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Inhoud



Correctie op het uitje uit de jaren ‘50
In ons verhaaltje over de uitjes is in het laatste onder-
schrift een storende fout geslopen. De vrouw van Arie 
Tuinman werd ten onrechte Dekker genoemd en niet 
Kramer. Aafje Swart-Hasert had de naam van haar zuster 
Geertje gekregen, terwijl de laatste niet was herkend. 
Voor de goede orde geven we hier nog even de juiste 
namen.

Een groepje mensen uit Broek en Zuid-Scharwoude op hun 
jaarlijkse uitje met een bus van de firma Hooijberg onder 

andere naar kasteel de Haar in Haarzuijlens .
We zien staande v .l .n .r .:

1 .Cor van Schoorl Sr, 2 .Guurtje van Schoorl-Swart,
3 .Arie Tuinman, 4 .Ma Keppel-de Graaf,

5 .Trien Oudendijk-Groot, 6 .Aafje Swart-Hasert,
7 .Piet Hoogland, 8 .Jan Oudendijk, 9 .Marie Eilander-Douma, 

10 .Nel Klingeler-Bierman, 11 .Piet Schoenmaker,
12 .Cees Blom, 13 .Klaas Klingeler,

14 .Marie Nol Pover-Groot, 15 .Aldert Nol Pover .
Vooraan: 1 .Dirk Swart, 2 .Wout Keppel,

3 . Geertje Blom-Hasert, 4 .Ma Berkhout-Kroon,
5 .Cor Berkhout, 6 .Jen Klingeler-Schoenmaker,

7 .Jantje Tuinman-Kramer, 8 .Jan Klingeler .

Het bord van Bak
De heer J.Keuris uit Schoorl reageerde op de familie Bak. 
Hij had deze mensen goed gekend omdat zijn vader 
 destijds bij de Coöperatie Vooruit in Zuid-Scharwoude 
werkte. Hij had zelfs een foto waarop Marie Bak staat 
afgebeeld, samen met zes andere dames, waaronder zijn 
moeder. Het gezelschap maakte waarschijnlijk een uit-
stapje naar de duinen. Nelie Kramer, dochter van Trijntje 
Kist, herkende alle andere dames en denkt dat de foto 
genomen moet zijn rond 1915. Haar moeder was nog niet 
getrouwd.

Op de foto staan de volgende zeven dames:
1 . Trijntje Kist (later gehuwd met Piet Kramer),

2 . ?      (later gehuwd met Mammen),
3 .Jeanette IJff (later gehuwd met Dirk Kist),

4 . Im de Waard (later gehuwd met Cor Wagenaar),
5 .     ?    (later gehuwd met Piet Bierman),

6 .Marie Bak,
7 .Dieuwertje Muntjewerf (later gehuwd met Jan Keuris) .

Voorwoord
door Jan Wijn
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Het is altijd weer een mooi gegeven als de redactie er in 
geslaagd is om een blad samen te stellen wat voor 
 iedereen weer wat te bieden heeft. Het uitdiepen van 
bepaalde onderwerpen geeft aan deze mensen ook een 
bepaalde voldoening en daar kunnen wij weer veel 
 leesplezier aan beleven.
Het is ieder jaar ook weer een uitdaging wat we gaan 
 tentoonstellen. Na het inventariseren kwamen we op het 
idee zoveel mogelijk te laten zien. Vandaar de titel van 
onze expositie 2002 ‘Alles uit de kast’. Ook het idee alle 

bezoekers naar bepaalde voorwerpen te laten raden leek 
ons een aardige suggestie. Hiermee kan men zichzelf 
 testen op historische kennis, wat weet ik nog van vroeger.
Dit jaar hebben wij weer een flink aantal nieuwe 
 donateurs. Wij heten onze nieuwe leden van harte 
 welkom en hopen op een goede samenwerking.

Jan Wijn, voorzitter

Reacties op het vorige nummer
door redactie
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Vijfhonderste donateur in 
de bloemetjes

door redactie

Op de donateursavond van 2001 werd aan de Stichting 
Langedijker Verleden het tweede erelid toegevoegd. Jan 
IJff kreeg als tot nu toe enige erelid versterking van zijn 
collega Jaap de Groot. Bij het reglementair aftreden in 
2001 had Jaap te kennen gegeven, gezien zijn leeftijd toch 
liever wat terug te willen treden. Als inventariseerder 
blijft hij nog wel betrokken bij het wel en wee van de 
stichting en ’t Regthuis, maar zijn bestuursfunctie stelde 
hij beschikbaar. Gelukkig hadden we al een opvolger 
gevonden in de persoon van Klaas ten Bruggencate, die 
al ‘’op zicht’’ meedraaide.
Evenals Jan IJff de eerste keer kreeg Jaap een oorkonde, 
gemaakt door bestuurslid Ria Put. Zowel Jaap als zijn 
vrouw Geer waren duidelijk onder de indruk van deze 
eer.

Jaap de Groot ontvangt een oorkonde en een zoen van  
Ria Put . Jaap zijn vrouw Geer kijkt aandachtig toe .

Op 25 oktober 2001 kreeg de 
 dona teurs avond nog een extra feeste-
lijk  tintje. Wij konden na melijk de 500e 
 donateur in het zonnetje zetten. Na het 
verschijnen van onze 7e editie van ‘’Van 
Otterplaat tot Groenveldsweid’’ 
 meld den zich plotseling veel nieuwe 
donateurs aan. Het bleek dat we de 
magische grens van vijfhonderd 
 zouden gaan overschrijden. Na telling 
bleek mevrouw Wil Land man-de Vries 
uit Noord-Schar wou de exact dit  aantal 
te hebben volgemaakt. Reden om haar 
op de  donateursavond te verrassen met 
een bloemetje en een boek over de 
  ge schiedenis van Langedijk.

Wil Landman-de Vries
ontvangt een bloemetje 

uit handen van
secretaris Cor Oudendijk .



Nieuw bestuurslid Klaas ten 
Bruggencate stelt zich voor

door Klaas ten Bruggencate

4 Oktober 2002

Jan IJff
Koninklijk onderscheiden

In ons orgaan stond droogweg dat Klaas ten Bruggencate 
bestuurs lid is maar wie is dit?

Voor mensen die mij niet kennen, ik (Klaas ten 
Bruggencate) ben 73 jaar oud, een Broeker en 50 jaar 
gelukkig getrouwd. Dreef voorheen een oliehandel welke 
nu door mijn twee zoons en een kleinzoon gerund wordt. 
Deze zaak heb ik nog niet geheel kunnen loslaten maar ik 
heb nu wel tijd om mij met het Langedijker Verleden 
bezig te houden.

Ons erelid Jan IJff erkende het volmondig: “Ik had ‘r hêle-
gaar gien idee van.” Hij doelde hiermee op de smoes 
waarmee hij naar het gemeentehuis was gelokt op 26 april 
2002. Jan kreeg, samen met zeven andere Langedijkers de 
onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. 
Omdat er al verscheidene foto’s zijn gepubliceerd van de 
uitreiking in het gemeentehuis, plaatsen we hierbij de foto 
die kleinzoon Marc IJff maakte toen Jan thuis trots zijn 
onderscheiding en oorkonde toonde. Omdat Jan zijn 
onderscheiding mede kreeg voor zijn werk binnen onze 
sticht ing en ’t Regthuis mogen we toch wel een beetje 
‘groôs’ wezen op ons erelid. Jan alsnog van harte namens 
het bestuur en de redactie, waarvan je zelf trouwens ook 
nog steeds deel uitmaakt.



Inleiding
Toen vorig jaar een foto van het Langedijker Cabaret op 
de bestuurstafel belandde, realiseerden we ons dat ’t tijd 
werd om de geschiedenis hiervan eens nader te onder-
zoeken. Aan de heren P. Tromp en P. Wolfswinkel werd 
gevraagd of zij hierbij behulpzaam wilden zijn. Vooral 
aan de in januari 2002 overleden Piet Wolfswinkel, die 
zijn plakboeken en foto’s ter inzage gaf, is het te danken 
dat wij hiervan wat op schrift konden stellen. We zouden 
voor hem geen mooier in memoriam kunnen bedenken.

Het ontstaan van het cabaret
Toen na vijf jaar bezetting de Duitsers op 5 mei 1945 
 capituleerden, verkeerde het land weliswaar in een 
 grenzeloze armoede, maar de bevolking kon weer 
 opgelucht ademhalen en allerwegen was er de bereidheid 
om de schouders er weer onder te zetten. Vijf jaren bezet-
ting hadden enorme beperkingen gehad op het uitgaans-
leven. Razzia’s, avondklok, dansverbod, ontberingen en 
gebrek hadden hun weerslag gehad op de bevolking en 
toen de bevrijding een feit was sloegen de stoppen door.

Overal werden optochten, kinderfeesten, bevrijdings-
feesten, buurtfeesten, oranjefeesten en dansavonden 
georganiseerd. ’t Feesten was zo gezegd niet van de lucht. 
Elke plaats, klein of groot, organiseerde wel wat, middels 
een bij elkaar geroepen comité of een nog bestaande 
 oranjevereniging een feestavond. Zo ook in Langedijk.
Alles werd met eigen krachten gedaan en dat gaf ook wel 
aanleiding tot kritiek over de kwaliteit. Dit kwam vooral 

tot uiting in een ingezonden stuk van de kleermaker Theo 
van Zelst uit Oudkarspel. Er kwam een antwoord op 
deze reactie van Van Zelst onder het motto: doe dan zelf 
eens wat. Van Zelst stapte op een goede dag naar Jan 
Klinkert, de promotor van de Langedijker Operette-
vereniging Caecilia, met gevolg dat besloten werd om 
eens een avond op te treden op de oranjefeesten in 
Oudkarspel. Mensen die hun sporen in het verleden 
 hadden verdiend in de kleinkunst, werd gevraagd om 
zo’n bevrijdingsfeest op te luisteren. Solisten van de 
 operettevereniging en van de toneelvereniging waren 
direct bereid hun medewerking te verlenen.
Men vond in Ger Hop een man die op de piano het 
 muzikale gedeelte voor zijn rekening nam. Hannie 
Wolfswinkel, Piet Tromp en later ook Piet Wolfswinkel 
namen de zang voor hun rekening. Voor de schetsen 
tekenden Gert Goudsblom, Jan Klinkert, Klaas Schuit, 
Theo van Zelst, Atie Kuiper en Marie Molenaar. Een 
regelrechte topper werd de schets van Gert Goudsblom 
en Jan Klinkert als Arie en Guurtje, maar ook schetsen als 
Behang, de Babysitter, Jonas helpt, de Fotograaf en de 

Dubbelganger waren dave-
rende successen. De latere 
medewerkster Didie Deute-
kom, met haar kostelijke 
 voordracht De wolf en de 
 zeuven goitjes oogstte even-
eens veel succes.

Na die eerste uitvoering in 
Oudkarspel werd al direct 
een uitnodiging ontvangen 
uit Nieuwe Niedorp en 
Beverwijk om ook daar op te 
treden. ’t Was het begin van 
een lange reeks jaren 
Langedijker Cabaret. En zo 
ontstond ook een avondvul-
lend programma, waarin het 
publiek zich prima kon vin-
den. Was het een wonder dat 
men in  omliggende gemeen-
ten er lucht van kreeg dat er 
in Langedijk uitstekend 
cabaret op de planken werd 
gebracht? Meer en meer 
werd men gevraagd om op te 
treden. De artiesten voelden 

zich gevleid, maar begonnen toch ook zakelijk te denken.
“Ja,” zei Ger Hop, “ze willen dan wel een feest geven, 
maar niet van onze centen.” En zo moesten de onkosten 
van vervoer, kleding, rekwisieten e.d. vergoed worden en 
de medewerkers vroegen bovendien een bedrag voor de 
optredens als vergoeding voor de tijd die zij er aan 
besteed hadden. Dat was overigens geen enkel bezwaar 
en voortaan werd er een vast bedrag afgesproken.

Het Langedijker Cabaret
door Cees Rutsen
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Het Langedijker Cabaretgezelschap van het eerste uur .
v .l .n .r .: 1 .Theo van Zelst, 2 .Ger Hop, 3 .Piet Tromp, 4 .Atie Kuiper,

5 .Hannie Wolfswinkel, 6 .Klaas Schuit, 7 .Jan Klinkert, 8 .Gert Goudsblom .



Toen moest de ‘’club’’’nog een naam hebben. Besloten 
werd om het “Het Langedijker Cabaret Gezelschap” te noe-
men, afgekort LCG . Van een vrijblijvende groep artiesten 
op een bevrijdingsfeest was er in Langedijk opeens een 
klein cabaretgezelschap ontstaan. De officiële start was 
daarom in 1947.

Professionele aanpak
Doordat steeds meer aanvragen 
van buiten kwamen, besloot men 
de zaken vanaf nu serieus aan te 
pakken. Er werd een bestuur 
benoemd waarvan Ger Hop secre-
taris en Theo van Zelst penning-
meester werden. Verder besloot 
men alle wettelijke voorschriften te 
volgen, wat inhield het afdragen 
van belasting en sociale premies. 
Bovendien werd er een reglement 
vastgesteld.
Het vervoer werd opgedragen aan 
Niek Hoogeboom, garagehouder 
te Oudkarspel. Deze beschikte over 
een verlengde personenwagen 
voor acht personen. Voor een optre-
den werd iedereen van huis 
gehaald en na afloop ook weer 
thuis afgezet. Op bijna iedere feest-
avond werd het gezelschap ver-
zocht nog even gezellig na te blij-
ven. Maar dit werd altijd tactisch 
en beleefd afgewezen. Tenslotte 
moest iedere medewerker de vol-
gende dag weer op zijn of haar 

werk verschijnen en in geen geval 
mocht dit er onder lijden. 
Bovendien werkten er jonge meis-
jes mee, waarvan de ouders veron-
derstelden dat zij weer veilig en op 
tijd onder goede geleide thuis wer-
den afgezet en hier hield men zich 
strikt aan.
Ook de opbouw van het repertoire 
werd serieus  aangepakt. De schet-
sen moesten uit gezonde humor 
bestaan. Politiek, religie en onbe-
schaamde teksten waren taboe. 
Hier kon het publiek aanstoot aan 
nemen en dat wilde men niet. Ook 
de kleding moest er verzorgd 
 uitzien. Eén en ander stond hoog in 
’t vaandel en mede door de kwali-
teit van het programma, wat een 
sterk punt was van het Langedijker 
Cabaret, konden de successen jaren 
voortduren.

Tekst en zang
De teksten van de schetsen werden in het begin geschre-
ven door Jan van Alfen (pseudoniem van Roelof Menkveld; 
zie Van Otterplaat tot Groenveldsweid oktober 2000), later 
door de heren Prijs en Deutekom, daarvóór ook 
 uitstekende toneelspelers bij toneelvereniging ‘Jong 
Leven’’ (zie Van Otterplaat tot Groenveldsweid oktober 1999). 

Het Langedijker Cabaret

6 Oktober 2002

Gert Goudsblom en Jan Klinkert respectievelijk  als de befaamde
Arie en Guurtje in 1949 .  Dit is een foto uit de schets ‘De Inweuning’ .

Zo zat het gezelschap in die dagen in de auto bij Niek Hoogeboom .
Achterin: Gert Goudsblom, Gerie Broersen en Piet Wolfswinkel;

in het midden Wim Burger, Klaas Schuit en Theo van Zelst;
vooraan Annie Broersen en Tinie Möller naast chauffeur Niek Hoogeboom .



 Jack Prijs, die ooit stafmuzikant was geweest, schreef zelf 
soms ook de muziek. Ook de leden zelf maakten af en toe 
schetsen. Opvallend was dat als een nieuwe schets werd 
uitgeprobeerd en een tijdsduur had van 5 minuten, die 
zelfde schets na tien keer optreden uitliep naar 15 à 20 
minuten door steeds nieuwe invallen en improvisaties. 
Men moest zich er voor hoeden dat ze niet te lang 
 werden, want dan liep het algehele programma te veel 
uit.

De zang bestond uit solozang, duetten en potpourri’s uit 
verschillende operettes die ook op het repertoire van de 
operettevereniging Cae cil ia stonden en zo tegelijkertijd 
reclame werd gemaakt voor deze vereniging. Er werd 
gezongen zonder micro foon omdat dat de stemmen 
 vervormde en het bewegen op het toneel belemmerde. 
Desondanks moest het publiek op de achterste rij het ook 
goed kunnen verstaan wat er ten gehore werd gebracht, 
dus moest er soms fors worden gezongen.

Aan glitter en glamour werd niet gedaan. Alles moest 
eenvoudig blijven, maar wel van goede kwaliteit. Dit 
werkte goed want de meeste optredens kwamen voort uit 
recommandatie.

De optredens

Opgetreden werd niet alleen in kleine plaatsen als  
‘t Waarland, Oudesluis of de Morrebok (Moerbeek). Ook 
in steden als Hoorn, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, 
Enkhuizen en Den Helder werd veelvuldig een  uitvoering 
gegeven. In de loop der jaren is er in Noord-Holland geen 
plaats geweest die niet een keer werd bezocht. Bezuiden 

het IJ waren vooral Aalsmeer, de Haarlemmermeer en 
delen van Zuid-Holland favoriet. Uit Aalsmeer kwam 
iedereen altijd met een mooie plant thuis. Plaatsen als 
Dordrecht, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Utrecht, 
de Noordoostpolder en Klaaswaal in Zeeland staan ook 
op de lijst van optredens.

Een voorbeeld van de 
 aankondigingen van 
het optreden in de 

omgeving .

Een aparte plaats nam Texel altijd 
in. Zoals hiervoor al werd opge-
merkt, na afloop ging men direct 
naar huis, dat stond in de regle-
menten. Theo van Zelst wist altijd 
heel diplomatiek in de pauze het 
geld te innen, maar op Texel ging 
dat niet op. Daar kon men namelijk 
de laatste boot niet halen en werden 
de artiesten ondergebracht in een 
hotel of bij mensen thuis. De uit-
voeringen werden dan altijd op 
zaterdag gepland, dus was er wel 
gelegenheid om even na te zitten. 
Uitvoeringen op Texel werden dan 
ook altijd als hét uitje van het gezel-
schap beschouwd.

Opgetreden werd er zelfs voor de radio. Op 21 januari 
1951 werd er vanuit zaal Tivoli een programma uitgezon-
den van de AVRO onder de titel: Hallé, hallo, bij ons gaat 
alles zo . Dit 40 minuten durende programma werd aan-
gekondigd door dorpsomroeper Nico Jol, voorafgegaan 
door een bekkenslag.

