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Voorwoord
Met groot genoegen doen wij u hierbij al weer de 11e
jaargang van ons inmiddels bij velen bekende blad ‘Van
Otterplaat tot Groenveldsweid’ toekomen.
Uit de vele reacties op onze vorige uitgave nummer 10 is gebleken dat u ons blad weer zeer gewaardeerd heeft. Het is
dan ook geen wonder dat er, naast de donateurs die dit blad
gratis ontvangen, veel vraag is naar losse nummers. Naar
aanleiding daarvan hebben wij, zolang de voorraad strekt,
exemplaren in de losse verkoop bij Bruna-Middelburg in
Noord-Scharwoude.
Gevoed door een enthousiaste groep van schrijvers is er ook
in deze uitgave weer een rijke verscheidenheid voor u op
papier gezet met talrijke foto’s. Zo wordt er uitvoerig aandacht geschonken aan ‘’t Huis de Brederode’, de geschiedenis van het in 1954 verbrande café en zijn bewoners. Verder

een verhaal over de noodslachting met Jacob Mosk uit
Oudkarspel. Foto’s van schoolgroepen en schoolreisjes ontbreken ook weer niet. Herinneringen aan de familie Nap,
de vroegere dorpssmid, naast het verhaal van burgemeester Slot van Broek. Een verhaal over meester Dullemond,
oude landkaarten, in de brand uit de brand, kortom nog
heel veel meer leuke verhalen.
Uit de reacties van bezoekers bleek dat onze vorige expositie over de dorpswinkeltjes in ’t Regthuis een groot succes is
geweest. Hoewel het bezoekersaantal bij de meeste musea
terugloopt, kunnen wij ons verheugen in een stijgende lijn.
Ik hoop dat dit nog jaren zo mag blijven. Ik wens u namens
alle medewerkers van dit blad heel veel leesplezier toe.
Wietze Dreijer, voorzitter

Het bestuur van de stichting
op de trap.
Ruim een half jaar geleden kreeg het bestuur van de
Stichting Langedijker Verleden versterking van Rien van
Zuijlen, woonachtig in Broek op Langedijk. Rien heeft zich
opgeworpen als bouwer en beheerder van de website.
Verder is hij bezig om het gehele fotobestand te digitaliseren. We vonden het wel weer eens tijd om op de foto te
gaan. Ons bestuurslid Ida Tauber was helaas afwezig.

We zien op de trap van links naar rechts:
1. Klaas ten Bruggencate
2. erelid Jan IJff
3. Janny Meinsma
4. Ria Put
5. Wietze Dreijer
6. Cor Oudendijk
Vooraan:
1. Jan Wijn
2. Cees Rutsen
3. Tanja Kuiper
4. Rien van Zuijlen
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Reacties op het vorige (10e)
nummer.
Reilen en zeilen in de Diepsmeer
In de groepsfoto van de mensen in de Diepsmeer waren
helaas vier namen weggevallen. Achter de drie jongeren op
de voorgrond staan nog van links naar rechts: 1.Jan Greuter,
2.Corry Quax, 3.Janny Rijkes, 4.Gré Rijkes.
Schoolfoto’s van de ULO
IJsbrand Kaan belde over de bovenste foto van de ULO
op pagina 34. De ontbrekende jongen, met het nummer
8 blijkt zijn vader Willem Kaan te zijn. Het moet voor de
oud-wethouder Kaan toch droevig zijn geweest om niet te
worden herkend.
Overigens
mocht
Willem in zijn jonge
jaren slechts twee jaren
naar de ULO.
Op zijn veertiende
haalde vader hem van
school om op de akker
te werken. De achterstand in leren wist hij
later in te halen op de
handelsavondschool.

huis waarin ooit zijn vader woonde altijd het veldwachterhuis was. Het is wel duidelijk dat Sikke Parma, de veldwachter van Zuid-Scharwoude er heeft gewoond.
De andere veldwachters, waaronder Jongepier, waren
echter Noordscharwouder veldwachters en die woonden
ook in dat dorp. De kinderen van Jongepier gingen in
Noord-Scharwoude naar school. Omdat er een duidelijke
scheiding was tussen de dorpen denkt Kaan dat het huis
van verscheidene wetsdienaren (een deel van een stolpboerderij) links naast het genoemde huis stond, daar waar
later ‘De Gunst’ werd gebouwd.

Schoolklas van de RK
Jongensschool
Jan Witte ontdekte toch
nog een paar foutjes in
de namen van de kleuterschool op pagina 17.
Bovenaan nummer 1
heet geen Siem maar
Gerard Kleinbekman.
Op dezelfde rij heet
nummer 7 geen Jac.
Het meest zuidelijke stukje Noord-Scharwoude, met rechts vooraan de oude stolpboerderij die wellicht
maar Jan Duineveld.
Vooraan heet Cees onderdak verschafte aan de veldwachter van Noord-Scharwoude. In ieder geval woonde hier wel indertijd
Boots abusievelijk Cees de vroedvrouw.
Boot. Dit kan natuurlijk niet, want hij is een zoon van bak- Een muzikale familie
ker Boots uit Zuid-Scharwoude. Zuster Riet Komen uit Klaas Swart uit Oostwoud, van oorsprong een
het Brabantse Rosmalen liet ons weten dat de ontbreken- Zuidscharwouder, schrijft het volgende.
de naam van de non op de foto luidt: Zuster Joachim.
“De familie Van der Weerd waren in de jaren dertig onze
buren. Wij woonden toen in de oude boerderij van Kees
Het verhaal van een huis
Kroon (nu de plek van villa Kramer;red.) op no A100 en zij
De al genoemde zuster Riet Komen is een dochter van Arie daarnaast aan de noordzijde.
Komen en Elisabeth Bakker. Zij schrijft dat we helaas niet
haar vader hadden afgebeeld, maar het portret van zijn Na de zin: Het gezin vestigde zich hier in Langedijk… zou
broer Louw. Oom Louw verhuisde na zijn huwelijk met volgen: en wel te Zuid-Scharwoude, naast de boerderij
Anna Mosch naar Warmenhuizen. We plaatsen daarom van Kees Kroon, schuin tegenover Overtoom de groentehopelijk in een volgend nummer alsnog de foto van Arie boer. Zij kregen zeven kinderen.
Komen, met excuses voor deze verwisseling.
De kinderen staan afgebeeld, maar moeder Grietje Sint
niet. Die miste ik in het artikel.
Langedijker veldwachters
Als zij zeven kinderen heeft gekregen, dan mag zij echt
De heer W. Kaan uit Noord-Scharwoude betwijfelt dat het niet ontbreken.
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Het piepkleine winkeltje
Van de heren B.Goed uit ZuidScharwoude en K.Oud uit Sint-Pancras
vernamen wij de meisjesnaam van de
weduwe Bekker, die een snoepwinkeltje
had in Zuid-Scharwoude. Haar meisjesnaam blijkt Antje Ris te zijn. De heer Oud
refereert aan een gesprek dat hij ooit had
met wijlen Jan Blom Dzn die in 1917 in de
pastorie in Zuid-Scharwoude werd geboren (nu kantoor Plaisier). Blom herinnerde zich destijds dat hij op zondag zijn
zondagscenten ging besteden bij Antje
Ris. Dus niet de weduwe Bekker. In die
tijd was het wel vaker gebruikelijk om de
vrouw bij haar eigen naam te noemen. Zo
werd bijvoorbeeld de vrouw van Jacob
Mosk in Oudkarspel, die een winkeltje
had, niet vrouw Mosk genoemd, maar
Op deze foto staat Grietje Sint met de buurtjes. V.l.n.r.: 1.Leen Overtoom-Brugman, Mantje Brak.
2.Guurtje Spaan-Koeman (woonde in het voorhuis van de boerderij), 3.Maartje
Een foto (nu helemaal) ontrafeld
Swart-Olij (mijn moeder), 4.Grietje van der Weerd-Sint.
Op de foto die in de Koog werd genomen
Wij kwamen als kinderen wel bij buur Van der Weerd. Ik in 1920 ontbrak nog één naam. De heer Drankier herkenherinner mij dat buurman ons glasplaatjes liet zien door de in nummer 21 zijn schoonvader W.Twisker. Hiermee is
een toverlantaarn op een gespannen laken.
de foto nu helemaal ontrafeld.
Dat gebeurde in het achterend van de boerderij. Dat was
in de winter. ’s Zomers gingen we wel eens met de buren Een toevallige samenloop
een stukje varen op zondag. Op een keer waren Jan en ik Jaap van Beek uit Nieuwe Niedorp ontdekte een samenniet mee want we speelden op straat en misten zodoende hang in drie artikelen in het 10e nummer. Het verhaal over
het vaartochtje. Uit balorigheid heb ik toen voor kapper een huis, baardscheerder Jan Vroegop en deze zelfde die
gespeeld en Jan z’n haarlok eraf geknipt. Je begrijpt, toen ook voorkomt in het verhaal van de veldwachters. Jaap
waren de poppen aan het dansen. In het begin van de schrijft:
dertiger jaren verhuisden we naar de zuidkant van het “De vrouw van veldwachter, baardscheerder Jan Vroegop
dorp en hebben toen geen contact meer met de Van der was Niesje Kist. Niesje was een nicht van de schuitenmaWeerdjes gehad.”
ker Jasper Kist. In de geschiedenis van het geboortehuis
van Cor Oudendijk wordt Jasper Kist genoemd als bewoner van de schuitenmakerij
aan de Achterburggracht.
Hij overleed op 4 mei 1839 in huis nummer
43 te Zuid-Scharwoude. Ik ben niet op de
hoogte met de juiste nummering van de
panden, maar ik vermoed dat dit de schuitenmakerij is. Zijn zoon Jacob Kist, de schuitenmaker, die in het huis van Oudendijk
woonde, werd op 6 november 1802 geboren
te Zuid-Scharwoude. Hij overleed op 24 december 1871 in huis nummer 144 te ZuidScharwoude. Op het kaartje bij het artikel
staat als zuidelijke buurman van Jasper Kist
aangegeven Simon Vis. Deze Simon was een
timmerman uit de Wieringerwaard, die op
25 juni 1820 trouwde met een dochter van
Jasper Kist, genaamd Elbrig. Genoemde
De boerderij van Kroon waar wij woonden. Nu is alles hier verdwenen voor de Jasper Kist en zijn broer Pieter, de vader
doorbraak Oostelijke Randweg. Het huis van Van der Weerd staat aan de linker- van Niesje, die bakker was in Koedijk, waren afkomstig uit Medemblik.
kant op deze foto.
4
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Pieter Kist was ook de vader van Aris Kist, de herbergier van ‘De Roode Leeuw’. “ Tot zover Jaap van Beek.
Overigens was ook Dirk Kist, genoemd in het verhaal
over de familie Van der Weerd, lid van deze familie.
Hoe is het toch mogelijk dat alles zo in elkaar grijpt. Op het
laatst is half Langedijk nog familie van elkaar. Temeer omdat de familie Kist ook in de voorouders van Marie Blom,
de vrouw van bestuurslid Klaas ten Bruggencate zit. Een
nieuw toeval betreft de kastelein Cornelis Vis (zie het artikel over ‘Het Huis de Brederode’ in dit blad). Cornelis
bleek een kleinzoon van de al genoemde Simon Vis en
Elbrig Kist uit Zuid-Scharwoude. Elbrig was dus op haar
beurt weer een dochter van de al genoemde Jasper Kist,
de schuitenmaker.
Deense Langedijkers
De heer L.Groen uit Hoogwoud maakte ons attent op een
krantenartikel uit 1972 waarin gesproken werd over de
Hollanders op Amager.
Gesproken werd in het artikel over het kerkje van Store
Magleby. Dit zou een kopie van het oude kerkje van
Oterleek zijn geweest. Schilstra sprak hiervan in zijn boek
‘Schermerland, mensen en molens’. Ondanks dat op oude
afbeeldingen de Oterleker kerk wel lijkt op die van Store
Magleby, spreekt een Deense deskundige, Anna William
Rasmussen dit sterk tegen.
Het verhaal over Amager bracht de heer Groen op een oude
brandende vraag. In de Ned. Herv. kerk van Hoogwoud

blijkt namelijk een zerk te liggen met daarop het Latijnse
opschrift:
HIC ♦ SEPVLTVS ♦ EST ♦ VENERABILIS ♦ PATER
♦ HUBERTVS ♦ NICOLA[I] ♦ LANGEDYKENSIS ♦
DECIMVS ♦ OCTAVUS ♦ PRIOR ♦ HVIVS ♦ DOMVS ♦
QVI ♦ OBYT ♦ ANO ♦ 156[] ♦ DIE 3 IANVARY ♦. Vrij
vertaald kan dit betekenen:
Hier is begraven de eerbiedwaardige Vader Hubertus
Nicolaaszoon (afkomstig) van Langedijk, de achttiende
eerstverantwoordelijke van dit (Gods)huis, die is overleden in het jaar 156[] op de derde dag van januari. De heer
Groen vraagt zich af of het hier om een kloosteroverste
gaat. Hij zou er graag meer over te weten komen, maar
ook binnen het bestuur van de Stichting Langedijker
Verleden tasten we in het duister.
De Roskam
De heer Jan Jonker uit Dirkshorn had het heel attent gevonden als zijn boek als bronvermelding bij het artikel
van Henk Komen had gestaan. De foto van de familie De
Wit en Hink bleek te zijn overgenomen uit het boek ‘Het
leven en werken van de familie van Jan de Wit’ uit 1995.
De heer Jonker weet dit zo pertinent omdat hij destijds het
kind van Jan Hink en Anna Kroon abusievelijk betitelde
als een meisje. Het bleek echter een jongetje te zijn dat,
naar de gebruiken van die tijd, een jurkje droeg.
Omdat dezelfde fout is opgenomen onder de foto is het
zonneklaar. De redactie verontschuldigt zich bij deze voor
het verzuimen van de bronvermelding.
door Paul den Hartigh

Burgemeester Arie Slot van
Broek op Langedijk
(1891-1921)

Aarjen (Arie) Slot was dertig jaar burgemeester en secretaris van de gemeente Broek op Langedijk. Hij werd
geboren in Broek op 12 juni 1840 en overleed daar ook
op ruim 85-jarige leeftijd op 2 januari 1926. Zijn ouders waren Pieter Aarjenszn Slot, landbouwer te Broek
op Langedijk en Maartje de Geus, dochter van Dirk de
Geus (voormalig burgemeester van Noord-Scharwoude)
en Maartje Schoorl. Vermeldenswaard is dat Maartje de
Geus in het bezit van de grote meelmolen was bij het
Gorterdiepje, achter op het eiland van de Molenkade in
Noord-Scharwoude. Deze molen dateerde uit 1630 en is
jammer genoeg in 1919 gesloopt.
Arie Slot was van beroep tuinbouwer en bekleedde tevens
vele maatschappelijke functies. Pas op vijftigjarige leeftijd
werd hij burgemeester en tevens secretaris van Broek. Hij
was ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester Slot is driemaal getrouwd geweest. Zijn
eerste huwelijk met Neeltje Glas eindigde al na vier jaar.

Zij stierf kinderloos op 28-jarige leeftijd.
Ook zijn tweede echt met Weintje Jonker hield na acht jaar
huwelijk op. Weintje overleed op de jeugdige leeftijd van
31 jaar. Uit dit huwelijk is mijn grootvader Pieter Slot als
enige zoon geboren.
Voor de derde maal trouwde hij met Grietje Balder. Uit
deze verbintenis werd nog een dochter geboren.
Arie Slot heeft als burgemeester veel vooruitstrevende besluiten genomen voor Broek op Langedijk, met name op
tuinbouwgebied en het veilingwezen.
Onder zijn leiding kwam het huidige veilinggebouw tot
stand in 1912. In 1910 was al het nieuwe gemeentehuis geopend en in 1921 het betaalkantoor voor de veiling, waarvoor hij de eerste steen heeft gelegd.
Dit laatste gebeurde overigens onder het burgemeesterschap van zijn zoon Pieter Slot.
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ter, die ook sociaal vaardig en humoristisch was, deden
vele anekdotes in de familie de ronde. Als achterkleinzoon heb ik die vaak gehoord.
De minister
Op een keer, zo gaat het verhaal, kreeg men hoog bezoek
van een minister uit Den Haag, die de gang van zaken in
Broek eens wilde bekijken. Burgemeester Slot had er geen
behoefte aan om met die man uren in de boeken en papieren te duiken. Hij zou het even fiksen. De minister kwam
met de passagierstrein in Broek aan. Na de begroeting
werd er koffie gedronken in het gemeentehuis en daarna
ging men het veilinggebouw bezichtigen. Daarna werd er
heerlijk gegeten ten huize van de burgemeester, onder het
genot van een goed glas wijn. Men bezocht ’s middags
nog diverse plaatsen en als laatste het transport bij het
goederenvervoer op het spoorwegemplacement. Hier attendeerde Slot de minister op een gegeven moment dat de
laatste trein naar Alkmaar over tien minuten zou vertrekken. Er was geen tijd meer om in de boeken te kijken. De
minster nam afscheid en bedankte de burgemeester voor
zijn gastvrijheid en vertrok. Slot was zeer tevreden over
het verloop van die dag!

Het betaalkantoor van de veiling en de steen waarop o.a. de
naam van Arie Slot voorkomt.
Met zijn 25-jarig ambtsjubileum heeft hij van de burgerij
een fraai zilveren herdenkingsschild gekregen. (zie Van
Otterplaat tot Groenveldsweid 2001, blz 34)
In het Regionaal Archief te Alkmaar heb ik van zijn hand
diverse raadsverslagen gelezen en tevens honderden geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Deze waren correct opgesteld en duidelijk geschreven. Arie Slot was een
lange, statige, kaarsrechte en ook lenig man. Hij was altijd
in het zwart gekleed, compleet met zwarte vlinderstrik
en een zwarte wandelstok met zilveren dop. Hij was gewiekst, was sterk van geest en stond positief in het leven.
Over deze dominante en enigszins autoritaire burgemees6

Arie Slot en Grietje Slot-Balder met hun dochter Maartje Slot
die later trouwde met Pieter Frans uit Heiloo.
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De lantaarnopsteker
Vanaf 1880 bestond de straatverlichting uit olielampen.
Dirk Pasterkamp werd aangenomen als lantaarnopsteker
tegen een jaarwedde van fl 90,-. Deze Pasterkamp deed dit
al jaren iedere dag en was nooit vrij. De levering van olie
ging bij inschrijving, later ook de functie van lantaarnopsteker. Het was een arme tijd en er kwam al meer concurrentie voor deze baan. Dirk Pasterkamp was daar niet blij
mee. Ook hij moest in zijn levensonderhoud voorzien.
Hij deed zijn beklag bij de burgemeester die vond dat deze
man het al die jaren naar volle tevredenheid had gedaan.
Hij adviseerde de lantaarnopsteker bij de volgende inschrijving zo laag mogelijk in te schrijven. Dit trok Pasterkamp
helemaal niet aan, maar Slot had
de oplossing voor diens probleem.
“Jij neemt de olie er af die jij nodig
hebt voor een heel jaar licht en koken en geen gezeur meer.”

