderzoek
in te stellen naar een goedkopere oplossing. Ieder
een stemde voor, alleen burgemeester Van Spengler
wrong zich in allerlei bochten om de raden van zijn
twee dorpen tegen te krijgen. In Zuid-Scharwoude
lukte dat. Ruim een jaar hoorde men niets meer van
de com m issie. D oor de a fw e z ig h e id van ZuidScharwoude leek zij een zachte dood te sterven.

Tot er in de nacht van 7 op 8 november 1926 een
ongeluk gebeurde. Bezuiden het tw eede bruggetje
bij Sint-Pancras raakte de 25-jarige K.SIot Rzn uit
Broek met zijn auto te water. De auto zakte weg in
de drassige berm, kantelde en belandde in de 4 me
ter diepe sloot. De jongeman, die hiermee het tweede
slachtoffer van de slechte weg was, verdronk jam 
m erlijk. Pas de volgende morgen w erd hij door twee
voorbijgangers, de heren Kuiper en Leegwater, op
gem erkt.
't R egende in g e zo n d e n stu k k e n in de N ieuw e
Langedijker Courant met ongezouten kritiek op de
kortzichtigheid van de dorpsbestuurders, maar er
kwam ook actie. Sint-Pancras diende een verzoek in
bij Ged.Staten van NH, in samenspraak met Alkmaar,
W aterstaat en de Commissaris der Koningin, om de
Twuyverweg voor autoverkeer af te sluiten.' De weg
scheurt in de lengte, de bermen zijn ondermijnd ("
de eende swumme d'r onderdeur", zegt een humo
rist) en Sint-Pancras w il niet langer verantw oordelijk
zijn en zich laten bespotten door Langedijk.'
Op 2 december 1926 was 't zover. De weg werd af
gesloten en de bussen van Kok en Tuinman moesten
over de Klaas v.d Molensbrug, 't dijkje langs de ring
v a a rt (d a t even sm al en s le c h t w a s als de
Twuyverweg), Basserweg, M iddelweg, door Oudorp
naar Alkm aar. Een grote omweg en een financiële
stro p
voor
de
b u s o n d e rn e m in g .
V oo r
Heerhugowaard kwamen nu de kosten van onder
houd voor het veelvuldig gebruik van 't dijkje. Over
wogen werd om ook deze weg af te sluiten zodat
Langedijk geheel geïsoleerd zou komen te liggen.
Zover kwam het echter niet.

Sluiting Twuijverweg
De B u r g e m e e s t e r v a n S in t P a n c r a s
m a a k t b e k e n d , d a t m e t in g a n g v a n
HEDEN d e T w u i j v e r w e g v o o r h e t v e r 
k e e r m e t m o t o r r i jt u i g e n m e t m e e r d a n
t w e e w ie le n is

GESLOTEN!
SIN T P A N C R A S , 2 D e c e m b e r 1926.
De B u r g e m e e s te r v o o rn o e m d ,

J. K R O O N E N B U R G .

Tolheffing?

Na de afsluiting m oesten de bussen over de
Klaas v.d.M olensbrug in Broek.

Toen kwam op 15 m aart 1927 van de raad van SintPancras het besluit om, in overleg met Alkm aar en
Ged.Staten, de verbetering zelf ter hand te nemen
en de kosten te verhalen door het plaatsen van een
to l. Een plan werd gem aakt en gepubliceerd, com
pleet met tolhuis en tarieven. Het plan loog er niet
om, w ant in het vervolg zouden alle Langedijkers
moeten betalen.
Natuurlijk kwam en de gem eenteraden ook hierte
gen in het geweer. In de debatten werden de argu
menten w eer eindeloos herhaald en de koppen w er
den soms zo verh it, dat er in de Raad van ZuidScharwoude met de vuist op tafel werd geslagen.
Besloten werd uitein delijk om een adres naar de
Kroon te sturen om tolheffing te voorkom en.

O verheidsbem oeienis.
Een n ieu w initiatief.
Eind 1926 kwam en Ged.Staten en Prov.Waterstaat,
op initiatief van de Kam er van Koophandel, met een
goedkoper plan van ƒ 50000,- w aarbij de jaarlijkse
verdeling van lasten voor A lkm aar ƒ 650,- werd, SintPancras en Broek ieder 90 gulden, de andere dorpen
elk 50 gulden en de KvK 20 gulden. Sint-Pancras ging
direct accoord.
In Concordia werd op 28 december 1926 gemeen
schappelijk vergaderd door vertegenwoordigers van
de vier Langedijker gem eenteraden w aarbij het vol
gende besluit aan de raden zou worden voorgelegd:
dat d o o r de colleges n ie t verzocht is een plan
te m aken;
dat n o o it g eze g d is een aandeel in de kosten
te nem en;
d a t de Tw uyverw eg binnen Sint-Pancras is
gelegen en in o n derh o u d bij Alkm aar;
dat, als w o rd t overgegaan to t de situatie van
acht ja a r terug, hij gevaarlozer zou zijn dan
vele w egen in de provincie;
dat zo n d e r overleg is overgegaan to t afslui
ting;
dat geen financiële verplichtingen w orden
aangegaan voor w egen buiten de gem eente;
dat de kosten van verbreding m oeten w or
den gedragen d o o r Alkm aar en Sint-Pancras;
dat de taak en zo rg m o et w orden overgela
ten aan de w e tte lijk a a n g eg e ven o n d e r
houdsplichtigen.
Het besluit werd genomen afw ijzend te beschikken
op het verzoek om een bijdrage te leveren in de kos
ten van verbreding van de Twuyverweg.
Het voorstel werd w eer in de diverse gem eentera
den gebracht en zoals te verwachten was, na einde
loos gekrakeel en oeverloze debatten, w aar steeds
w eer dezelfde argum enten naar voren kwam en om
maar n ie tte hoeven betalen, aangenom en. De aanen afvoer van de Langedijker bedrijven werd onder
geschikt gem aakt aan 10 cent per inwoner per jaar.
Langedijk op zijn smalst dus.