Het Langedijker Cabaret
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De voorzitter van één of ander feestcomité dankt het Cabaret voor hun optreden .
We zien v .l .n .r .: 1 .Piet Wolfswinkel, 2 .Tinie Möller, 3 .Piet Tromp, 4 .Klaas Schuit, 5 .

Annie Broersen, 6 .Gert Goudsblom, 7 .Theo van Zelst, 8 .Ger Hop .



Dezelfde soort bekken die nu nog in de trouwzaal van ‘t 
Regthuis hangt. Nico Jol stond op de voorpagina van de 
AVRO-bode.  Om een indruk te geven hoeveel keer het 
Langedijker Cabaret Gezelschap per jaar op de planken 
stond, hier een greep uit een paar jaar.
In 1956  71 keer,  in 1957  58 keer, in 1958  54 keer, in 1959   
58 keer, in 1960  67 keer, in 1961  58  keer, in 1962 werd de 
duizendste voorstelling gegeven.

Accommodatie en omstandigheden
Soms moest men met sobere toneeltjes genoegen nemen 
waarbij sanitair of kleedkamers ontbraken. Dan moesten 
de artiesten zich verkleden in de  huiskamer of de slaap-
kamer van de zaalhouder, maar ’t gaf wél iets bijzonders 
aan de zaak. Gemis van sanitair 
was lastiger. Ergens in een klein 
plaatsje moest men door een raam 
klimmen om buiten zijn behoefte te 
doen. Voor de mannen was dit nog 
te doen, maar de meisjes, die in het 
donker dachten in het gras te zit-
ten, zaten in werkelijkheid in de 
brandnetels. Het optreden was na 
de pauze voor deze dames niet zo 
prettig. In Aven horn moest voor 
een schets een borreltje worden 
gedronken. De kastelein had echter 
zonder erg de flessen verwisseld en 
in plaats van water dronk Theo van 
Zelst zijn borreltje in één teug leeg, 
zoals hij gewend was. Hij verslikte 
zich, liep rood en paars aan en zou 
de eerste tijd geen woord meer uit-
brengen. In de pauze kreeg een 
klant in de zaal een borreltje van de 
kastelein wat water was. De arties-
ten konden hem achter het toneel 
horen vloeken.

Ook wel minder leuke dingen deden zich voor. ’t 
Gezelschap had altijd een hekel aan publiek om tafeltjes. 
Er was dan altijd minder aandacht op ’t toneel. In 
Haarlem moest men optreden voor de slagersvakbond en 
dat was zo’n tafeltjespubliek. Tevoren een lange vergade-
ring met een langdurig borreluur, daarna een uitgebreid 
diner en tot slot het optreden van ’t Cabaret. Maar toen 
dat begon was de slagersvakbond uitgeteld en zat het 
grootste deel van de toeschouwers te slapen. Maar het 
was ook wel eens andersom. Zo moest men een keer 
optreden in Tuschinski in Amster dam. Dat was een hele 
eer en iedereen was doodzenuwachtig. Het publiek 
bestond uit militairen en vóór de aanvang kwam een 
officier op het toneel om het gezelschap er op voor te 
bereiden dat ze te maken kregen met moeilijk publiek.
Soldaten hebben de gewoonte om zich luidruchtig te 
gedragen als het ze niet boeit, al is het nog zo’n goed 
gezelschap. Voor artiesten is er niet erger dan dat en men 
was bang dat het een zware  en moeilijke avond zou wor-
den. En wat bleek, het was de hele avond muisstil en na 
afloop kreeg het gezelschap een daverende ovatie.

Het einde van ’t Cabaret
Wat in de loop der jaren natuurlijk onvermijdelijk was, 
was het feit dat er mutaties kwamen. De heren konden 
het werk nog lang uitvoeren, maar de dames gingen trou-
wen, kregen kinderen en moesten vervangen worden.
Hannie Wolfswinkel, Atie Kuiper en Didie Deutekom 
vielen af en daarvoor kwamen in de plaats Tinie Möller, 
Annie Broersen, Margriet Keuken, Guus Bloemen en nog 
enkele anderen. Na Margriet Keuken kwam Gerie Burger 
erbij.

Het Langedijker Cabaret
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Het 600e optreden van het Langedijker Cabaret .
V .l .n .r . Piet Tromp, Gert Goudsblom, Margreet Keuken,  Piet Wolfswinkel,
Annie Broersen, Klaas Schuit, Theo van Zelst en Ger Hop aan de piano .

Leden van het Cabaret op de boot naar Texel in april 1952 .
V .l .n .r .: Gert Goudsblom, Jan Klinkert, Klaas Schuit,

Theo van Zelst en Theo Sijm .



Notulen of statistieken werden niet bijgehouden dus 
moeten we het bij het samenstellen van een beeld van het 
Cabaret Gezelschap hebben van wat de pers in de krant 
schreef. En dat was nogal wat. Opgetreden werd voor 
elke denkbare vereniging, op personeelsavonden, voor 
jubilerende verenigingen, bond 
van Staatspensioen, plattelands-
vrouwen, vrouwengildes, oogst-
dankdagen, oranjeverenigingen, 
aanvullende programma’s voor 
muziek- en zangverenigingen, 
enzovoort enzovoort. De recensies 
die Piet Wolfswinkel in zijn plak-
boeken verzamelde zijn stuk voor 
stuk vol lof en onderstrepen het 
succes dat men steeds weer oogst-
te.
De verdiensten beliepen tussen de  
f 275,- à f 400,- per avond en dat 
was voor de meesten in die tijd een 
aardig zakcentje. De meesten had-
den een cabaretpotje waarvan 
noodzakelijke dingen werden aan-
geschaft of waarvan men op vakan-
tie ging. Na tientallen jaren werd 
het aantal optredens wat minder. 
De TV werd de grote concurrent, er 
vielen veel leden uit Langedijk af 
en hun plaatsen werden ingeno-
men door amateurs uit omliggende 
gemeenten. Die kregen andere 

ideeën en zo raakte het echte karak-
ter van het Langedijker Cabaret 
Gezelschap verloren. Er bleef ten-
slotte nog maar één Langedijker 
over, namelijk Gert Goudsblom.
Toch zou na 15 jaar rust het 
Gezelschap nog éénmaal schitte-
ren. Tijdens de 9-eeuwen feesten in 
1980 kwamen de artiesten van het 
eerste uur nog een keer op de plan-
ken. Met een gemiddelde leeftijd 
van 62 jaar verzorgde men in 
Langedijk vijf uitvoeringen die ver 
van te voren allemaal uitverkocht 
waren. Het publiek beleefde een 
kostelijke avond.

En nu is het geschiedenis. 
Ge schiedenis van een kort, maar 
hectisch gebeuren. Een club die 
grote bekendheid genoot in Noord-
Holland en ver daarbuiten en 
waar van een burgemeester van een 
plaats waar werd opgetreden eens 
zei: “Jullie zijn goede ambassa-
deurs van de gemeente Langedijk.”

Bron: Plakboeken, foto’s, gegevens en anekdotes van wijlen 
Piet Wolfswinkel en de medewerking en steun van 
Piet Tromp, van wie óók foto’s werden verkregen .

Het Langedijker Cabaret
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Tijdens de 9-eeuwen feesten in 1980 voerden de oud-leden van het Langedijker 
Cabaretgezelschap nog vijf keer hun succesformule op . Hierin ontbraken ook
Arie en Guurtje weer niet . Hier probeert Guurtje (Jan Klinkert) de broek van

Arie (Gert Goudsblom) ‘an ’t loif te naaien’ .

Nog steeds werd er per jaar één keer opgetreden op Texel .
Hier het wachten bij de Texelse boot . Achteraan Wim Burger, Annie Broersen en Piet 

Wolfswinkel; vooraan Klaas Schuit, Tinie Möller, Gert Goudsblom, Gerie Burger
en Theo van Zelst .



Inleiding
‘Tot 5 april nog doorvaart sluis’ staat er te lezen in de kop 
van een krantenberichtje uit 1971. Dit simpele berichtje 
van twaalf regels, dat we ooit van Jan Vlug kregen, 
 markeerde het begin van de metamorfose van Langedijk 
door de verkaveling.

Was men bij de 
bouw van de sluis 
nog dolblij met deze 
verbetering, nog 
geen zestig jaar later 
verdween dit water-
bouwwerk door de 
tijd achterhaald.
Hier  onder een 
im pres sie van de 
destijds zo belang-
rijke vaarverbinding 
in Oud karspel.

De overhaal
De dorpen aan de Langedijk waren in vroeger dagen heel 
sterk aangewezen op het vervoer over het water. Dit was 
bijna nog belangrijker dan het vervoer over de wegen. 
Vaak waren die wegen slecht onderhouden, soms 
 onbegaanbaar en ook vrij schaars in vergelijking met de 
vaarwegen. Iets wat bij het vervoer over water wél moei-
lijkheden opleverde waren de verschillende water hoogten. 
Men vond daar echter wel oplossingen voor.
Waar over wat geld werd beschikt ging men een sluis bou-
wen. Maar lang niet overal was dit 
het geval en was een veel goedko-
pere oplossing een overhaal. Met 
behulp van een kaapstander (een 
soort lier) werden de vaar tuigen 
over de dijk getrokken naar het 
hoger of lager gelegen vaarwater.

Aangezien de gemeente Oud-
karspel arm was en  betrekkelijk 
klein, was men daar aangewezen 
op een overhaal. Gegevens uit de 
eerste kadasterkaarten leren ons dat 
er in 1825 ongeveer 100 huizen in 
het dorp  stonden. Men had hier wel 
degelijk te maken met verschil in 
vaarwaterhoogten. Aan weerszij-
den van de dorpsstraat was de 
hoogte verschillend. De stichtings-
datum van deze overhaal is niet met zekerheid vast te stel-
len, maar in oude stukken van de molenmeesters van het 
Geestmerambacht uit het jaar 1550 wordt al gesproken 
over de overtoom voor het overbrengen van schuiten uit 
het Ambacht naar de Coogen (Midden-, Noorder- en 
Zuiderkoog). Een lang niet gemakkelijke verbinding waar-

op men drie eeuwen lang was aangewezen. Heel lang zijn 
sporen van deze overhaal nog te zien geweest.
Tussen de percelen thans Dorpsstraat 950 en 952 was het 
invaarslootje nog te zien.

De watermolen
Ten zuiden van de overhaal stond een watermolen. Eén 
van de watermolens (molen I) die de polder Geest-
merambacht bemaalde. (zie ons artikel in de 6e jaargang, blz 
28 e .v .). In de jaren 1902/1903 werd deze molen gesloopt. 
Het molenerf met bijbehorende waterlopen werd aange-
kocht door de gemeente Oudkarspel en heel voorzichtig 
begon men te denken aan de bouw van een sluisje.

Bouw van de sluis
Er aan denken is nog weer heel wat anders als het geld er 
voor niet beschikbaar is. Dit bleef nog een aantal jaren het 
grote struikelblok. Eindelijk in het jaar 1912 kon men 
toch, door steun van de tuinbouwvereniging ‘De 
Eendracht’ tot de bouw overgaan.

De Oudkarspeler schutsluis
door Jan IJff
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Een stukje van de Kadasterkaart uit ongeveer 1825 .
Links van de molen was de overhaal .

Op de plaats van de molen kwam later de nieuwe sluis .

De watermolen ‘I’ vlak bij de overhaal . Links is de Voorburggracht .



Deze vereniging  verstrekte 
namelijk een lening van  
f 15000,- als obligatie lening. 
Dit bedrag is na verloop van 
tijd geheel terug betaald door 
de gemeente Oudkarspel.
De aanneemsom was  
f 13821,-, met inbegrip van een 
sluiswachterwoning en een 
brug over de sluis in de 
Dorpsstraat. Op 7 februari 
1912 werd het besluit door de 
Oudkarspeler raad genomen 
en op 3 augustus daaropvol-
gend kon de eerste steenleg-
ging plaatsvinden. Het doch-
tertje van burgemeester M. 
Kroon Mzn, Catherine gehe-
ten, werd daarvoor uitgeko-
zen.
Over de afmeting van de sluis 
is het volgende te melden: 
lengte van de schutkolk was 
15.84 m en de breedte 3.60 m.
Aan de sluiswachterwoning 
was steevast een gelagkamer 
verbonden waar men iets kon 
drinken. Blijkbaar was dit 
ingesteld om eventuele wacht-
tijden op te vullen en was het 
ook tevens een kleine bron 
van inkomsten voor de sluiswachter. Dit was ook het 
geval in Oudkarspel. Men kon daar naar behoefte gebruik 
van maken en iets nuttigen. Vaak waren het dezelfde 
personen die dorst hadden.

De sluis werd door de gemeente verpacht voor een voor-
af bepaald aantal jaren aan de hoogstbiedende. Dit 
gebeurde bij inschrijving. De sluiswachter moest probe-
ren de pachtsom terug te verdienen door het heffen van 
sluisgelden. Veel speling zat daar echter niet in aangezien 

de tarieven waren vastgesteld door 
de gemeente. De tarieven varieer-
den van 10 cent voor een klein 
zogenaamd akkerschuitje tot 50 
cent voor een grote ploegpraam.

De sluis met de in 1925 gebouwde 
beweegbare brug . De bouwkosten

hiervan waren f 2300,- .
De sluiswachter (de eerste) is 

Pieterman Eiland . In de schuit zijn 
zoontjes Pieterman en Leen .

De Oudkarspeler schutsluis
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De eerste steenlegging bij de bouw van de sluis .
Op de foto in het midden (met bolhoed) burgemeester M .Kroon Mzn en zijn echtgenote .

Daarvóór het dochtertje Catherine die de eerste steenlegging verrichtte op 3 augustus 1912 .



Onderhoud aan de sluis
Af en toe vereiste de sluis ook 
onderhoud, vooral aan de deuren 
die het kwetsbaarst waren. De sluis 
werd dan leeggepompt, nadat deze 
met een damwand was afgesloten. 
Dit afdammen was vrij gemakke-
lijk daar er in het metselwerk sleu-
ven waren uitgespaard voor dit 
doel. In 1925 vond een grote verbe-
tering plaats door het bouwen van 
een nieuwe beweegbare brug in de 
Dorpsstraat. De doorvaarhoogte 
werd hierdoor onbeperkt, hetgeen 
vóór die tijd een grote belemme-
ring was. De kosten van de brug-
bouw waren f 2300,-. Moest de brug 
geopend  worden dan werd een 
dikke ijzeren ketting over de weg 
gespannen om het verkeer te 
belemmeren.

De eerste sluiswachter was P. 
Eiland in 1912. Deze werd opge-
volgd door respectievelijk J.Vlug, 
Jb Blokker, S.Kuiper, H.C.Bakhuijs 
en als laatste K.Nugter.

In het jaar 1971, om precies te zijn 
op 5 april, werd de sluis buiten 
werking gesteld, aangezien deze 
overbodig werd door het dempen 
van de Voorburggracht. De 
 verkavelingwerkzaamheden waren 
in Oudkarspel toen zo ver gevor-
derd dat varen op die plaats was 
uitgesloten. Ongeveer zestig jaar 
heeft de sluis dus dienst gedaan en 
heeft haar nut, zeker in die tijd, 
bewezen.

Wie nu zal zoeken naar overblijfse-
len van deze sluis zal dit tevergeefs 
doen. Alle sporen hiervan zijn uit-
gewist. Rest ons nog de herinnering 
en een aantal foto’s.

De Oudkarspeler schutsluis
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Een kijkje in de sluis tijdens de reparatie . In de sluis zien we met het zijden petje  
Piet Rezelman, daarachter het sluiswachterechtpaar Simon Kuiper en Aaltje Kliffen . 

De vrouw rechts is Marie Kamper, daarvóór Teun Jongbloed en rechts ernaast  
Willem Koordes . Achter op de ladder de timmerman Jacob Kroon .

Het sluisje naar het westen gezien . Achter de huizen aan de Voorburggracht is  
de nog bestaande ronde Romneyloods van de firma Hart te zien .

Het huis is nu genummerd Voorburggracht 487 .



Als je op de weg rijdt zie je veel 
grote vrachtauto’s gaan met allerlei 
artikelen, waaronder ook groenten. 
Het laadvermogen van deze wagens 
is plusminus 30 ton. Deze groenten 
van de tuinders ging vroeger, wel of 
niet via de veiling, met een zeilboot 
naar de grote steden. Deze boten 
hadden een laadvermogen van 
maximaal 20 ton. De schippers toen-
tertijd hadden het voordeel dat de 
meeste vaarten richting deze steden 
Noord-Zuid gingen, dus met wes-
tenwind, die wij in Nederland veel 
hebben, konden ze vaak aan de 
wind zeilen. Maar met zuidelijke 
wind hadden ze problemen omdat 
de ring sloot te smal was om te lave-
ren.
Hierop werd handig in ge speeld 
door een paar boeren met paarden 
op het traject Alkmaar. Dat waren in 
Broek op Lange dijk K. van de Molen, die recht tegenover 
de Broe ker sluis woonde.

Klaas van der Molen (1840-1919) .

In Alkmaar, bij de Zeswielen, woonde een zekere boer 
Helder. Deze boeren boden zich dan aan om met hun 
paard de boot aan een lijn naar de plaats van bestemming 
te trekken. Dit was één van de twee mogelijkheden. De 
andere manier was om zelf aan een lijn de schuit voort te 
trekken. Was men eenmaal bij de “Zeswielen” dan moest 
men met de vaarboom (in Langedijk noemt men dit een 
kloet) de Karnemelksloot doorvaren naar het 
Stevensbruggetje en door de Friese brug tot de aanleg-
plaats van de Alkmaar Pakketboten. Die boten lagen bij ’t 
Zeglis. Was het zuidenwind dan was er de mogelijkheid 
om aan zo’n boot vast te maken en gesleept te worden 
naar Amsterdam. Het was wel goed dat men toen niet per 
uur werkte. 