Deze verdeling vond plaats in de raadszaal. Op een gegeven moment werd de naam van een familie genoemd
voor toewijzing.
Daar was Slot het absoluut niet mee eens en zei: “Nei hoor,
deuze mense niet. Dat is een bar kladdig woif.”
Reizen
Burgemeester Slot hield van reizen. Dat was in begin 1900
niet zo gewoon als nu in onze tijd.
Hij reisde diverse malen naar Londen en bezocht Brussel,
Parijs, Berlijn, Rome en Venetië. Ook maakte hij graag een
uitstapje met zijn vrouw en vijf kleindochters naar Den
Haag of Amsterdam.

De Spaanse griep
Het was in het jaar 1914 toen
Europa werd geteisterd door
de Spaanse griep. Een epidemie
waaraan miljoenen mensen zijn
gestorven. Ook in Broek waren
vele ernstig zieken en sterfgevallen door deze griep.
Het was een zware tijd en men
probeerde zo goed en zo kwaad
het werk dat gedaan moest worden te doen. De kool moest worden binnengehaald en werd met
de schuit naar de veiling vervoerd.
Dit ging rustig en gaf geen onno- Arie Slot en Grietje Slot-Balder met hun vijf kleindochters. Staand v.l.n.r: Aaltje Slot
dig lawaai voor de zieken thuis. (trouwde Jan Paulus den Hartigh), Aagje Wagenaar (trouwde Klaas Glas), Wijntje
Daarentegen kwamen de tuinders Wagenaar (trouwde Klaas Glas), Grietje Slot (trouwde Jacob Glas). Zittend: Grietje
uit Heerhugowaard met paard en Wagenaar (trouwde Gerrit Koedijk).
wagen en moesten door de smalle
dorpsstraat naar de veiling. Dit maakte een hels lawaai Het programma bestond uit lekker opsteken, gezellig eten
omdat de wielen waren beslagen met ijzeren banden. en drinken. Ook mochten de kleindochters winkelen en
Burgemeester Slot gaf opdracht om over de klinkerstraat werden er mooie dingen gekocht. Mijn moeder had daar
stro uit te spreiden om zo het geluid van de ratelende wa- nog fijne herinneringen aan.
gens te dempen. Om de mensen weer wat moed te geven, Zijn derde vrouw Grietje Balder overleefde hij nog twaalf
gaf hij het fanfarekorps ‘Vriendenkring’ (in 1893 opgericht jaar. Ondanks het verlies zijn de laatste levensjaren niet
als voorloper van het nu bestaande korps Advendo) de somber verlopen. Integendeel, samen met zijn huishoudopdracht om tweemaal in de week door het dorp te gaan ster Neeltje de Niet uit Scheveningen had hij nog een
met vrolijke muziek. Bij de ernstig zieken en stervenden mooie en gezellige levensavond.
werd zachte koraalmuziek gespeeld.
Op 1 januari 1926 toog Arie Slot met ’t Broeker spoortje
naar Alkmaar. Van daaruit liep hij nog naar zijn dochter
Huizentoewijzing
Maartje in Heilo. Na een gezellige dag, waarin niets er op
Het volgende verhaal deed de ronde bij de toewijzing van wees dat hij niet goed was, overleed hij de volgende dag
nieuwe woningen.
op ruim 85-jarige leeftijd.
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De kleuterklas uit 1943
Veel kinderen zaten destijds op de kleuterschool in de Koog
in Zuid-Scharwoude. Daar werd het meest rechtse lokaal
van de voormalige Openbare Lagere School als kleuterklas
gebruikt. Er zaten zowel Noord- als Zuidscharwouders

op. Voor het gemak hebben we een tekening gemaakt van
de foto waarop alle kinderen en de leidsters een nummer
hebben gekregen. Velen zullen zichzelf of hun vader of
moeder herkennen. We zien:

1. Cees van der Zel, 2. Sietske
Kleimeer, 3. Gerrit Engel, 4.
Aad Peters, 5. Jack Kaas, 6.
Jan Kamp, 7. Jaap Kleimeer
?, 8. Piet van der Welle, 9.
Piet Schoen, 10. Mart de
Waard, 11. Louw Molenaar,
12. Truus van Rijn, 13.
Trijnie Blom, 14. Marrie
Hop, 15. Marrie Kramer, 16.
Jasper Glas, 17. Rietje Glas,
18. Jaap Timmerman, 19.
Gerrit Bras, 20. Thijs Smit,
21. Tiny Kostelijk, 22. Kees
Spaan, 23. Margreet Roos
?, 24. Nelleke Korndörffer,
25. Aris (Flip)Kout, 26.
Thijs Wiersma, 27. Rits
Kamminga, 28.?, 29. Ank
Dullemond, 30. Henk Engel, 31. Riet de Bakker ?, 32 .Wim Wilmink, 33. Wil van Rijn, 34. Mart Kamminga, 35. Tiny Jonker, 36.
Jaap de Waal, 37. Trijnie Bakker, 38. Trijnie Gutter, 39. Rie Rutsen, 40. Gré Groot (Goet), 41. Jeltje Heidsma, 42. Piet Kooijman,
43. Kees Mulder, 44.?, 45. Greetje Goet, 46. Klaas Bras, 47. Nettie Molenaar, 48. Klaas Keppel, 49. Rita Kuyt, 50. Piet Visser, 51.
Greetje Klingeler, 52. Gerie Paarlberg.
8
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door Cor Oudendijk

Herberg ‘t Huis de Brederode’
Inleiding
Links naast ’t Regthuis stond tot
voorjaar 1954 de herberg “‘t Huis de
Brederode”. Een heel oud etablissement dat op oude afbeeldingen een
soort eenheid vormde met het naastgelegen Regthuis.
Waarom heette deze uitspanning zo
en wie hebben er gewoond?
In het hierna volgende wordt geprobeerd een zo compleet mogelijk
overzicht van deze oude herberg te
geven.
De familie Van Brederode
Het adellijk geslacht Van Brederode
is een oude familie die teruggaat tot
zo’n duizend jaar terug.
De gehele familie hier uit de doeken
doen, zou een brei aan informatie
opleveren waar niet meer uit te komen is. Het schijnt dat de Brederodes
afstammen van de graven van
Holland. Reinoud I, de zesde heer
van Brederode, had een jongere broer,
genaamd Walraven.
Via Dirk, een bastaardzoon van deze
Walraven, ontwikkelde zich een
aparte Brederode tak. De van oorsprong adellijke familie huwde meer
en meer met ‘gewone’ burgers. Vijf
generaties ná Dirk Walravensz bastaard van Brederode treffen we in
Oudkarspel Willem Dirksz aan.
Hij voerde niet speciaal de achternaam Brederode. Willem stond te Het kasteel ‘Het huis te Brederode’ in Santpoort.
boek als ‘cramer tot Outcarspel’.
Van deze Willem bestaat nog de grafzerk in de De ingang van het kasteel werd beschermd door rechts
Allemanskerk te Oudkarspel. Hier heet hij echter Willem een zware vierkante toren, de donjon. Links stond een
ronde toren. Op de andere hoeken stonden twee kleine
Dircs van Breeroo.
Hij overleed op 30 januari 1637. Het wapen op de zerk donjons. Hierin lijkt het kasteel sterk op bijvoorbeeld de
lijkt verdacht veel op het wapen dat in de noordmuur van verdwenen Nijenburgh bij Oudorp en de Nuwedoorn bij
Eenigenburg. Het kasteel werd een paar keer belegerd en
’t Regthuis is aangebracht.
in 1426 behoorlijk beschadigd. Later raakten grote delen
bedekt onder het stuifzand. Verdwenen is het echter niet.
Het kasteel Brederode
Santpoort vormde de poort tot de zandrug waarop in de Nog steeds spreekt ‘de ruïne van Brederode’ in Santpoort
tot de verbeelding.
13e eeuw kasteel Brederode gebouwd werd.
De naam Brederode is vrij makkelijk te verklaren.
Het betekent in feite een uitgestrekt breed terrein waar de Familiewapen
bossen gerooid waren om het slot te bouwen. Er was dus Bij een opschilderbeurt van ’t Regthuis bleek enkele jaren
‘breed gerooid’.
geleden dat het familiewapen in de noordmuur dezelfde
kleuren had als het oude gemeentewapen van Oudkarspel
Het hele complex van ‘Het huis te Brederode’ bestond uit in de oostgevel. Dit leek niet geheel correct. Navraag bij
drie afdelingen. Het kasteel zelf was van de voorburcht de Hoge Raad van Adel leverde op dat de kleuren indergescheiden door een gracht met daarover een brug. De daad niet klopten. Punt van discussie was om welk wavoorburcht was weer verbonden met een buitenhof met pen het nu eigenlijk ging, dat van Van Teylingen of Van
daarop een boerderij en stallen.
Brederode.
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Beide familiewapens lijken namelijk heel sterk op elkaar.
De rode leeuw in beide wapens duidt op afstamming uit
het grafelijke huis van Holland.
Uiteindelijk is vastgesteld dat de krul in de staart van de
leeuw die van Van Teylingen aanduidde.
Deze familie leek ook het meest voor de hand liggend,
omdat zij ooit ambachtsheren van Oudkarspel zijn geweest. Het wapen in de muur is daarna in de juiste familiekleuren geschilderd.

De schout was een soort ordehandhaver en in die functie
trad hij bijvoorbeeld ook op als aanklager in civiele rechtszaken. Het was in die tijd niet ongebruikelijk dat men vergaderde ten huize van de schout.
Daarom is het heel aannemelijk dat het woonhuis naast
het Regthuis ‘Het huis van Brederode’ werd genoemd.
Bekend is ook dat Huijbert Cornelisz van Brederode,
de zoon van de schout, van 1667 tot 1692 secretaris van
Oudkarspel is geweest.
Omdat dergelijke ambtenaren zelden
konden leven van dit werk, hadden zij
vaak één of meerdere banen erbij.
Het zou best mogelijk kunnen zijn dat
de schout en later diens zoon de secretaris, een herberg uitbaatten náást het
Regthuis.

Toch bleef er de vraag bestaan hoe het kon dat beide wapens zo op elkaar leken. Temeer omdat naast ’t Regthuis
vroeger ‘Het huis de Brederode’ had gestaan. Misschien
ligt de verklaring in het feit dat de nakomelingen van
Dirk van Theylingen (van Brederode), levend van 1180 tot
1236, zich Van Brederode zijn gaan noemen.
Hierdoor is het mogelijk dat twee families bijna identieke
wapens voerden.
De schout en de secretaris
Hoe oud de herberg precies was is moeilijk na te gaan.
Aangenomen mag worden dat reeds vóór 1700 er een
pleisterplaats bestond in het centrum van Oudkarspel.
Er is een jaartal genoemd van 1650,
maar dit is erg
moeilijk na te trekken. Wel bleek bij
de sloop van de
verbrande resten
in 1954 dat op een
spant het jaartal
1717 stond gehakt.
De oudste zoon
van de al genoemde Willem Dirksz
van Breeroo, was
Cornelis. Hij noemde zich volledig
Cornelis Willemsz
van Brederode en
werd schout in
Oudkarspel.
De grafzerk van Willem Dirksz van Breeroo ligt nog altijd in de
Allemanskerk te Oudkarspel.
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Bekend is in ieder geval dat op 16 januari 1684 een publieke verkoping werd
gehouden ten huize van Huijbert van
Brederode. Ook wordt beschreven dat de vierschaar (het
rechtsprekend college) bij de schout bijeen kwam.
Toen de familie later niet meer in Oudkarspel woonde,
bleef de naam toch behouden bij de volgende kasteleins.
De herberg
De amateur historicus Klaas Zeeman (1878-1962) noemt
geen duidelijke bron wanneer hij het heeft over ‘Het huis
de Brederode’. Hij noemt een eigendomsbewijs uit 1717
waarin Arent van Laetensteijn eigenaar werd van een
‘huijs ende erve, met een vermaeckelijk speelhuis, stal en
wagenhuis, kookhuis, bleekveld en moestuintje, staande
en gelegen in Oudkarspel, ten westen van de Herestraat
(=Dorpsstraat), ten noorden belend aan het dorpsraadhuis, alles geoppropineerd (=samengevoegd) tot een herberghe genaamd ‘Huis de Brederode’.

De pentekening van Cornelis Pronk toont de herberg naast het
oude Regthuis in het jaar 1736.
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Op een pentekening uit 1736 van Cornelis Pronk staat het
oude Regthuis afgebeeld dat in 1799 zou worden verwoest
door de strijd tussen Engelsen en Fransen. Links staat een
gebouw dat niet helemaal voor een gewoon woonhuis
kan doorgaan. Tussen de deur en het raam hangt een
aankondigingsbord, iets kleiner dan dat aan de gevel van
’t Regthuis. Recht daarboven lijkt een schild te hangen
dat ook op latere foto’s aan de gevel van ‘De Brederode’
hangt. Het stelde het kasteel van Brederode te Santpoort
voor. Op een gewassen pentekening van Jacobus Andreas
Crescent (1768/69-1819) uit juli 1814 staan herberg en
Regthuis eveneens naast elkaar afgebeeld.
Het in 1799 verwoeste en in 1808 herbouwde Regthuis
oogt vrij nieuw, maar de herberg er links naast moet vele
jaren ouder zijn. De oude kruisvensters die Pronk nog tekende, zijn vervangen door grotere ramen.
Het schild hangt niet meer plat op het voorschot, maar
lijkt nu een uithangbord te zijn.
Uiterst links is een houten gebouwtje te zien, dat de voorloper is van de nu (nog) bestaande kolfbaan. Het zal het
‘vermaeckelijk speelhuis’ uit 1717 zijn.
Tussen kolfbaan en herberg staat een houten stal met
daarboven een hooiberging. Het duidt er op dat er een
pleisterplaats was voor rijtuigen.

Van het kolven in de kolfbaan bestaan enkele foto’s uit een artikel in een oud tijdschrift. Opvallend waren de slierten aan de
zolder. In hetzelfde artikel wordt gesproken over ‘Het Huis de
Brederode’ als zijnde een veertiende eeuwse herberg. De bron
van deze bewering is vooralsnog niet achterhaald.

De tekening van Crescent uit juli 1814 met een zeer gedetailleerde weergave van de herberg.
De houten kolfbaan moet zo’n 75 jaar ná het maken van
de tekening zijn vervangen door een nieuw exemplaar. In
de Zijper Courant van 1 dec. 1889 lezen we namelijk:
‘De nieuwe kolfbaan van den heer G.Slotemaker te
Oudkarspel blijft bij voortduring uitstekend voldoen en
lokt nogal uit tot bezoek van heeren liefhebbers van het
echte nationale kolfspel. De voor een paar jaar geleden
opgerichte kolf sociëteit verkeert in bloeienden staat en
neemt nog steeds in ledental toe. De kolfbaan, nu ook ingericht tot het geven van tooneel- en zanguitvoeringen,
blijkt voor dat doel ook bizonder geschikt.’

De heer F.M.Buckman uit Akersloot, zoon van de kastelein
Hein Bückmann, herinnert zich nog goed dat met kermis
de kolfbaan werd omgetoverd in een dansvloer.
De palen werden dan verwijderd en op de kolfvloer werden eiken delen gelegd die bewaard werden onder het
toneel. De planken zijn in de Tweede Wereldoorlog verstookt vanwege brandstofgebrek.
‘ ‘t Huis de Brederode’ is jarenlang een pleisterplaats geweest voor reizigers. Langzamerhand ontwikkelde de lokaliteit zich tot de hoofdherberg van Oudkarspel.
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Fotograaf Van der Aa uit Alkmaar maakte rond 1900 deze
opname van de herberg. Dat het een pleisterplaats was, blijkt
wel uit het bord met het opschrift: ‘Stalling Koffijhuis’.
Verenigingen
Elke vereniging op Langedijk hield uitvoeringen in de
herberg. Zo ook in het dorp Oudkarspel. In 1866 ontstond
het zanggezelschap ‘Orpheus’ onder leiding van meester
Jan Vis in ‘De Brederode’. Na de opheffing in 1898 werd
in 1910 een operettegezelschap opgericht met de naam
‘Caecilia’, óók in Oudkarspels herberg. In 1887 werd er
de kolfsociëteit ‘Onder Vrienden’ opgericht. Bekend in
die jaren was ook de toneelvereniging ‘Jong Leven’. Deze
vereniging bestaat niet meer. Turnvereniging ‘Hercules’
had ook de bakermat in Oudkarspel. Van de jeugdafdeling van deze club bestaat een mooie oude foto van rond
1900, genomen vóór het café van Slotemaker. De naam
staat in het bovenlicht van de deur. Aardig detail is dat
de toekomstige kastelein Cor Vis hier als jochie voor zijn
latere café staat.

De indeling van De Brederode, de stal en de kolfbaan aan de
hand van aanwijzingen van de heren Bram Vis en Jan IJff en
mevr.Thea Jonker-Klaver.
Een grappig detail is de vermelding van de ongemakken
bij de opvoering van grote toneelstukken en operettes. Bij
grote gezelschappen was er onvoldoende ruimte voor de
spelers om zich om te kleden achter het toneel. Dit moest
dan gebeuren in het achterste gedeelte van de herberg.
Men moest dan de toneelzaal/kolfbaan verlaten via een
trap aan de noordzijde, langs het koetshuis lopen en daarna weer naar binnen in het café. Overigens was ook de variatie aan decors niet geweldig groot. Er bestonden slechts
twee decors: een kamer en een tuin. Het stuk zal wel zijn
aangepast aan het decor en niet andersom.