H a lf ju n i 1927 kw am het b e ric h t d a t m in iste r
V.d.Vegte tw ee miljoen gulden in het wegenfonds
had gestort om wegen, die daarvoor in aanmerking
kwam en, te verbeteren en bestaande tollen op te
heffen. Ook de Twuyverweg kwam uiteindelijk op
de lijst te staan.
Intussen was de kwestie ook in Den Haag doorge
drongen. In september 1927 moesten de besturen
bij de minister op het matje komen en begin februari
1928 h ield M r Oud een in te r p e lla tie o ve r de
Twuyverweg. Op 12 juni kwam de m inister persoon
lijk met Hoofdingenieur Delinck, directeur van Rijks
w aterstaat en Mr Schönfeld, adm inistrateur van het
Departement in het raadhuis van Broek, w aar alle
burgemeesters fatsoenshalve w el aanwezig behoor
den te zijn.
De m inister kw am m et een com prom is-voorstel.
A lkm aar zou de weg verbeteren voor 35 a40.000
gulden (het werd wel w eer een grindw eg) en de
onderhoudskosten zouden voor rekening zijn van
Sint-Pancras en de vier Langedijker dorpen.

H ier w erd voor de m inister gedem onstreerd dat
tw ee bussen elkaar n iet konden passeren.

De geldelijke omslag was als volgt: Sint-Pancras en
Broek ieder 250 gulden, de andere dorpen elk ƒ
166,67. Het onderhoud zou door Sint-Pancras w or
den gedaan. Het bleek dat men de m inister niét
durfde tegen te spreken en iedereen ging overstag.
De minister zegde toe dat hij zich persoonlijk tot de
raad zou wenden en op spoed aandringen. Tot zo
lang zou de weg gesloten blijven. De raden konden
nu niet anders dan 't voorstel ondersteunen, al le
verde men nog wel w a t achterhoede-gevechten.

Alle raden moesten nu w el met het voorstel accoord
gaan, hoewel sommigen met tegenzin. 'Als straks de
eerste bus w eer over de Twuyverweg zal rijden, werd
voorgesteld, dan nodigen w e de raden en burge
meesters uit, behalve één
' W ie dat was laat zich
raden.
Na de strenge w inter van 1929 was de weg slechter
dan ooit. De borden waren weggehaald en iedereen
reed over de weg alsof de afsluiting al was opgehe
ven. Soms moest een vastgelopen auto enige keren
heen en w eer rijden om zijn weg te kunnen vervol
gen.
Op 9 april 1929 was de aanbesteding. Het w erk werd
opgedragen aan de fa.J.D ienaar en Zonen te Velsen
voor ƒ 25.849,-.
Reeds op woensdag 2 oktober van dat ja ar ging de
eerste autobus w eer over de Twuyverweg. De route
over Heerhugowaard was verleden tijd. Kw ekerij 'De
Dahlia' schonk een bloemstuk aan de eerste auto
m obilist die de verbeterde weg opreed. Het was
Corn.Kloosterboer uit Sint-Pancras die in de vroege
morgen om tw intig minuten over zeven dit bloem
stuk in ontvangst mocht nemen.
Op 3 oktober 1923 was de Twuyverweg voor het eerst
in de raad van Sint-Pancras aan de orde gesteld. Een
periode van precies zes ja a r touw trekken en klein
zielige dorpspolitiek was voorbij.
Cees Rutsen.

De eindfase.
Alkm aar probeerde nog roet in het eten te gooien
door plotseling 2/3 uit het W egenfonds op te eisen
en men raakte w e er in een impasse. Aan het eind
van 1928 was de weg nog steeds afgesloten. Veel
vuldig werden verkeersborden omgetrokken, waarna
men illegaal over de weg reed. Dan volgde w eer een
proces-verbaal maar de rechter oordeelde slechts met
een boete van 50 cent. De onzin ten top.
Eind novem ber 1928 w erd, op in itia tie f van SintPancras, in A lkm aar een vergadering belegd. In deze
vergadering werd een oplossing gevonden. Aan de
raden zou opnieuw worden voorgesteld: A lk m a a r
zal klinkerbestrating maken en de overige gem een
ten verlenen samen een bijdrage van f 8000,-. SintPancras en B roek ie d er 1/4 deel, de anderen 1/6 deel.
Na oplevering in eigendom en o n d erh o u d aan SintPancras en de kosten hiervan aan alle gem eenten in
dezelfde verhouding van 1/4 en 1/6 deel. De uitkering
die uit h e t w eg en fon ds m ocht kom en b lijft t.b.v. de
onderhoudsplichtigen.