Dat de nering in die tijd ook nijdig was bleek wel uit het 
verhaal dat mijn vader mij vertelde. In de winter van 1902 
lag er veel ijs dat het varen belemmerde. Er was niet meer 
door te komen. Een beproefde manier was om met een 
motorboot, waarvoor paarden waren gespannen, het ijs 
te breken. Er werd gezocht wie het goedkoopste was met 
het inzetten van de paarden. Dit bleek boer Helder uit 
Alkmaar te zijn. Men had al een zogenaamde sloft (vaar-
geul in het ijs) gehakt vanaf de Broeker veiling tot aan de 
Broeker sluis. Helder kwam met zijn paarden om de klus 
te klaren. Dit was zeer tot ongenoegen van Klaas van de 
Molen, die ook nog eigenaar was van het water wat wij 
nu het Haventje noemen. Van der Molen liet, om de zaak 
dwars te zitten, door zijn knechten een groot dorskleed 
op het ijs leggen en ze gingen bonen dorsen. Er werd veel 
gepraat en later misschien wel gescholden. De politie 
werd erbij gehaald.

Het Broeker haventje honderd 
jaar terug

door Klaas ten Bruggencate
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Jaagpaarden aan ‘t ijsbreken langs de Hoornsevaart bij Alkmaar .



Het Broeker haventje honderd jaar terug

14 Oktober 2002

De burgemeester kwam praten, 
maar niets hielp. Tot op het laatst 
de burgervader riep: “De paarden 
ervoor en in de naam van de 
Koningin ... trekken”.  
Toen werden de kleden snel aan 
de kant getrokken en onder luid 
gejoel werd het ijs gebroken.

Een foto genomen van de achterzijde
(ongeveer vanaf de huidige 

Uitvalsweg) van de boerderij van 
Klaas van der Molen . Hier stonden de 

genoemde paarden gestald .

Piet Forrer, de dorpsomroeper
door Cor Oudendijk

Inleiding
Velen onder ons, maar dat worden er steeds minder, zul-
len zich de tijd nog herinneren dat de dorpsomroeper 
langskwam. In een tijd van televisie, krant en internet is 
de komst van een omroeper niet meer voor te stellen. We 
weten alles al, zelfs als het aan het andere eind van de 
wereld gebeurt. Al waren er indertijd al wel kranten, die 
kwamen toch te weinig uit om actuele berichten aan de 
bevolking door te geven. Wanneer de gemeente na 
sneeuwval de sneeuwruimplicht nog eens wilde bena-
drukken, dan stuurde men de omroeper door het dorp 
om de goegemeente te manen hun straatje te vegen. Als 
er goedkoop vrijbankvlees te verkrijgen was, dan was 
haast geboden en bracht de omroeper uitkomst. Een 
mededeling, van de veiling bijvoorbeeld, die de tuinders 
moesten weten werd door de omroeper aangekondigd.
De dorpsomroeper moest over een luide duidelijke stem 
beschikken. Voordat hij begon te spreken vergewiste hij 
zich ervan dat hij aandacht genoeg had. Hij sloeg daartoe 
drie maal met een klopper op een bekken van messing. 
Wist hij zich verzekerd van voldoende toehoorders dan 
sprak hij luid en verstaanbaar zijn boodschap. Na het 
uitspreken van zijn mededeling volgde nog een klap op 
de bekken en vervolgde hij zijn weg. Even verderop her-
haalde zich dit ritueel. Ook de brandweer maakte gebruik 
van zo’n bekkenslager om de mensen te attenderen op 
brand. In feite is de bekken de voorloper van de sirene en 
de mobilofoon van de politiewagen. In ‘t Regthuis 

bevindt zich zo’n bekken dat heeft toebehoord aan de 
brandweer.

Piet Forrer
In Langedijk fungeerden de veldwachters als omroeper. 
Van 1943 tot 1961 zag men vaak postbode Nico Jol door 
het dorp gaan om zijn boodschappen uit te dragen. Een 
klein tijdje is Klaas Tiel nog omroeper geweest maar een 
man die bij velen nog tot de verbeelding spreekt is Piet 
Forrer.
Op 28 december 1892 werd in Den Helder Pieter Forrer 
geboren als zoon van Pieter Forrer en Trijntje Zon. Het 
schijnt dat de kleine Piet tot ongeveer zijn achtste jaar 
praktisch blind is geweest. Toen er toevallig een huisarts 
over de vloer kwam in huize Forrer, viel het deze op dat 
het joch overal tegenaan liep. Het commentaar was, toen 
de arts de ouders hierop opmerkzaam maakte, dat Pietje 
gewoon drollig was. “Nee,” zei dokter, “het kind is nage-
noeg blind.” Na enkele succesvolle operaties kon Piet 
weliswaar zien, maar wel met een zeer sterke bril van 
sterkte +10. De bril van Piet bevindt zich overigens in ‘t 
Regthuis. Een geschenk destijds van Stef en Vronie 
Langedijk, die ons recentelijk ook een foto van Piet en zijn 
vrouw Brandje overhandigden.

Piet Forrer kwam op 21 juni 1918 uit Den Helder naar 
Noord-Scharwoude. Op nummer A42, bijna op de hoek 
van de Kerklaan, woonde de weduwe Jonker.



Haar man, de winkelier Pieter Jonker was in 
1905 overleden. Aafje Jonker-Roos, die ruim der-
tig jaar jonger was dan haar man, zette het win-
keltje voort. Het heeft er alle schijn van dat Aafje 
kostgangers hield om wat extra inkomsten te 
hebben. In het bevolkingsregister staan enkele 
namen met daarachter de aantekening ‘niet ver-
want’. Zo ook bij Pieter Forrer uit Den Helder. 
Aafje, afkomstig uit Enkhuizen, had uit haar 
huwelijk met Pieter Jonker een dochter die naar 
haar moeder Brandje Swart werd genoemd. Of 
de 24-jarige Brandje Jonker en Piet elkaar al vóór 
die tijd kenden is niet bekend, maar ze kregen 
wel verkering met elkaar.
Op 5 december 1918 vond het huwelijk plaats 
tussen Piet Forrer en Brandje Jonker. Vanwege 
dit huwelijk met Brandje kende later heel 
Langedijk hem beter als ‘Piet van Brandje’. 
Zozeer zelfs dat men soms dacht dat dit zijn 
achternaam was. Waagde het evenwel niet om hem in je  
onschuld aan te spreken met ‘meneer van Brandje’ want 
dan kon Piet giftig worden. 

Hoek Dorpsstraat met Kerklaan in Noord-Scharwoude waar 
Brandje eerst met haar moeder woonde en later met Piet .

De etalage is het kleine raampje links . In de verte is de RK 
kerk te zien en recht vooruit de oude doorrijstal (nu Traiteur) 
van logement De Burg . Rechts de pastorie van de Ned .Herv . 
gemeente en het oude gemeentehuis van Noord-Scharwoude .

Ruim een week na het huwelijk werd hun dochter Trijntje 
geboren. In 1920 kregen zij nog een zoon die Pieter werd 
genoemd. Op de plaats van de fietsenzaak van Toon Smit 
(nu Dorpsstraat 580, vroeger smid Bos) dreven Piet en 
Brandje later het kleine winkeltje. Omdat het ‘etalage-
raam’ erg klein was, was er slechts plaats voor één sinaas-
appel en één strobokkem 1). 

Weer later verhuisde de familie Forrer onder andere naar 
een deel van de stolpboerderij tegenover winkel van 
Luijting (later Liefting) in Zuid-Scharwoude. De boerderij 
is later gesloopt en hier staat nu het woonhuis Dorpsstraat 
422. In de jaren ’60 bewoonden zij de laatste woning van 
een lang oud huis aan de huidige Langebalkweg. Het 
adres was toen Kerkepad nummer 7.
Het gevolg van de late ontdekking van de slechte ogen 
van Piet was dat hij niet optimaal meer in de gelegenheid 
was om te leren lezen en schrijven. Voor een dorps-
omroeper, die toch teksten moet lezen alvorens ze uit te 
spreken, was dit erg lastig. Piet was hierin afhankelijk 
van zijn vrouw Brandje die alle teksten net zo lang voor-
las en liet nazeggen tot haar man het kon dromen. Een 
enkele keer werd hierdoor een zin wat verhaspeld, zoals 
”Namens het bestuur van de Noordermarktbond laat 
bekend maken,”maar de strekking bleef duidelijk. Piet en 
Brandje zijn al jaren geleden heengegaan, maar spreken 
nog steeds bij veel mensen tot de verbeelding.

Bronnen: - Geb .-, huwelijks- en overlijdensregisters; bevol-
kingsregisters Reg .Archief Alkmaar .

 - Eigen herinneringen
1) Strobokking

Piet Forrer, de dorpsomroeper
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Piet Forrer en Brandje Jonker op de kermis .



Inleiding
Kort na de samenvoeging van de vier Langedijker  dorpen 
in het jaar 1941, tot één gemeente Langedijk, kwam het 
bureau voor vreemdelingen verkeer tot stand. Het was 
net na de Tweede 
Wereldoorlog. Het bureau 
werd al gauw bekend als 
het V.V.V.. Blijkbaar zag 
men er wat in om bezoe-
kers van deze regio naar 
Langedijk te lokken. Er 
werd van alles georgani-
seerd, zoals bijvoorbeeld 
rondvaarten door de vele 
slootjes van de grote pol-
der Geest merambacht. 
Dit vond plaats met open 
motorschuiten waarin 
wat banken waren 
geplaatst. Ook werd de 
veiling van Broek op 
Langedijk bezocht en kon 
men kennis nemen van 
het gehele verloop van 
het veilen.
Er kwam een V.V.V. kan-
toor waar logeeradressen 
bekend waren voor even-
tuele gasten die hier aan 
de Langedijk hun vakan-
tie wilden doorbrengen. 

Een gunstige bijkomstigheid 
was dat het van hieruit naar de 
zee een betrekkelijk klein stukje 
was.

Volksdansgroep
Ook werd in die jaren een groep 
jongens en meisjes opgeleid tot 
volksdansgroep. Ze waren hier 
echter meer bekend onder de 
naam van ‘De Klompen-
dansertjes’. Onder leiding van 
mevrouw A.de Groot-Hagenaar 
werden er allerlei dansen 
 ingestudeerd en voor het voet-
licht gebracht. Er kon een trip 
worden gemaakt welke begon 
op de Alkmaarse kaasmarkt en 
verder als volgt ging. Op de 
kaasmarkt werd propaganda 
gemaakt en  verkocht men kaar-
ten voor een tocht naar Lange-
dijk. Met een touringcar werd 
vanuit Alkmaar naar Broek op 
Lange dijk gereden. Daar werd 

de groenteveiling bezocht, die in die tijd nog normaal 
werkte. Er werd daar uitleg gegeven over het gehele ver-
loop van de veiling, indien nodig in diverse talen.

De Langedijker
klompendansertjes

door Jan IJff

16 Oktober 2002

Een groepje volksdansertjes in het jaar 1954 . We zien van voor naar achter:
1 . Marietje Kooij, 2 . Nellie Wagenaar, 3 . Annie v .d . Heerik, 4 . Dick Deutekom,

5 . Ellie Blokker, 6 . Atie Kuiper, 7 . Hannie Pluister, 8 . Suze Dekker,
9 . Iefje Bos, 10 . Annelies Kaas, 11 . Marjan Kuiper .

Bij het optreden in restaurant ‘De Burg’ werd een kleine molen gebruikt als decorstuk . 
We zien v .l .n .r .: 1 . Mevr . A . Groot-Hagenaar, 2 . Gerda de Geus, 3 . Jaap Wiersma, 

4 . Anneke Klinkhamer, 5 . Annelies Kaas, 6 . Annie Beers, 7 . Rein Groot, 8 . Lidia Bleek,
9 . Frans Tromp, 10 . Aafke de Geus, 11 . Eef Groot, 12 Cees Beers .



De Langedijker klompendansertjes
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De reis naar het Belgische Tielt werd per bus ondernomen . Hier staat de groep vlak voor de start bij het gemeentehuis .  
Enkele moeders doen uitgeleide . We zien van links naar rechts: 1 . Jan IJff, 2 . Nettie de Gooijer, 3 . Nico Bant, 4 . Hanny IJff,
5 . Nel Pranger, 6 . Elly Silver, 7 . Gerard IJff, 8 . Jaap Wiersma, (daarachter) 9 . Cees Beers, 10 . Piet de Geus, 11 . Jan Kuiper,

12 . Mevrouw Beers, 13 . Elly Blokker, 14 . Mevr .Nel de Geus-Smit, 15 . Mevr .Blokker, 16 . Mevr .de Geus-Klaver, 17 . ?
Vooraan gehurkt: 1 . Jelle de Jong, 2 . Jan de Gooijer, 3 . Hans Welle .

De Langedijker klompendansertjes liepen mee in het defilé voor paleis Soestdijk in 1949 . We zien op deze foto van voor naar 
 achteren: Tilly Mol met Kees Smit; Elly Schuitemaker met Gijs Dullemond; Riet Glas met Thijs Wiersma;

Nellie Wagenaar met Piet Blokker; Jopie Mol met Dick Mienes en helemaal achteraan Jo Mol .



Hierna stapte men in een boot die een tochtje maakte 
door het duizend eilandenrijk. Ten slotte meerde men aan 
bij café De Burg in Noord-Scharwoude waar de lunch 
werd gebruikt.

Tijdens deze lunch volgde dan het optreden van de 
Lange dijker klompendansgroep op het toneel. Een kleine 
molen werd als decorstuk gebruikt om het geheel een 
echt Hollands aanzien te geven. Na de lunch werd het 
gezelschap weer opgepikt door de bus die hen terug naar 
Alkmaar bracht.

Koninklijk defilé
De klompendansers waren een zeer populair groepje. Al 
heel vroeg in hun bestaan hadden ze het genoegen om 

mee te mogen doen aan het defilé te Soestdijk op konin-
ginnedag. Na aanmelding deden daar dergelijke groepen 
uit heel Neder land aan mee. Men werd echter wel na een 
vrij strenge selectie pas uitgenodigd. Op de foto zien we 
de groep zoals die was samengesteld in het jaar 1949. 
Voorop het wapenschild van Langedijk. Alle namen van 
de dansertjes zijn bekend, iets wat de waarde van de foto 
zeker verhoogt.Op het bordes zien we de toenmalige 
koningin Juliana naast Prins Bernhard. Bij dit echtpaar 
staan de kinderen Beatrix, Irene en Margriet. Boven op 
het balkon prinses Marijke, later Christina genoemd.

Naar België
Een ander hoogtepunt in het bestaan van de dansgroep 
was het volgende. Eind jaren vijftig werd in het Belgische 

plaatsje Tielt een Internationale bijeen-
komst gehouden van groepen in kleder-
drachten.
Uit heel veel landen in Europa waren 
groepen aanwezig, ook de klompendans-
groep uit Langedijk was daar vertegen-
woordigd. Het was een mooi uitstapje 
met een overnachting aldaar. Met hun 
optreden aldaar oogstten ze veel succes. 
Als begeleiders gingen mee Jan IJff en Jan 
Zeeman en mevrouw D.Groot-Bos. Zoals 
gezegd had mevrouw A.Groot-Hagenaar 
de algehele leiding van de dansgroep.
Uit één en ander blijkt wel dat deze groep 
zeer populair was. Helaas werden de 
omstandigheden van dien aard dat de 
groep van jonge dansertjes steeds minder 
werd. Ook andere factoren speelden een 
rol, zoals de verminderde belangstelling 
voor de trip vanuit Alkmaar naar 
Langedijk. Wat is overgebleven is een 
mooie herinnering en een aantal foto’s. 
Deze foto’s en nog veel meer zijn alle te 
zien in ’t Regthuis te Oudkarspel. Een 
bezoekje meer dan waard.

In het Belgische Tielt poseert 
de dansgroep van Langedijk . We zien hier:

Vooraan: 1 . Annelies Kaas,
2 . Marjan Kuiper, 3 . Anneke Klinkhamer,

4 . Elly Silver, 5 . Cobie Dekker .
Achteraan: 1 . Trijnie Kuiper,

2 . Gerda de Geus, 3 . Elly Blokker,
4 . Gerard Kaas, 5 . Aafke de Geus,

6 . Nico Bant, 7 . Gerard IJff, 8 . Jaap Wiersma, 
9 . Frans Tromp, 10 .?, 11 .Eef Groot,

12 . Jan Kuiper, 13 . Nettie de Gooijer,
14 . Nel Pranger, 15 . Hanny IJff,

16 . A .Groot-Hagenaar,
17 . D .Groot-Bos, 18 . Jan de Gooijer,

19 . Hans Welle, 20 .Jan Zeeman,
21 . Cees Beers .

De Langedijker klompendansertjes

18 Oktober 2002



Bij het doorkijken van oude foto’s kwam ik er een paar 
tegen die laten zien dat mijn moeder tijdens haar leven 
veel werk heeft gedaan. Vegen en poetsen waren dage-
lijks terugkerende bezigheden. Eén van die klussen was 
de jaarlijks terugkerende schoonmaak in het voorjaar.
Welke vrouw doet dat nu nog? Alles overhoop halen, 
kasten leeg, bedden buiten en elk hoekje en gaatje uitsop-
pen. Toch was het nog niet zo gek lang terug een jaarlijks 
terugkomend ritueel. Als je bedenkt dat de hulpmiddelen 
toen aanmerkelijk minder waren, dan is er door onze 
moeders en grootmoeders onnoemelijk veel werk verzet, 
elk jaar weer. We laten de schoonmaak nog even de revue 
passeren.

Skoôn en op stel
De mensen waren voorheen vaak schoner op het huis dan 
op zichzelf. Ramen lappen, straatje vegen en schrobben, 
vloeren aanvegen (vaak nog met stoffer en blik), meubels 
in de wrijfwas, alles afstoffen en aflappen, het gebeurde 
bijna dagelijks. 
Je zou denken, dan komt het niet aan smerig worden toe. 
Toch moest in het voorjaar alles nog eens grondig worden 
overgedaan. 
Huisvrouwen wer den massaal on rustig en wilden zo snel 
mogelijk beginnen en ook graag als één van de eersten 

klaar zijn. In ieder geval vóór de Paas.
“Ben jij al skoôn en op stel?” was dan de vraag.

Klassiek is het antwoord van de vrouw die alles klaar 
had, maar nog de onderkooi onder de bedstee moest 
doen. Zij antwoordde:
“Nei moid, ik moet alliendig m’n hol nag tere!” Met teren 
werd een glanzende teerlak bedoeld die in West-Friesland 
werd aangeduid als ‘blikmanus’ of ‘blakwannes’. Het 
betrof hier een verbastering van het Engelse black var-
nish.