In het verleden schreef iemand cijfers op
de originele foto. Jammer, maar nu weten we wel een flink aantal namen van
de jeugdgroep van ‘Hercules’. 1.Gijs
van Dort, 2.Cor Vis, 3.Frans Tauber,
4.Hendrik Tauber, 5.Cor Kroon Czn,
6.Piet Slotemaker, 7.A,Kramer, 8.Piet
Rezelman, 9.Piet Borst Jzn, 10.Aris
Bakker, 11.
Weeland, 12.Willem
Verkroost, 13.Herman Eiland, 14.Jan
Kuilman, 15.?, 16.Arie Schuit, 17.Cor
Rootjes, 18.Klaas Lek, 19.?, 20.Gert
Hart, 21.Jacob Smit. De leider aan de
linkerkant is Jan Schrieken.
12
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Kasteleins
Arent van Latensteijn
De al eerder genoemde Arent van Latensteijn kocht in 1717
de herberg. Van wie is onbekend. Van Latensteijn woonde
in Alkmaar en kwam oorspronkelijk uit Gelderland. Hij
trouwde met Aaltje Pieters Hillen uit Oudkarspel.
Drie generaties Slotemaker
Gerrit Slotemaker werd in Noord-Scharwoude geboren
op 1 maart 1794. We vinden hem samen met zijn vrouw
Maartje Kerkmeer, aan het begin van de 19e eeuw als kastelein van ‘De Brederode’. Gerrit en Maartje trouwden op
2 juli 1815. Eerst was Gerrit veekoopman en landbouwer,
maar rond 1817 moet hij het beroep van kastelein hebben
opgepakt. Het is mogelijk dat hij niet alleen híervan hoefde rond te komen want hij staat ook te boek als bode bij de
Directie van het Geestmerambacht. Het gezin Slotemaker
kreeg over de periode 1815-1842 in totaal veertien kinderen, waarvan twee jong overleden.
De oudste zoon, Jacob Slotemaker verhuisde bij zijn
trouwen naar Sint-Maarten. Trijntje, de oudste dochter,
trouwde met Cornelis (Cees) Kroon, een landbouwer uit
Oudkarspel. Ook zíj was geen potentiële opvolgster.
De jongste zoon Pieter (1842-1890) was ook landman,
maar zijn weduwe Maartje Borst stond later te boek als
kasteleines. Toch is het niet aannemelijk dat zij dat was
van ‘De Brederode’, omdat haar zwager en later diens
oomzegger hier de scepter zwaaiden.

gementhouder. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Aagtje
van Twuyver overleed op jonge leeftijd in 1876. Het ziet
ernaar uit dat haar man daarna alleen de zaak heeft gerund. Toch is de naam Slotemaker daarna nog lang verbonden geweest aan het café. Plusminus dertig jaar was
kleinzoon Gerrit Slotemaker, getrouwd met Geertje Borst,
de uitbater. Gerrit III, geboren in 1852 te Winkel, was de
zoon van Jan Slotemaker en Grietje Eecen, een dochter
van houthandelaar Gerbrand Eecen. Jan, de oudere broer
van Gerrit II, is overigens geen kastelein geweest, maar
achtereenvolgens schipper, aannemer en broodbakker.

Maartje Borst Aalb.dr
(1844-1915), gehuwd
met Pieter Slotemaker
en in haar leven kasteleines, maar kennelijk
in een ander café in
Oudkarspel.
Het twaalfde kind van Gerrit en Maartje heette óók Gerrit.
Hij was in 1836 te Oudkarspel geboren en moet in de herberg zijn opgegroeid. In eerste instantie was deze Gerrit
II landbouwersgezel, maar toen hij in 1864 trouwde met
Aagtje van Twuyver uit Zuid-Scharwoude moet hij vrij
snel daarna zijn vader zijn opgevolgd als kastelein en lo-

Gerrit III Slotemaker (1852-1916) en zijn vrouw Geertje Borst
(1853-1929)
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Gerrit III en Geertje trouwden in 1875 te Oudkarspel. In de
jaren ’80 van de 19e eeuw vinden we ze als kasteleinsechtpaar in ‘De Brederode’. Zij kregen twee kinderen, Aalbert
in 1876 en Geertje in 1886. Helaas overleed hun zoon al in
1882. Dochter Geertje trouwde met Germent Borst, veehouder in Oudkarspel en was geen beoogd opvolgster.

Johan Adam werden hier geboren. Het jochie overleed
toen het een half jaar oud was, moeder Leentje in maart
1903. Hein hertrouwde in mei 1904 met de vijf jaar jongere, uit Zaandam afkomstige Johanna Vens. Zij was het
hoofd van de Nuts Bewaar- en kleuterschool aan de Czaar
Peterstraat. Het schijnt dat zij de prachtige titel voerde
van ‘hoofdbroekenbindster’. Hein en Johanna kregen in
Zaandam twee kinderen: in 1901 opnieuw een Heinrich
Johan Adam en een jaar later een dochter die de naam
Loppie Johanna kreeg.
Het gezin Bückmann, nu dus weer bestaand uit man,
vrouw en drie kinderen, vestigde zich op 26 juli 1907 in
Oudkarspel. Het heeft er alle schijn van dat Bückmann
eerst het café van Slotemaker heeft gehuurd. In ieder geval heeft Slotemaker als kastelein niet de bijna eeuw volgemaakt. De oudste dochter Françoise Marie was ten tijde
van de verhuizing al elf jaar, maar zoon Heinrich (Han) en
dochter Loppie waren pas twee en bijna één jaar oud.
In 1911 en 1914 werd te Oudkarspel nog een zoontje en
een dochtertje geboren. Het jongetje werd François Marie
genoemd en zijn zusje kreeg de welluidende namen
Jacobina Theodora Charlotte maar werd Bina genoemd.
Uit Zaandam was ook de dienstbode Mietje Terwey meegekomen.

Geertje Slotemaker (1886-1963), gehuwd met
Germent (Gam) Borst Abrahamsz. Als enig
overgebleven dochter volgde zij vader Gerrit niet
op. Zij overleed, net als haar man in Bergen.

Toen Gerrit III op 14 december 1916 overleed,
kwam er met zijn heengaan een einde aan de
dynastie Gerrit Slotemaker in Oudkarspel, Kastelein Bückmann (rechts) staat hier voor de stal van het café afgebeeld met
ofschoon hij bij zijn overlijden geen kastelein zijn vrouw Johanna Vens.
Op het paard zit waarschijnlijk zijn zoontje François Marie. Gezien de leeftijd
meer was.
van het jochie moet de foto in 1913/1914 zijn genomen.
Hein Bückmann
Heinrich Johann Adam Bückmann moet onmiskenbaar
van Duitse afkomst zijn geweest, ofschoon hij in 1868 in
Den Haag werd geboren. Hij vertrok naar Zandvoort en
trouwde daar met de uit die plaats afkomstige Leentje
Keur. Het gezin verhuisde naar Zaandam waar Hein kastelein werd van de ‘Heeren Sociëteit” op de Hoogendijk.
Hun dochtertje Françoise Marie en zoontje Heinrich
14

Nadat het café was overgegaan in handen van de familie
Vis, vertrok op 12 februari 1921 het gezin Bückmann met
de drie jongste kinderen naar de Prinsesselaan in Bergen.
Hier dreven zij nadien het pension ‘De Uitkomst’.
Van het hele gezin Bückmann bestaat nog een mooie foto,
genomen na de Oudkarspeler kermis.
Ook het personeel staat opgesteld.

Oktober 2005

Herberg ’t Huis de Brederode’

kastelein Gerrit Slotemaker, maar dit is nog niet
vastgesteld. Onder de familie Vis werd de oude
herberg wat meer gepromoot als hotel. Als speciaal adres voor ‘H.H.Vischliefhebbers’ werd er
reclame gemaakt.

Achter de Lagere School (nu Behouden Huis) lagen de
bootjes voor de vissers. (foto: A.Vis Mook)
Een serie bootjes werd speciaal voor de visliefhebbers aangeschaft. Deze bootjes lagen in de
Achterburggracht achter de Lagere School. Via
de Snipsloot kon dan het Waardje worden bereikt. In 30 minuten kon men met de HABO
Autobusdiensten vanuit Alkmaar genieten van
‘vischvrijwater’, terwijl voor ‘verboden water
alle permissiebriefjes te bekomen’ waren. Hier
kwamen na verloop van tijd grote groepen vissers
op af. Vooral een groep supporters van een Amsterdamse
voetbalclub vertoefde regelmatig in Oudkarspel waarbij
het soms een dolle boel werd.

De familie Bückmann en personeel na de kermis in Oudkarspel in 1918.
We zien achter v.l.n.r.: 1.,2.& 3. onbekend, 4. Grietje Maasen, 5.?, 6. Cor
Vis, 7, 8 onbekend, 9. Han Bückmann, 10. Jan Slooves, 11.?.
Zittend: 1.?, 2. Hein Bückmann, 3. Johanna Bückmann-Vens, 4.?
Vooraan: 1. Bina Bückmann, 2. Loppie Bückmann, 3. François Bückmann
die Buckie werd genoemd. De onbekende personen zijn waarschijnlijk muzikanten die tijdens de kermis de balmuziek verzorgden.

Cornelis Vis
Cornelis (Cor) Vis was een geboren Oudkarspelaar.
Hij kwam daar op 20 mei 1891 ter wereld als zoon van
Abraham Jasperz. Vis, metselaar en later bouwkundige. Zijn moeder was Anna (Antje) den
Adel. Aanvankelijk zou Cor toch wel in de voetsporen van zijn vader treden en werd timmerman. Op 27 oktober 1920 lezen we in ‘De Nieuwe
Langedijker Courant: Het Café met vergunning
“’t Huis de Brederode’, eigendom van den heer
Bückmann, is door onderhandschen verkoop overgegaan in handen van den heer C.Vis alhier, die, naar
wij vernemen de zaak met ingang van 1 Februari zal
aanvaarden.’’ Op 1 februari 1921 kreeg het café dus
een nieuwe kastelein, die op datzelfde moment
trouwde met de anderhalf jaar jongere Grietje
Maasen uit Oude Niedorp. Grietje Maasen had al
meerdere jaren bij Bückmann gewerkt en kende
de zaak door en door. Vandaar dat het voorstel
van Bückmann kwam om de zaak over te nemen.
Hij wist dat zij het zelfstandig goed kon beheren.
Dat is de reden dat Cor Vis van beroep veranderde. Zij kregen twee zonen: Abraham (Bram)
in 1922 en bijna een jaar later Hendrik (Henk). Een groep voetbalsupporters uit Amsterdam vermaakte zich tijdens en
De oma van Cor Vis van vaderszijde was Geertje vooral na het vissen in Oudkarspel. Hier loopt men de polonaise langs het
Borst, de vrouw van Jasper Vis. Het is mogelijk café (links). De foto is genomen in de richting van de Dorpsstraat. (foto:
dat Geertje Borst verwant was aan de vrouw van A.Vis Mook)
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Muziek werd er ook vaak gemaakt in ‘De Brederode’. Een
stemmingsband die in de jaren ’20 populair was, was de
Jumboband van de gebroeders Van Meurs uit Hoorn. Na
afloop van zo’n balavond zette moeder Grietje steevast de
pan met gehaktballen op tafel voor de muzikanten. Ook
bij het jubileum van ‘Onze Slooves’, de onafscheidelijke
hulp van het café, was de band aanwezig. Zij werden vereeuwigd op een foto.

In december 1941 nam de familie Van Liempt haar intrede
in de Oudkarspeler herberg.
Het inkomen uit ‘De Brederode’ was kennelijk geen vetpot
want Kees van Liempt verdiende bij als onderhoudsman
bij de gemeente. Na tien jaar ging de zaak over naar de
familie Klaver. Het gezin Van Liempt verhuisde naar een
kleiner huis aan de Dorpsstraat. (nu rechts van de firma
Bruin, Dorpsstraat 768).
In april 1958 vertrokken Kees en zijn
vrouw naar Schagen, waar zij zich
vestigden aan de Stationsweg. Zoon
Wout vertrok al in 1950 naar Den Haag
waar hij impresario werd van o.a.
Wim Kan. Bijna iedere Nederlander
kent vanuit die betrokkenheid ‘meneer van Liempt’.

Simon Klaver
In 1951 kwam er een nieuwe kastelein
ten tonele. Jacob Klaver uit Midwoud
en Teetje Mijts uit Heerhugowaard
kregen in 1905 een zoon. Deze Simon
Klaver kwam in Nibbixwoud ter wereld. Vader Klaver was broodbakker
en het stond vast dat Simon hem zou
opvolgen, ofschoon hij daar eigenlijk
geen zin in had. Het gezin, met inmiddels nog een dochter, verhuisde
Het jubileum van Jan Slooves die jaren achtereen werk verrichtte voor verschillende in mei 1909 naar het Verlaat in de
kasteleins. De Jumboband luisterde dit feest op. We zien vooraan v.l.n.r.: 1.Dirk Horst gemeente Oude Niedorp. Toen Jacob
met klarinet, 2.Jan Silver met viool, 3.Jan Slooves, 4.onbekend, 5.Dirk van Meurs met Klaver in 1925 op de nog jonge leefmook. Recht achter Jan Slooves staan Grietje Maasen en Cor Vis. (foto: A.Vis Mook)
tijd van 49 jaar kwam te overlijden,
trad de jonge Simon noodgedwonHet gezin Vis vertrok begin 1950 naar Vlissingen omdat gen in zijn vaders voetsporen. Ook bij een bakker moest er
zoon Henk daar naartoe was vertrokken. Grietje Vis- brood op de plank komen. Moeder Teetje stond als broodMaasen overleed daar op 2 augustus 1965. Cor Vis over- bakster te boek en de jonge Simon runde de zaak.
leefde haar nog geen twee jaar. Hij overleed op 15 januari Simon kreeg kennis aan Geertruida Anna in ’t Veld afkomstig uit de polder Koegras onder Den Helder. Zij
1967 te Arnhem.
trouwden in juni 1928 en vestigden zich als bakker aan
Kees van Liempt ’t Verlaat. Zoals gezegd, was bakker zijn niet de stiel van
Simon. Eigenlijk waren paarden zijn grote hobby. Simon
Cornelis (Kees) van Liempt was een Amsterdammer van was daardoor een geregeld bezoeker van de drafbaan. Bij
geboorte. Met de geboortedatum van 30 oktober 1892 stalhouder Wolfswinkel verrichtte hij koetsiersdiensten.
was hij een generatiegenoot van Cor Vis. Kees trouw- Na verschillende beroepen belandde Klaver met zijn gede in december 1917 met de uit Harlingen afkomstige zin dus in 1951 in ‘De Brederode’. Dit soort werk had hem
Engelina Nielsen. Het gezin vertrok naar Harlingen waar altijd wel getrokken, dit in tegenstelling tot zijn vrouw.
in 1918 en 1919 achtereenvolgens hun zoon Wouter en Dochter Thea herinnert zich de vergaderingen van de
dochter Catharina werden geboren. Iets later treffen we waardschap (de schouw door het polderbestuur) met gehet gezin achtereenvolgens aan in Wormer, Schagen en stoofde paling. Omdat de slaapkamers achter in het café
Heerhugowaard. In Wormer werden nog twee dochters lagen, moesten de kinderen door de vergaderzaal naar bed
geboren, Maria Petronella in 1921 en Rika Maria in 1931. toe. En ook niet te vergeten de bediening die vaak werd
Waarschijnlijk baatte Van Liempt in genoemde woon- uitgevoerd door de bekende Langedijkse Lenie Rijper en
plaatsen ook een café uit. Na een half jaar in Schagen Tjade Druif uit Nieuwe Niedorp. De laatste stond bekend
te hebben vertoefd, duikt de familie Van Liempt op in als ‘de zingende postiljon’, een kunst die hij tijdens het beHeerhugowaard. Zeker is wel dat Van Liempt een café dienen ook verstond. Zingend en walsend bewoog Tjade
had vlak naast ‘De Swan’ in die plaats. De naam van dat zich vaak tussen de dansers. Toch was de exploitatie van
café is echter nog niet achterhaald.
het café geen vetpot.
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De destijds bekende band ‘The Rhythm Boys’ speelde tijdens de kermis bij Schilderman en bij Klaver was het eigenlijk te stil. Er heerste wel vaak een gezellige sfeer aan
de ronde tafel waar veldwachter Prins ook graag even
aanschoof. Ook dorpsomroeper Piet Forrer en vrouw
Brandje waren bezoekers.

Op 30 maart 1954 brandde het café midden op de dag tot
de grond toe af. Het grotendeels houten gebouw was een
gewillige prooi voor de vlammen. Een harde westenwind
zorgde ervoor dat blussen onmogelijk was.
Het naastgelegen oude raadhuis (Regthuis) kon behouden blijven. Nu wilde het toeval dat de wisselloper van
de brandverzekering kort daarvoor om de premie langs
was geweest. Moeder Klaver was niet thuis en er werd
gevraagd om later nog eens langs te komen.
De brand kwam op het moment dat de familie Klaver te
boek stond als ‘wanbetaler’. De verzekering keerde daardoor niet volledig uit. Ten behoeve van het gedupeerde
gezin stond de gemeente Langedijk toe dat er een inzameling onder de bevolking werd gehouden.
In totaal f 1250,- werd er opgehaald.

Van het echtpaar Klaver bestaan geen foto’s uit de tijd dat zij
de Brederode uitbaatten. Uit hun later leven hebben wij wel een
afbeelding. (foto familie Klaver)
Thea was nog een schoollopertje toen haar ouders vanuit Oude Niedorp kwamen en het café gingen uitbaten.
Zodoende herinnerde zij zich de verbouwing van de
Openbare Lagere School. De kinderen werden ‘gestald’ op verschillende plaatsen: de vijfde en
zesde klas in de vergaderzaal van
‘de Brederode’, de eerste en tweede klas in café ‘De Olifant’ op de
Luizeknip en de derde en vierde bij
zuurkoolfabriek Hart.
In februari 1953 bewoog de achterkant van ‘de Brederode’ angstig
op en neer, maar er ontstond geen
schade. Ook de stalling kreeg het
zwaar te verduren. Pas een tijdje ná
de storm zakte de stalling zonder
waarschuwing in elkaar.

De brand in ‘De Brederode’ trok veel publieke belangstelling.
Links is de kolfbaan nog te zien.

Een foto van ‘De Brederode’ begin jaren ’50. Op de reclame van Heineken
is de naam van de kastelein S.Klaver te
zien. Let op de grote emaille reclameborden van Rijnbende, Flyer en Coca
Cola. (foto Herman Möller)
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Tijdens de brand rennen buurtbewoners met inventaris en beddengoed over straat. Het huidige Regthuis werd dubbel bewoond door twee gezinnen: vóór woonde meester Limonard en
achter de familie Stammis. De man met de pet is brandweerman Cobus van der Zel. Te zien
is dat hij onder het broodventen plotseling is weggelopen. De geldtas hangt nog op zijn buik.
(foto‘s Herman Möller; coll. fam. Glas-Möller)
Wat is er nog over?
Een treurig detail
is dat begin jaren
’50 plannen bestonden om ‘De
Brederode’ tot monument te laten
verklaren. Schilder
Dirk Dirkmaat uit
Noord-Scharwoude
had hiervoor al
verregaande plannen gemaakt. In
Zuid-Scharwoude
werden op dat moment opmetingen De overgebleven kolfbaan van ‘De Brederode’ deed jarenlang
gedaan voor sloop dienst als stalling voor caravans. (foto Cor Oudendijk)
en herbouw van de
boerderij van Van Twuyver in het Openluchtmuseum te
Arnhem. Dagelijks toog men vandaar naar Oudkarspel
om de oude herberg aan een nader onderzoek te onderwerpen. Helaas doorkruiste de brand alle gemaakte plannen. Na de brand werden de overblijfselen van de herberg
vrij snel opgeruimd. Herbouw vond niet plaats en gedurende de laatste vijftig jaar is de plek bedekt met gras.
Alles, inclusief de oude kolfbaan, ging over in handen van
carrosseriebouwer Van Oversteeg. Na zoveel jaren met
een andere bestemming maakt de nog bestaande kolfbaan
een desolate indruk.
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Enkele onderdelen, zoals het oude
uithangbord, bleven bewaard.
Van dit bord bestaat nog een
leuke anekdote. Oliehandelaar
Albert ten Bruggencate uit Broek
passeerde geregeld de herberg in
Oudkarspel.
Het viel hem op dat het schild,
met daarop het kasteel Brederode
in Santpoort, er lelijk begon uit te
zien. Toen hij de kastelein hierover
aansprak, zei deze: “Den gnap je
’t maar d’rs voor me op.” Wetende
dat Ten Bruggencate geen onverdienstelijk amateurschilder was.
Enige tijd later kwam het schild
terug, maar de kastelein herkende niet meer zijn oude kasteel in
de afbeelding. Wat was het geval?
Toen Ten Bruggencate het geheel
had schoongemaakt en in de
grondverf had gezet, wist hij niet
meer hoe de voorstelling er had
uitgezien. Hij had evenwel nog
een sigarettenplaatje met daarop
het Muiderslot. Zodoende prijkt
op het oude uithangbord nu nog
steeds het verkeerde kasteel.