Bronnen:
G em éenteraadsverslagen zoals a fg ed ru k t in de di
verse jaargangen van de Langedijker Courant; archief
Stichting Lan gedijker Verleden.
Bericht over do d elijk o n gelu k 7 op 8 nov. 1926 uit
a rch ief Alkm aarsche Courant.

Tekening van de Tw uyverweg ron d 1530. De p ijl w ijst naar h e t noorden.
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Naschrift van de heer Geus:
Op de omstreeks 1530 vervaardigde kaart van de
Vroonlanden kom t de Tw uyverw eg voor als "Een
wech geheeten die w eyver" (1). De weg zal niet meer
geweest zijn dan een onverhard karrespoor, begrensd
d oo r g ra sb e rm e n . Na de u itm e tin g van a lle
Vroonlanden, die eigendom w aren van de Graven
van Holland, werd een rentmeester van de Vroonlan
den aangesteld met als standplaats Alkmaar.
Met ingang van 1531 werden alle Vroonlanden, die
éérst als één geheel aan de ingezetenen van Koedijk
en Sint-Pancras w aren verpacht, nu per perceel a f
zonderlijk aan de hoogste bieder toegew ezen. Zo
werd de begrazing van de W eyverweg als "etting e"
in vijf percelen verpacht. Het w aren:
1.
De ettinge van 't Breewech slach, streckende
van de B reew ech (B o ve n w e g ) van Sinte
Pancras oost op totte brugge leggende in de
selve w ech. Pachtster w erd Immeken, w e 
duwe van Jan van der Kercken, a 20 stuivers.
2.
De ettinge van 't Breckslach. Dat gedeelte
g re n sd e aan h e t w e ila n d g en aa m d
Breckslach. Pachtster werd Pietronelle, w e 
duwe van Bruyn Ellertszoon, a 3 stuivers.
3.
De e ttin g e van 't M id d e lslach . Dat deel
grensde aan het weiland genaamd 't Middels
lach. Pachter werd Jan Heyndricxz a 8 stui
vers.
4.
De ettinge van 't Vuytslach. Dat deel grensde
aan het w e ila n d genaam d de Vuytslach.
Pachtster Ette Heertgens weduwe a 3 1/2 stui
ver.
5.
De e ttin g e van 't Z u y d e r en N o e rd er
Vuytwerpslach. Dat gedeelte grensde aan de
weilanden genaamd de Zuyder en Noerder
V u y tw e rp .
P a c h te r
w e rd
H eylm an
Garbrantszoon a 32 1/2 stuiver (2).
De stukken 1 t/m 4 lagen dus vanaf de bocht in de
Twuyverweg richting Sint-Pancras aan de rechterkant

van de weg, nummer 5 moeten w e zoeken tussen de
Twuyverweg en de Oosterdijk. (zie het bijgevoegde
kaartje).
In 1635 zonden de burgemeesters en regeerders der
stad Alkm aar een verzoek aan de Rekenkamer in Den
Haag om de e ttin g e van "h e t W e yve r o fte de
W eyverw eg" tussen Sint-Pancras en Broek op Lange
dijk in erfpacht te verkrijgen om die weg geschikt te
maken voor de passanten en reizende luiden.
Zij kregen bij besluit van 5 oktober 1635 de weg vanaf
de Breedeweg van Sint-Pancras to t aan de banne van
Broek voor 21 jaar in pacht. Hetzelfde gold voor de
"M unickenw ech" in de banne van Oudorp, vanaf de
driesprong bij de oliemolen oost aan tot de herberg
"de Fuyck" in Oudorp. Zij mosten dan op hun kosten
de weg onderhouden, verhogen en bekwaam ma
ken voor de reizende luiden. Zij mochten aangren
zende percelen niet weren of met kosten van onder
houd e.d. belasten. De stad Alkm aar moest aan pacht
ƒ 16,- per ja ar betalen. Deze overeenkom st werd
steeds verlengd. In latere overeenkomsten staat te 
vens dat zij ook de brug in de Twuyverweg op hun
kosten moesten onderhouden (3).
De eigendom van genoem de w egen werd op 14
maart 1724, bij de verkoop van de Vroonlanden, door
de stad A lkm aar verkregen voor in totaal ƒ 6,- (4).
Bronnen:
1. A .R .A . (Algem een Rijksarchief) Kaartafdeling Coll.
V.T.H. inv. n r 2507.
2. A .R .A . G rafelijkheidsrekenkam er R ekeningen inv.
nr 1221 fol. 57 verso.
3. A .R .A . G rafelijkheidsrekenkam er R ekeningen inv.
nr 168 fol. 246 v. en nr 174 fol. 471.
4. RANH (Rijksarchief NH) A rc h ie f Gecomm. Raden
van h et N oorderkw artier inv. nr 88 b e tre ffe n d e ver
kochte dom einen.

Een zegelring met een huismerk.
Van onze donateur W .K.van Schoneveld te Eenigenburg kregen we een tekeningetje van een zegelring.

I.

D .K .