De zolder
Men werkte vanzelfsprekend van boven naar beneden. 
De zolder, vaak nog niet met dakhout beschoten, kwam 
het eerst aan de beurt om stofvrij gemaakt te worden. De 
hanebalken werden geraagd en alles wat op zolder stond 
werd van zijn plaats gehaald. Daar kon men van alles 
aantreffen. Kisten en dozen met spullen die nooit meer 
gebruikt werden, maar ja “‘t had geld kost” en je wist 
maar nooit of ‘t nog eens van pas kwam. Oude tijdschrif-
ten kwamen tevoorschijn, vaak aangevreten door de zil-
vervisjes. De kinderkleertjes lagen in oude dozen met 
kamferschubben of - ballen. Kleine stukjes overgebleven 
Sunlightzeep verjoegen ook de vlugge beestjes nog wel 
en anders werden restjes tabak bewaard om tussen de op 
te bergen spullen te strooien. Naast opa’s oude viool, de 
restjes behang en het speelgoed kon je van alles aantref-
fen. Illustratief is het verhaal van een zuinige vrouw wier 
man altijd een pet droeg. Elk jaar kreeg hij met zijn ver-
jaardag een nieuwe pet. De oude verhuisde naar een doos 
op zolder. Uiteindelijk bevatte de doos een kleine veertig 
petten. Met schoonmakerstijd werd de doos naar bene-
den gebracht, alle oude petten eruit gehaald, uitgeklopt 
en naast elkaar met een knijper aan de waslijn gehangen. 
Na een dag luchten gingen alle hoofddeksels met wat 
kamfer weer in de doos onder het dak. Tot de volgende 
schoonmaak.
De houten zolder werd flink met sop geboend. Ook 
bleekwater, of in die tijd bleekpoeder, schuwde men niet, 
dan “luchtte het zo lekker fris”. Dat hierdoor het zolder-
hout uitgebleekt en dood werd, dat deerde niet. Als het 
maar schoon en fris was. Het boenen met water was vaak 
nog niet van gevaar ontbloot. De elektrische leidingen 
placht men op de zoldervloer te bevestigen. Vaak lagen 
de oude draden bloot en kwam de stroomdraad tegen de 
ijzeren buizen aan, met gevolg dat men een flinke optater 
kon krijgen.

Als men niet meer in de bedstee sliep dan moesten de 
ledikanten schoongemaakt worden. Lakens werden 
gewassen, dekens en matrassen werden gelucht. Tafels en 
stoelen werden buiten geplaatst met daarop al het bed-
dengoed. 
Vaak sliep de hele familie op de open zolder. Een zekere 
luxe was het als er provisorische kamertjes waren gemaakt 
van lattenwerk en karton.

Schoonmakerstijd
door Cor Oudendijk
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Moeder Trien Oudendijk-Groot en
Ma Schoenmaker-Goudsblom aan het ragen en vegen .



Het karton was daarna behangen. Deze kamertjes moes-
ten met de schoonmaak van een nieuw behangetje wor-
den voorzien. Was er nog wat over dan kreeg het nacht-
kastje, vervaardigd van een oude sinaasappelkist op zijn 
kant, ook een nieuw jasje van behang. Dit soort meubilair 
werd wel eens spottend een ‘Spaans ameublement’ 
genoemd.

Beneden
Beneden ging ook alles van zijn plaats. Kasten werden 
leeggehaald en alles wat er uitkwam werd afgewassen. 

Karpetten en kleden werden uitge-
klopt en soms doorgeboend met 
azijn en water. Voordat er stofzui-
gers waren moest al het stof wor-
den verwijderd met stoffer en blik. 
Om te zorgen dat het stof niet teveel 
opdwarrelde strooide men vaak 
theebladen en veegde alles tegelijk 
weer op.

Als ‘Bruin het trekken kon’ kwa-
men er soms nieuwe gordijnen of 
vloerkleden. In de eenvoudiger 
huizen kwam vaak een geverfde 
vloer voor. Bruin geschilderd en 
daarna ‘gewikkeld’ met een lap in 
verf gedoopt. Ook kwam het voor 
dat men op blote voeten door de 
verse verf liep. Hierdoor ontstond 
een soort imitatie marmereffect dat 
‘blotebienevurf’ werd genoemd. In 
het midden lag dan veelal een 
Chinese mat, soms een ‘Opzeeër 
mat‘ genoemd, naar de kooplui die 

vaak uit Egmond aan Zee kwamen. Brede stroken 
Genemuider matten kwamen ook voor, meestal vastge-
spijkerd aan de vloer.

Sliep men nog in de bedstee dan moest ook daar alle bed-
dengoed uit vandaan gehaald worden. In vroeger dagen 

gebruikte men nog stromatrassen 
die moesten worden opgeschud en 
soms bijgevuld met vers stro. 
Muurtjes in de bedstee werden 
opnieuw gewitteld en de onderkooi 
werd, zoals hiervoor al genoemd, 
geblikmanusd. De geverfde schot-
ten van de vertrekken werden soms 
overgeschilderd, soms ook niet. 
Om de wat doffer wordende verf 
weer te laten glimmen werden de 
houten wanden met wrijfwas inge-
smeerd. Het glom wel, maar of de 
schilder er zo blij mee was...

De kachel
Een apart verhaal was de kachel, 
door sommige mensen ‘Jan Zwart’ 
genoemd. De kamer was meestal 
het enige vertrek met verwarming. 
Hier brandde de Salamander of 
Godinkachel in het koude jaargetij. 
In het voorjaar moest de kachel uit 

het zicht verdwijnen. De kachelpijpen werden afgekop-
peld en op oude kranten uitgeklopt met de achterkant 
van een stoffer. Het roet uit de pijp moest zo goed moge-
lijk worden verwijderd.

Schoonmakerstijd

20 Oktober 2002

Moeder Trien heeft alle beddengoed buiten op stoelen en tafels .

De zolder, zoals deze er in veel huizen uitzag .



Achter het zolderluik werden de kachelpijpen opgeborgen . 

Hierna werden er proppen oude kranten in de pijpen 
gedaan, tegen het damp worden, en verdwenen ze achter 
het zolderluik. De kachel werd met Zebraglans gepotlood 
en daarna, weer mooi glimmend zwart, in de schoorsteen 
geplaatst. Een kleedje dekte het gat af en een plant op een 
tafeltje nam de plaats van de kachel in. In principe kwam 
de kachel vóór de herfst niet meer tevoorschijn, al werd 
het daarna nog zou koud. De schoorsteen was inmiddels 
door de metselaar al geraagd en van alle roetaanslag ont-
daan.

Verboden gebied
Na het schoonmaken mocht men in vroeger dagen de 
kamer niet meer betreden. In navolging van de boeren, 
die in de zomer ‘op ‘t staltje’ zaten, vertoefde men in de 
keuken of het achterend. Bij bouwers, oftewel de tuin-
ders, verbleef men op de ‘kooldars’ waar een ruimte was 
afgeschoten met oude vloerkleden. Wee diegene die het 
waagde de schone ‘gnappe’ kamer te betreden. Het was 
met recht verboden gebied.

Het eten tijdens de schoonmaak moest zo gemakkelijk 
mogelijk te bereiden zijn. Erwten en bonen en troet ston-
den in deze periode veelal op het menu, vaak tot verdriet 
van man en kinderen. Na het verschonen van de bedden 
rook het beddengoed zoetig en vreemd. Maar na een paar 
nachten slapen hernam het leven weer zijn gewone gang. 
Tot de volgende schoonmaak.

Schoonmakerstijd
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Het leven van
dominee Melchers

door Jan Vlug

Gerrit Willem Melchers (1869-1952), dominee te Zuid-
Scharwoude.
“Gelukkig is de man of de vrouw, die, hun leven zij kort, het 
voorrecht heeft gehad het te wijden door den strijd voor hooge 
idealen, heilige plichten .” 1 november 1915

Inleiding
Gerrit Willem Melchers werd op 26 maart 1869 in 
Amsterdam geboren. Hij groeide op in een orthodox-
protestants milieu. Zijn vader, die een krijtmolen exploi-
teerde in Buiksloot en een houtzagerij op het huidige Van 
der Helstplein, was lid van de kerkenraad toen Abraham 
Kuyper in 1870 in Amsterdam zijn intrede deed als predi-
kant. Het was een bewogen tijd in de Hervormde kerk 
van de hoofdstad in de jaren waarin Kuyper hier preekte. 
Hij sprak tot de verbeelding van de volksklasse, die toen 
nog in meerderheid trouwe kerkgangers waren. De jonge 

Gerrit zal zeker reeds op zeer jeugdige leeftijd in de hui-
selijke sfeer verhalen hebben beluisterd van bewondering 
voor deze apostel van de ‘kleine luyden’.

Studietijd
Gerrit Willem bezocht een tweetal Christelijke scholen en 
ging daarna naar de Hogere Burgerschool. Hij verliet 
deze school en kwam vervolgens als 15-jarige op het 
Stedelijk Gymnasium in Amsterdam. Hij moest deze stu-
die door slechte financiële omstandigheden, waarin zijn 
ouders waren terecht gekomen, afbreken.
In januari 1887 trad hij in dienst bij de Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij. Een jaar werd hij stati-
onsklerk in Purmerend. Nadat hij een spoorwegongeluk 
had weten te voorkomen en hiervoor een studiebeurs van 
de gemeente Amsterdam kreeg aangeboden, keerde hij 
naar Amsterdam terug. 



Hij nam zijn gymnasiale studie weer op en slaagde erin 
het eindexamen te behalen. In september 1890 ging hij 
theologie studeren aan de Gemeentelijke Universiteit van 
Amsterdam. Hij bepaalde zich niet slechts tot de theolo-
gische studie, maar volgde ook colleges over vakken die 
betrekking hadden op de ontwikkeling van de maat-
schappij. Zijn studententijd was er niet een geweest van 
plezier en genoegens. ‘Integendeel,’ zo schreef hij, ‘het 
was er een van strijd, strijd in ‘t gemoed, strijd naar bui-
ten, strijd overal. En dat alles ten gevolge van mijn zoe-
ken naar waarheid.’ Naast de theologische studie boei-
den hem vooral vraagstukken op politiek terrein, in het 
bijzonder de ontwikkeling van de arbeidersbeweging.
Toen hij zijn eerste preek hield in Amsterdam had hij veel 
belangstelling. Zijn ouders waren echter teleurgesteld 
over de inhoud omdat daar al duidelijk uit bleek dat hij 
zich geheel achter de vrijzinnige richting had geplaatst.

Dominee in Zuid-Scharwoude
In mei 1894 deed Melchers zijn proponent en op 19 
augustus daaropvolgend volgde zijn intrede als vrijzin-
nig predikant te Zuid-Scharwoude. Kort daarvoor was hij 
in het huwelijk getreden met de 22-jarige Marie Louisa 
Grau, de enige dochter van een niet onbemiddelde slager 
uit Amsterdam. 

In de gemeente Zuid-Scharwoude beviel het Melchers 
bijzonder goed. Behalve aan zijn pastorale arbeid wijdde 
hij zich vooral aan de drankbestrijding in dit gebied. In 
1895 had Melchers zich bij de Geheelonthoudersbond 
aangesloten en is verder ook zijn hele leven geheelont-
houder gebleven. Samen met de bekende dominee 
N.J.C.Schermerhorn uit Nieuwe Niedorp (de rooie domi-
nee), anarchist en aanhanger van de denkbeelden van 

Tolstoi, streed hij tegen drankmisbruik.
In zijn eigen gemeente en op de propagandatochten door 
de Kop van Noord-Holland kwam hij in aanraking met 
de sociale noden van de plattelandsbevolking en werd er 
diep door gegrepen. Ten einde in enige mate het hoofd te 
kunnen bieden aan de slechte medische en hygiënische 
toestanden, richtte hij voor de gehele Langedijk een afde-
ling van het Witte Kruis op. Op 1 september 1896 sloot hij 
zich aan bij de jonge Sociaal-Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP). Een ontmoeting met Pieter Jelles Troelstra, 
die voor de plaatselijke kiesvereniging kwam spreken, 
was de directe aanleiding tot zijn besluit. Melchers was 
toen de eerste dominee die zijn intrede deed in de SDAP. 
Deze duidelijke politieke positiebepaling bracht de predi-
kant spoedig in moeilijkheden. Hij was er de man niet 
naar om zijn mening onder stoelen of banken te steken en 
de notabelen en liberale kerkenraadsleden in Zuid-

Scharwoude waren weinig ingeno-
men met de politieke propaganda 
van hun voorganger. Voor de 
Alkmaarsche Predikanten 
Vereeniging hield hij in februari 
1897 een referaat onder de titel 
‘Wat gaan ons de sociale nooden 
aan?’ waarin hij zijn socialistische 
ideeën ook in de kring van zijn col-
lega’s poneerde.

Botsing ambt en politiek
De verhoudingen met het kerkbe-
stuur werden scherper toen Ds. 
Melchers tijdens de verkiezingen 
van 1897 in de plaatselijke liberale 
kiesvereniging het program van de 
SDAP ging verdedigen en hem het 
woord werd  ontnomen. Een sensa-
tionele gebeurtenis in deze kleine 
dorpsgemeenschap.
Maar Melchers trok ook naar 
Friesland om daar aan de verkie-
zingsstrijd deel te nemen. In het 
stemdistrict Tietjerksteradeel, waar 

Troelstra door de SDAP kandidaat was gesteld, vervulde 
hij diverse spreekbeurten en niet zonder succes.

In de kerkelijke gemeente spitste het conflict zich toe 
rond de inhuldigingsfeesten in september 1898, toen 
Melchers weigerde hieraan zijn medewerking te verlenen 
omdat de organisatoren aan de troonsbestijging van 
koningin Wilhelmina een overwegend politiek karakter 
wilden geven. Na een gesprek met Troelstra in de pasto-
rie in Zuid-Scharwoude, besloot hij zijn ontslag te nemen 
en zich als propagandist voor de SDAP te vestigen in 
Friesland.
‘Wie zijn kruis niet op zich neemt en volge mij na, die kan 
mijn discipel niet zijn,’ zo schreef hij toen hij zijn politieke 
keuze had gedaan. Op 29 januari 1899 hield ds. Melchers 
zijn afscheidspreek in een stampvolle kerk.

Het leven van dominee Melchers
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De pastorie van de Ned . Herv . Gemeente in Zuid-Scharwoude
aan de Voorburggracht . Nu is dit het kantoor van de firma Plaisier .

De oude kastanjes hebben alles nog overleefd .
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In het kort zijn verdere leven
Tweede Kamerlid voor de SDAP
In februari 1899 vertrok Melchers met zijn gezin naar 
Friesland. Hij ging aanvankelijk in Huizum wonen omdat 
hij in Leeuwarden nog kon worden opgeroepen voor de 
schutterij. Die indienstneming was in strijd met zijn anti-
militaristische overtuiging.
Op het SDAP-congres in 
Leeuwarden werd hij 
gekozen tot lid van het 
hoofdbestuur van deze 
partij. Bij de Tweede 
K a m e r  v e r k i e z  i n g e n 
werd hij door het district 
Leeuwarden kan didaat 
gesteld en werd daarbij 
gekozen tot Tweede 
Kamerlid. Het werk gaf 
hem niet de voldoening 
die hij zich ervan had 
voorgesteld. Op dok-
tersadvies verhuisde het 
gezin naar Den Haag 
hetgeen echter in de 
SDAP in Leeuwarden 
grote ontstemming 
te weeg bracht. De vraag 
kan worden gesteld of 
hij in de volksvertegen-
woordiging eigenlijk 
wel tot ontplooiing kon 
komen.
Over de kandidaatstel-
ling in 1901 kreeg Mel-
chers onenigheid met 
Troelstra. Ook de 
op richting van de 
Centrale Arbeiders-
verzekering en De po si-
tobank gaven conflicten 
met Troelstra. Deze 
zaken waren aanleiding 
voor Melchers om zich 
niet meer beschikbaar te 
stellen voor de Tweede Kamer.

Terug in de maatschappij
Het eerste wat hem te doen stond was weer een maat-
schappelijke positie zien te verkrijgen. In 1905 vestigde 
hij zich in Alkmaar als mededirecteur van een handelsbe-
drijf in kunstmeststoffen en veevoederartikelen.
Op 27 juni 1907 werd hij aangenomen als Vrijmetselaar in 
de loge De Noordstar te Alkmaar. Melchers zou zijn hele 
leven een enthousiast Vrijmetselaar blijven.
Meer en meer kreeg hij echter behoefte het predikanten-
ambt weer op te nemen. Op 23 augustus 1908 deed 
Melchers zijn intrede als predikant bij de Ned.Herv. 
gemeente te Ursem. Hij bleef in Ursem tot mei 1910 

waarna hij vertrok naar Purmerend. Intussen had hij zijn 
lidmaatschap van de SDAP opgezegd.
In augustus 1911 vertrok hij naar zijn nieuwe standplaats 
Almelo. Zijn politieke belangstelling was in de Eerste 
Wereldoorlog weer toegenomen en in 1918 had hij zich 
weer bij de SDAP aangesloten. Intussen was hij wel naar 
Warga verhuisd, een klein dorpje bij Leeuwarden, waar 

hij in september 1919 
zijn intrede als predi-
kant deed. Hij was toen 
50 jaar oud. Bijna vijf-
tien jaar zou hij hier blij-
ven.

Nog niet met pensioen
Op 15 april 1934 nam 
ds. Melchers afscheid 
als predikant van 
Warga. De familie ver-
huisde kort daarop naar 
Heiloo. Hier woonden 
ze enige jaren voor ze 
besloten om naar Den 
Haag te gaan waar hun 
enige zoon woonde. 
Maar het verblijf aldaar 
was van korte duur. Hij 
begon steeds meer terug 
te verlangen naar het 
werk in een eigen kerke-
lijke gemeente.
Op 25 juni 1939 deed hij 
zijn intrede als tweede 
voorganger van de 
Vereeniging van Vrij-
zinnig Hervormden in 
Hengelo, de woonplaats 
van zijn oudste dochter. 
Melchers bleef twee jaar 
in Hengelo voor zijn 
nieuwe woonplaats 
Amsterdam werd. Daar 
woonde hij één jaar bij 
zijn dochter. Toen de 

Hervormde Gemeente van Bussum een beroep op hem 
deed gaf hij daaraan wederom gehoor. Op 20 september 
1942 werd hij daar als voorganger van de kring van 
Vrijzinnig Hervormden bevestigd.
In augustus 1945 nam hij afscheid, hij was toen 76 jaar. Hij 
bleef echter wel te Bussum wonen. Hier overleed Gerrit 
Willem Melchers op 27 juni 1952. Een markante persoon-
lijkheid was heengegaan.