Het
oude
uithangbord
(met
Muiderslot) is gelukkig bewaard gebleven. (foto Rien van Zuijlen)

Herberg ’t Huis de Brederode’

Recentelijk doken twee schalen op van buitengewone afmeting. Het staat vast dat zij afkomstig zijn uit de voormalige herberg. Het zijn geen gewone etensborden maar
eerder schalen voor het opdienen van grote maaltijden,
salades en dergelijke. Misschien hebben de vissers uit
Amsterdam hiervan wel eten tot zich genomen. Aan de
hand van het merk van Petrus Regout uit Maastricht kan
worden vastgesteld dat beide schalen zijn gemaakt tussen 1860 en 1880. De heer Buckman herinnerde zich dat
ten behoeve van een diner van het waterschap een grote
vis was besteld in IJmuiden, wellicht bij een familielid die
daar woonde. In een zijkamertje lag de vis op één van de
grote schalen te wachten om ‘geslacht’ te worden. Het
jongste zusje van de heer Buckman had zich kennelijk wat
misdragen en werd het zijkamertje ingestuurd. Toen zij na
een tijdje panische angstgeluiden maakte, ging haar moeder kijken. Het bleek dat de vis nog bij lange na niet dood
was en uit de schaal was gesprongen.

een verantwoord plannetje kan ontstaan, gebaseerd op de
aloude Brederode.
In het verleden zijn er wel plannen geweest, maar die zijn
om uiteenlopende redenen afgeketst. Onlangs werd in het
Langedijker Nieuwsblad aangekondigd dat de Fa. Tauber
op de plek van de huidige kolfbaan en de verdwenen
“Brederode” appartementen zal gaan bouwen.
Bronnen:
• Kuieren door Historisch Langedijk deel III z.j. schrijver Jan
IJff
• Middeleeuwse kastelen van Noord-Holland; Mr J.W.
Groesbeek; Haarlem 1981.
• Diverse krantenknipsels
• Genealogie van Walraven Dirckz van Brederode; Herman
Evers Alkmaar
• Westfriese Families; 34e jaargang, de familie Slotemaker.

De beide grote schalen met daarnaast het merk van de aardewerkfabriek Regout. (foto Rien van Zuijlen.)
Of nu het café of de familie Van Brederode is vernoemd,
maakt niet uit, maar in Oudkarspel is na de verkaveling
wel een Brederodestraat ontstaan in plan Barnewiel.
Als laatste is nog een spreuk bewaard gebleven die op
een balk boven de ronde tafel stond geschreven. In oud
Hollands schrift stond daar:
Elck die hier sit,
bedencke dit,
is onraedt daer,
dreigt soms gevaer…
kalm ’t huijs verlaet.
Ghe sijt op straet.

• 50 jaar vrijwillige brandweer (van Langedijk); C.Rutsen
1991.
• Langedijker Streekhistorie door Klaas Zeeman; bewerkt door
Jan IJff; 1993
• West-Frieslands Oud & Nieuw; 53e bundel 1986, blz 96104. ‘Herinneringen aan Westfriese herbergen, kasteleins en
balmuzikanten’, Joh.M.Ridderikhoff. Uit dezelfde bundel,
blz 105-114, ‘Muzikanten trekken voorbij’, N.J.Groot.
• Informatie verstrekt door de heer A.Vis te Mook, J.IJff
te Noord-Scharwoude, mevr.T.Jonker-Klaver te NoordScharwoude, fam.Glas-Möller te Zuid-Scharwoude, de
heer F.M.Buckman en diens dochter mevr. M. Buckman te
Akersloot en de heer J.A.Vens te Rockanje.

Jammer dat dit oude gebouw voor de Langedijk verloren
is gegaan. Het is te hopen dat op de open plek nog eens
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door Jan IJff

Noodslachting
In 1939 werd hier aan de Langedijk de laatste noodslachting verricht. Wat was dat nou precies, hoe ging dat en
waar vond dat plaats. Om hier achter te komen, gaan we
zo’n gebeurtenis uit het verleden volgen.
Een koe, die rustig in het weiland liep te grazen, kreeg
dorst en waagde zich aan de slootkant om wat te drinken.
Die slootkantjes waren maar al te vaak slap en blubberig.
Het arme beest geraakte dan ook daardoor in sloot en verdronk jammerlijk. Hoewel een koe goed kan zwemmen,
was de oorzaak van de verdrinking dat de poten steeds
dieper wegzakten in de slappe grond. Als er dan geen
menselijke hulp bij kwam, was er geen redden meer aan.
Zo’n koe, die gezond van lijf en leden was, mocht echter
niet naar de gewone slager om daar te worden geslacht.
Het beest moest naar de noodslachtplaats. Deze regeling
was niet alleen van toepassing op zo’n verdronken koe,
maar gold ook voor andere dieren. De oorzaak kon komen door ziekte of een gebroken poot, een dood geboren
kalf of veulen, waardoor ze niet op de normale manier
mochten worden geslacht. Deze dieren gingen naar de
noodslachtplaats. Deze noodslachtplaats was gevestigd in
Oudkarspel, in de voormalige slagerij van J.Mosk, thans
genummerd Dorpsstraat 862. Dit pand was als zodanig
niet meer in gebruik, aangezien het als slagerij was opgeheven. Het was echter nog wel voorzien van een slachthal,
hijskatrollen, een hakblok, een weegtoestel en andere benodigde slagersgereedschappen. Zo’n noodslachter werd
door de gemeente aangesteld.

De noodslachting
Laten we ons bepalen tot de verdronken koe. De eigenaar
van het dier ging naar Mosk toe met het bericht van de
verdrinking. In de meeste gevallen werd dan een grote
schuit gebruikt voor het vervoer van het beest.
In die tijd ging overigens bijna alle vervoer nog over het
water. Met veel moeite werd de koe in de schuit gehesen
en werd varend vervoerd tot achter de noodslachtplaats.
Dan kostte het nog wel de nodige inspanning om het in de
slachthal te slepen waar dan begonnen werd om het met
zorg van de huid te ontdoen.
Deze huid werd vervolgens de volgende morgen met een
vrachtrijder meegegeven naar Alkmaar.
Zo’n huid had een zekere waarde en ging verder naar de
leerlooierij. De vrachtrijders, die nog met paard en wagen
reden, hadden onder de wagen een speciale bak waarin
deze huiden werden vervoerd.
Het dier werd ontdaan van alle ingewanden, die wel
bewaard moesten worden in verband met de keuring.
Eenmaal gehesen aan de grote katrollen in de hal, moest
de keurmeester komen. Aan deze moest eerst een bericht
worden gezonden, wat overigens niet zo moeilijk was,
want hij woonde in Noord-Scharwoude…
Het was de heer Frielink uit de Oosterstraat. In dit geval
was de keuring niet zo moeilijk daar het een gezonde koe
was. Er werden aan alle kanten stempels op gedrukt als
bewijs van goedkeuring.

De slagerij van Piet Mosk (rechts) werd later opgeheven en deed daarna, tot 1939, dienst als noodslachtplaats.
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De verkoop
Was het eenmaal zover, dan moest de
verkoop beginnen en
liefst zo snel mogelijk.
Zo’n koe moest in een
paar dagen aan lappen, biefstuk, gehakt
en zelfs rollade worden verwerkt en verkocht voor een billijke
prijs.
De bekkenslager werd
hiertoe ingeschakeld
en in dit geval was dat
Freek Moeijes.
In andere gevallen de
bekende
dorpsomroeper die altijd met
zijn bijnaam werd
genoemd, Piet van
Brandje.

Noodslachting

Soms betrof het zieke dieren die na slachting werden afgekeurd als zijnde ongeschikt voor consumptie.
Daar was de keurmeester gelukkig zeer streng in. In twijfelgevallen werd een stukje van het vlees gezonden naar
Alkmaar, waar het nauwkeurig werd onderzocht en op
kweek gezet. Als dan bericht van afkeuring kwam, moest
het beest worden begraven.
Dit gebeurde op het zogenaamde Vrouwenlandje. Dit was
een akkerpunt die uitstak in het Barnewiel die werd gebruikt als vuilstortplaats. Daar moest dan een gat worden
gegraven van een behoorlijke diepte waarin het dier dan
werd begraven. Dit gebeurde altijd onder toezicht van de
politie, in dit geval de gemeenteveldwachter Boon.

“Heden verkrijgbaar in de noodslachtplaats te Oudkarspel: prima koevlees voor een kwartje per pond. Zegt het voort, zegt het
voort,” riep Piet van Brandje.
Soms werd alleen het dorp Oudkarspel omgeroepen, maar
in geval van een koe, waar
heel wat ponden vlees aan
zaten, werden twee dorpen omgeroepen. Na een
aantal slagen op de grote
koperen bekken, werd dan
bekend gemaakt dat er in
de noodslachtplaats prima
koevlees te verkrijgen was
tegen de prijs van 25 cent
voor de koelappen, 40 cent
voor de biefstuk per pond.
Zegt het voort, zegt het
voort!” Meestal gelukte
het wel om een koe in een
paar dagen te verkopen.
De huismoeders kwamen
in groten getale opdraven
voor het goedkope vlees.
De mannen kregen een extra lapje en waren goed te
spreken. Dit in tegenstelling tot de beroepsslagers
die in zo’n week niet veel
verkochten.

Het beest werd eerst in hanteerbare stukken gehakt en
weer in een schuit geladen. Dan werd gevaren door de
Achterburggracht naar de sluis in Oudkarspel. Daar
doorheen en dan een stukje Voorburggracht, tot aan het
Barnewiel. Over het vlees werd dan een fles carbol gesprenkeld om te voorkomen dat het zou worden opgegraven en alsnog worden opgegeten.
Gelukkig is aan deze toestand een einde gekomen in het
jaar 1939, aangezien het toch wel een zeer onhygiënische
toestand was.
Na 1939 werden de dieren vervoerd naar Schagen waar
ze in de zogenaamde verwerkingsinrichting werden geslacht en verwerkt. Het afgekeurde vlees werd vernietigd
in de destructor.

Zieke dieren
Dat was dan hoe het ver- Het Barnewiel met bij het x het Vrouwenlandje. Een vuilstortplaats waar ook het afgekeurde vlees
liep bij een gezond dier. werd begraven. Het Vrouwenlandje is nu een parkje ten noorden van de Kasteelstraat.
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door Paul den Hartigh

Jongelingen uit 1914
Bijgaande foto kreeg ik van Klaas Goet uit ZuidScharwoude uit de nalatenschap van zijn vader. Het is de
Jongelingsvereeniging van de Ned. Hervormde kerk te
Broek op Langedijk.
De foto is genomen in 1914 door de fotograaf Leonard
Vlaanderen in zijn foto-atelier aan de Oudegracht te
Alkmaar.

Teun Goet heeft destijds op de foto nummers gezet. Wij volgen die nummering. We zien achtereenvolgens:
1.Arie Blom, 2.Paul den Hartigh, 3.Sijf Riedel, 4.Simon Dirkmaat, 5.Teun Goet, 6.Gerrit Balder, 7.Gerrit Wagenaar (St Pancras),
8.Jan Paulus den Hartigh, 9.Arie Kroon, 10.Freek van Doornum, 11.Jac.Huiberts, 12.Gerrit Keizer (Beverwijk), 13.Cees Balder (St
Pancras), 14.Piet Kamp, 15.Abraham Boon, 16.Jan Blom, 17.Jan van Heerde, 18.Cor Boon (St Pancras), 19.Jan Kouwen, 20.Gert
van Gulik, 21.Piet Bakker, 22.Piet Kansen.
Een bijzondere bezoeker in ’t Regthuis
In april 2005 kreeg ’t Regthuis een bezoeker van wel
heel bijzondere komaf. De bezoeker uit Engeland bleek
de achternaam Selkirk te hebben. Met het bewijs van
afstamming toonde hij aan een rechtstreekse nazaat te
zijn van Alexander Selkirk. Deze Britse zeeman stond
model voor Robinson Crusoë in het boek van Daniel
Defoe. We zijn benieuwd wie de volgende opvallende
bezoeker zal zijn.
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redactie

Uitstapje naar Bergen in 1951
Het begeleidend onderwijzend personeel en enkele ouders gingen op 20 juni 1951 op de kiek. Het was het uitstapje van de Openbare Lagere School in Oudkarspel.

Velen zullen nog worden herkend, al is bijna iedereen op
deze foto niet meer in ons midden. Mevrouw Wit-Smak
verstrekte ons destijds de namen.

We zien achter v.l.n.r.: 1.Bertus de Koster (leider), 2.Juffrouw Bossen, 3.Meester de Ruijter, 4.Antoon Kroon
(leider), 5.Karel Bijl (leider). Vooraan v.l.n.r: 1.Juffrouw Mandemaker (leidster), 2.Meester van den Abeele,
3.mevr.van den Abeele (leidster), 4.Marie Eecen-de Leeuw (leidster), 5.Ant Wit-Smak (leidster).

Informatie over de Stichting
Regionale Archeologie ‘Gheestmanambocht’
In verband met de ca. 5 jaar durende werkzaamheden
van de Grontmij in het recreatiegebied Geestmerambacht
(incl. Groene Loper) werd in 2003/2004 een archeologische werkgroep gevormd door leden afkomstig uit enkele omliggende gemeenten. Per 17-01-05 is deze werkgroep omgezet in de stichting Regionale Archeologie
’Gheestmanambocht’ (met inmiddels ca. 30 leden) omdat
dit organisatorisch meer mogelijkheden biedt. In de statuten wordt als een van de doelstellingen genoemd: een
goede samenwerking met verwante verenigingen, zoals
andere archeologische en historische verenigingen in
de wijde omgeving van het Geestmerambacht. De oudste naam hiervan is ‘Gheestmanambocht’ en wordt in

1319/1320 genoemd bij de nieuwe regeling voor het onderhoud van de verwaarloosde Westfriese Omringdijk.
Deze regeling was opgesteld door de bisschop Jacob van
Zuden, waterschapsadviseur van graaf Willem III (Willem
de Goede) Door excursies naar opgravingslocaties en lezingen in Schagen, Alkmaar, Limmen en Heiloo maakten
wij daar al kennis met andere werkgroepen en zij zullen
ons blijven inwijden in de voor velen nog nieuwe materie.
Frans Diederik uit Schagen, schrijver van ‘Archelogica’
en ‘Schervengericht’, die alle gegevens van ons gebied
indertijd verzamelde, is bestuurslid van de stichting. De
Alkmaarse stadsarcheoloog Peter Bitter heeft mede zijn
diensten als adviseur aangeboden.
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Informatie over de Stichting Regionale Archeologie ‘Gheest-manambocht’

In overleg met de Grontmij in het gemeentehuis van
Langedijk, verleende men ons alle medewerking aanwezig te zijn bij de ontgravingen in het gebied ten zuiden
van de Provincialeweg Koedijk- Noordscharwoude en bij
de Twuyverweg van St. Pancras. De Grontmij doet momenteel archeologisch vooronderzoek om te voldoen aan
het Programma van Eisen dat het z.g. verdrag van Malta
stelt. In Harenkarspel is ons door B&W gevraagd nader
onderzoek te doen bij de Nuwendoorn naar de ‘Sluze’
Ook elders in Nederland kunnen onze leden in principe,
maar altijd na toestemming ter plaatse, deelnemen aan archeologisch onderzoek. Samenwerking is dan belangrijk
èn … gezellig!