A\

De zegelring is destijds gevonden op een akker on
der Oudkarspel. Op de ring staat een zogenaamd
huismerk. Zo'n merk werd vaak gebruikt in de tijd
dat mensen nog niet konden lezen en schrijven. Het
huismerk was dan de handtekening. Vaak startte ie
mand met een kruisje w aarbij één deel werd dichtge
maakt. Hierdoor ontstond dan een soort '4' teken.
Zonen van de persoon in kwestie voegden naar be
lieven dw arslijntjes toe. Toen ook hier het onder
scheid w at dreigde weg te vallen w erden vaak ini
tialen toegevoegd.
De letters op de ring 'I.D .K .' zullen dus de naam van
de eigenaar betekenen. Omdat de 'I' en de 'J' gelijk
waren zou de man bijvoorbeeld Jan Dirkszoon Kroon
geheten kunnen hebben.
Het zou heel leuk zijn om erach terte komen aan wie
de ring ooit heeft toebehoord.
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De w raak
Als er één ding sterk is veranderd aan de Langedijk,
dan is het wel de enorme drukte die de groenteteelt
en -export met zich meebracht. Denk m aar een aan
het vervoer van alle geteelde producten naar de
beide vaarveilingen. De groentenexporteurs die 's
morgens vroeg in de koopm ansbanken zaten om
daar op de voordeligste manier hun inkopen te doen.
Verder het lossen en laden in de tientallen spoor
wagons, voor het vervoer van de producten naar het
buitenland. Een niet te vergeten het verladen in de
schuiten van de binnenschippers.
Er waren ook exporteurs die zelf een opslagplaats
hadden om daar bijvoorbeeld de bloemkool in krat
ten te verpakken. Ook andere werkzaam heden w er
den verricht om de groente voor export gereed te
maken.
Wie in de jaren vóór 1930 per schuit de Mosselenbrug passeerde, kon aan de w estkant van de brug
een grote bedrijvigheid w aarnem en. Daar was de
opslag en verlaadplaats van de Firma Vroegop. Dit
was een grote exportfirm a die aanvankelijk werd
gedreven door Abram Vroegop. De zaak liep goed
en als hulp kwam bij hem in dienst Pieter Deutekom.

wel de foto in het voorjaar van 1925. Men vierde de
verzending van de 2500e spoorwagon met groente,
hetgeen neerkwam op 25 miljoen kilo. Een getal
w a t aanspreekt en w a t dan ook met grote cijfers op
de feestelijk versierde wagon werd verm eld.
Het bedrijf groeide en vroeg om meer ruimte. Piet
Deutekom, de oudste firm ant, had het oog laten
vallen op een pand aan de Dorpsstraat. Dit was echt
geen gewoon huisje. Nee, het w eek sterk af van de
normale tuinderswoningen in Noord-Scharwoude.
Het was een woning die er echt uitzag als een villa,
destijds gebouwd voor rekening van Jan Slotemaker en Guurtje de Geus. Slotem aker was een w elge
stelde tuinbouw er die blijkbaar wel w a t geld aan
een mooie woning w ilde besteden. Langs het huis
was een groot oprijpad en erachter een stalling voor
rijtuigen en een paardenschuur. Zo zag het er uit in
het jaar 1926 toen het pand werd betrokken door
Pieter Deutekom.
Al gauw werd gedacht aan de bouw van een nieuw
kantoor bij dit pand. Per slot van rekening moest je
ook toen al met je tijd meegaan. Er werden plan
nen en tekeningen gem aakt voor dit nieuwe ge

De verlaad- en inpakplaats van de Firma Vroegop ten w esten van de M osselenbrug.
Deze kaart w erd als w enskaart g eb ru ikt voor buitenlandse klanten.

Blijkbaar hadden Vroegop en Deutekom een zeer
goede verstandhouding met elkaar, w ant na enige
tijd werd Pieter m edefirm ant. Hij woonde daardoor
juist ten noorden van de opslagplaats bij de Mosselenbrug, w aar ook het kantoor gevestigd was.
Na verloop van tijd, terw ijl de zaak steeds groeide,
werden ook Jan en Gerard Deutekom, de tw ee broers
van Pieter, als m edefirm anten bij de zaak betrokken.
Dat de firm a Vroegop, w an t onder die naam werd
de zaak voortgezet, een grote exporteur was bewijst

bouw. W ie nu denkt dat iets bouwen in die tijd
gem akkelijker was en dat je zonder slag of stoot iets
kon neerzetten, komt bedrogen uit. Ook toen w a 
ren er vergunningen nodig en daar kreeg de firma
Vroegop wel degelijk mee te maken. Hoewel de ra
men van het nieuw te bouwen kantoor slechts uit
zicht hadden op het achtererf van buurman Cornelis
M eurs, zei deze: "D e e r hew ik gien zin an, dat
geglouw op moin erf." Al het praten erover had geen
zin, buurman bleef bij zijn besluit.

Op h e t veilingterrein in Noord-Scharwoude. H et verzenden van een ju bileu m w agon was een feestelijke
gebeurtenis. In 70 maanden tijd w erd 25 m iljoen kg groente en aardappelen verzonden.
De 5e, 6e en 7e persoon zijn respectievelijk Piet, Jan en G erard D eutekom .