Bronnen:  Thoth en ‘Het leven als een te voltooien bouwwerk . 
Vijf portretten van Vrijmetselaren’ door Gilles 
W .B .Borrie . De afbeelding van Ds . Melchers komt 
ook uit genoemd boek .

Gerrit Willem Melchers zoals de tekenaar
Jan Boon hem weergaf in 1947 .



Niemand zal gehoord hebben van Quirijn Harcxz. 
Waarschijnlijk had ook nooit iemand meer van hem 
gehoord, als hij niet ter dood was gebracht. Het hoe en 
waarom leest u hierna.

Inleiding
In het jaar 1567 was het lang niet rustig in de Nederlanden. 
Het volk was zeer verbitterd door de onderdrukking 
door de Spanjaarden. Hendrik van Brederode leidde een 
opstand van edelen. Alle ontevredenheid leidde tot de 
terugkeer van landvoogdes Margaretha van Parma naar 
Spanje en de komst van de Hertog van Alva. Deze laatste 
kreeg een soort alleenrecht hier en ging ogenblikkelijk 
over tot het gevangen nemen van de opstandige edelen. 
Bekendste zijn wel de graven van Egmond en Hoorne, 
die later zouden worden onthoofd.

Fernando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva (1507-1582) .

Naast de edelen werkten ook veel burgers tegen de 
Spaansgezinden. Menigeen nam zelfs de wapenen op. Zo 
had het leger van Graaf Lodewijk van Nassau, broer van 
Willem de Zwijger, veel opstandelingen uit Holland en 
West-Friesland. Willem van Oranje was, zoals veel 
opstandige edelen, uitgeweken naar Duitsland en bereid-
de daar een gewapende aanval op de Spanjaarden in 
Nederland voor. De al genoemde Hendrik van Brederode 
bleef het langst in Nederland om de opstand voor te 
bereiden, maar in april 1567 vertrok ook hij naar Wezel in 

Duitsland waar hij echter in februari 1568 overleed.  
Willem van Oranje nam door dit voorval de leiding direct 
in handen en gaf een paar weken later aan zijn broer 
Lodewijk toestemming tot gewapend verzet. Op 10 april 
kregen hoplieden (militaire onderaanvoerders) opdracht 
om krijgsvolk te gaan werven. Onder degenen die hun 
diensten aanboden, trof men mensen aan van allerlei 
slag. Er waren personen, die uit liefde voor het vaderland 
ten strijde wilden trekken. Anderen werden door gods-
dienstige motieven geleid. Immers de Spanjaarden ston-
den voor het Katholicisme en de Nederlanden voor het 
Protestantisme. Maar onder de strijdlustigen zaten ook 
veel avonturiers die op een  listige manier probeerden een 
aanstelling te bemachtigen. Doel was dan later hopman 
te worden of een hogere functie te bemachtigen.

Willem van Oranje (1533-1584)
geschilderd door Adriaen Thomasz Key .

Dirk Maertensz. van Schagen
Eén van die avonturiers was een kaaskoper uit Alkmaar, 
genaamd Dirk Maertensz. van Schagen. Het achtervoeg-
sel ‘van Schagen’ kwam omdat hij geboren was in 
Schagen waar zijn vader Maerten Diericxz. aan de 
Laagzijde woonde. Dirk had onder Van Brederode in 
1567 al meegedaan aan de Beeldenstorm in Alkmaar. 
Door de komst van de graaf van Megen, in mei 1567, die 
het Brederodevolk moest verdrijven uit Noord-Holland, 
vluchtte Dirk naar Emden.

Doodstraf voor een Langedijker
door Cor Oudendijk

24 Oktober 2002



Zes weken later was hij weer in Alkmaar, maar nam toen 
de wijk naar Wezel. De uitgeweken edelen in Duitsland 
waren het doel van Dirk. Hij probeerde met hen in con-
tact te komen in de hoop er voordeel van te hebben. Om 
ze happig te maken vertelde hij een verhaal over een ver-
borgen schat, die hij, als hij eenmaal hopman zou zijn, 
zou gebruiken voor de oorlogvoering. Tot zijn medetra-
wanten behoorden Jacob Zwaen, voormalig schout uit 
Hem en Jan Pietersz. Lapsay, droogscheerder (lakenberei-
der) uit Alkmaar. Lapsay was een uit Alkmaar gevluchte 
poorter wiens goederen in beslag waren genomen, van-
wege zijn aandeel in de Beeldenstorm.
Door de dood van Van Brederode leverde deze missie 
niets op. Dirk Maertensz. begaf zich naar Keulen en diste 
bij Anthony van Hoogstraten, graaf van Lalaing, opnieuw 
het verhaal op van de schat. Dit leverde hem een commis-

siebrief op, zeg maar een aanstelling. Een aanstelling bij 
Lodewijk van Nassau kreeg Dirk niet om reden ‘datter 
andere toe gecommitteert waeren’ .
De keus was dus niet op hem gevallen, ondanks dat hij 
had gezegd aanslagen in Alkmaar en Hoorn te willen 
plegen om deze steden zodoende voor Oranje te winnen. 
Op slinkse wijze bemachtigde Dirk Maertensz. echter een 
commissiebrief van Lodewijk aan iemand anders. Deze 
brief kopieerde hij om het stuk te laten doorgaan voor een 
brief van Lodewijk van Nassau aan hem.

Een illegaal legertje
Met zijn vervalste document en een lijf vol agressie ging 
Dirk Maertensz. van Schagen toen op eigen gelegenheid 
soldaten werven.

Doodstraf voor een Langedijker
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De route die Dirck Maertensz van Schagen ongeveer moet hebben afgelegd .
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Hij gaf zich daarbij uit als hopman of kapitein en wierf 
zijn ‘rekruten’ hoofdzakelijk in Friesland. Op 15 oktober 
1568 was hij bezig volk te werven in Sneek. Ene Pier uit 
Bakhuizen verschafte hem overtocht op een schip, 
gehuurd door een Amsterdammer.  Vanuit waarschijnlijk 
Mirns in Gaasterland stak de ‘guerillaploeg’ over. Tot de 
groep behoorden vijf mannen uit Oldega, Stavoren en 
Noordwolde. De Amsterdammer verliet het schip tussen 
Enkhuizen en Medemblik, waarna het schip koers zette 
naar de kust tussen Medemblik en Kolhorn.

Met zijn zessen zetten zij koers naar ‘een lang dorp’. Het 
is onduidelijk welk dorp hiermee bedoeld wordt, het zou 
Twisk kunnen zijn, maar evengoed Barsingerhorn of 
Winkel. Eén van deze twee laatste lijken waarschijnlijk 
omdat in dit dorp een herbergier, genaamd ‘Bouffken’ 
hen naar de Keins begeleidde. Hiervandaan trok de ploeg 
richting Groet. Intussen hadden zich meer strijders bij het 
legertje van Dirk aangesloten. Uit latere verhoren bleken 
hier ook nogal wat landlopers bij te zitten. Op een 
bepaald moment moeten het er dertig zijn geweest, ter-
wijl er aan het einde ± 17 of 18 overbleven. Tot de groep 
behoorden o.a. drie mannen uit Groet en één uit Petten. 
Hoewel de bende een poging deed om ‘crijchsgewijs’, dus 
als een echt leger te opereren, had de hele onderneming 
meer van aanranding, beroving en terrorisering van de 
plattelandsbevolking. Zij braken in zowel in huizen als in 
kloosters en bestalen geestelijken.

De rooftocht door West-Friesland
Vanuit Groet trok de bende richting Wognum, waarbij 
zich weer meer lieden aansloten. Hierbij waren onder-
meer Evert Jansz. uit Hoogwoud en Quirijn Harckz. uit 
Langedijk.
Allereerst werd de woning van een kerkmeester in 
Schoorldam vernield en een flinke buit gemaakt. In 
Schoorl werd uit naam van de prins van Oranje het huis 
van de schout geplunderd. In Schagen namen zij hun 
intrek in een nonnenklooster. Hier werd een oud vaandel 
buitgemaakt waarmee de uit Friesland afkomstige 
Gerbrandt Pietersz. tot vaandeldrager werd gebombar-
deerd.
In Winkel werd Jan Nanninx, de priester aldaar, met een 
bezoek verblijd. Men brak zijn huis open, haalde alles 
overhoop en verdween met een ‘tasse metten gelde’ . ‘s 
Nachts werd de pastoor  van Hoogwoud uitgeschud en 
vandaar trok de groep ongeregeld naar Wognum, Zwaag 
en uiteindelijk naar het Reguliersklooster in Westerblokker. 
Over een bezoek aan één der Langedijker dorpen wordt 
niets vermeld, zodat Quirijn Harckz. wellicht ergens 
anders is aangeschoven.
Inmiddels zaaide het legertje onder aanvoering van Dirk 
Maertensz. overal paniek, maar geen der dorpen bleek in 
staat ze een halt toe te roepen. De stad Hoorn moest uit-

eindelijk een einde aan de wandaden van de avonturiers 
maken. De Vroedschap van Hoorn besloot op 22 oktober 
1568 om de ‘vagabonde knechten’ gevangen te nemen. 
Dezelfde dag gelukte het om de groep, toen bestaande uit 
17 à 18 personen op de Zwaagdijk te arresteren. Hier ein-
digde de rooftocht.

De terechtstelling
Dirk Maertensz. van Schagen, de vaandeldrager 
Gerbrandt Pietersz. uit Nijega, Jacob Jacobsz. alias 
Meynaerts uit Groet, Holle Hannes uit Bakhuizen en Jan 
Lubbertse alias Cranckhooft uit Hoorn, werden gevangen 
gezet in de Voorpoort (Gevangenpoort) in Den Haag. Op 
13 november 1568 werd Dirk Maertensz. veroordeeld tot 
het uitrukken van zijn hart. Daarna zou zijn hoofd wor-
den afgehouwen en op een staak gesteld, nadat zijn 
lichaam was gevierendeeld. Het vonnis werd dezelfde 
dag al uitgevoerd. De vaandeldrager werd zijn hand 
afgehakt waarmee hij het vaandel had gedragen. Daarna 
werd hij opgehangen en gewurgd. De andere drie wer-
den opgehangen.
Twaalf leden van de bende, waaronder een vrouw Trijne 
Dirxdr. van Renen, stonden in Hoorn terecht. Trijne werd 
gegeseld en ten eeuwigen dage verbannen uit het 
Baljuwschap van Medemblik en de stad Hoorn en juris-
dictie. Omdat zij in verwachting bleek te zijn werd zij 
slechts verbannen en haar goederen werden verbeurd 
verklaard. Tien van de elf anderen werden opgehangen. 
Hans Theusz. van Broddert in het land van Holst had 
zich pas in Opmeer bij de troep gevoegd en was slechts 
meegegaan tot Wadway en Wognum. Hij wist de rechters 
te overtuigen dat hij was misleid en werd alsnog vrijge-
sproken.
Evert Jansz. van Hoochtwoude en Quirijn Harckz. van 
Langendijk werden in Medemblik veroordeeld. Evert 
had al een strafblad in Purmerend. Door zijn rol in de 
parochies van Opmeer, Wadway en Wognum werd hij 
veroordeeld tot executie voor het stadhuis van Medemblik.
Onze vroegere plaatsgenoot Quirijn Harckz. werd tot 
dezelfde straf veroordeeld. Op 27 januari 1569 was de 
zaak echter weer bij de schepenen aanhangig gemaakt, 
weer verdaagd en daarna nog tal van malen. Uiteindelijk 
wezen de schepenen op 13 augustus 1569 vonnis. Hij 
werd alsnog schuldig bevonden aan de wandaden van 
Dirk Maertensz en zijn troep. Quirijn werd met het 
zwaard geëxecuteerd en het dode lichaam werd buiten-
dijks bij de galg begraven. Evenals bij alle anderen wer-
den al zijn goederen geconfisqueerd. Een ruw einde van 
vele levens in een roerige tijd.

Bron:  Bijdragen en mededeelingen van het Historisch 
Genootschap; 46e deel, 1925 Kemink & Zoon .



Het bespreken van boeken is in een blad als het onze niet 
makkelijk omdat de actualiteit vaak moeilijk is te volgen 
omdat wij maar eens per jaar verschijnen. Toch willen we 
in dit geval een uitzondering maken.

Het muziekleven in de Langedijker dorpen
Plaatsgenoot Dick Barten promoveerde op 30 augustus 
2001 op een doctoraal scriptie over het muziekleven in 
Langedijk vóór de samenvoeging tot gemeente Langedijk. 
Zodoende behelst zijn proefschrift de ontwikkeling en de 
veranderingen in de periode 1860-1941.
Het is een lijvig proefschrift geworden dat, inclusief een 
respectabel aantal bijlagen 144 pagina’s bevat. Ofschoon 
Dick Barten in eerste instantie met kerkorgelmuziek 
bekend is, (hij wist al onnoemelijk veel van orgelbouw, 
orgelmuziek etc.) komen alle facetten van het Langedijker 
muziekleven aan de orde. Van Fanfare Advendo uit 
Broek tot R.K. gemengd koor Sint Caecilia en van dirigent 
Pieter Pranger tot zanger Lourens Bogtman. Na zijn pen-
sionering wilde Dick zich nog meer in de muziek gaan 
verdiepen. Hij had behoefte om veel meer te weten te 
komen over het hoe en waarom van muziek. Hij zocht het 
dicht bij huis, de geschiedenis van het muziekleven op 
zijn eigen dorp. Begeleid door Prof. Dr. R.de Groot van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Dick er een lees-
baar en boeiend verhaal van gemaakt, hetgeen ertoe 
leidde dat hij zich na zijn verdediging doctorandus in de 
muziekwetenschappen mag noemen. Hij is hiermee één 
der oudste studenten ooit.
Het boek Het muziekleven in de Langedijker dorpen is ver-
krijgbaar in de boekhandel en in ’t Regthuis te Oudkarspel. 
De prijs bedraagt Ř 11,34.

Cor Oudendijk

Geschiedenis van het vliegveld 
Bergen NH
Van Uitgeverij De Coogh ontvin-
gen wij een exemplaar van een 
boek dat handelt over de geschie-
denis van het vliegveld in Bergen 
tijdens de jaren 1938-1945. Dit 
prachtig uitgevoerde boek van 
auteur J.H.Schuurmans beschrijft 
een viertal onderwerpen, namelijk:
-1 Aanleg van het ‘vliegpark’.
-2 Duitse aanval in mei 1940
-3 Verbeten strijd van de Fokkers
-4 Geallieerde offensieven gedu-
rende de oorlog
Het boek is geïllustreerd met ruim 
400 nog niet eerder gepubliceerde 
foto’s en tekeningen en is een ‘must’ 
voor diegenen die geïnteresseerd 
zijn in de geschiedenis van de 
Tweede Wereldoorlog en in het bij-
zonder in die van Noord-Holland.

Ons voormalig bestuurslid Jaap de Groot uit Broek wordt 
in het boek enkele malen geciteerd vanwege zijn dagboek 
dat hij in de oorlog heeft bijgehouden. De talloze voorval-
len die plaatsvonden in de lucht boven Noord-Holland 
zullen bij velen in de herinnering komen en dan vooral de 
uitgebreide beschrijving van de bombardementen op de 
10e mei 1940. Wat de uitwerking daarvan is geweest kan 
men in dit boek lezen en zien. De eerste druk was in zes 
weken uitverkocht en inmiddels is de 2e druk versche-
nen. De prijs bedraagt Ř 33,80. Indien particulieren recht-
streeks bestellen bij uitgeverij De Coogh te Bergen dan 
krijgen zij een korting van 18% exclusief de verzendkos-
ten. U kunt bellen met 072-5815925 of via internet: www.
decoogh.nl. Het boek is ook te verkrijgen in de boekhan-
del.

Cees Rutsen

Droge voeten op vrije grond; de geschiedenis van West-
Friesland en Kennemerland.
Een boek dat spreekt naar mijn hart. Geen droge opsom-
ming van jaartallen, geen moeilijk te begrijpen woorden, 
maar een gezellige en eenvoudige manier van vertellen. 
Vaak is historie na twee, drie bladzijden al zo vermoeiend 
dat men zegt, morgen maar weer verder. Bij het lezen van 
‘Droge voeten’ van onze oud-plaatsgenoot Henk Komen 
is dat anders. Wie in dit boek begint kan het moeilijk even 
wegleggen. Henk Komen heeft de juiste manier gevon-
den om heel veel droge historie op de juiste manier op te 
dienen. Een zeer aanbevolen boek met 224 pagina’s en 
ruim 130 foto’s, prenten en kaarten. Het boek is verkrijg-
baar bij de Langedijker boekhandel.

Jan IJff

Boekbespreking
door redactie
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Tekening van J .Broos; Epen 10 mei 1940 om vier uur in de ochtend . Op het vliegveld 
Bergen met vliegtuigen Fokker G1 . Duitse vliegtuigen zetten net de aanval in .



Amerikaanse windmolen, welke vroeger de 
Noordscharwouder polder bemaalde, is zeker één van de 
meest gefotografeerde plekjes van Noord-Scharwoude 
geweest. De plaats waar deze molen stond was even ten 
zuiden van de tegenwoordige Roskamsluis. Op de foto 
staat hij nog vrij eenzaam aan de voet van de dijk van de 
polder Heerhugowaard. We zien rechts nog een stukje 
van de Noordscharwouderpolder.
Door de aanleg van de Westerweg 
kwam de molen aan een vrij druk-
ke verkeersweg te staan. Honder-
den auto’s passeerden en veel 
automobilisten stopten om van 
deze toch wel vrij bijzondere molen 
een plaatje te maken.
Natuurlijk heeft deze molen daar 
niet altijd gestaan, maar heeft hij 
een paar voorgangers gehad. In het 
kort moeten we dan de geschiede-
nis even napluizen, hoe, wat en 
waarom.

Bergeswerc
We moeten terug gaan naar de tijd 
dat de Heerhugowaard, “de Groote 
Waert” genaamd, nog een groot en 
soms wild water was. Zo tegen de 
dijk aan bij Noord-Scharwoude 
was een vrij ondiep gedeelte met 
daarin enkele eilanden, stukken 
land dus die droog vielen. In het 
jaar 1343 wordt in oude documen-

ten al over verhuur van deze eilan-
den gesproken, die echter toen de 
naam van “Bergeswerc” droegen. 
Welke de datum is van de grote 
inpoldering van dit gebiedje is niet 
precies aan te geven, maar enkele 
Noordscharwouders waren wel zo 
slim om een dijkje om dit gebied te 
maken. Iets wat een behoorlijke 
landaanwinst betekende. Een inpol-
dering heeft echter wel gevolgen, 
namelijk dat ook de water stand op 
peil moet worden gehouden.