Wie zich aan wil sluiten bij onze stichting R.A. ‘Gheestmanambocht’, die onderdeel is van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland (AWN) afd. N.-HollandN., kan inlichtingen vragen en/of zich opgeven bij een
van de onderstaande bestuursleden. Het lidmaatschap/
donateursschap, bedraagt e 5 per jaar.
Langedijk: Wijb Ouweltjes (0226-313138)
Heiloo: Ger Kalverdijk (072-5330679)
St. Pancras: Joost van der Molen (072-5641401)
Harenkarspel: Jan Barsingerhorn (0226-391628) en Wim
Dekker (0226-393279)
Schagen: Frans Diederik (0224-296548)

door Cor Oudendijk

Een verdwenen familienaam
Inleiding
Veel mensen in West-Friesland dragen een achternaam
van een plaats. Denk maar aan Koedijk, Langedijk,
Schagen en Haringhuizen, om er maar een paar te noemen. Ook de plaatsen uit het oostelijke deel van WestFriesland zijn vaak in achternamen terug te vinden.
Twisk, Lammerschaag, Wognum, Hauwert en zelfs de
dubbele achternaam Oostwoud Wijdenes komen allemaal
voor. Opvallend is dat Lángedijk uit Langedíjk kan komen en Háringhuizen uit Haringhúízen. De klemtoon ligt
duidelijk anders. Destijds was de naam Opperdoes (met
de klemtoon op ‘op’) een bekende naam in Langedijk.
Voor zover is na te gaan, komen er momenteel in deze
omgeving geen personen meer voor met deze naam. De
enkele mensen met de familienaam Opperdoes wonen
o.a. in Leuven, Hoofddorp en Oosterhout (NB). Het aantonen van enig familieverband is tot nu toe niet gelukt. De
aanleiding tot deze korte reconstructie vormde de schenking van enkele kledingstukken en daarbij een paar oude
portretjes, door de heer A. van Nienes uit Badhoevedorp,
wiens moeder een Opperdoes was.
Waar kwamen zij vandaan?
In de archieven vinden we in de tweede helft van de 18e
eeuw Jan Jansz Opperdoes. Jan kwam vóór 1750 ter wereld
in de Hazepolder onder Petten. Enige connectie met het
dorp Opperdoes is vooralsnog niet gevonden, maar het is
zeer aannemelijk dat een voorvader daar vandaan kwam.
Van Jan is bekend dat hij op 19 januari 1763 trouwde met
Maartje Jans Visser, ook afkomstig uit de Hazepolder. Het
jaar daarop deden zij in september belijdenis voor de kerk
in Petten. Jan en Maartje kregen in ieder geval tussen 1765
en 1777 negen kinderen.
Hiervan heetten er drie Guurtje en vier Jan, een bewijs
van de grote kindersterfte in die tijd.
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Opperdoes naar Langedijk
De jongste telg, de vierde kind met de naam Jan, vertrok
op een zeker moment naar Zuid-Scharwoude.
Kort na 1800 moet hij hier in het huwelijk zijn getreden
met Maartje Blom, dochter van Klaas Blom en Guurtje
Kliffen. Van Jan Opperdoes en Maartje Blom zijn in ieder
geval zeven kinderen bekend.
In de periode 1806-1822 werden zij geboren. Niet van elk
kind is bekend of het volwassen werd, in ieder geval wél
zoon Klaas, geboren op 26 oktober 1812, net aan het einde
van de Napoleontische tijd dus.
Klaas staat later te boek als landbouwer, een veel voorkomend beroep overigens aan de Langedijk. Vader Jan overleed op 46-jarige leeftijd in 1823.
Klaas Opperdoes zocht zijn vrouw nog in Zuid-Scharwoude, maar vertrok later naar Noord-Scharwoude.
Zijn vrouw Grietje was een dochter van Cornelis
Houtkooper en Sijtje Duin.
Grietje werd niet zo oud, zij overleed in november 1853.
In die tijd waren er vier kinderen gekomen: Jan in 1839,
Sijtje in 1843, Cornelis in 1846 en Klaas in 1852.
De nog jonge weduwnaar Klaas Opperdoes hertrouwde
in 1855 met Guurtje Ootjers, ‘dienstbare’ van beroep en
een jaar jonger dan Klaas. Ook hieraan was Klaas relatief
kort getrouwd, Guurtje overleed in 1864.
Klaas werd overigens zelf ook niet zo oud. Zijn leven
kwam aan een eind in 1872. We moeten wel in ogenschouw nemen dat de levensverwachting in die tijd lager
lag dan momenteel. Waarschijnlijk is Cornelis Opperdoes
de enige van de vier die volwassen is getrouwd.
Hij, geboren in 1846 te Noord-Scharwoude, trouwde in
1867 op twintigjarige leeftijd met Neeltje Schuijtemaker,
dochter van Jan Schuijtemaker en Grietje de Geus.
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618 en Simon in het huis
van hun ouders (nu 616). In
het gezin van Simon kwamen geen kinderen, Klaas
en Neeltje kregen er vier.
De oudste was een zoon,
Cornelis genaamd, maar hij
overleed op jonge leeftijd.
De drie dochters Cornelia,
Guurtje en Neeltje Marie
trouwden later en de eerste
twee kregen kinderen, maar
die droegen natuurlijk niet
meer de naam Opperdoes.
Cornelis Opperdoes (1846-1909) en zijn vrouw Neeltje
Schuijtemaker (1846-1931) op jeugdige leeftijd. Beide portretjes
moeten kort vóór of ná hun huwelijk zijn gemaakt door C.v.d.
Aa en J.Chrispijn te Alkmaar.

Neeltje Opperdoes-Slooves (1869-1948) op jeugdige leeftijd.

Cornelis was waarschijnlijk landbouwer, maar moet later
toch meer in de groentehandel zijn gegaan. Het voorname
huis aan de Dorpsstraat 616 werd wellicht voor hem gebouwd. Het echtpaar kreeg in 1868 een zoon die Simon
werd genoemd, ofschoon de wederzijdse vaders Klaas en
Jan heetten. Wellicht werd Simon vernoemd naar Simon
Stam, de tweede echtgenoot van Grietje de Geus, maar
dat is niet bekend. Het jochie werd niet ouder dan zes jaar.
In 1872 en 1875 kwamen er nog twee jongetjes waarvan de
eerste Klaas en de tweede weer Simon werd genoemd.

Cornelis Opperdoes en Neeltje Schuijtemaker op gevorderde
leeftijd.
Cornelis Opperdoes bereikte de leeftijd van 62 jaar. Hij
overleed in 1909. Zijn vrouw overleefde hem nog jaren en
stierf in 1931. De broers Klaas en Simon Opperdoes trouwden twee zusjes. Klaas koos in 1894 Neeltje Slooves tot
bruid, Simon trouwde Maartje in 1897. Zij waren dochters
van Cornelis Slooves en Guurtje Pranger. De broers woonden naast elkaar, Klaas op het huidige adres Dorpsstraat

Het ietwat voornaam ogende huis van Klaas Opperdoes met
daarachter de grote schuur. Later werd dit huis bewoond door
de familie Reijer Groot en heden ten dage door Piet en Agnes
Veldman, Dorpsstraat 618 te Noord-Scharwoude. Links is
net nog een stukje te zien van de woning van burgemeester
Brinkman. Aan de rechterkant stond de woning die ooit werd
gebouwd voor Cornelis Opperdoes, de vader van Klaas en later
bewoond door Simon, de broer van Klaas.
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Klaas Opperdoes bekleedde diverse maatschappelijke
functies in Noord-Scharwoude. Zo was hij op 20 maart
1909 ondermeer één der oprichters van de Coöperatieve
Boerenleenbank in genoemd dorp. In de eerste jaren vervulde hij de functie van secretaris. Ook op kerkelijk gebied
was hij actief, hij zat jarenlang in de kerkeraad. Een heel
goede vriend van hem was meester Janssonius, hoofd van
de ULO. Muziek speelde een grote rol in het leven van de

Opperdoezen. Klaas kon prachtig pianospelen en had een
voorliefde voor Chopin. Omdat kinderen en aangetrouwden ook wel muzikaal waren, ontstond op zondagmiddagen vaak een zangkoor met Klaas als begeleider op de
piano. Was het mooi weer dan trok zo’n optreden vaak
publiek. Een graag geziene logé bij de familie Opperdoes
was Willem Hespe, de directeur van zangvereniging
Crescendo.

Deze foto werd gemaakt ter gelegenheid van het 55-jarig huwelijk van Klaas Opperdoes en Neeltje Slooves op 23 mei 1947. De
kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen zijn aangetreden voor een familieportret.
We zien achter v.l.n.r.: 1.Klaas van Nienes, 2.Arie van Nienes, 3.Rens G.Slot, 4.Cor(nelis) van Nienes, 5.Jacob Dik, 6.Jan Tuijn,
7.Nico(laas) C. Kaan, 8.Hinke Johanna Postma, verloofde van Nico Kaan.
Vooraan: 1.Neeltje Marie Slot-Opperdoes, 2.Guurtje van Nienes-Opperdoes, 3.Neeltje Opperdoes-Slooves, 4.Klaas Opperdoes,
5.Cornelia Dik-Opperdoes (eerder gehuwd met Simon Kaan die in 1927 te New York was overleden), 6.Willy Trijnie Tuijn-Kaan
met op schoot Yvonne Tuijn.
Vrij snel na het maken van deze foto overleed eerst in juni
1948 Neeltje Slooves op de leeftijd van 78 jaar. Haar man
Klaas Opperdoes volgde haar twee jaar later.
In een in memoriam lezen we: ‘Wij gedenken met dankbaarheid, wat hij voor dorp en kerk is geweest. Zijn blijde,
tevreden gezicht, zijn zachtmoedigheid waren persoonlijke trekken, die vrijwel iedereen tot zijn vriend maakten.
Hij ruste in vrede.’
26

Geraadpleegde bronnen:
• Diverse archieven in het Reg. Archief te Alkmaar
• Foto’s en gegevens van de heer A.van Nienes te
Badhoevedorp.
• Stamboom van de familie Ootjers door Dirk H.Floorijp en
Ronald Ootjers; 1984.
• Gedenkboek van 100 jaar Rabobank Langedijk; 2004.
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door Nico Nap

Herinneringen aan de familie
Nap
Voorwoord van de redactie
jonge leeftijd bij het bouwen van een boerderij in Koedijk
In 2004 kregen we in ’t Regthuis bezoek van Nico Nap uit de hanenbalken is gevallen en daarbij zijn heup brak.
en zijn vrouw Stijnie van Lienen uit Den Helder. Nico en En vroeger was dat een ramp en bleef je ongeschikt voor
Stijnie zijn allebei geboren Langedijkers. Met belangstel- het vak van timmerman. Met een klein beetje geld van een
ling keken ze naar de verschillende foto’s van nering- verzekering en wat schuld kochten ze een koffiehuis “de
doenden. Hieronder was ook een foto van de familie Nap Koffiemolen” aan de Hasselaarsweg in Heerhugowaard.
van café ‘Het Rad van Avontuur’.
Het is nu een Chinees restaurant met de naam “Silver
Diverse herinneringen borrelden bij Nico op en op de River”. Hoe lang ze daar gebleven zijn en in welk jaar,
vraag van onze kant of hij dat ook eens op kon schrijven, dat weet ik niet, maar ze zijn daarna verhuisd naar
kwam het antwoord: ik zal eens kijken. Niet zo lang daar- Oudkarspel, naar het café “Het Rad van Avontuur”.
na overhandigde
hij zijn herinneringen, die u hier nu
kunt lezen.
Bijna tegelijkertijd
bezochten Corry
en Nanda Stam,
volle nichten van
Nico, ’t Regthuis.
Zij schonken een
merklap van wijlen hun moeder
Nelie Stam-Nap
en een serie foto’s.
Wij vonden dit een
goede gelegenheid
om de tekst en de
foto’s van de familie Nap te combineren.
Toen er ook nog
foto’s van Nico’s
vader, Klaas Nap
boven water kwamen, hebben we
Nico gevraagd om
een verhaal over
de bekende dorps- Café ‘Het Rad van Avontuur” met daarop de duidelijke aanduiding dat hier ook een sigarenmakerij was
smid. Leest u dit gevestigd.
sfeervolle verhaal
Dat was vroeger een café met een kleine hotelaccommovan een tijdsbeeld.
datie en een sigarenmakerij. Voor de omgeving Langedijk
was dat eigenlijk uniek en de sigaartjes heetten dan ook
Inleiding
Mijn grootvader, Cornelis Nap, heb ik nooit gekend, want “Langedijkertjes”. Omdat mijn grootvader zelf geen sigatoen ik in 1938 geboren werd, was hij al gestorven. Dus de ren kon maken, nam hij sigarenmakers in dienst die dat
verhalen die ik hier schrijf, heb ik van andere mensen.
ambacht wel beheersten. Dat waren allerlei verschillende
Zoals bijvoorbeeld mijn grootmoeder, Nantje Nap gebo- mensen die elders geen vaste betrekking konden begaan
ren Bregman, die in de oorlog ‘40-‘45 vele jaren bij ons en zodoende veelal een zwervend leven leidden. Bij mijn
heeft ingewoond. En ik, als kleine jongen, hoorde graag opa kregen ze kost en inwoning met wat loon. Mijn grootdie verhalen welke over vroeger gingen.
vader kreeg in de loop der jaren zoveel verstand van tabak
dat hij vele malen uitgenodigd werd door Mr. Eecen van
Opa Nap
de “Brandwaarborg Verzekeringsmaatschappij” - die veel
Mijn grootvader Nap was een handige man. Hij is ooit tabaksdroogschuren op bijvoorbeeld Wieringen in de verbegonnen als timmerman, totdat hij op nog betrekkelijk zekering had - om het soort en de kwaliteit te beoordelen.
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Dan gingen ze samen met de koets er opuit en kwamen
soms laat weer terug. Ook het café was een goedlopende
zaak en goed bekend in de hele omtrek. De bouwers, bijvoorbeeld uit Koedijk, die hun waren naar de veiling in
Noord-Scharwoude hadden gebracht, wilden voordat ze
weer naar huis gingen graag nog even opsteken in “Het
Rad van Avontuur”.

In die tijd kwamen er allerlei reizigers ook wel overnachten. Dat waren over het algemeen meer handelsreizigers,
de zogenaamde kassiesventers, die vooruit moesten betalen voor logies en ontbijt.
Boven de voordeur buiten hing een groot bord, wat mijn
ome Dirk Nap had geschilderd. Dat was een groot rad, zo
één als er wel in een witte muizenkooi zit, waar dan mannetjes omhoog opliepen en aan de andere kant eraf vielen.
Zo werd het Rad van Avontuur voorgesteld.
Mijn grootmoeder, wij zeiden natuurlijk altijd opoe Nap,
runde met haar dochter Nelie hoofdzakelijk het café. En
als de jongens thuiskwamen uit hun werk of uit school,
dan moesten ze sigarenkistjes van cederhout in elkaar zetten met hele kleine spijkertjes en scharniertjes.
Later zijn mijn grootouders gaan rentenieren en verhuisden ze naar de Spoorstraat, wat vroeger ‘t Weggie heette.
Ze kwamen te wonen aan de Oudkarspeler kant, naast
kapper Cor Langedijk die in een dubbel pand woonde.

Het scheen vroeger een gezellig café te zijn waar je voor
één vierduit (tweeëneenhalve cent red.) een orgeltje kon laten spelen en één van die liedjes was ‘Dichter und Bauer’.
Dat orgel is in de oorlog gesloopt om de loden pijpen want lood was toen prijzig - door de toenmalige huurder
van het café, Piet de Ruiter. Deze man was afkomstig uit
Amsterdam en was eigenlijk slager. Hij had altijd dorst en
zodoende altijd geldgebrek. Vroeger werd in het café in
het groot ingekocht, dus bijvoorbeeld een vat wijn en een
vat jenever, wat dan in een kruik werd overgetapt en dan
geserveerd.

Cornelis Nap en Nantje Bregman bij hun prieeltje achter in de
tuin aan de Spoorstraat.

Cor Nap
en Nantje
Bregman.
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Aan de andere kant was de winkel van mijn vader, Klaas
Nap, met daar weer achter de smederij. Dit pand werd
gehuurd van de weduwe De Leeuw. Toen mijn ouders
verhuisden naar de Dorpsstraat is Jan Posthumus er smid
geworden.
Oktober 2005
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Piet Nap is ooit begonnen als tuinbouwer en woonde in
de Spoorstraat en was getrouwd met Trien Nierop, een
dochter van Jan Nierop die woonde op de Kroonstraat in
Oudkarspel. Later heeft hij veel bekendheid gekregen vanwege het trainen van schaatsenrijders, o.a. Jan Langendijk
die Nederlands kampioen was en, meen ik, 2e of 3e bij de
Europese Kampioenschappen.

De kinderen Nap

Dirk is begonnen als huisschilder en is later tekenleraar en
kunstschilder geworden.
Hij was getrouwd met een dochter van een smid uit Broek
op Langedijk en zij heette Annie Koning.
Cor Nap was, net als zijn vader, timmerman en trouwde
met Ber Soeters, die ooit telefoniste in Amsterdam was.
Hij is op nog jonge leeftijd, net als zijn zusters, naar
Arnhem verhuisd, waar hij nog heeft meegeholpen aan
de bouw van het ziekenhuis aldaar. Door zelfstudie is hij
architect geworden en de kroon op zijn werk is wel de
schouwburg in Arnhem “Het Muzesacrem”.

Klaas Nap en zijn
zusje Neeltje op een
foto die Fotograaf
Levendig uit
Oudkarspel maakte
kort na 1900.
Mijn vader, Klaas Nap, was het oudste
kind van het gezin en werd geboren op
12 december 1896. De geboortedatum
van de andere kinderen weet ik niet,
maar de volgorde is als volgt: Klaas,
dan Nelie, Piet en Dirk en tenslotte Cor.
(red.: Neeltje (Nelie) was van 1899, Pieter
van 1906, Dirk van 1908 en Cor van 1910)
Nelie was getrouwd met een vrachtschipper, Jan Stam. Hij was samen met
zijn broer, Cor Stam, schipper op de
“Anna”. Deze zijn later naar Arnhem
verhuisd, waar ze een groente- en fruitgrossierderij hadden.

De vier jongste kinderen Nap op een rij in de sneeuw.
V.l.n.r. Cor, Dirk, Neeltje en Piet.

Van de kinderen Stam
kreeg de St.Langedijker
Verleden enige tijd geleden een mooie merklap van hun moeder
geschonken. Een foto
van Neeltje Stam-Nap
(1899-1973) was daar
ook bij.