Te langen leste werd met buurman Meurs overeen
stemming bereikt. Er mochten wel ramen komen
maar die moesten w el voorzien worden van ondoor
zichtig glas, matglas dus. Natuurlijk was dit zeer te 
gen de zin van de Vroegop-firm anten. Er werd be
sloten om toch een beetje w raak te nemen tegen de
halsstarrige, streng Christelijke man. Het was een niet
erg goedkope w raak die ze bedachten, m aar ze had
den dit ervoor over. Voor een aan zien lijk bedrag
werden er letters in de ruiten gezandstraald. Wie
later op het achtererf van Cornelis Meurs kwam , kon
in de ramen met grote letters lezen:

konde staan tw ee huizen afgebeeld. Eén ervan is een
stolpboerderij. Het is nu gebleken dat de afgebeelde
stolp die van Dirk de Geus is geweest en dat deze
stond op de plaats w aar later Jan Slotem aker de villa
bouwde. Guurtje de Geus, de vrouw van Jan, was
nam elijk een dochter van Dirk en Grietje.
Om het verhaal compleet te maken nog even over
het kantoor bij de Mosselenbrug. Het W it-Gele Kruis
huurde enige jaren na de verhuizing het kantoor al
daar om er het eerste consultatiebureau onder lei
ding van de kinderarts Dr van Hilten te vestigen.
Jan IJff

Dankzij de buren
m oeten w e d o o r h e t matglas turen
G od schonk ons de zon en 't licht,
maar buurm an zei: "Dat raam m oet
d ich t"
Deze tekst is er een tw intig tal jaren in blijven staan.
Toen in de tijd van woningschaarste in de jaren 19451950 het kantoor als woning werd verhuurd, zijn de
ruiten vervangen.
In 1955 vertrok Piet Deutekom naar Alkm aar. De
woning werd betrokken door Dr Bruinsma en het
kantoor werd praktijkruim te. Zo heeft elk huis zijn
eigen geschiedenis.
Het aardige van dit verhaal is ook nog dat in 't
Regthuis een oorkonde hangt uit 1901. Deze is ge
maakt ter gelegenheid van het 50-jarig huw elijk van
Dirk de Geus en Grietje Pranger. Onder op de oor

De w oning anno 1995, nu bew o o n d
d o o r d o k te r Bruinsma.

Greidanus, een Friese naam met een Langedijker klank.
W ie kent niet de bekende kolver Bram Greidanus.
De achternaam Greidanus is al zo'n dikke anderhalve
eeuw verbonden met Langedijk ofschoon de naam
uit Friesland afkom stig is. Het geslacht Greydanus
stam t uit Fran eker uit het begin van 1600. Daar
woonde op een zeker moment Tyaerd Jans in een
huis met een gortmolen 'op de Greyde'. Greide is het
Friese woord voor grasland of w eiland, zodat de fa 
milie feitelijk Van der W eide zou kunnen heten.
Een zoon van Tyaerd Jans, Jan Tyaerds ging studeren
aan de Franeker Hogeschool. Omdat Latijn de taal
aan de hogeschool was w erd hij ingeschreven als
JohannesTheotardi Greydanus. Greydanus is dus niets
anders dan de verlatijnste vorm van greyde. Het zou
nu te ver voeren om de hele stamboom te behan
delen. Voor liefhebbers nog de verm elding dat reeds
in 1931 in het m aandblad van het Genealogisch
Heraldisch Genootschap ;de Nederlandsche Leeuw'
een stamboom Idema Greidanus en Pluim Greidanus
is verschenen. Van de laatste tak is buiten de provin
cie Friesland de ons bekende fam ilie ontstaan, zon
der het voorvoegsel Pluim.

en staat nog steeds aan de D orpsstraat in ZuidScharwoude, alleen is er later in de gevel 'Groene
Kruis' gezet. De W itte Kruisstraat (vroeger Wittekruispad) is nog een laatste overblijfsel van de oude naam.
De foto, die moet zijn genomen rond 1910, toont
ons Jacob Greidanus (m et sikje) en de m agazijn
beheerder Burch Slesker. Van de laatste is tot op dit
moment niet zo veel bekend. We w eten dat hij o.a.
gem eentewerkm an was. Daarnaast was het zijn taak
om met de handwagen met rieten kap (op de foto
goed zichtbaar) zieken lopend naar het ziekenhuis
in A lkm aar te vervoeren. Een verre voorloper van de
ambulance dus. Over Slesker zijn we nog wel iets
aardigs te weten gekomen, maar daarover apart even
aan het eind van dit verhaal.
Jacob Greidanus was destijds een bekend man in
Zuid-Scharwoude. Hij had zitting in de gem eente
raad, ook als wethouder en bekleedde daarnaast di
verse andere bestuurlijke functies.
Jacob stond, net als zijn vader Petrus Greidanus, be
kend als 'handelaar in koloniale w aren', een voorlo
per van het latere kruideniersvak.