De eerste molens
Het is eerst in het jaar 1754 dat 
gesproken wordt over een molen. 
Het werd een type dat in die tijd 
nogal vaak werd gebruikt, namelijk 
een schepradmolen. Het water 
behoefde in die tijd nog niet zo 
hoog te worden ‘’opgetild’, zodat 
een scheprad voldoende was. In 
later tijd, toen het land lager kwam 
te liggen en het water hoger werd, 
kwam de vijzelmolen in gebruik. 

Een vijzel, een soort houten kurkentrekker, trekt het 
water veel hoger op. Verder is bekend dat de scheprad-
molen werd vervangen door een wipwatermolen. 
Plaatselijk werd dit soort molens een kap- of kotmolen 
genoemd. De al genoemde vijzel in deze molen was een 
enorme verbetering. Van deze molen, die in 1855 werd 
geplaatst, is nog een mooie foto bewaard gebleven. 

Die mooie molen
door Jan IJff

28 Oktober 2002

De personen op de foto zijn v .l .n .r . 1 .A .Barten, 2 .J .Kliffen, 3 .A .Barten de sluiswachter, 
4 .F .Moeijes, 5 .IJ .Kaan . De sluiswachter poseerde hier met het polderbestuur .

De mooie oude molen die gesloopt is in 1916 .



Jammer genoeg werd deze prach-
tige molen in 1916 gesloopt. Als we 
daar nu over zouden moeten beslis-
sen dan zou het zeker anders zijn 
gegaan.
Toch moeten we echter niet te vlug 
oordelen, want om zo’n molen te 
onderhouden is geld nodig. De 
dorpskassen waren vaak leeg en 
over enkele guldens kon uren lang 
worden gepraat. Met de kas van 
het polderbestuur zal het niet veel 
anders zijn geweest. Geen wonder 
dat men dacht, weg met dat ouwe 
ding. Maar jammer blijft het.

De moderne tijd
Men ging modern doen. Er werd 
voor de bemaling een zogenaamde 
zuiggasmotor aangeschaft. Deze 
was ook geen lang leven bescho-
ren, want in het jaar 1922 werd een 
Amerikaanse- of Hercules wind-
molen geplaatst. Om te zien een 
bijzondere molen, wat wel bleek uit de belangstelling van 
de automobilisten. Blijkbaar heeft deze molen goed vol-
daan want deze heeft het volgehouden tot het einde van 
het bestaan van de polder. Sinds de tijd van inpoldering 
kreeg het gebied de naam van Noord scharwouder polder. 
Het was toch wel een bijzonder gebiedje wat zeer rijk was 
aan viswater.
Ook na de droogmaking van de Heerhugowaard in het 
jaar 1629 bleef het kleine poldertje zijn eigen bemaling 
verzorgen en hield het zijn eigen 
waterpeil. Dit duurde totdat het 
gehele gebied werd verkaveld en 
de bemaling door Heerhugowaard 
werd overgenomen. Het bleef ech-
ter altijd nog Noordscharwouder 
en later Lang edijker gebied, wat 
duurde tot de laatste grenswijzi-
gingen van enkele jaren geleden. 
Het is dus thans Heerhugowaards 
gebied geworden. Wat ons nu nog 
rest is dat wat het Altongebied 
wordt genoemd en dat we ’s 
avonds in het roodgele licht zitten 
wat dit gebied uitstraalt.
Wat we niet moeten vergeten is het 
kleine natuurgebiedje, met in het 
midden een meertje. Als dit met 
rust wordt gelaten blijft het een 
prachtig vogelgebied, met wat 
bomen en riet langs de kanten. Ook 
dit is te zien in de voormalige 
Noordscharwouderpolder.

Die mooie molen
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De veel gefotografeerde Amerikaanse windmolen in later jaren .

Een mooi natuurgebiedje ligt nog in de voormalige polder .



Een dubbele achternaam,
hoe kwam dat?

door Cor Oudendijk

30 Oktober 2002

Een dubbele achternaam, dan denk je al gauw aan 
iemand van adel. Toch is dat in de meeste gevallen niet 
het geval. Soms dreigde een familienaam in de mannelij-
ke lijn uit te sterven en werd moeders naam toegevoegd. 
We kennen in West-Friesland zo combinaties als 
Groenewoud Kramer, Oostwoud Wijdenes en Wijdenes 
Spaans. In ons vorige blad kwam de naam Van der Zon 
Brouwer voort uit dankbaarheid van Van der Zon die de 
naam Brouwer van zijn pleegouders aan zijn naam toe-
voegde. Er is evenwel ook de mogelijkheid van dubbele 
namen bij ‘voorkinderen’, oftewel kinderen die werden 
geboren voordat de ouders getrouwd waren. Vaak wer-
den deze kinderen bij een huwelijk alsnog ‘geëcht’ en 
kreeg het kind of de kinderen alsnog de naam van de 
vader. Jammer genoeg werden kinderen uit buitenechte-
lijke relaties daar vaak op aangekeken, terwijl ze er toch 
niets aan konden doen.

De naam Nol Pover
In Langedijk, met name in Zuid-Scharwoude, bestond 
lange tijd de dubbele naam Nol Pover. Daarnaast liepen 
er ook mensen rond die gewoon Nol heetten, maar ook 
de achternaam Pover bestond. Ik wilde hier toch eens wat 
meer over weten, temeer omdat ik ooit een foto kreeg van 
wijlen Aldert Nol Pover (geboren in 1899) waarop hij 
afgebeeld staat als klein jochie met ouders en zusje.
Een zoektochtje in het Regionaal Archief te Alkmaar 
leverde een paar interessante dingen op. Hieronder wil ik 
in het kort weergeven hoe de dubbele achternaam in de 
wereld kwam. In eerste instantie had ik alle Nollen en alle 
Povers opgeschreven, maar dat zou geen leesbaar verhaal 
opleveren. We gaan dus in rechte lijn door de familie 
heen.

De zoektocht begon verrassenderwijs in Sint Pancras. 
Daar bleken zo’n twee eeuwen geleden nogal wat men-
sen te wonen die zowel Nol als Nollen werden genoemd. 
Het zal dus goed mogelijk zijn dat de achternaam afkom-
stig is van de buurtschap De Nollen tussen Sint Pancras 
en Oudorp.
We beginnen bij Jacob Aldertszn Nol, geboren/gedoopt 
op 26 november 1809 in Sint Pancras. Hij was een zoon 
van Aldert Pieterszn Nol of Nollen en Jantje Jacobs 
Schoon. Jacob kwam uit een gezin van vijf kinderen 
waarvan hij de middelste was. De vader van Aldert, 
Pieter Arijszn, werd nog voluit Nollen genoemd. In de 
volgende generaties blijft het beperkt tot Nol.
Jacob kreeg op een gegeven moment verkering met 
Trijntje Pover uit Zuid-Scharwoude, dochter van Jan 
Pover en Hester (ook wel Ester) Blom. De verkering 
mondde uit, zoals natuurlijk wel vaker gebeurde, in een 
zwangerschap. Het feit dat Jacob ten tijde hiervan afwe-
zig was zal te maken hebben gehad met zijn militaire 

plicht op dat moment. Het is niet ondenkbaar dat Jacob, 
die te boek staat als kanonnier bij de Rijdende Batterij no 
10 in Helvoirt, vanwege mobilisatie was opgeroepen. Net 
in die tijd speelde namelijk de Belgische onafhankelijk-
heidsstrijd. 
Op 26 maart 1834 beviel Trijntje Pover, dienstmaagd en 27 
jaar oud, van een zoon. Omdat Trijntje niet gehuwd was 
werd de aangifte van geboorte gedaan door haar vader 
Jan Pover en Arie van Twuyver. Deze laatste deed dat op 
verzoek van de vroedvrouw Jacoba Smit uit Noord-
Scharwoude. Het kind werd Alderd Nol Pover genoemd. 
De achternaam van vader Jacob Nol werd dus min of 
meer als tweede voornaam gebruikt. Kennelijk zag Jacob 
kans om tussendoor naar Langedijk te komen, want op 22 
maart 1835 vond het huwelijk plaats tussen hem en 
Trijntje. Kleine Aldert (de ‘d’ aan het eind bij zijn geboor-
te was fout) was toen bijna een jaar oud. Op 7 december 
van datzelfde jaar kreeg Aldert een broertje dat Jan werd 
genoemd. Kleine Jan heette alleen Nol van zijn achter-
naam. Vader Jacob was op dat moment nog steeds kanon-
nier in Helvoirt. In de jaren daarna dienden zich nog 
meer kinderen aan die allen de naam Nol kregen. Aldert 
bleef evenwel te boek staan als Aldert Nol Pover.

Aldert Nol Pover kreeg verkering met Antje Heneweer. 
Op 28 april 1861 trouwden zij in Zuid-Scharwoude. 
Opvallend in de huwelijksakte is dat Aldert (weer met 
een ‘d’) als onechte zoon van Trijntje Pover wordt 
genoemd. Zijn vader Jacob Nol is getuige en wordt 
genoemd als ‘gehuwd met de moeder van den bruidegom’ 
terwijl toch duidelijk is dat Jacob wel de vader van Aldert 
moet zijn geweest. De huwelijksakte is door diverse men-
sen ondertekend, maar niet door de bruidegom Aldert en 
zijn moeder. Beiden verklaarden niet te kunnen schrijven.
Een ander bewijs van natuurlijke broers is het huwelijk 
van Alderts zuster Jantje met Nicolaas Anslijn in 1874. De 
getuigen van Jantje zijn Jan Nol, broeder en buur en 
Aldert Nol Pover natuurlijke broer. Ook toen wist men 
kennelijk weer geen raad met de dubbele naam want de 
ambtenaar streepte later ‘Nol’ weer door.
Het huwelijk van Aldert Nol Pover en Antje Heneweer 
bracht vijf kinderen voort; Trijntje in 1862, Ester in 1864, 
Jacob op 29 september 1865, Neeltje in 1866 en Grietje in 
1870. De eerste drie kregen weer de achternaam Nol 
Pover mee, de andere twee staan als Nol in het geboorte-
register. De vernoeming van Ester kan verwijzen naar 
Alderts grootmoeder van moeders kant Ester of Hester 
Blom. Vader Jacob werd trouwens ook trouw vernoemd.
Bij de geboorteaangiften werd overigens vader Alderd 
(met een ‘d’) geschreven met een ‘t’. Pas op 29 januari 
1884 werd een uitvoerige acte opgemaakt waarin de ‘t’ 
weer gewijzigd werd in een ‘d’. De verschrijving bij zijn 
geboorte heeft hem dus altijd achtervolgd.



Jacob Nol Pover trad op 12 mei 
1889 in het huwelijk met Trijntje 
Klingeler, dochter van Pieter 
Klingeler en Aaltje Hoogwater. 
Getuige bij dit huwelijk was onder 
anderen de al genoemde Nicolaas 
Anslijn, oom van Jacob. 

Hun eerste kind was een zoontje 
dat traditiegetrouw naar Jacobs 
vader werd genoemd. Het jochie 
dat op 10 juni 1890 werd geboren, 
verdronk triest genoeg op achtjari-
ge leeftijd in augustus 1898. Jacob 
en Trijntje hadden toen alleen nog 
hun dochtertje Aaltje over die op 3 
juni 1896 was geboren. Gelukkig 
kwam er nog een tweede Aldert op 
18 augustus 1899. Al deze perike-
len heeft Trijntje Pover, overgroot-
moeder van de kinderen, nog mee-

gemaakt. Zij overleed op 9 december 1903 op de hoge 
leeftijd van 95 jaar.

Aaltje Nol Pover trouwde op 13 maart 1919 met Klaas 
van Dijk uit Noord-Scharwoude, zoon van Pieter van 
Dijk en Teunisje Wortel. Klaas van Dijk bekleedde later de 
functie van wethouder van Langedijk.

Aldert Nol Pover trouwde op latere leeftijd met Marie 
Groot en heeft heel lang gewoond aan de Dorpsstraat in 
Zuid-Scharwoude. Het huis stond op de hoogte van de 
Eendrachtstraat tussen de straat en het water van de 
Voorburggracht. Het echtpaar kreeg geen kinderen zodat 
mag worden aangenomen dat de naam Nol Pover heeft 
opgehouden te bestaan. Aldert en Marie staan bij het reis-
clubje voor in dit blad. Heel lang is Aldert lid geweest 
van de fanfare Kunst na Arbeid waar hij de sopraansax 
bespeelde. Hij stond bekend als een rustig man hetgeen 
bleek uit een rijm die mijn vader ooit maakte bij een jubi-
leum van genoemde fanfare:
 A dat is Aldert, mijn buurman reeds lang .
 Hij zegt nooit zoveel, maar gaat rustig zijn gang .

Toen het huisje van Aldert en Marie gesloopt werd 
 verhuisden zij naar Grenswoude. Marie overleed vrij snel 
daarna, maar Aldert overleefde haar nog vele jaren.

Aldert Nol Pover in de schuit achter zijn huis
voordat dit werd verbouwd .

Het huis verdween bij de verkaveling begin jaren ‘70 .

Een dubbele achternaam, hoe kwam dat?

 Oktober 2002 31

Jacob Nol Pover (1865) en zijn vrouw Trijntje Klingeler
met hun beide kinderen Aaltje (1896) en Aldert (1899) .

De foto moet kort na 1900 zijn genomen .



Inleiding
In ’t Regthuis bevinden zich twee handgeschreven docu-
menten van de kerkenraad der Nederlands Hervormde 
Gemeente te Zuid-Scharwoude. In een keurig handschrift 
doet Ds. A.G.Reede een boekje open over de moeilijkhe-
den die in het kleine en hoogstwaarschijnlijk vredige 
dorp in de 19e eeuw plaatsvonden. In een dorp waar 
iedereen elkaar kende en alles van elkaar wist had in 1887 
een mini-opstand plaats in de kerkelijke hervormde 
gemeente.

Ned.Herv.Kerk in beroering
Van ouds waren de gezinnen trouw in hun geloof. Men 
las twee keer per dag uit de bijbel, ging ter catechisatie en 
zondags werd goed naar dominee’s preek geluisterd, 
liefst twee keer per dag. Keerzijde van dit geloof in de 
waarheid was, dat het de mensen onbuigzaam maakte. 
Het woord was waarheid en daar viel niet mee te spotten. 
Die eigenschap maakte dat kerkelijk ruzies finaal, maar 
ook fataal uit de hand konden lopen. 
Na de Franse revolutie begon het al te gisten, maar in 
1834 barstte de bom. In Ulrum ontstond een nieuwe kerk, 
bekend geworden onder de naam ‘de Afscheiding’. Eerst 
nog verboden en dus kregen aanhangers boetes en 
gevangenisstraffen opgelegd, maar in 1839 werd bij 
Koninklijk Besluit de Christelijk Afgescheiden Gemeente 
erkend. Vanaf nu kreeg deze gemeente steeds meer aan-
hangers van hen die de zuiverheid van de leer in de preek 
misten. Dit waren de orthodoxen onder de Ned. 
Hervormden.

Gevolgen in de Langedijk
Ook in Broek vond de nieuwe stro-
ming aanhangers. In 1841 stichtte 
men een nieuwe gemeente, zeer 
tegen het zere been van burge-
meester Jan de Boer en de 
Hervormde gemeente. Na geweld-
dadigheden en tegenwerking richt-
te men op 5 juli 1841 een request 
(verzoek) aan de koning. Na aan-
vankelijke afwijzing, gevolgd door 
een tweede request, werd op 19 
november 1841 bij Koninklijk 
Besluit de Christelijk Afgescheiden 
gemeente ook in Broek erkend.
Maar dat was nog niet alles. In die 
tijd vormden Broek en Zuid-
Scharwoude één kerkelijke 
gemeente. Voor beide gemeenten 
had men één predikant en in 1858 
stierf Ds. J.Bouritius van Lon. De 
ongehuwde kandidaat S.P.Heringa 
volgde hem op. De onderlinge ver-

standhouding tussen beide gemeenten was echter niet zo 
best. Broek was uitgesproken orthodox en Zuid-
Scharwoude helde meer en meer over naar het in opkomst 
zijnde modernisme. Ds Heringa was één van die aanhan-
gers. Na veel geharrewar en ruzies over allerlei zaken 
werd uiteindelijk besloten beide gemeenten te scheiden, 
wat op 16 april 1859 bij Koninklijk Besluit werd bekrach-
tigd. De vrijzinnige Ds.Heringa werd in Zuid-Scharwoude 
predikant, in Broek werd dat de orthodoxe Ds.F.Th.L.C.van 
Lingen.

Dr Abraham Kuyper en de doleantie
Aanvankelijk waren er in het vrijzinnige Zuid-
Scharwoude weinig aanhangers van de Afscheiding. Tot 
in de jaren ’80 verzet kwam tegen de kerkelijke structuur 
in de Ned.Herv.Kerk in den lande onder leiding van Dr 
Abraham Kuyper. Deze godgeleerde, geboren te 
Maassluis op 29 oktober 1837, was een veelzijdig man. 
Hij was achtereenvolgens predikant in Beesd, Utrecht en 
Amsterdam, schreef ontelbare geschriften, was journalist, 
wetenschapper en hoofdredacteur van het conservatieve 
blad ‘De Standaard’. Tevens was hij medeoprichter van 
de Anti Revolutionaire Partij en later Kamerlid. In 1880 
stond hij aan de wieg van de Christelijke Vrije Universiteit 
te Amsterdam en was daar één van de hoogleraren.In 
1886 werden 80 kerkenraadsleden, allemaal aanhangers 
van Kuyper, geschorst. Zij noemden zich ‘dolerenden’ en 
gingen tot kerkstichting over.

Roerige tijden in de Ned. 
Herv. kerk in de 19e eeuw

door Cees Rutsen

32 Oktober 2002

De Ned .Herv .kerk (Koogerkerk) zoals  deze er in de 19e eeuw uitzag .
De toren werd wegens bouwvalligheid in 1905 vervangen door de huidige .
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Gevolgen in Zuid-Scharwoude
Deze gebeurtenis had ook zijn weer-
slag in Zuid-Scharwoude, getuige 
de brieven van de Kerkenraad der 
Ned.Herv. Ge meen te aan C.Ootjers 
Azn, die op de één of andere manier 
bewaard zijn gebleven. Op 9 decem-
ber 1887 zonden Jan Bak Jzn en A.
Hartog een schrijven aan de 
Kerkenraad waarin zij, evenals in 
Amsterdam, aan de Kerkenraad als 
plicht voorstellen en tevens verzoe-
ken richtten om de reformatie der 
kerk ter hand te nemen. In ’t vrijzin-
nige Zuid-Scharwoude was daar 
natuurlijk geen sprake van en het 
antwoord liet dan ook niet lang op 
zich wachten.