Klaas Nap, de smid
Mijn vader werd geboren in Oudkarspel op 12 december
1896. Van zijn jongensjaren weet ik niet veel te vertellen.
Wel weet ik dat hij na zijn schooltijd diverse baantjes heeft
gehad. Eén daarvan is een baantje bij Burcht-conserven
(Verburg), waar hij blikjes conserven moest dicht solderen.
Ook weet ik nog dat hij op zijn 15e jaar voor het eerst bij
de smid kwam te werken en het daar enorm naar zijn zin
had.
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reparatie en verkoop van
huishoudelijk goed zijn
brood verdiend, met nu
en dan wat smidswerk.
In 1931 kwam de smederij
van Van Galen te koop. Dat
was de smederij van voorheen Jan Visser, alwaar hij
als 15-jarige ooit is begonnen en mijn vader heeft die
toen gekocht. Eén van de
belangrijkste dingen vergeet ik nog, want toen hij
in Barsingerhorn werkte,
leerde hij op een of andere
dansavond mijn moeder,
Geertje Otsen, kennen.
Ze woonde in Kolhorn,
dus niet zo ver van zijn
werk. Haar vader, Cornelis
De smederij van Jan Visser. Het pand is reeds vele jaren verbouwd en doet nu dienst als meubelzaak Otsen, was visserman en
van Kayer. Links staat een nog jonge Klaas Nap, daarnaast smid Jan Visser. Helemaal rechts staat moest op de voormalige
Zuiderzee zijn brood verWillem van Dok, werkzaam bij de gasfabriek in Noord-Scharwoude.
dienen met een Staverse-jol
Na zijn eerste leerjaren is hij op 18- of 19-jarige leeftijd waarmee ze hoofdzakelijk op ansjovis visten. Op 3 april
vertrokken naar Borculo in de Achterhoek waar hij enige 1925 trouwden ze in het gemeentehuis van Barsingerhorn
jaren heeft gewerkt. Met behulp van Duitse leerboeken en en kwamen in de al genoemde smederij op de Spoorstraat
het P.B.N.A. heeft hij daar zijn electropapieren behaald. in Oudkarspel te wonen. Dit is allang geen smederij meer,
Daarna, de jaartallen weet ik niet, is hij in Barsingerhorn want nadat Jan Posthumus er jarenlang in heeft gezeten, is
terechtgekomen, in de smederij van het echtpaar Gorter. het een kapperszaak geworden. De geschiedenis herhaalt
Dit was een echtpaar zonder kinderen, waar hij ook bij in zich een beetje, want toen mijn ouders daar zaten, was
de kost was en bijna als hun eigen kind werd behandeld. de andere kant van het huis - het is een huis twee-onderIn die tijd was de smid niet alleen smid, maar ook b.v. fiet- één-kap - ook een kapperszaak, namelijk de zaak van Cor
senmaker, elektricien, loodgieter, hoefsmid, kachelsmid, Langedijk met als jongste bediende Jan Beenken.
enz. enz., maar ook kwam de dokter er om zijn
auto na te laten kijken en te repareren.
En die dokter vond het nodig dat mijn vader
zijn rijbewijs ging halen. Dus op een goeie dag
gingen ze naar Schagen waar er een examinator bij hun in de auto stapte. Ze reden een
rondje om de kerk, gingen een stukje achteruit en zo had mijn vader al zijn rijbewijzen in
één keer in zijn zak. Niet alles ging natuurlijk
zo gemakkelijk. Want samen met Gert Hart is
hij ooit een zaak begonnen genaamd “ElectroTechnisch-Buro”, en ze hadden ook samen een
reizende bioscoop, maar dat was geen financieel succes.
Eigen baas
In 1924 heeft hij de smederij van mevr. de
weduwe de Leeuw gekocht. De smederij
stond op het “Weggie”, later omgedoopt in
“Spoorstraat”, en was enkele jaren daarvoor
verbrand en opnieuw opgebouwd. Zeven De winkel aan de Spoorstraat.
jaar heeft hij daar hoofdzakelijk in de rijwiel30
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Maar aan alles komt een einde
en zo kwam er ook een einde
aan de oorlog in mei 1945. Het
jaar waarin mijn vader gevraagd
werd om het voorzitterschap
van de smedenbond van Willem
Bos over te nemen. Dat was de
B.S.P.N., de Bond van Smeden
Patroons Nederland, waar hij al
twintig jaar lid van was. Dat heeft
hij blij aanvaard, want het smidsvak lag hem na aan het hart en hij
was er van overtuigd dat je met
z‘n allen zoveel mogelijk moest
samenwerken om zo veel mogelijk rendement te verkrijgen.
Zo ook wat betreft de opleidingen van de jonge werknemers,
die volgens een leerlingenstelsel
Klaas Nap als eigenaar van de smederij waar hij eerder als knecht werkte. V.l.n.r.: Geertje zich konden bekwamen. En zodoende heeft hij in verschillende
Nap-Otsen, Klaas Nap, Jan van Hout, Arie Kossen en Cees Nap.
examencommissies gezeten, o.a.
in Amsterdam en Schagen. Ook
Aan de Dorpsstraat was het hard werken, want de zaak vond hij het nodig dat er een goede brandbestrijding in de
was door de vorige eigenaar behoorlijk verlopen. Maar dorpen was, dus zette hij zich in voor de vrijwillige brandweer. Maar ook had hij nog tijd
dat ging toch en mijn vader had
voor zijn hobby’s: goochelen.
het daar erg naar zijn zin, want
Zijn toneelnaam was Nappinie
hij was in zijn hart veel meer smid
dan fietsenmaker en daar had hij
en samen met Hans Kamphuis,
veel meer smidswerk. Tot aan
Cor Langedijk en Gerard Jacet,
de laatste jaren van de Tweede
die natuurlijk ook toneelnaWereldoorlog, toen werd het weer
men hadden zoals Hankarie,
moeilijk. Materiaal was toen niet
Corlandie en Sjakettie, hebben
meer te krijgen en alles moest met
ze hier en daar wel een optrede hand gefabriceerd worden. Zo
den verzorgd.
werden er kachels gemaakt van
Ik spring misschien wel een
golfplaten die eerst als dakbebeetje van de hak op de tak,
dekking hadden gediend, daarna
maar wat ik nog wil vermelplatgeslagen en rondgebogen in
den, is dat er in de smederij een
de vorm van een kachel. Lekke
raampje was en in dat raampannen werden voorzien van een
post werden de leeggedronken
nieuwe staalplaatbodem van het
medicijnflesjes van dr.Wilmink
materiaal van een reclamebord,
door de patiënten neergezet.
waar eerst de geëmailleerde tekst
Iedere dag kwam de dokter
b.v. Sunlight er af werd geslagen.
deze ophalen, want ook de pilEen klus die ook tot het werk
lendoosjes en de flesjes waren
van de smid behoorde, was het
schaars.
beslaan van paarden. Dit leerde
In 1965, na 33 jaar, is vader om
je natuurlijk gewoon bij de smid
gezondheidsredenen met smewaar je bij in de leer was. Zo ging
den gestopt. Hij was toen 69
het jarenlang door, totdat de meesjaar. Na een jaar zijn mijn ouders
tersknecht van mijn vader, Wim
verhuisd naar de Oosterstraat
Slot, het beter wilde leren. Toen
en daar kon hij zich bekwamen
zijn ze samen naar de veeartsein een andere hobby van hem
Het beslaan van een paard. Klaas Nap (rechts) wordt genijschool in Utrecht gegaan waar
namelijk het schilderen. Dan
holpen door zijn knecht Hannes Seynesaal uit Schagen.
ging hij ergens zitten, b.v. de
ze ook beiden, baas en knecht, het
De jongen die het paard vasthoudt, is Stef Beers.
veiling in Noord-Scharwoude
examen behaalden.
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of in Broek of bij de Krommebrug en
dat werd dan op doek of papier gezet. En zo was hij altijd bezig, totdat
hij enkele malen een hartaanval kreeg.
Wij hebben gelukkig nog verscheidene
gedachtenissen van hem, zowel in ijzer
als op doek.

Bronnen:
• Herinneringen van Nico Nap aan zijn
opa en vader.
• Westfriese Families Jaargang 2003.
• Foto’s van Nico Nap, Nanda en Corry
Stam, H.Keizer, eigen archief.

Tante Coba
Een toevallige toevoeging aan het verhaal van de familie is een foto die wij
kregen van de heer H.Keizer uit Broek.
We zien ‘tante Coba’, oftewel Jacoba de
Geus, getrouwd met Pieter Nap, broer
van Cornelis Nap. Pieter was zeven jaar
jonger dan Cornelis, was rijwielhandelaar en overleed in 1908 te Amsterdam
op de leeftijd van 35 jaar. Zijn weduwe
hertrouwde met C.Swager.

Jacoba de Geus, geboren op 6 nov. 1870 te
Warmenhuizen, getrouwd met Pieter Nap,
later met C.Swager.

Oude landkaarten

door Jan IJff

De kaart van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland uit 1680, met de wapens
van het bestuur uit 1745: dijkgraaf Cornelis van Eyck; hoogheemraden: Claas Swaan, Gerard Stuylingh Syms, Dirk Sevenhuysen
en Gerbrand Crol; rentmeester-secretaris Johan Baert.
Het doet altijd wat vreemd aan dat het noorden naar links is getekend. Helemaal rechts zien we Amsterdam.
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Een zeer bekende en heel veel geraadpleegde kaart is die
van “Het Hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in Kennemerland ende West-Friesland”, uitgegeven in
het jaar 1680. Een kaart die zo nauwkeurig is vervaardigd,
dat het bestuur van het Hoogheemraadschap deze zeker
honderdvijftig jaar heeft gebruikt. De aanleiding voor het
laten vervaardigen van deze kaart was dat alle meren in
Noord-Holland boven het IJ reeds waren droog gemalen
en er geen veranderingen meer waren te verwachten. Een
uitzondering hierop vormde het Koegras, dat nog een
Waddenzee was. De prachtig uitgevoerde kaart, welke
een afmeting heeft van 164 cm breed en 128 cm hoog,
heeft echter een lange tijd van voorbereiding en metingen
gevergd. De opdracht werd gegeven aan de als zeer kundig bekend staande landmeter Jan Jansz. Dou, ook vaak
Johannes genoemd. De eerste besprekingen daartoe vonden plaats in Amsterdam en wel in maart 1660. Hij was
landmeter in vaste dienst bij het Hoogheemraadschap
Rijnland en tevens notaris te Leiden. Zijn verplichtingen
die hij daar had en tevens de zeer gebrekkige meetinstrumenten waarover hij beschikte, hebben ertoe bijgedragen
dat hij met zijn metingen pas in 1677 gereedkwam.

De graveurs konden hun artistieke aanleg bewijzen in
de decoraties die op de kaart te zien zijn. Rond het wapen van het Hoogheemraadschap werden figuren uit de
Griekse mythologie aangebracht, die op zichzelf ook weer
een heel verhaal vertellen.
Het wapen
Het wapen zelf bestaat uit drie stellen sluisdeuren met
een dubbele adelaar met kroon, ontleend aan het wapen
van Karel V die het Hoogheemraadschap in 1544 stichtte
en waaraan de Hollandse leeuw op de borst van de adelaar is toegevoegd. Op de zinnebeeldige voorstelling zien
we links de vrouw Aphrodite, godin van de schoonheid
en liefde, met sluisdeuren op haar hoofd. Een staf, met
daarin een oog, en een molen zijn het symbool van de
waakzaamheid. Dit geldt ook voor de kraanvogel met een
steen in zijn poot.

Hoe is Dou te werk gegaan? Algemeen wordt aangenomen dat hij voor een goede grondslag de driehoeksmeting heeft toegepast. Hij construeerde driehoeken, waarbij
de hoekpunten werden gevormd door duidelijk zichtbare punten in het terrein, hoofdzakelijk kerktorens.De
meetinstrumenten die hem ter beschikking stonden, waren heel eenvoudig. Ze bestonden uit een lange metalen
ketting, een passenteller (elke pas werd omgerekend in
centimeters), een kompas en een
hoekmeetinstrument.
Voor het achterhalen van de namen van sloten, kleine polders
enz. werd contact gelegd met
mensen die plaatselijk goed bekend waren. Alles werd hierna in
kaart gebracht. Toen al deze gegevens waren verzameld, kon men
gaan zoeken naar goede graveurs
die alle letters moesten overbrengen op de koperen drukplaten.
Dit dwingt bewondering af als
men weet dat elke letter in spiegelbeeld moest worden ingesneden in de koperen drukplaten,
waarvan er zestien nodig waren
voor deze grote kaart. De graveurs konden zich uitleven in de
wapenschilden van de dijkgraven en de hoogheemraden die op
oude kaarten nooit ontbreken.

Het wapen met daar
omheen de zinnebeeldige voorstellingen.

De graveurs konden zich uitleven in
de wapenschilden van de hoogheemraden.
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Volgens een oud verhaal hield deze vogel de wacht en
wanneer hij in slaap viel, werd door het vallen van de steen
de hele groep gewekt. Neptunus met roer en drietand is
afgebeeld voor goed bestuur. In het Schermer polderhuis
staat met recht geschreven: ‘Blijf waakzaam en geeft U
niet over aan slaap’. Dit is nog steeds van toepassing.
De eerste druk, in een oplage van driehonderd stuks,
werd in 1680 vervaardigd. Dit was dus twintig jaar ná de
eerste besprekingen. Deze werd gedrukt van de zestien
koperplaten en aan elkaar geplakt. De kaarten kwamen
in eerste instantie niet vrij in de handel. Intern werden ze
verspreid onder belangstellenden. Ze werden ook als relatiegeschenk gegeven en werden daartoe met de hand ingekleurd door zogenaamde ‘kaartafsetters’. Van deze oude

gekleurde kaarten zijn er zeer weinig bewaard gebleven.
Dit komt omdat bij kaarten, welke aan de wand werden
gehangen, allerlei schadelijke invloeden groot waren. Ze
verkleurden en werden door rook aangetast.
Bijzonder is nog te vermelden dat de Generale Chef van
het Franse leger op 24 augustus 1799 de koperen platen
van de kaart vorderde en ruim zestig exemplaren liet
drukken.
De Fransen hadden deze kaarten nodig om hun militaire strategieën mee te kunnen ontwikkelen. Deze waren
urgent geworden tijdens de Engels-Russische inval in
Noord-Holland. Deze inval was bedoeld om de Fransen
uit de Nederlanden te verdrijven. Dit is echter een groot
debacle geworden.

Een klein gedeelte van de kaart, met daarop de Langedijker dorpen en veel namen van sloten in het Geestmerambacht.

Voor wie belangstelling heeft deze kaart eens te zien, is er gelegenheid voor. Deze hangt namelijk in het Molenhuijs in
het Waarland, in Natuurmuseum Westflinge in Sint Pancras en in ’t Regthuis te Oudkarspel.
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door C.Dullemond

Meester Dullemond van de
ULO in Noord-Scharwoude
Inleiding
Mijn vader, C.A.A. (Cornelis Arie Adriaan) Dullemond
(*1904-†1984), was als leerkracht en hoofd verbonden aan
de openbare ULO (MAVO)-school te Noord-Scharwoude
van 1934 tot 1969.
In het najaar van 1934 vertrok het gezin Dullemond uit
Zwammerdam om neer te strijken aan het eind van de
Oosterstraat te Noord-Scharwoude: vader, moeder en vier
kinderen, allen jongens: Henk (mijn oudere broer, 1928),
Kees (ikzelf, 1931), Gijs (1933) en Jan (1934). Jan was een
pasgeboren baby die in een rieten reismandje de verhuizing meemaakte. Het huis van het twee-onder-één-kap
type staat er nog steeds (Oosterstraat 68). We waren de
directe buren van de familie Moraal. Nadat we de eerste
dag in ons huis uit bed kwamen liet moeder ons een pril
ligusterhaagje in de voortuin zien. Volgens haar hadden
de kaboutertjes dat ‘s nachts aangelegd! In het huis is mijn
enige zus (Ank, 1935) geboren.
Het begin
Vader was geboren in 1904 in Hekendorp, een klein dorp
gelegen aan de Hollandse IJssel tussen Haastrecht en
Oudewater. Een prachtige, zeer schilderachtige omgeving; een natuurlijke geboorteplaats van overleveringen.
Wat verlustigden we ons als kinderen aan de verhalen die
daar de ronde deden. Vader kon ze goed vertellen. Hij
diste ze op school op als beloning voor geleverde prestaties. Eén van die verhalen waarin hij zelf als klein kind
een hoofdrol vervulde was jaren later in een soort geschiedenisboek van de streek te lezen. Veel is verloren gegaan
door het achteloos weggooien van een manuscript voor
een jongensroman. En we hadden de verhalen allemaal
uit vaders mond moeten optekenen toen we volwassen
waren geworden. Dat is nauwelijks gebeurd. Jammer!
Hekendorp heette vroeger Goejanverwellesluis, welbekend door een prachtige schoolplaat in de klas waarop te
zien was hoe in de 18e eeuw Prinses Wilhelmina, dochter
van de Pruisische keurvorst en echtgenote van stadhouder Willem V aangehouden werd. De columnist Heldring
schreef eens een essay met als titel: “Goejanverwellesluis:
onze Bastille” 1. Hij beschouwde die gebeurtenis als een
keerpunt in onze vaderlandse geschiedenis. In het sluishuis dat op de plaat te zien was, hebben mijn grootouders
van 1914 tot 1926 gewoond. Grootvader Dullemond of
één van zijn zoons schutte de boten en de beloning daarvoor werd in een klomp aan een hengel gedeponeerd. Als
jongen heeft vader menige schuit naar de Wiericke of de
Hollandse IJssel gesluisd. Ook daar beleefde hij avonturen.
Op zijn verzoek mocht vader doorleren en bezocht hij
de normaalschool of “burgerschool” te Gouda. Waar hij

zijn onderwijzersakte haalde weet ik niet, maar zijn eerste betrekking als onderwijzer had hij in Bodegraven. Hij
trouwde in 1927 een klasgenote van de lagere school, Jaan
(Adriana Marrigje) Slingerland, na een verlovingstijd van
5 jaar; het was gebruikelijk om pas te trouwen als je een
redelijk vast inkomen had.

A. M. Slingerland op 18-jarige leeftijd (foto coll.C.Dullemond)
Twee van hun kinderen werden in Bodegraven geboren.
In 1932 verhuisde het gezin naar Zwammerdam waar
vader hoofd werd van een openbare lagere school die
slechts over één lokaal beschikte. Alle zes klassen kregen
in dat ene lokaal onderwijs dat verzorgd werd door het
schoolhoofd en een onderwijzeres. Zwammerdam is een
klein stadje, zo klein dat ze er volgens Hofland zelfs op
het station Alphen aan de Rijn, zeven kilometer verderop,
nog nooit van gehoord hadden 2. Het was voor de oorlog ook arm; vader organiseerde dan ook evenementen
zoals een bootreis langs de Oude Rijn waaraan de armste
kinderen gratis konden deelnemen. Een uitvoering van
de kinderoperette “De Prins van Sind”, onder zijn leiding,
had kennelijk grote indruk gemaakt, want toen een aantal jaren geleden in Zwammerdam een schoolreünie werd
georganiseerd werden enkele scènes daaruit opnieuw opgevoerd door de kinderen van toen die nu op hoge leeftijd
optraden als kabouters!
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Naar Langedijk
In Noord-Scharwoude werd vader onderwijzer aan de
openbare ULO-school. Dat was een promotie die mogelijk gemaakt werd doordat hij voldoende lagere aktes bezat. Het verwerven van zo’n akte was niet makkelijk; het
vereiste een stugge avondstudie waar je voldoende “zitvlees” voor moest hebben. Die lagere aktes waren vakgericht: Frans, Duits, Engels, wiskunde enz. Er bestond ook
een lagere akte schoonschrijven
waar je zelfs inspecteur mee
kon worden! Ofschoon vader
die akte niet bezat had hij een
prachtig, zwierig handschrift.

zwart geklede echtgenote van het schoolhoofd deed open
en verwelkomde je vriendelijk. We waren ons er niet van
bewust dat wij zelf ooit in dat huis zouden gaan wonen.
In 1940 ging de heer Janssonius op 60-jarige leeftijd met
pensioen; in onze ogen was hij toen een heel oude man.
Vader volgde hem als hoofd op. Dat betekende dat we
naar dat statige schoolhuis tegenover het gemeentehuis
van Noord-Scharwoude moesten verhuizen.

In 1937 verhuisde het gezin
naar een woning vooraan in de
Oosterstraat (Oosterstraat 3, later vernummerd tot 5), waar de
commies Koorn gewoond had.
De huur moest telkens contant
worden overgedragen aan huisbaas Harreveld. Inmiddels nam
de familie Kasten intrek in het
door ons verlaten pand.