Al enige tijd geleden kregen w ij een foto van het
oude magazijn van het W itte Kruis. Dit gebouw stond
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Petrus, die in 1810 geboren werd op huize 'Kerklust'
te Sint-M aartensbrug, was het vierde kind van Ds
Ausonius Greidanus en Metje Pluim. Hij studeerde
eerst theologie te Leiden. Hiermee volgde hij zijn
vader, diverse voorvaderen en fam ilieleden w a n t in
de fam ilie Greidanus zaten veel dominees. Kennelijk
is de studie toch niet geworden w a t ervan verw acht
werd omdat hij bij zijn huw elijk in 1836 al handelaar
in koloniale waren was. Petrus en zijn vrouw Johanna
Hess, dochter van de dominee uit Venhuizen, vestig
den zich in Zuid-Scharwoude. Zij bewoonden het
pand Dorpsstraat 430 w a a r zij een kruidenierswinkel
dreven en vanaf 1870 een brievenontvangstkantoor.
Petrus was dan ook de eerste 'brievengaarder', zeg
maar kantoorhouder van de PTT. Tot in de jaren zes
tig is het huis kru id en iersw in ke l gew eest. Thans
wordt dit pand bewoond door Theo Molenaar en Ans
Beers.
Petrus Greidanus en Johanna Hess kregen zes kinde
ren, Metje, die na een paar dagen al overleed; Niesje,
die later trouw de met de onderw ijzer Jan Meurs uit
Schagen; Ausonius, geboren in 1842; Jacob, geboren
in 1844; P e tru s, g e b o re n in 1847 en la te r
hoofdonderwijzer te Burgerbrug; Johannes geboren
in 1849 en later Brievengaarder in Zuid-Scharwoude.
Toen Petrus in 1873 overleed volgde zoon Jacob hem
als w inkelier op. Zijn oudere broer Ausonius was in
middels al banketbakker in Alkm aar geworden. Jacob
zette na het overlijden van zijn vader de w inkel eerst
v o o rt m et z ijn m o ed er. T e g e n o v e r de k ru id e 
nierswinkel stond de m anufacturenzaak van de firma

Böttger, w aar later Schene de zaak voortzette. Bij
Böttger kwam een meisje van het eiland Texel w er
ken, Neeltje Bruyn. Beiden zagen over de weg heen
elkaar regelmatig en uiteindelijk resulteerde dit in
1883 in een huw elijk. Beiden w aren toen al bijna
veertig jaar, w aarschijnlijk dat daardoor het huwe
lijk kinderloos is gebleven.
Zoals gezegd bekleedde Jacob Greidanus jaren een
zetel in de gem eenteraad van Zuid-Scharwoude,
w a a rv a n v e rs c h e id e n e als w e th o u d e r. B ro e r
Johannes, gehuwd met Aagje Pranger, was van 1873
tot 1903 brievengaarder, zodat de naam Greidanus
in die jaren niet onbekend was.
Toen Neeltje Bruyn in 1918 overleed deed Jacob de
kruidenierswinkel over aan Johannes (Jan) Greidanus,
de zoon van zijn broer Ausonius uit Alkm aar. Jacob
overleed vrij kort daarna in 1921.
Johannes was getrouwd met Gerritje Klumpenaar,
afkomstig uit Middelie. De naam Klum penaar stamt
uit Mijdrecht w aar vader Hillebrand in 1859 werd
geboren. Tot in de jaren zestig heeft de w inkel van
Greidanus bestaan zodat w e toch kunnen spreken
van een bestaan van zo'n 120 jaar.
Het echtpaar kreeg tw ee zonen, Ausonius en Hille
brand, w aarvan de oudste Aus en de jongste Bram
werd genoemd. Na het overlijden van vader Jan in
1947 heeft de w inkel van de w eduw e Greidanus nog
verscheidene jaren doorgedraaid. W ie herinnert zich
haar niet, suiker afwegend in een puntbrief of ma
lende aan de grote koffiem olen. Deze molen staat
overigens in 't Regthuis te Oudkarspel.

Een fo to van h e t p an d waarin ja ren achtereen de kruidenierszaak van Greidanus was gevestigd.
Rechts de nog n iet verbouw de w inkel van Schene.

Aus, die inmiddels is overleden, werd boordwerktuig
kundige bij de KLM . In het begin van de Tweede
W ereldoorlog werd Aus door de Duitsers gearres
teerd en ter dood veroordeeld. Door een actie van
dominee Korndorffer, die met lijsten langs de deur
ging, werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Broer Bram
Greidanus is inmiddels al w eer verscheidene jaren
gepensioneerd als m edewerker van de Nederlandse
Heidemaatschappij. Als kolver is hij al jaren één van
de besten op Langedijk.

Lissone’s Kindermeel,

wordt als het beste voedsel voor
kinderen aanbevolen, daar ’t na liet
gebruik nimmer tot verzuring over
gaat. Te verkrijgen bij
J. Greidanus, Zuidscharwoude.
J. P loeg, Broek op Langedijk.
A. K ronenburg, St. Pancras.
H . van Ree, Oudkarspel.

P. de Wit, Noordscharwonde.

Een advertentie uit de Langedijker Courant van 1893.

N og even ie ts o v e r Burch Slesker.
Hoe komt iemand nu aan de naam Burch? W elnu, in
de huwelijksregisters van Zuid-Scharwoude vonden
we op 6 mei 1909 het h u w e lijk tussen C ornelis
Burchardus G erardus A bb ring Slesker en Sientje
Henning. Beiden waren al hun respectievelijke vrouw
en man verloren. Burch Slesker was op dat moment