Nog geen drie weken later, name-
lijk op 3 december, schrijft 
Ds.A.G.Reede, die toen predikant 
in Zuid-Scharwoude was, na 
gehouden ruggespraak met de 
Kerkenraad een brief op poten aan 
beide heren waarin ze ernstig wer-
den berispt. In deze brief zette hij duidelijk uiteen hoe zij 
zich, door zich aan te sluiten bij de revolutionaire bewe-
ging onder Dr Abraham Kuyper, in en tegenover de kerk 
zich schuldig maakten aan opstand tegen de wetten, 
besturen en reglementen van de Ned.Herv.kerk.  Al op 6 
januari 1888 kreeg Ds.Reede een brief terug maar nu had-
den Jan Bak en A.Hartog versterking gezocht. Hun brief 
werd mede ondertekend door C.Bak Jzn, C.Bak Jaczn en 
Cornelis Ootjers Azn. In hun schrijven hielden zij vol in 
hun verzet tegen en niet erkenning van de kerkelijke 
besturen. Door de Kerkenraad werd daarom geconsta-
teerd dat deze vijf personen zich openlijk hadden aange-
sloten bij een nieuwe gemeente te Noord-Scharwoude, 
zich noemende de Ned.Gereformeerde Kerk (gewoonlijk 
de dolerende geheten) en alzo alle banden met de Ned. 
Herv. Kerk hadden verbroken. En passant werd geno-
teerd dat Klaas Kliffen Kzn te Zuid-Scharwoude zich ook 
zou hebben aangesloten bij de nieuwe gemeente, aange-
zien hij aldaar zijn kind door de heer P.van Son, afgezet 
predikant te Amsterdam, had laten dopen.

Poging tot verzoening
Op 9 januari 1888 werd er in Noord-Scharwoude door de 
gereformeerde gemeente een openbare samenkomst 
gehouden, die onder leiding stond van de heer P.van Son. 
Ds. Reede was hiervoor ook uitgenodigd om de zaak van 
de zes afvallige leden mondeling te bespreken, maar dat 
werd ‘beantwoord door weigering van alle besprekingen en 
later door vuigen laster van personen’ . Hier werd gedoeld op 
het oproer wat die avond in Noord-Scharwoude plaats 
vond. Nadat Ds. Reede was vertrokken brak er een waar 

oproer los tussen voor- en tegenstanders. Er werd met 
bijbels en kerkboeken gegooid, straatstenen vlogen door 
de ruiten en Ds. Van Son moest tenslotte zelfs met een 
schuitje naar de Spoorstraat worden gebracht om van-
daar het station te bereiken in Noord-Scharwoude. Zelfs 
de burgemeester en de veldwachter moesten er aan te pas 
komen om de orde te herstellen. Alzo was een poging tot 
verzoening op een faliekante mislukking uitgelopen.

Veroordeling en uitspraak
Aangezien elke weg was afgesneden om de “door hen 
begane verkeerdheden door raadgeving en terechtwijzing in den 
geest van broederlijke liefde uit de weg te ruimen” werd vol-
gens een hele reeks artikelen van de kerkelijke reglemen-
ten recht gesproken.
Verklaard werd dat genoemde zes personen:
-1 schuldig werden bevonden aan verstoring van orde 

en rust en aan verbreking der bij hun bevestiging als 
lidmaten gedane beloften en dien tengevolge,

-2 vervallen van bevoegdheid tot het uitoefenen van 
kerkelijke rechten en het aanvaarden van kerkelijke 
bedieningen voor onbepaalde tijd.

-3 Ontzet van het lidmaatschap der Nederlands 
Hervormde Kerk.

De beslissing werd openbaar gemaakt in de Kerkelijke 
Courant, weekblad van de N.H.kerk. Op 13 februari 1888 
werd dit “vonnis” bekrachtigd en ondertekend door 
A.G.Reede, predikant, C.Voerman, Kl.Zeeman en Jacob 
Pluister, ouderlingen en Cornelis Berkhouwer en Pieter 
Molenaar, beiden diakenen.

De Gereformeerde kerk in Noord-Scharwoude, die tot stand kwam in 1888 .
In de volksmond werd dit ‘de Fijne boet’ genoemd . Later verrees hier een
ander kerkgebouw dat weer is gesloopt voor de NMB (later ING-bank) .
Links op de foto is nog het net het pand te zien dat nu in gebruik is bij

Makelaar Jan Boontjes op de hoek van de Willem de Zwijgerstraat .



Op 5 maart 1888 vergaderde de Kerkenraad nogmaals 
over de zaak. Er werd een brief opgesteld en ondertekend 
door alle leden van de raad, nu ook door Jb Kroon Jbz, 
waarin de uitspraak werd geformuleerd, conform art. 3 
van de Algemene Reglementen.

Afschriften werden, behalve aan de zes afvallige leden, 
ook gezonden aan het Klassikaal Bestuur van Alkmaar, 
aan de Minister van Staat, de Minister van Binnenlandse 
Zaken, de Minister van Justitie, aan de Burgemeester van 
Zuid-Scharwoude en aan het College van Kerkvoogden 
en Notabelen van de Herv.Gemeente te Zuid-Scharwoude. 
Bovengenoemde eindbeslissing werd tevens nogmaals 
opgenomen in de Kerkelijke Courant.

De beide brieven aan één van de zes leden, die in ’t bezit 
zijn van onze stichting, tonen aan dat dergelijke zaken in 
die tijd een grote impact hadden op het kerkelijk leven in 
een kleine gemeente als die van Zuid-Scharwoude.

Naschrift
Ten slotte nog iets over de manier waarop deze documen-
ten in ons bezit zijn gekomen. Na een sterfgeval in 

Friesland moest een woning 
worden opgeruimd. De familie 
Leijen uit Oudkarspel, die hierbij 
tegenwoordig was, vond ’t 
namelijk zonde om de brieven, 
die al bij het oud papier stonden, 
weg te doen en namen ze mee 
naar huis. Vervolgens kregen wij 
(Stichting Langedijker Verleden) 
ze en zo zijn ze na 115 jaar weer 
op de plaats waar ze geschreven 
zijn en worden ze zuinig 
bewaard in ons archief.
Zo zie je maar weer dat je nooit 
iets zo maar moet weggooien. 
Misschien levert het zelfs nog 
wel een artikeltje op voor ‘Van 
Otterplaat tot Groenveldsweid’.

Bronnen: 
 - De reeds genoemde brieven
 - Winkler Prins Encyclopedie 2e 

druk 1886
 -1 Lage Landen, hoge sprongen; 

100 jaar Rabobank
 -2 Tussen Buitenland en 

Luizeknip
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De kop van de genoemde brief welke
werd verstuurd op 5 maart 1888 .

Het bord in de Koogerkerk met 
daarop de namen van predikanten,
waaronder ook die van Ds . Reede . 

(foto Stichting Kooger Kerk) .
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Inleiding
Enkele van de prettige dingen die ik me herinner uit de 
laatste jaren van de oorlog hadden te maken met door de 
jeugd opgerichte clubs en wat serieuzere verenigingen 
die door ouderen werden geleid. Er was heel vroeg al een 
klein jongensclubje, de “Gopo-Club” die deed aan goo-
chelen en poppenkast. TMB (“The Merry Boys”, eerder 
genoemd “The Merry Band“) voerde toneelstukjes op o.a. 
in een (door de leden) netjes opgeruimde en schoonge-
maakte koolboet in de Oosterstraat te Noord-Scharwoude. 
Er werden tegen betaling van enkele centen filmvoorstel-
lingen gegeven in één van de jongensslaapkamers van 
ons huis, de ambtswoning van het hoofd van de ULO-
school tegenover het toenmalige gemeentehuis. Een oude 
bedstee diende als projectiecabine. Daar stond een soort 
toverlantaarn waar stilstaande zwart-witbeelden op film 
vertoond werden over allerlei sprookjes en vertellingen. 
Ook documentaires, zoals die over een luxueus passa-
giersschip, werden getoond, maar daar was de jeugd 
minder in geïnteresseerd. In de pauze werd gepofte maïs 
verkocht. De geldelijke opbrengst van het geheel werd 
besteed aan een nieuwe film die bij de POC (Projectie 
Onderwijs Centrale) kon worden besteld. Het adres her-
inner ik me nog: Graafseweg 1A Nijmegen. Altijd moest 
vooruit worden betaald en dat ging goed tot de laatste 
keer: Toen verdween de POC door het bombardement op 

Nijmegen. Natuurlijk verliepen al die optredens niet 
vlekkeloos. Tijdens de uitvoering van “Dieven in de 
Wachtkamer” viel een bank met patiënten achterover 
achter de coulissen. Dat was het meest geslaagde moment 
van de hele avond! Turnen deed je bij “Hercules” op het 
toneel bij zaal Tivoli van Jan de Bakker. Er bestond een 
jeugdafdeling van de schaakclub “Schaakmat” en er was 
een jeugd-voetbalclubje DSV (Door Samenwerking 
Vooruit) dat natuurlijk geen echte concurrent van DTS of 
LSVV was. Ook was er een jongensschaatsclub onder 
leiding van Piet Heidsma die een clubblad verspreidde. 
Een zelfgemaakte hectograaf produceerde kopieën van 
een met speciale “aniline-inkt” beschreven vel papier. 
Het recept ervoor kwam uit een knutselboek en de ingre-
diënten kon je kopen bij drogisterij Bakker tegenover 
smid Bos. We schaatsten veel, de winters waren toen nog 
streng...
 
De Spoorzoekers
Na de oorlog begon het verenigingsleven flink op te 
bloeien. De operettevereniging “Caecilia” oefende iedere 
week in Concordia naast ons huis en daarom kon ik de 
aria’s uit “Das Land des Lächelns” en “Die lustige 
Witwe” wel dromen. Naast JIT (Jeugd Is Toekomst) als 
jeugdvereniging was er dan “De Spoorzoekers”. Deze 
was in de zomer van 1945 opgericht door de heren 

Mienes, Mandemaker en Riekwel. 
De laatste, een evacué uit Den 
Helder, was hopman bij de 
Padvinders en keerde al spoedig 
naar Den Helder terug. Later werd 
de jeugdvereniging in feite gedra-
gen door de heer Kriek, hoofd van 
de OLS te Noord-Scharwoude, bij-
gestaan door zijn echtgenote en de 
heer Langereis, onderwijzer aan 
die school.
De club begon in de vorm van twee 
patrouilles van elk zes jongens, de 
“Kieviten” en de “Koekoeken”. Eén 
van de jongens was patrouilleleider 
en moest zijn gezag laten gelden. 
Zo leerde hij al gauw verantwoor-
delijkheid te dragen. Later kwamen 
daar de “Valken” en de 
“Houtduiven” bij, de eerste gere-
kruteerd uit de hiervoor genoemde 
TMB, zelf weer ontstaan uit jon-
gens die blaasinstrumenten leerden 
bespelen in de “Harmonie” van de 
heer Pranger.

Rechts het oude schoolhuis van de ULO in Noord-Scharwoude .
De woning werd later gesloopt t .b .v . een parkeerterrein .

Het hek rechts is nu het parkeerterrein vóór de winkel van Middelburg . 



De jeugdvereniging “De Spoorzoekers” bestond aanvan-
kelijk alleen uit jongens, maar al gauw kwamen er meis-
jespatrouilles bij na een oproep in het blad “De 
Spoorzoeker” dat geheel door leden verzorgd werd. 
Meisjes van de “Vrije Vogels” onder leiding van mw. Kriek 
en mej. Vader sloten zich aan bij de vereniging. 

De idealen van de padvinderij speelden een grote rol. 
Kamperen en natuurstudie stonden hoog in het vaandel. 
Ook werden enkele rituelen overgenomen. Op bijeenkom-
sten moesten verkennersstokken meegenomen worden en 
waren er vlaggenceremonieën. Er werd natuurlijk veel 
gezongen. Gewone schoolliedjes, maar ook trekkersliedjes 
en liedjes voor bij het kampvuur. Op clubavonden werd 
zang soms door viool of accordeon begeleid. Gitaar en 
accordeon (enkele meisjes waren lid van “Con Animato”) 
werden op kampeerfestijnen ter opvrolijking van het “pie-
pers jassen” of ter begeleiding van het volksdansen (het 
“hupsen”) meegenomen. Insignes werden niet uitgereikt; 
in plaats hiervan kwamen kaarten waarop je aantekenin-
gen kon halen.  Even leek het erop of de hele club was een 
afdeling van de padvinderij geworden, maar de padvin-
dersuniformpjes vond men te militaristisch en ook de ver 
doorgevoerde scheiding der seksen vond men niet reëel. 
De Spoorzoekers gingen hun eigen weg, maar het ontbre-
ken van een ondersteunende landelijke organisatie bleek 
wel een handicap. Toch heeft de vereniging het nog betrek-
kelijk lang vol gehouden en generaties van oud-leden 
denken met veel plezier en ook weemoed terug aan de tijd 
van hun lidmaatschap.
Het zoeken naar een ondersteunende landelijke organisa-
tie begon al vroeg. Om het accent sterker op natuurstudie 

te leggen werd contact gezocht met de NJN (Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie), een vereniging die nog 
steeds bestaat en in betrekkelijke welstand verkeert. Enkele 
activisten werden uitgenodigd op een propagandabijeen-
komst en in het voorjaar van 1947 werd besloten om een 
afdeling Langedijk op te richten. De oorspronkelijke 

jeugdvereniging bleef daarnaast 
bestaan en heeft het uiteindelijk lan-
ger volgehouden dan de Langedijker 
NJN-afdeling. Die werd na een aan-
tal jaren weer officieel opgeheven. 
Tot die tijd diende “De Spoorzoeker” 
als officieel orgaan van de oorspron-
kelijke club en als plaatselijk mede-
delingenblad van de NJN. 

Het clubblad
In een van de eerste “Spoor zoekers” 
lees ik hoe de Kieviten en Koekoeken 
de beschikking kregen over het 
clubhuis van de ijsclub Volharding 
op een eiland bij ‘t Waardje. Het 
clubgebouw werd gedurende de 
zomer voor de nog jonge vereniging 
belangeloos door de heer Kuilman 
ter beschikking gesteld. Later kon 
het hele eiland gehuurd worden. 
Dat was prachtig oefenterrein om te 
leren kamperen! Enthousiaste ver-
slagen van de belevenissen op het 
eiland verschenen later in het club-
blad. Er werd eten gekookt, stok-
brood gebakken, geroeid, gekanood 

en er werd geoefend in reddend zwemmen, touwknopen, 
seinen en spoorzoeken. Natuurlijk was er ook een kamp-
vuur. Een muggenplaag behoorde tot de minder aangena-
me ervaringen. Nu zijn het logboek van de Kieviten en het 
cluborgaan “De Spoorzoeker” praktisch de enig overge-
bleven bronnen van informatie over de activiteiten van de 
vereniging. We vinden in het clubblad een scala aan 
rubrieken. Af en toe was er een “peptalk” om nieuw leven 
in een langzaam wegsukkelende vereniging te blazen. 
Regelmatig verscheen een stukje over natuurhistorie waar-
in gewezen werd op de dingen die je op die tijd van het 
jaar in de natuur kon waarnemen, soms vergezeld van een 
wijze les. Zoals het stukje ‘LENTE’ uit de aflevering van 6 
april 1946 van de hand van “Grijze Uil” Johan Mandemaker 
dat begint met: 
“Het is nu volop lente. Hebben jullie Zondag al die schol-
eksters of bonte pieten of ook, zoals ze hier genoemd wor-
den, “luwen” gezien? Tepiet, tepiet, tepiet, tepiet, heel 
vlug en eindigend in een roller is hun voorjaarsroep.“
En hij eindigt met: “Oren open en kijk uit je ogen!“
In de rubriek Patrouillenieuws werd mededeling gedaan 
over tijd en plaats van de patrouilleavonden en wat er zoal 
meegenomen moest worden, bijvoorbeeld een verkenners-
stok of een stuk touw om knopen in te leggen.

De Langedijker jeugdvereniging “De Spoorzoekers” in de eerste jaren na de oorlog
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Terug van excursie in december 1946;
v .l .n .r .: Rita Kriek, Jan Keizer, Klaas Klinkert, Tini Deutekom en Annie Smit .



De Langedijker jeugdvereniging “De Spoorzoekers” in de eerste jaren na de oorlog

 Oktober 2002 37

In de loop van de tijd zijn er heel 
wat patrouilles geweest. Ze hadden 
allemaal vogelnamen: Kieviten, 
Koekoeken, Valken, Houtduiven, 
Sperwers, Spechten, Reigers, 
Karekieten... Patrouilles werden 
weer samengevoegd in troepen of 
groepen. De groep oudsten organi-
seerde in het winterseizoen debat-
avonden en lezingen over actuele 
onderwerpen waarbij sprekers van 
buiten of uit eigen kring optraden. 
Er werd ook veel vergaderd waarbij 
de emoties soms hoog opliepen. 
Buiten act ivi teiten waren er natuur-
lijk ook. Verslagen hiervan versche-
nen in het clubblad. Regelmatig 
was er sportnieuws. In het begin 
werden voetbalzeventallen samen-
gesteld, waarvan de eerste dateert 
van 9 maart 1946. Later kwamen er heuse elftallen. 
Gespeeld werd tegen J.I.T. uit Broek en J.G.O.B. uit Winkel.

Maart 1946 . De Kieviten bij ‘De Volharding’ .
V .l .n .r . Dick Mienes, Wim Stam, Dick Schermerhorn,

Jan Keizer, Ger Kalverdijk en Herman Kuiper .