Het schoolhuis, nu het parkeerterrein rechts van Concordia (foto
coll.C.Dullemond)

Dijkema, Janssonius
en Dullemond in 1936,
naast de ‘oude’ ULO
aan de Dorpsstraat. (foto
coll.C.Dullemond)
Het hoofd van de ULO-school was de heer Janssonius.
Ik herinner me namen als Dijkema, Stoekenbroek en Van
Graafeiland als collega-onderwijzers uit die tijd. Juffrouw
Frielink uit de Oosterstraat gaf handwerkles. Janssonius
woonde in een naar onze begrippen statige ambtswoning.
Het was of je bij de minister op bezoek kwam als je een
boodschap moest afgeven, want je moest eerst die grote
stoep op om bij de imposante voordeur te komen en dan
moest je de knop van de bel zien te bereiken. Een ruk
daaraan deed de bel eindeloos voortklingelen. De in het
36

Ik heb het huis qua architectuur altijd bijzonder gevonden. Volgens een inscriptie in de voorgevel werd de eerste
steen in 1870 door het achtjarig zoontje van burgemeester
Kroon gelegd. Een heel oud huis dus dat bovendien ernstig verzakte omdat het oorspronkelijk op een soort terp
gebouwd was. Deze werd afgegraven voor de bouw van
hotel Concordia, maar hierdoor werd de ondergrond te
instabiel. Door de verzakking kwamen brede scheuren
in de beide schoorstenen in het midden van het huis. Die
werden gewoon dichtgepleisterd, wat natuurlijk geen gezicht was. De vloer van de lange gang die van voor naar
achter liep helde enigszins door de verzakking waardoor
knikkers en stuiters vanzelf begonnen te rollen.
Ook de deurkozijnen gingen scheefhangen waardoor de
deuren er niet meer inpasten. Daar wist vader een oplossing voor: hij zaagde een driehoekig stuk hout onder aan
de deur weg en timmerde die aan de bovenkant er weer
op. Na enige tijd werd deze exercitie herhaald zodat er
meerdere driehoekige houtdelen aan de bovenkant van de
deur te zien waren. Op zolder kon je door een spleet in de
muur naar buiten kijken. We hebben er 15 jaar gewoond
en er veel avonturen beleefd. Dit was mijn jeugdhuis. Hier
kwam (in 1943) ook mijn jongste broer Wim ter wereld.
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De school op bezoek bij de waterval in Sonsbeek, Arnhem, 1935. Voor het gemak hebben we een tekening gemaakt van de foto waarop
alle leerlingen en hun begeleiders een nummer hebben gekregen.

We zien: 1.Leo de Laat,
2.Jaap Moeijes, 3.?,
4.Marie
SpanjaartKaas, 5.Bep Frielink,
6.?, 7.Aagje Tol uit
Sint-Pancras, 8.?, 9.?,
10.Berend
Heneweer,
11.?,
12.?,
13.Cor
de
Boer,
14.Maup
Volkers, 15.?, 16.Piet
Schoenmaker, 17.Mat
Kroon, 18.?, 19.?, 20.Bram Borst, 21.Corrie Vis uit Sint-Pancras, 22.Hannie Bleek, 23.Pietertje Jonker, 24.Trien de Wit, 25.Rem
Smit, 26.Griet Slot, 27.Nel de Geus, 28.Juffrouw Frielink, 29.Gré Kroon, 30.Nelie de Geus, 31.Jannie Ootjers, 32.Nieta Klein,
33.Nelie v.d. Molen, 34.Jan Kool, 35.?, 36.Trijnie Greeuw (ook de naam Wolfswinkel is genoemd), 37.Jaap Veldman, 38.Jan Biesboer
uit Dirkshorn, 39.Aafje Dirkmaat, 40.Jan Tauber, 41.Meester Dullemond, 42.Meester Janssonius, 43.Meester Hoogvorst, 44.Aus
Greidanus, 45.Bram Greidanus, 46.Jan Goudsblom, 47.Hubert v.d.Ameide, 48.Gerrit Smak. (foto A.Wit-Smak).
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De school aan de Dorpsstraat werd op een gegeven ogenVader als leraar en mens
Vader was een geboren onderwijzer. Hij straalde gezag blik met zijn drie lokalen te klein en er moest uitgezien
uit en kon goed orde houden. Als hoofd van de school worden naar extra ruimte. Die werd o.a. gevonden in de
straalde dat gezag ook uit naar de overige leerkrachten. “consistoriekamer” aan de Kerklaan, eigenlijk een klein
Toch was hij niet overdreven streng en in Bodegraven huisje waarvan de woonkamer als klassenlokaal werd
en Zwammerdam brak hij al met de traditie van strak- gebruikt voor de zondagsschool. In het begin van de jake discipline op school. Hij had oog voor de problemen ren ‘50 kwam de nieuwe openbare ULO-school aan de
van zijn leerlingen, op school en thuis. Hij was rechtlij- Kerklaan in gebruik. Vanwege het toenemende aantal
nig in zijn denken en hij was principieel. Eens kwam in leerlingen werden later lokalen bijgebouwd. In 1955 verZwammerdam een man bij hem op bezoek die zijn zoon- huisde ons gezin naar een ambtswoning die bij de school
tje van school wilde halen vanwege een bepaalde affaire. gebouwd werd.
Hij wist dat dan het leerlingenaantal onder het vereiste
minimum zou komen, zodat de school opgeheven zou Hobby’s had vader nauwelijks. In zijn jeugd biljartte hij
moeten worden en daar dreigde hij ook mee. Vader gaf met schippers die in het café als onderdeel van het sluisgeen krimp en werkte de man de deur uit. De school bleef huis een biertje kwamen drinken. Later kocht hij voor
bestaan.
zichzelf een klein formaat biljart. Hij las veel maar wat
De school was alles voor vader. Altijd moest iets “na vie- hij las moest zijn kennis verrijken. Romans las hij zelden
ren” (i.e. na schooltijd) geregeld worden. Behalve werk maar hij kon intens genieten van de “Kronkels” in Het
nakijken en vergaderen moest hij als hoofd van de school Parool. De krant spelde hij. Hij hield niet van gewone
ook de inschrijving van nieuwe leerlingen regelen, moest spelletjes en dus speelde hij nooit met zijn kinderen. Maar
hij roosters maken en moesten ook lijsten ingevuld wor- hij knutselde wel voor hen: hij maakte een grote zandbak
den voor het Bureau voor de Statistiek. Roosters maken achter in de tuin, maakte een kijkdoos van een krijtkistje,
was moeilijk werk. Daar was hij tijden mee bezig. Met de zette een poppenkast in elkaar en maakte speciaal voor
wensen van iedere onderwijzer moest rekening gehouden mij een “gasfabriekje” uit een Goudse pijp.
worden. Dan waren er ouderavonden waar ieder ouder Ook legde hij uit hoe je bepaalde natuurverschijnselen
zijn zegje kon doen of vragen kon stellen. Ook de zorg kon verklaren en maakte hij silhouettekeningen van ons
voor nieuwe leerkrachten hield hem bezig want er was die hij later met een zelfgebouwde pantograaf tot handnogal wat verloop. Veel onderwijzers passeerden de re- zame proporties verkleinde. Hij legde de werking uit van
vue: Wiersma, Zwagerman, Schotsman, de Jong, Blaauw, een stereoscoop en een sextant en demonstreerde de werRigharts, Hoogvorst, Jellema, Mink, Hermans, Cornelisse, king van een stoommachine.
Kreule. Ik ben er vast een heleboel vergeten. Schoolreizen Op het Waterlooplein in Amsterdam kocht hij soms intemoesten worden georganiseerd, evenals schoolkampen. ressante voorwerpen. Verder zette hij hakken en zolen onVader was lid van “Het Nut” (Maatschappij tot Nut van der de schoenen van iedereen in het gezin en was hij veel
het Algemeen) maar hij wilde geen lid zijn van andere bezig met het repareren van fietsen. Filmen deed hij ook
verenigingen. Ook nam hij afstand van zaken die de Kerk graag: hij was al ver voor de oorlog in het bezit van één
aangingen, ofschoon hij het goed met de NH-predikant van de allereerste filmprojectoren voor huiselijk gebruik,
Ds. Nell kon vinden. Wat in de bijbel stond vond hij maar de Pathé Baby. De filmvoorstellingen die hij gaf waren alonzin, maar in ons gezin werd gebeden en gedankt bij de tijd een feest.
maaltijden en hij las zelfs voor uit de kinderbijbel.
Kennis van de bijbelverhalen behoorde bij de opvoeding. Door zijn negatieve houding ten opzichte van
de Kerk isoleerde hij zich wel wat van de wereld om
hem heen en kreeg hij het verwijt een “aartsindividualist” te zijn. Huize Dullemond werd niet voor niets
met een bunker vergeleken. Mensen uit het dorp
kwamen niet veel bij ons op bezoek. Af en toe collega’s, maar de omgang was altijd heel vormelijk en
in veel rook gehuld. Alcoholische dranken kwamen
niet of heel zelden op tafel. Ik herinner me dat hij eens
thuiskwam met een pot “boerenjongens” waar hij erg
van genoot. Vader schuwde publieke optredens, wist
ook met zijn figuur geen raad als hij bij een bepaald
jubileum of bij zijn afscheid eens in het zonnetje gezet
werd. Dat straalde natuurlijk ook af op zijn kinderen.
Bij verjaardagen van de kinderen kwamen geen klasse- of leeftijdsgenootjes op bezoek en ik herinner me Schoolreis naar Ameland, 1936. Het hotel in Nes waar de leerlingen
werden ondergebracht. (foto coll.C.Dullemond)
niet dat ik ooit bij anderen op verjaardag kwam.
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Vaders ideaal was om nog eens een autotje te bezitten. Hij had nog een rijbewijs uit
de tijd dat je er geen examen voor hoefde te
doen en dat was eeuwig geldig. Altijd had
hij uitgekeken naar een wagentje van het
type Fiat, in de volksmond “hobbel in de
weg” genoemd. Hij hield ons voor dat als hij
niet zoveel had gerookt, hij zoveel geld zou
hebben uitgespaard dat hij er één had kunnen kopen. Na de oorlog kwam echter eerst
het rijwiel met hulpmotor in zwang. Vader
had een “Berini”, een motortje met eivormige benzinetank. De motor dreef een rol
aan die direct contact met de voorband had.
Anderen hadden een “Solex”. Natuurlijk
kon hij zich later een auto aanschaffen en
kocht hij een Renault die bepaald ruimer
was dan zijn oude ideaal. Daarmee reed hij
het hele land door en nam hij moeder mee,
wat voor haar een uitkomst was omdat ze
Het onderwijzend personeel van de openbare MAVO aan de koffietafel (1967).
aan een ernstige ziekte leed. In haar laatste
V.l.n.r.: C.A.A. Dullemond, Jaap Naberman, Koos van Horik, Con de Hart, Siem
jaren kon ze niet veel meer. In 1967 overleed
Metselaar, Kees Timmer en W. Schreuder, sportleraar (foto coll.C.Dullemond)
zij, 63 jaar oud.
Vader werkte meestal ’s morgens voor schooltijd op zijn
“akkertje”. Met een oud pak aan en een hoed op. Wij
moesten op gezette tijden helpen met spitten, aardappels
poten en rooien, boontjes, aardbeien of augurken plukken, radijsjes opgraven, koolplantjes zetten en rupsen
van koolwitjes doodknijpen. ’s Winters werden bevroren spruitenplanten afgehakt; door bevriezing waren de
spruitjes mals geworden. In de oorlog was dit alles bittere
noodzaak maar vader heeft bij mijn weten altijd een paar
snees grond gehad om er groente op te telen. Daar peddelde of “kloette” hij meestal in zijn eentje naar toe in zijn
roeiboot.

C.A.A.
Dullemond op
75-jarige leeftijd (foto coll.
C.Dullemond)

Het onderwijzerssalaris was niet
bepaald overdadig, zelfs niet voor
een schoolhoofd, en om het grote
gezin redelijk draaiende te houden, gaf vader ‘s avonds bijlessen,
vooral Engelse les. Daar was na de
oorlog veel behoefte aan omdat
er veel mensen wilden emigreren.
Vader ergerde zich tegenover ons
aan de hardleersheid van de “lessenaars”: Alweer “poepel” in plaats
van “piepel” (people)! Nu was die
hardleersheid wel te begrijpen: de
cursisten waren niet jong meer en
moesten de studie ondernemen
naast hun zware dagtaak. Dat vergde veel doorzettingsvermogen.

Vader verliet bij zijn pensioen in 1969
het schoolhuis en ondervond daarna
veel steun van het gezelschap van
mevr. Kalverdijk uit Oudkarspel die
al jaren weduwe was en inmiddels
naar Heiloo was verhuisd. In 1984 is
hij op 80-jarige leeftijd in “Huize De
Loet” te Heiloo overleden.

Karikatuur gemaakt door één van de
leerlingen

1
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J.L. Heldring, NRC 19-8-‘04
H.J.A. Hofland, NRC 17-7-‘04
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door Cees Rutsen

In de brand, uit de brand.
Inleiding
De wereld wordt steeds gewelddadiger. Zinloos geweld,
extremisme en aanslagen zijn schering en inslag en de
saamhorigheid uit vroeger dagen is vandaag de dag ver
te zoeken. Amerikaanse toestanden, waarvan men 50 jaar
geleden zei dat die bij ons niet
zouden plaatsvinden, zijn al
heel gewoon aan het worden.
Nu valt dit in een gemeenschap als de Langedijk best
wel mee, maar toch, opofferingsgezindheid, zoals dat een
60 jaar geleden werd getoond,
zul je niet zo gauw meer tegenkomen. Wie zal nog een
jaar lang iedere avond en iedere zaterdag bij een ander
voor niets aan het werk gaan?
Welnu, hierover gaat het volgende artikel.

Cobus zijn oven altijd met mot stookte en er nogal nonchalant mee omsprong. Blijkbaar had dit mot, dat altijd
bij de oven op een hoop lag, vlamgevat met alle gevolgen
van dien.

Brand
‘t Was Zondagavond 17 februari 1948, een uur of zeven en
een avond als zo velen in die
dagen. De Rooms Katholieke
kerk zat vol kerkgangers. De De oude bakkerij van Cobus van der Zel vóór de brand. Het pand staat links op de foto. Op de
dorpsjeugd stond na het eten plaats van het hek linksvoor is nu de ingang van de Lindenlaan.
te ‘beurzen’ zoals dat heette,
bij Schouten aan de Dorpsstraat en in de gezinnen zou Het vervolg
de zondagavond als altijd doorgebracht worden met spel- Reeds de volgende dag kwam Klaas Metselaar, ook metletjes of bij de radio. Televisie was nog een onbekend ver- selaar van beroep en lid van de brandweer van ZuidScharwoude, tevens buurman van Cobus van der Zel met
schijnsel.
Plotseling ging bij alle brandweerlieden van Zuid- het idee om de bakkerij van Cobus gezamenlijk met de
Scharwoude de telefoon. Brandbellen was voor het korps brandweer van Zuid-Scharwoude weer op te bouwen. Na
nog een vrome wens en daarom werden de manschappen ampele besprekingen werd besloten om dat toch wat breopgeroepen per telefoon en door een melder voor dege- der op te zetten en te vragen of de andere korpsen van
nen die geen telefoon hadden. “Uitslaande brand bij ons Langedijk mee wilden doen. Behalve het korps van Broek
medelid Cobus van der Zel”.
op Langedijk zegden allen hun medewerking toe en na
Voor de toenmalige begrippen(men had nog geen auto, enkele dagen werd er een vergadering belegd, waarbij
dus de spuit moest lopende naar de brand worden ge- burgemeester Schelhaas als hoofd van de brandweer en
bracht) was men zeer snel ter plaatse en na een kwartier oppercommandant de Jong ook aanwezig waren.
kon met tien stralen water worden gegeven.
De Jong, tevens gemeentearchitect, zegde toe een ontHet pand was één loeiende vuurzee. Van binnen was alles werp te zullen maken en voor de nodige vergunningen te
met houten wanden ingedeeld en door het alle dagen sto- zorgen. Voorts werden er die avond spijkers met koppen
ken van de bakkersoven was alles kurkdroog. Bovendien geslagen, wat betreft de organisatie. Nu was het zo, dat
liep door het hele huis een lange gang wat als een schoor- de brandweer zowat alle beroepen in haar gelederen had:
steen werkte. Toen de ramen sprongen rolden de vlammen metselaars, timmerlieden, schilders, loodgieters, elektriover de weg tegen het houten voorschot van het huisje ciens en winkelbetimmering. Alleen, iemand moest de leivan vrouw Poppes. Maar met hulp van de korpsen van ding hebben en dat werden Klaas Metselaar en Jan Rutsen.
Oudkarspel en Noord-Scharwoude wist de brandweer de De bedoeling was dat Cobus vóór de Sinterklaastijd weer
naastgelegen panden van Mulder en Hendrik Metselaar volop zou kunnen bakken. Met vereende krachten, waarte behouden, hetzij na veel moeite.
bij in oktober en november de hele brandweer de handen
Na verloop van tijd was er niet veel meer over dan een uit de mouwen stak, lukte dat ook. Iedere avond werd
rokende puinhoop, maar het nablussen duurde tot de vol- er gewerkt tot tien uur, half elf en ruim voor Sinterklaas
gende morgen 7 uur. De oorzaak was gelegen in `t feit dat stond de bakkerij weer overeind.
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De herbouw van de bakkerij. V.l.n.r. boven: 1.Jan Rutsen, 2.D.Leek, 3.W.Glas, 4.J.v.d.Gracht, 5.Herman Overtoom, 6.Cees Rutsen,
7.H.Borst, 8.L.Overtoom. Onder: 1.Klaas Metselaar, 2.Jaap de Nijs, 3.Cobus v.d.Zel, 4.Jan Glas
Alle werkers
werden met
Sinterklaas door Cobus goed bedacht, maar ook dagelijks werden de vrijwilligers goed van
koffie en koek voorzien. Door
deze saamhorigheid was het altijd een gezellige boel en iedereen werkte er met plezier.
Het woonhuis en de winkel
moesten toen nog wel afgewerkt
worden. Na nieuwjaar werd de
draad weer opgevat, maar toen
bleek dat het toch wel moeilijk
werd om iedereen steeds maar
weer te motiveren.
De korpsen Oudkarspel en
Noord-Scharwoude lieten het grotendeels afweten en dus
werd er verder gewerkt met de leden van het korps ZuidScharwoude. Maar omdat het wel heel lang zou duren om
het werk klaar te krijgen met alleen maar te werken in de
avonduren, werd besloten dat de vaklieden tegen betaling
van een uurloon ook overdag zouden werken. Zodoende
kon op zaterdag 16 juli 1949 `s middags om drie uur de
brood- koek- en banketbakkerij officieel heropend worden en wel door burgemeester Schelhaas als hoofd van de
brandweer van de gemeente Langedijk.
Oktober 2005

Bij de opening stuurde
Cobus v.d. Zel officiële
uitnodigingen.
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Van te voren hield Schelhaas een toespraak. Hij noemde
het gebouw een monument van offervaardigheid, vriendschap, werklust en solidariteit en dankte alle medewerkers die honderden uren belangeloos hadden meegewerkt. Hij was trots op zijn brandweer die zoiets tot stand
had gebracht. Ook oppercommandant de Jong sprak een
woord van dank aan alle vrijwilligers en speciaal aan
Klaas Metselaar, die het initiatief had genomen. Voorts aan
G.Vroling, J.Mul, en J. en C.Rutsen die het meeste vrijwil-

ligerswerk hadden verricht. Daarna ging het gezelschap
naar buiten, waarna de burgemeester de officiële handeling verrichtte door de winkeldeur te openen zodat alle leden van het gezelschap het pand konden bezichtigen. Als
herinnering gingen alle medewerkers op de foto. Daarna
zat men nog geruime tijd gezellig bijeen. Hoe groot de belangstelling voor de pas geopende zaak was, bewees het
feit dat Cobus ruim vijftig bloemstukken in ontvangst had
te nemen.

redactie

Schoolreis naar Bergen in 1949
Margreet Roos, al weer jaren mevrouw Metselaar, leverde ons namen bij een schoolfoto uit 1949. De Lagere School uit
Oudkarspel maakte een schoolreisje naar Bergen.