al 57 jaar en zijn beroep was magazijnmeester, het
geen klopt met de foto van het W itte Kruism agazijn.
Als geboorteplaats w ordt Koedijk verm eld en als va
d e r en m o e d e r G e rrit S le s k e r en L u b b e rth a
M untjew erff. W aar kwam nu die naam Abbring van
daan?
De geboorteacte van 31 m aart 1852 bracht uitkomst.
In de kantlijn staat nam elijk het volgende toege
voegd:
Bij besluit van Zijne M ajesteit den Koning van
den zesen tw in tigsten m ei achttienhonderdd rieen vijftig no 611 den veertien den Ju n ij
daaraanvolgend g eregistreerd en op heden
in h e t G eboorte R egister dezes jaa rs inge
s c h re v e n o n d e r n r (? ) is aan C o rn e lis
Burchardus Gerardus Slesker zo on van G errit
Slesker en Lubbertha M u n tje w e rff op neven
staande acte voorkom en d toestem m ing ver
leend om den geslachtsnaam Abbring bij den
zijnen aan te nem en en zich voortaan te kun
nen en m ogen noem en en teekenen A bbring
Slesker.
K o edijk den tienden Ju lij achttienhonderddrieenvijftig.
We weten nu dat de naam Abbring is toegevoegd
maar nog niet w aar deze exact vandaan komt. Ho
pelijk vinden we hierop nog eens het antwoord.
Cor Oudendijk
Bronnen:
O verdruk uit M aandblad van h e t Gen.Genootschap
"De Nederlandsche L ee u w " 1931, in b ezit van de heer
H.Greidanus te N oord-Scharwoude.
G eb.huw .overl. registers R eg .A rch ief Alkm aar
A rc h ie f Stichting Lan gedijker Verleden.

Een concurrentiestrijd van 100 jaar geleden.

WAGENDIENST
Alkm aar-Langedijk,

ondernemer Joh. v. cl. IVXolen.

W e^ens concurrentie is te
beginnen met MAAHDAG, 14
AUGUSTUS a. het personen
tarief gesteld ais volgt:

Enkele reis 15 cent.
Retour
30 „

Weigendienst

Alkmaar -Langedijk.
O m lerg eteek en d e bericht
dat het personen tarief thans
is gebracht op:

20 cent enkele reis.
35 „ retour.
P. BAKKER,

O ndernem er.

In de Lan gedijker Courant van augustus 1893 tro ffen we onderstaande advertenties aan. H et illustreert dat
de onderlinge concurrentie o ok toen al gaande was.

Op de trap van 't Regthuis.
Van m evrouw Duyvis kregen w e een paar fotootjes met daarop een trouw erij in Oudkarspel. Extra leuk omdat
de kiekjes zijn genomen op de trap van ons eigen Regthuis, toen nog het raadhuis van de zelfstandige ge
meente Oudkarspel.

Op 28 augustus 1935 vonden w e de huwelijksacte
van Cornelis Bier, oud 27 jaar, van beroep opzichterte ke n a a r, g eb oren te H aarlem en w o n e n d e te
Utrecht. Hij was de zoon van Jan Bier, baas 1e klas bij
de Spoorwegen en Grietje Kroon.
Cornelis Bier trouw de met Anna Vriesman, oud 26
jaar, zonder beroep, geboren en wonende te Oud
karspel. Zij was de dochter van Cornelis Vriesman,
transportarbeider en Trijntje van der Veen.

Op de trap staat het bruidspaar, de ouders en w at
fam ilie en hoogstwaarschijnlijk getuigen. Acht per
sonen konden worden achterhaald. Het is aannem e
lijk dat de tw ee getuigen ook op de foto staan. Het
w aren volgens de huwelijksacte Cornelis Slik, caféhouderte Schagen, oom van de bruidegom en Maar
ten Zeegers, tuinbouw er te Sint-Pancras, oom van de
bruid.

1.Anna Vriesman
2. Cor Bier
3. M o e d er Vriesman
4. Vader Vriesman
5. M o e d er Bier-Kroon
6. Vader Jan Bier
7.Jacob Kroon (timmerman)
8.Anna Kroon-Kierk
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H e d e n den

negentienhonderd vijf en dertig zjjn voor ijT Ambtenaar v « f den burgerleken
stand der gemeente O u d k arsp el, in het hui» der gemeente verschenen, ten
einde een huwelijk aan te gaan:
oud

-*a£<jL

suaa, van beroep
en wonende

en
a'oA X & f' *£??'
j geboren

Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of sty elkander aannemen tot echt
genoot en en getrouw eiyk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet
aan den how elgken sta at verbonden zijn. Nadat deze vragen door hen bevestigend
beantwoord w erden, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat z$ door het
huwelijk aan elkander zjjn verbonden.

Je getuigen war„en tegenwoordig;

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet ia voorgelezen.

De huw elijksacte van Cornelis Bier en Anna Vriesman.

Bron:
A rch ie f gem eente Langedijk.
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Een foto vol met smeden.

Een grote groep smeden die in 1932 kennelijk een
aanleiding hadden om gezam enlijk op een foto ver
eeuwigd te w o rd en. Evenals in andere beroepen
waren de smeden verenigd in een bond, in dit geval
de Bond van Smeden Patroons in Nederland, kort
weg B.S.P.N. Onder het motto 'samen ben je sterker'
werden afspraken gem aakt over bijvoorbeeld w e rk
tijden, getuige een bekendm aking in de Langedijker
C o u ra n t van n o v e m b e r 1920. V ee l b e s tu u rs 
wisselingen lijken er niet te hebben plaatsgevonden
w ant Boon en Modder w aren zow el in 1920 als in
1932 respectievelijk voorzitter en secretaris.
P.Groen was smid aan de Benedenweg, niet ver van
de Zandboschlaan. Hij woonde daar met zijn vrouw
Geertje Ploeger. Nu is op dit adres (Benedenweg 167)
glashandel Bekker gevestigd.
Karei Bos Kzn, een smid uit Koedijk. De fam ilie Bos
was en is op Koedijk nog steeds synoniem voor sme
den. Aan de Kanaaldijk 122 bestaat ook nu nog de
firm a K.Bos en Zonen. Karei Bos was evenals zijn half
broers Cornelis en Klaas en zijn broers Jan en Frederik
zijn hele leven smid.
Cees Koning uit Broek op Langedijk had zijn bedrijf
aan de Dorpsstraat, daar w aar nu Jan Hartman zijn
m u ziek w in ke l h e e ft. Na Koning h e e ft de firm a
Sterringa in dit pand gezeten en nog w eer later Piet