Het verslag van Dick Mienes in het nummer van 23 maart 
1946 begon als volgt: “Een zonnige middag, een grote 
menigte Spoor zoeker supporters (ongeveer vijf!!!), en ten-
slotte een 5-2 overwinning voor ons, was de aanblik van 
de spannende (!) voetbalwedstrijd De Spoorzoekers-J.I.T.“
Overigens waren er ook voetbal-, handbal-, korfbal-, vol-
leybal- en trefbalwedstrijden tussen de patrouilles onder-

ling, maar de belangstelling voor korfbal was niet zo groot.  
In 1947 werd er een groot zwemfestijn bij de strekdam op 
het Waardje georganiseerd, tegenover het voormalige 
zwembad “De Volharding” waar altijd zo trots een vlag 
wapperde. Er werd in de volgende categorieën gezwom-
men: 
1. Meisjes van 15 jaar en ouder:  80 m.
2. Jongens van 15 jaar en ouder:  100 m.
3. Meisjes van 10 t/m 14 jaar: 50 m.
4. Jongens van 10 t/m 14 jaar: 80 m.
5. Prestatietocht voor alle leden die mee willen doen. Dit 

is een tocht om de strekdam die in een bepaalde tijd 
moet worden afgelegd. Het eerste meisje en de eerste 
jongen die aankomen ontvangen een prijs.

6. Wedstrijd voor ouden van dagen, d.w.z. voor de leiding 
met hun echtgenoten. (ouderwetse badpakken geen 
bezwaar.)

De uitslagen stonden in het volgende nummer van “De 
Spoorzoeker”. Ondanks het minder mooie weer was het 
een groot succes. Er waren 40 deelnemers, maar over de 
wedstrijd voor de “ouden van dagen” geen woord!  
Hoogtepunten in het clubleven waren de Pinkster- en 
zomerkampen waaraan de meeste oud-leden onvergete-
lijke herinneringen bewaren. Verslagen en nabeschouwin-
gen getuigen van het enthousiasme onder de deelnemers. 
Pinksterkampen werden georganiseerd door een speciale 
“pikaco” waarin naast enkele ouderen ook jongens en 
meisjes zitting hadden. Er moest veel gedaan worden. 
Omdat de belangstelling groot was en tenten schaars 
waren werden naast de klassieke huisjestenten ook leger-
tenten ingezet. Die waren er nog wel. Aan de hand van een 
lijst moest iedereen zijn standaarduitrusting in orde bren-
gen en er werd een tentindeling gepubliceerd. Een kook-
ploeg van ouderen verzorgde de maaltijden, maar de jon-
gelui hadden corvee volgens een van te voren vastgesteld 
schema. Aardappels moesten worden geschild en de vaat 
gewassen, maar er moesten ook zakken genaaid en met 
stro gevuld worden om op te slapen!

Pinksterkamp 1947 op de Paardenhemel in Groet .



Het was niet altijd stralend weer, zoals uit sommige versla-
gen bleek. De administratie was een probleem want er 
moest niet alleen geld worden opgehaald, alles was in 1947 
ook nog op de bon:

“= B O N N E N =
Volgende week Donderdag 22 Mei worden de nieuwe bon-
nen bekend gemaakt voor de volgende 14 dagen. 
Verschillende meisjes zullen de deelnemers van dit Pika 
langs gaan om de benodigde bonnen op te halen. Willen 
diverse moeders zo goed zijn deze voor ze klaar te leggen, 
opdat ze de wijk vlug kunnen afwerken (niet zo lang bab-
belen dames). Donderdag- en Vrijdagavond zullen deze 
meisjes langs U komen.

BENODIGDE BONNEN: 
Brood: 24 ons, dus 3 broden, 3 bonnen van 8 ons dus. Wie 
meer kan missen geeft meer. Wie minder kan missen min-
der.
Melk: 2 liter. Op de A-kaarten (volwassenenkaarten) zitten 
2 literbonnetjes.
Boter: Genoemde meisjes bonnenophaalsters komen ook 
bij U om een half ons boter voor de jus. Gelieve dit ook 
klaar te leggen. Voor 1 maaltijd moet brood meegenomen 
worden. Voor boter en broodbelegsel moet je zelf zorgen.“
Er waren in die tijd géén kampwinkels!

En wat denkt U van het volgende?

“B o t e r ! !
Voor de 2 warme maaltijden is boter nodig voor de jus. Om 
nu te zeggen: elke deelnemer moet hiervoor een bepaalde 
hoeveelheid inleveren is bijna onmogelijk. Zijn er onder de 
leden niet waar ze thuis zelf een koe hebben? Aan deze 
zouden we graag het verzoek willen richten of zij ons niet 
aan wat boter of margarine kunnen helpen. Vanzelfsprekend 
tegen betaling. Zij die ons willen helpen willen het wel 
even opgeven voor Woensdag 14 Mei bij een van de leden 
van de Pikaco.“ In het augustusnummer van 1947 stond 

het verslag van het zomerkamp te Lunteren, geschreven 
door Arie Rus. Zoals sommigen zich zullen herinneren 
was de zomer van 1947 heel heet. Vandaar een veelvuldig 
bezoek aan het zwembad. Een boerin zag het groepje 
Spoorzoekers transpirerend en met de tong op de schoe-
nen voorbij stiefelen (niet zij maar het groepje) en bood 
iedere wandelaar een beker heerlijk koele melk aan. De 
warme avonden waren gevuld met romantische gitaarmu-
ziek (Mexico Way, Mood, Indigo ...). Een hooiberg nodigde 
uit om in te klimmen. Je lag lekker zacht boven in het hooi. 
De plaatselijke jeugd kon het pootje baden in de beek maar 
matig waarderen. Er werd gekampeerd in een boerderij. 
Op de deel beneden sliepen de jongens. Er was een boven-
verdieping waar de meisjes de nacht doorbrachten. Een 
belangrijke activiteit was het maken van propaganda. Bij 
het eenjarig bestaan van het clubblad dat altijd gestencild 
ter wereld kwam werd nu een als normale krant gedrukt 
colportagenummer gemaakt. Verleden, heden en toekomst 
van “De Spoorzoekers” werden uit de doeken gedaan, 
maar het nummer bevatte ook de normale rubrieken. Zo 
werd door één der deelneemsters aan het tweede zomer-
kamp op de Paardenhemel te Groet (1946) een humoris-
tisch verslag van de laatste warme maaltijd, het “galgen-
maal” gemaakt. Het tweejarig bestaan van de Spoorzoekers 
werd groots gevierd met een propaganda-avond in Zaal 
Tivoli. Eigenlijk was het meer een propaganda-avond voor 
de N.J.N. Datum: 31 oktober 1947. Hieronder een “voort-
gangsverslag” in de Spoorzoeker van 15 oktober 1947 van 
de hand van Dick Mienes:

“DE PROPAGANDA-AVOND .... al bijna uitverkocht

Alsjeblieft! Wie had dat nu gedacht!!?? Ik zal je vertellen 
hoe het gegaan is. Vorige week Dinsdag zijn het bestuur en 
nog 4 andere leden bij elkaar gekomen, namen ieder een 
aantal kaarten en gingen vol moed naar de ouders, leden 
en donateurs toe, om de kaarten aan de man te brengen. 
Het resultaat van deze avond was .... 166 kaarten verkocht. 
Hiermee was dus de helft van de zaal reeds bezet. Maar dit 

was nog niet alles. Zo in de loop van 
de week verkochten we ook nog 
wat kaarten en Zaterdag hadden we 
bij de lagere school in Oudkarspel 
en bij de Ulo-school in Noord-
Scharwoude ook nog aardig wat 
succes. Zodoende zijn er op het 
ogenblik nog maar ± 75 plaatsen 
over. Het is dus niet de moeite deze 
nog onder alle leden te verdelen; 
daarom is er dan ook WOENSDAG-
AVOND GEEN BIJEENKOMST 
VAN ALLE LEDEN. De 75 kaarten, 
die nu nog over zijn, zijn verdeeld 
onder: Betty Deutekom, Rita en 
Wim Kriek, Joop Mol, Nelly Wa -
genaar, Jan Keizer, Klaas Klinkert, 
Dick Mienes, J. Mandemaker, Arie 
Rus, boekhandel Mienes Zuid-
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Pinksterkamp op de Paardenhemel in Groet in 1950 .
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Schar woude, boekhandel Otto Broek op Langendijk. 
Natuurlijk moeten we deze kaarten ook nog zo gauw 
mogelijk kwijt. Alle leden moeten daarom evengoed aan 
deze en gene vragen of ze een kaart willen hebben. 
Verkoop je dan een of meer kaarten, dan kun je deze halen 
bij een van de bovengenoemden. Dus doe je best. Er mag 
geen plaats leeg blijven de 31ste October! 
N.J.N. hoog!“

In het volgende nummer van 29 oktober verscheen het 
bericht dat de propaganda-avond totaal was uitverkocht. 
Jan Keizer verrichtte als voorzitter van de NJN afd. 
Langedijk de opening en de heer Mandemaker sprak een 
propagandistisch woord. De film “Texel, de parel der 
Waddeneilanden” werd vertoond en het slotwoord werd 
uitgesproken door burgemeester Schelhaas. De program-
mapunten werden afgewisseld met muziek waarbij Betty 
Deutekom en Nel Wagenaar met de accordeon de gitaar-
muziek van Jan Moraal moesten begeleiden. Ikzelf 
werd er op het laatste moment ook bij gevraagd 
om de gitaar te mishandelen, maar de valse tonen 
drongen waarschijnlijk niet tot het publiek door. 
Eén van de nummers herinner ik me nog: roman-
tische marsmuziek van Schubert!
De avond werd een doorslaand succes, maar er 
werd slechts een summier verslag van gemaakt.
Het blad “De Spoorzoeker” had geen advertenties 
behalve in speciale colportagenummers. Wel werd 
in het nummer van 1 december 1945 een soort 
advertentie ludiek gebracht. Daar stond een 
gedicht getiteld “Onze Advertenties” van Herman 
Kuiper. Af en toe werden N.J.N.-artikelen aange-
prezen. In het nummer van 16 oktober 1948 ver-
scheen van de hand van Jopie Mol de aanmoedi-
ging om toch vooral te kopen. De nummers van 3, 
17 en 31 januari 1948 werden gekenmerkt door een 
felle pennenstrijd tussen Herman Kuiper en Jan 

Keizer over het gebrek aan samenwerking tus-
sen de N.J.N. afd. Langedijk en De Spoorzoekers 
wat er de oorzaak van zou zijn dat een reünie-
Pinksterkamp van de Spoorzoekers niet door 
kon gaan. Er was namelijk ook een 
Districtspinksterkamp van de N.J.N. in 
Gaasterland waar veel belangstelling voor 
was. Als redacteur trachtte Dick Mienes de 
zaak te sussen. Jan Moraal bracht ook uitge-
breid zijn mening. Uiteindelijk zijn bevredi-
gende afspraken gemaakt en organiseerden de 
Spoorzoekers hun Pinksterkamp op kleinere 
schaal in Groet.Beide kampen waren uitste-
kend geslaagd, getuige de uitgebreide versla-
gen ervan. Achteraf gezien markeerden deze 
drie nummers van “De Spoor zoeker” niet 
alleen een crisis in het bestaan van de jeugd-
vereniging maar ook het hoogtepunt in de 
veertienjarige geschiedenis van het blad. 1)

C. Dullemond

De schrijver is een van de zoons van het toenmalige hoofd 
van de openbare ULO-school te Noord-Scharwoude. Als 
lid van de “Valken” heeft hij de periode van de oprichting 
en eerste activiteiten niet persoonlijk meegemaakt. 
De lezers worden uitgenodigd aanvullingen en commen-
taar hierop in te sturen.

NOOT: 1) Het blad heeft bestaan van eind 1945 tot waar-
schijnlijk eind 1959.

Noot redactie: Omwille van de beschikbare ruimte en de leesbaar-
heid zijn de verschillende, soms uitgebreide citaten weggelaten 
c .q . ingekort . Dit is gebeurd in overleg met de heer Dullemond . 
Wij kunnen ons echter voorstellen dat oud Spoorzoekers dit 
betreuren . Het volledige verslag van de heer Dullemond ligt 
evenwel ter inzage in ’t Regthuis in Oudkarspel . Daar kunnen 
ook de kopieën van De Spoorzoeker worden ingekeken .

Zomerkamp Lunteren 1947; maaltijd bij de boerderij .   
V .l .n .r .: Nelly Wagenaar, Betty en Tiny Deutekom, Jopie Mol,  

Gerie Mienes, Kees Dullemond, Nettie Zeeman, Henk Dullemond,  
Arie Rus, Jan Keizer, ?, Rijn Wolfswinkel, Herman Kuiper .

‘Piepers jassen’ met begeleiding van Kees Dullemond op
de gitaar op het Zomerkamp in Wezep van 1952 .



In ons vorige nummer moesten wij helaas berichten over 
het heengaan van de heer J.P.Geus uit Capelle aan den 
IJssel. De heer Geus was nauw verbonden met Koedijk, 
waar hij was geboren, het Geestmerambacht en Langedijk. 
Na zijn heengaan kregen wij bericht van zijn dochter die 
ons meedeelde dat haar vader ons iets had nagelaten. 
Naast enkele mappen met veel aantekeningen betrof het 
een polychrome kommetje uit 1806. Hieronder volgt een 
beknopte historie van het betrokken kommetje en de 
eigenaar Jan Jacobsz Opdam. De reden dat de heer Geus 
vond dat het hier hoorde is dat de familie Opdam, die is 
uitgestorven, grote banden had met Langedijk.

De aanleiding
In 1983 ontving de Stichting Westfriese Families een oud 
schaaltje als geschenk. Hierop stond te lezen: Jan Jacobsz 
Opdam, Oud 14 jaar 1806. Het was bekend dat de betrok-
ken familie Opdam was uitgestorven. Men had toen het 
originele idee om het schaaltje te schenken aan diegene 
die de meest complete stamboom van de familie Opdam 
kon produceren. Er kwamen twee reacties, één van 
mevrouw G.A.Erkamp-Opdam uit Heiloo en de ander 
van de heer Geus. Deze laatste was volgens de redactie er 
het best in geslaagd om een goed beeld te schetsen van de 
familie Opdam. Hij ontving toen het kleinood en heeft 
het altijd zuinig bewaard, zodat het nu nog onbeschadigd 
in ‘t Regthuis is te bewonderen.

Het bewuste kommetje met
daarop de naam van Jan Jacobsz Opdam .

De familie Opdam
Bij de naam Opdam is de eerste gedachte dat de oor-
sprong in Obdam zou liggen. Het is evenwel ook moge-
lijk dat de basis in Graft ligt. In het verpondingregister 
(belasting) uit 1732 van Graft staat ene Arjan Opdam, 
wonende aan de hoge zijde ‘Op de Dam’. Deze Arjan of 
Arijaan Sijmonsz Opdam is wel de broer van een regel-
rechte voorouder van onze Jan Jacobsz van het schaaltje.
Het zou te ver voeren om de gehele stamboom hier te 
gaan opvoeren. Hiervoor verwijzen wij naar ‘Westfriese 
Families’ 25e  jaargang no. 4 (december 1984). Wel willen 
we het verband tussen het schaaltje en Langedijk onder 

de aandacht brengen.
Ruwweg zijn er drie takken Opdam door mevrouw 
Erkamp en de heer Geus gevonden, die alle aan elkaar 
verwant zijn. We hebben het dan over een tak uit Noord-
Scharwoude, één uit Graft en één uit Broek.
Onze reis begint in de archieven bij Willem Simonsz 
Opdam die overleed op 4 juni 1728 te Noord-Scharwoude. 
Zijn vrouw was Griet Aarjens Schotvanger, wier vader 
Aryaan Ootjersz een voorvader van de latere familie 
Ootjers was. De naam Schotvanger (belastinggaarder) 
verviel later weer. Willem Opdam behoorde niet tot de 
allerarmsten.
De twee kinderen van Willem en Griet die voor nakome-
lingen zorgden waren Sijmon en Pieter. De andere vijf 
overleden jong of zetten de naam Opdam niet voort.
Jongste zoon Pieter Willemsz Opdam werd in Noord-
Scharwoude gedoopt op 23 januari 1718. Zijn eerste 
vrouw Grietje Pieters Kaas overleed op 14 december 1759 
in het kraambed. Het echtpaar woonde toen in Broek 
waar Pieter te boek staat als landbouwer. Door het 
 overlijden van moeder kregen alle vier kinderen in 1764 
hun erfdeel. Pieter hertrouwde op dat moment namelijk 
met Trijntje Koning uit Noord-Scharwoude.
De vierde zoon uit het eerste huwelijk van Pieter Willemsz 
Opdam was Jacob Pietersz Opdam, geboren in Broek op 
11 augustus 1758. Jacob had van zijn moeders erfdeel in 
1764 een obligatie van f 475,- gekregen en een paar 
akkers. Hij trouwde rond 1785 met Dieuwertje Jans Breet 
uit Sint Maartensbrug. Jacob was koopman maar ook 
landbouwer van beroep.
Het gezin van Jacob en Dieuwertje bestond uit drie 
 kinderen. Grietje, de oudste en geboren in 1786 te Broek, 
verhuisde naar Petten. Zij trouwde daar namelijk met 
Cornelis Kronenburg, dijkwerker aan de Hondsbossche.
Tweede kind Pieter verhuisde na zijn huwelijk naar Oost-
Zaandam waar hij groenteverkoper was. Het echtpaar 
overleed kinderloos.
Derde kind was Jan Jacobsz Opdam, geboren te Broek 
omstreeks 1791. Van hem is het kommetje bewaard 
 gebleven dat hij in 1806 kreeg op 14-jarige leeftijd. Jan 
trouwde niet maar zien we later in Petten, de woonplaats 
van zijn zuster, terug als venter. Toen hij op 30 september 
1828 daar overleed stond hij te boek als ‘’inlands kra-
mer’’, een term voor kruidenier. Omdat Jan niet gehuwd 
was, kwam het kommetje in andere handen. Na lange 
omzwervingen belandde het in de familie Destree te Sint-
Pancras. Dokter Destree was daar destijds een gezien 
mens als huisdokter. De nazaten van dokter Destree 
schonken het aan Westfriese families met de wens dat het 
terecht zou komen bij een nazaat van degene aan wie het 
kommetje had toebehoord. Mevrouw Erkamp en de heer 
Geus ontdekten echter dat er geen Opdams van deze 
familie meer in leven waren. Zodoende dat de heer Geus 
het uiteindelijk in zijn bezit kreeg. Zoals gezegd kreeg de 
Stichting Langedijker Verleden het nu weer van mevrouw 
Riekie van Hecke-Geus, op verzoek van wijlen haar 
vader. Wij zullen het zeer zuinig bewaren en tonen aan 
alle bezoekers van ’t Regthuis.

Een kommetje uit 1806
door Cor Oudendijk
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