Gootjes met zijn Doe-het-zelfzaak 'Het Spijkertje',
Dorpsstraat 65.
Maarten Riedel nam in 1909 een w agenm akerij over
aan de Bovenweg in Sint-Pancras en begon er zijn
smederij. Nu is dit Vroegop leerhandel. Bovenweg
62.
K.van Bodegraven uit Heerhugowaard is tot op dit
moment helaas niets van bekend.
Jan Woldhuis staat met een verkeerde naam geschre
ven (W olthuis met een 't'). Hij leeft met zijn naam
nog voort in de firm a W oldhuis. Jan was smid aan
het zuideinde van Zuid-Scharwoude.
Piet Blom Bzn was smid in Oudkarspel aan de Dorps
straat, w a a r nu de K astee lstraat uitkom t. Bij de
smederij stond nog een travalje opgesteld. In zo'n
travalje, een stevig raam w erk van balken werden
paarden beslagen en kreeg af en toe een stier een
ring door zijn neus.
R.Vroling was de vader van Jan Vroling die later ook
smid was in Zuid-Scharwoude. Vader Vroling echter
had zijn smederij in een stokoud huis w aar later een
nieuwe woning werd gebouwd aan de Dorpsstraat
482 voor Jan Zijp.
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Dorpsstraat in
Oudkarpsel.
Rechts de sm ederij van
v. Galen, later Klaas Nap.
Thans w oninginrichting
Kayer, num m er 726.

Jan Modder woonde in Sint-Pancras aan de noord
kant van het Kerkplein, op de hoek naar de Beneden
weg. Zijn vrouw was een zuster van Piet Gutter die
bij de Coöperatie in Zuid-Scharwoude w erkte.
Piet Boon was ten tijde van deze foto al smid in ruste.
Zijn smederij stond w aar later de voorm alige VSB
bank aan de Dorpsstraat in Zuid-Scharwoude is ge
bouwd. Naast een smederij werd later een w inkel
gebouwd, die door Arend Scholte werd voortgezet.
Nog meer naar het noorden stond naast de smederij
dan nog het verbrande café De Hoop van Rikus Stof
fers. Nu ter hoogte van Dorpsstraat 414.
Arie Dekker was smid in de oude boerderij die stond
w aar later het nieuwe bedrijf werd gebouwd aan de
Dorpsstraat 148 in Broek, (zie hiervoor ook de foto
in ons eerste nummer).
R.Harreveld kwam uit Noord-Scharwoude en ver
kocht zijn zaak aan W illem Bos. In Sint-Pancras, w aar
hij woonde in een huis net voorbij de vd Vijzellaan,
stond hij te boek als 'eerelid'.
Klaas Bos Czn uit Koedijk was de vader van Karei Bos
Kzn en ten tijde van deze foto al door zijn zoons
opgevolgd.
Klaas Nap nam van smid Van Galen de smederij over
aan het begin van Oudkarspel, daar w aar nu Kaijer
zijn m eubelzaak h e e ft. Ook Klaas Nap had een
travalje.

smederij van Harreveld over. Deze stond op de hoek
van de D o rp sstraat en de K e rke la a n in NoordScharwoude, w aar nu Toon Smit nog zijn fietsenzaak
heeft. W illem Bos was een achterneef van K.Bos Kzn
van Koedijk. De fam ilie Bos bestond generaties lang
uit smeden.
Arend Scholte, de opvolger van Piet Boon, was de
laatste smid in het pand aan de Dorpsstraat in ZuidScharwoude. De gehele rij huizen, inclusief het niet
meer opgebouwde café, is verdw enen.
Jan Posthumus was ten tijde van deze foto de jong
ste smid. Hij had zijn bedrijf aan de Spoorstraat in
Oudkarspel. Klaas Nap had, voordat hij naar de Dorps
straat verhuisde, hier zijn smederij.
Cor Oudendijk
Bronnen:
M o n d elin g e m ededelin gen van de heren Jan IJff,
Joh.Krijgsm an, J.RG eus en mevr. A. Vroegop-Hartman.
W estfriese fam ilies 27e jaargang n r 3.
De KI in uitgave van Oud Sint-Pancras 1996.

I n v e rb a n d m et d e A rb e id sw e t v er
zoeken de ledeu v an de afd. L an g ed ijk
en O m stre k e n van
1

den Bond van Smedenpatroons,
beleefd a au h u n n e c lie n tè le om v o o rtaan
zoo m in m og elijk mek w erk zaam h ed en
ie k o n e n d a g e l i j k s n a z e s u u r
an

Z a terd a g s

na éen

Chris ten Buurkens uit Heerhugowaard was smid in
de Basserweg (nu Stationsweg).

te n zij s tr ik t ooo izakelijk
N am eug h e t B e stu u r
P . B O O N , V oor*.
J . M O D D B R . S ecr.

W illem Bos nam , zoals h iervo o r al verm eld , de
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