Vooraan zien we: 1.Jan de Wit, 2.Jannie Landman, 3.Wim Bijl, 4.Klaas de Vet, 5.Alie Nieman, 6.Frieda de Boer, 7.Jannie Maakal,
8.Marrie Stam, 9.Klaas Bakker, 10.Ben de Wit, 11.Freek Hink. 2e rij knielend: 1.Jan Dekker, 2&3 Piet en Gerard-Jan Krijgsman,
4.Arend Smit, 5.Peter Kuilman, 6.Arie de Geus, 7.Marietje Mandemaker, 8.Tinie de Geus, 9.Margreet Roos.
3e rij staand: 1.Mevr.Mandemaker, 2.Stijntje van Lienen, 3.Gaitske Vaartjes, 4.Nelly Klingeler, 5.Greetje Klingeler, 6.Anneriet
Roos, 7.Annie van Lienen, 8.Jannie Appel, 9.Adrie Hink, 10.Gerie Duyves, 11.Rietje de Graaf, 12.Annie de Graaf, 13.Marjan de
Wit, 14.Marjan Bakker. 4e rij, beginnend achter Annie de Graaf op de derde rij: 1.(het meisje met de strik in het haar) Ineke Kroon,
2.Kees Klingeler, 3.Engeltje Klingeler, 4.Mara Nieman, 5.Lenie Polman, 6.Guus Borst, 7.Gerda Kater, 8.Guus van Zijl.
5e rij: 1.Juf Dirkmaat, 2.(voor juf D.)Trijnie van Buren, 3.Laura Vos, 4.Wietske Talsma, 5.Vrouwtje Bakker, 6.Tinie Bakker, 7.Gijsje
Vaartjes, 8.Riet Hink, 9.Nellie Krijgsman, 10.Thijs de Graaf, 11.(schuin naar beneden)Juf Bossen, 12.(achter Juf B.) Mevr. MoskKapitein, 13.de heer Klingeler, 14.mr van den Abeele, 15.dhr Arie Kater, 16.mr de Ruyter.
Achteraan staan nog: 1.mevr Goudsblom, 2.mevr.van den Abeele, 3.dhr Bertus de Koster.
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Motorduivels
Inleiding
In het begin van het jaar 1900 kwam de auto als vervoermiddel op de markt. Dit was echter voor de meeste mensen
een zeer luxe en kostbaar bezit. Een fiets was in die jaren al
een rijk bezit en werd als iets kostbaars beschouwd.
Men was immers gewend om heel veel te voet te doen.
Op een kaartje uit 1865 van het dorp Zuid-Scharwoude is
te zien dat de afstand wordt aangegeven in “een halfuur
gaans” waarbij men dus uitging van een half uur lopen.
Kijkend naar de schaal op het kaartje kon je van Broek tot
Noord-Scharwoude in een kwartier dus afleggen. Een fiets
was dus al heel wat.
Opkomst motorfiets
Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van de auto kwam
men ook op de gedachte om de fiets te motoriseren. Dit
kon echter eerst nadat een licht soort motor was gebouwd
welke geschikt was voor plaatsing op de fiets.

De gedachte hierachter was dat de auto voor velen een onhaalbare en te kostbare zaak was en dat de motorfiets voor
de gewone man haalbaar moest zijn.
Uitgegaan werd van een lichte benzinemotor. Allerlei verbeteringen in de constructie werden aangebracht, zoals de
trapas welke werd vervangen door voetpedalen.
Er werden kleinere wielen gebruikt en zwaardere banden
en er volgden nog vele verbeteringen.
Bijvoorbeeld een voorvork die verend werd gemaakt om
de oneffenheden in het wegdek zoveel mogelijk te beperken. Tegenwoordig is ook het achterwiel verend bevestigd.
Zoetjes aan werd de motor populair en deed haar intrede,
maar voor de gewone man bleef het een kostbare aanschaf
en kon het tot een elitesport worden gerekend.

Het dorp Zuid-Scharwoude in 1865. Rechtsonder staat de schaal aangegeven en daaronder de streep van een half uur gaans.
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Het vignet van de
‘Langedijker Motorclub’.

Oprichting Langedijker Motorclub
Ook aan de Langedijk deed de motorfiets zijn intrede en na
een tijdje waren er voldoende om, zoals in vele plaatsen in
ons land, een motorclub op te richten. Na wat ruggespraak
met deze en gene werd in café ‘De Roode Leeuw’ te ZuidScharwoude een vergadering belegd en wel op 4 augustus
1920. Een aantal motorrijders werd daartoe uitgenodigd. Het resultaat
was dat een veertiental
zich opgaf als lid van de
nieuw op te richten club.
Er werden gelijk spijkers
met koppen geslagen
want er werd op deze
bijeenkomst
besloten
dat de club de nam zou
dragen van ‘Langedijker
Motorclub’.

zondere clubtocht werd georganiseerd op 5 juni 1921. Het
werd een gezelligheidsrit van groot formaat met daarin de
nodige ontspanning. Vanuit Zuid-Scharwoude naar Den
Helder via Sint-Maarten, Schagen en ’t Zand. Daarna terug
van Den Helder naar Kleine Sluis en Van Ewijcksluis. Daar
in de haven van Van Ewijcksluis stapte men op een gereed
liggende boot die de groep naar het eiland Wieringen vervoerde. Er was toen nog geen sprake van een dijk naar
Wieringen. Deze werd eerst in 1926 aangelegd.
De motorfietsen werden op een veilige plek achtergelaten
en op Wieringen werd het gezelschap met een bus rondgereden. Een mooie tocht, want Wieringen is een zeer bijzonder eiland. In die tijd leefde men daar in hoofdzaak van de
schapenhouderij en visserij.

Ook werd er een bestuur
gekozen dat bestond uit:
Cor Wagenaar uit ZuidScharwoude als voorzitter, Marius van Loo
als penningmeester en
G.Melten als secretaris,
beiden uit Oudkarspel.
Landelijk werd er in
clubverband veel georganiseerd voor motorrijders, zoals clubtochten
en niet te vergeten de
betrouwbaarheidsritten. Dit lokte ook de
Langedijkers en er werd
een week later, op 11 augustus door het bestuur De gezelligheidsrit op 5 juni 1921 was als volgt. Het is op dit kaartje met een stippellijn aangegeven.
een tocht georganiseerd.
Er was direct al veel belangstelling voor, want van de veer- Men ging daarna weer terug met de boot en door de
tien leden gingen er dertien mee. Het was geen lange tocht, Wieringerwaard, over Kolhorn en Winkel weer naar
aangezien het voor iedereen een nieuwtje was en als een Langedijk.
probeersel werd beschouwd. De start was zondagmiddag om 13.00 uur vanaf Zuid-Scharwoude, via Broek op Betrouwbaarheidsritten
Langedijk, Oudorp, Midden-Beemster, Hoorn, Aartswoud, Een geheel ander soort tocht was een zogenaamde betrouwWinkel, Schagen en weer terug naar Zuid-Scharwoude. baarheidsrit. Het kwam er bij dit soort ritten op aan dat men
Alles ging naar wens en werd beschouwd als een geslaag- zonder hulpmiddelen de juiste snelheid wist te bepalen. De
de proeftocht. Hierna volgden nog vele tochten. Een bij- totale afstand die moest worden afgelegd, was 45 kilometer
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en moest worden gereden in 92 minuten. Er werden drie
posten geplaatst waarbij men twee minuten oponthoud
had. In de bebouwde kom moest men precies de toegestane
maximum snelheid rijden en deze was 20 km per uur. Op
de open wegen was die 35 km. Er werd om de vier minuten gestart. De snelheidsmeters werden van de motorfiets
verwijderd en horloges moesten worden ingeleverd. De
kunst was dus om de snelheid precies aan te voelen. Het
was deze keer een tamelijk inspannende rit aangezien het
slecht weer was. Harde wind en regen is geen pretje op een
motorfiets. Alle deelnemers kwamen goed aan het einde en
toen kon het rekenwerk beginnen. Eerste werd H.Tauber
uit Oudkarspel met 5 strafpunten. Tweede J.Deutekom uit
Noord-Scharwoude met 6 strafpunten. C.Böttger uit ZuidScharwoude werd met 7 strafpunten derde. De motorrijders

hadden plezier in hun sport, maar het publiek dacht daar
anders over. Het volgende gedichtje, dat in de Langedijker
Courant was te lezen, spreekt voor zich.
Dat rijdt en rent en race’t en raast
als moesten ze te feesten.
Die dwazen hebben altijd haast.
Wie ’t minst te doen heeft, heeft ’t meeste.
Ze letten op geen zonneschijn,
op ’t groen van beemd en dreven.
Om ’t gauwst in ’t volgend dorp te zijn
dat is hun enigst streven.
En dan te denken dat de maximum snelheid door de dorpen 20 km per uur was.

Een gedeelte van de Langedijker
Motorclub. Er is zelfs nog een motor
met zijspan bij. 4e van links is Cor
Wagenaar uit Zuid-Scharwoude, daarnaast penningmeester Marius van Loo
uit Oudkarspel. De 2e van rechts is
J.Kramer.

Een echtpaar met hun motor die het kenteken van
Noord-Holland (G) heeft.
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door Cor Oudendijk

Uit het bakerboek van Marie
Bak
Inleiding
Van onze donateur Jaap Kroon uit Hensbroek, zoon van
Arie Kroon en Marie Greeuw, kregen wij het bakerboek
van Marie Bak uit Zuid-Scharwoude te leen. Marie was
baker van maart 1919 tot eind 1937. In die periode verrichtte zij honderdzeventig bakerdiensten. In 2001 beschreven we het leven van Marie’s vader en moeder.
Hierbij kwam Marie zijdelings ter sprake. In het hiernavolgende belichten we de dochter wat nader aan de hand
van het genoemde bakerboek.
Wat was precies een baker?
In de Nederlandse taal zijn nog uitdrukkingen bewaard
gebleven met herinneringen aan een baker. Denk maar
aan ‘bakerpraatjes’, ‘te heet gebakerd’ en ‘de bakermat
van iets zijn’. Het benaming van baker is inmiddels veranderd in kraamhulp, maar veel zaken zullen inhoudelijk
nog op elkaar lijken. Bakers waren veelal vrouwen tussen
de 30 en de 50 jaar oud, soms ook ouder. Vaak waren het
weduwen, die op die manier wat konden bijverdienen.
Een ongetrouwde vrouw, zoals in het hiernavolgende
stukje Marie Bak, kon ook in haar levensonderhoud voorzien door te gaan ‘bakeren’.

De kundigheden van een baker bestonden uit het wassen,
kleden, inpakken (ook inbakeren genoemd), in doeken en
luiers rollen en pap te geven.
De luiers werden gelegd in een speciale luiermand. De
mand van Marie Bak is bewaard gebleven in ’t Regthuis.
Een gevlochten rieten mand met aan beide kanten een gevlochten oor. Al naar gelang het een jongetje of een meisje
was, werd door de gevlochten zijkant een roze of blauw
lint gedaan.
Vaak wist een baker wat schadelijk was voor moeder en
kind en bediende ze zich van huismiddeltjes. Het wiegen
van het kind was ook een taak van de baker. In vroeger
tijden zat de baker in een platte gevlochten mand, de bakermat of bakermand genoemd, bij het vuur. Werd het
kind te dicht bij het vuur gehouden, en was het op latere
leeftijd druk en doenig, dan was het te heet gebakerd.

Voor de luiers gebruikte Marie Bak deze luiermand. Sinds kort
is deze in het bezit van ‘t Regthuis. Afhankelijk van een jongetje
of een meisje vlocht Marie een blauw of roze lint door de gevlochten zijkant. (foto Rien van Zuijlen)
Naast de zorg voor de pasgeborene moest natuurlijk ook
de kraamvrouw worden verzorgd en het huishouden bestierd. Was de ‘juffrouw’, zoals de baker de moeders altijd
noemde, weer op de been, dan verdween de baker weer
uit het huishouden.
Marie Bak
Op 11 maart 1888 werd in Oudkarspel bij vrachtrijder
Abram (Bram) Bak en Maartje Vredenburg een dochter
Marie geboren. Zij waren hier op 14 april 1886 naartoe verhuisd waar Bram op nummer 100 een vrachtrijderij startte
van Langedijk op Alkmaar.
Kort na de eeuwwisseling besloot Abram de vrachtrijdersbaan op te geven en het gezin vertrok naar Koedijk.
Daar kwam het café ‘Welgelegen’ te koop.
Eind april, begin mei 1901 werd Abram kastelein aan de
Kanaaldijk 154.
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Er zijn weinig foto’s waarop Marie Bak staat afgebeeld. Hier zien we haar, samen met zes andere dames. Het gezelschap maakte waarschijnlijk een uitstapje naar de duinen rond 1915.

Op de foto staan de volgende zeven dames:
1. Trijntje Kist (later gehuwd met Piet Kramer), 2. Trien Kuilman (later gehuwd met Mammen), 3.Jeanette IJff (later gehuwd met Dirk
Kist), 4.Im de Waard (later gehuwd met Cor Wagenaar), 5.Grietje Schager (later gehuwd met Bierman), 6.Marie Bak, 7.Dieuwertje
Muntjewerf (later gehuwd met Jan Keuris). (foto J.Keuris Schoorl)
Toen Abram 65 jaar was vond hij het kennelijk welletjes en
besloot om het café te verkopen.
Abram, Maartje en dochter Marie keerden op 13 december
1920 terug naar Langedijk, waar beide ouders waren geboren. We vinden ze terug op B80, hetgeen overeenkomt met
het adres van de NH pastorie (nu Plaisier).
Dochter Marie, die in het café op Koedijk meehielp, oefende
intussen al vanaf maart 1919 het beroep van baker uit.
Dit bleef zij doen toen het gezin naar Langedijk verhuisde.
In het bakerboek, dat Marie nauwgezet bijhield, komen
echter nog vrij veel klanten uit Koedijk voor.
Marie stopte met bakeren aan het einde van 1937.
Zij had toen 170 bakerdiensten vervuld.
Haar eerste klant was mej.A.de Waal-Schipper voor de prijs
van f 27,-. Al naar gelang de lengte van het verblijf van de
baker konden de kosten variëren van f 20,- tot f 60,-.
Haar klantenkring beperkte zich niet tot Koedijk en
Langedijk, ook in Alkmaar en Warmenhuizen bakerde
Marie.

De verste klus staat opgeschreven in Delft bij mevrouw (!)
Visser-Wit, voor een bedrag van f 90,-.
Aan de hand van de combinatie van de achternamen konden enkele ‘baby’s’ worden achterhaald.
Zo beviel op 17 september 1924 in Alkmaar mej.ParmaLuiting van een dochter. Nelly Luiting, getrouwd met
Oepke Parma, was geboortig van Zuid-Scharwoude en zal
de voorkeur gegeven hebben aan een bekende baker.
Ook bij de geboorte van Sikko Parma op 8 november
1931 was Marie Bak weer aanwezig. Dat zij hiervoor naar
IJmuiden-Oost moest reizen, maakte niets uit. De eerste bakerklus kostte f 43,-, de tweede f 46,35.
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Uit het bakerboek van Marie Bak

Een paar maanden daarvóór staat mej.Marsman-Warnaar
in het boek met de data 7 á 10 mei. De meisjesnaam van de
vrouw bleek niet geheel correct, het moest Wardenaar zijn.
Het betrof de geboorte van ons redactielid Jan Marsman. De
tijd was goed gepland, want Jan kwam op 8 mei ter wereld.
Ook Jan bezat nog een foto van de tijd dat hij met gebreide
kleertjes op een dekentje werd vereeuwigd.

De wolk van een baby Jan Marsman in december 1926. (foto
J.Marsman)
Uit haar Koedijkse periode achterhaalden we twee kinderen: Riet Lammerschaag en haar jongere broer Jan. Zij werden respectievelijk op 21 mei 1928 en 15 januari 1931 geboren uit het echtpaar Piet Lammerschaag en Grietje Schipper.
Mevrouw Glijnis-Lammerschaag uit Schagen bezat van zowel haarzelf als van haar broer nog een jeugdfoto.

Nelly Parma op de sofa en haar jongere broertje Sikko in de teil.
(foto’s S.Parma Hilversum)
Op 12 september 1926 beviel in Sint-Pancras mej.Blok-Snel
van een dochter. Het meisje heet inmiddels al jaren Geerie
Krul-Blok en had nog een mooie foto als baby.

Geerie Blok uit Sint-Pancras. (foto G.Krul-Blok Stompetoren)
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Riet Lammerschaag
(1928) en Jan
Lammerschaag (1931) uit
Koedijk (foto M.GlijnisLammerschaag Schagen)

Uit het bakerboek van Marie Bak

Het toeval wil dat de hartsvriendin van mevrouw GlijnisLammerschaag naar Zuid-Scharwoude verhuisde. Gré, de
dochter van mej.Keeman-de Wit, werd later de echtgenote
van bakker Henk Schoorl. Van beide vriendinnetjes bestaat
nog een foto.

Gré Keeman en Riet Lammerschaag in hun jeugd te Koedijk
(foto M.Glijnis-Lammerschaag Schagen)
Maartje Vredenburg overleed op 9 juli 1941 op de leeftijd
van 84 jaar. Abram Bak overleefde haar nog een paar jaar
en stierf kort na de bevrijding op 13 mei 1945. Hij werd 90
jaar oud.

Marie Bak schreef al haar uitgaven ook in het bakerboek.
Zodoende weten we precies de prijzen uit die tijd. Zo kocht
ze in 1925 een paar klompen voor f 1,10, liet ze haar naaimachine repareren voor f 5,- en kocht ze haarspelden voor f
0,15. Veel voorkomend is de uitgave van f 5,25 voor een fistelpot. In 1932 gaf ze f 2,70 uit op de kermis, kocht ze
een portemonnaie voor moeder Maartje voor f 0,35
en schafte ze drie knotten jaegerwol aan voor f 1,80.
Marie was kennelijk ook gek op recepten.
Het boek zit vol met knipseltjes voor het maken van
cacaodrank, sinaasappelvla, sinaasappeljam en citroenlimonade.
Uit de tijd van haar vaders café resten nog aantekeningen van de prijzen van sterke drank.
Zo kostte in 1916 cognac f 2,40 per liter en oude genever f 1,65 per liter (met flesch).
De rest werd zeker direct in meegebrachte flessen
getapt. Het boek eindigt op 7 juli 1941, twee dagen
voordat haar moeder stierf.
Marie Bak verhuisde op latere leeftijd naar het oude
Buitenzorg in Oudkarspel.
Zij overleed op 19 december 1972. Haar huisje werd
vanwege de verkaveling en de aanleg van de kruising Oostelijke Randweg/Geestweg gesloopt, maar toen
werd het inmiddels al door de familie Groen-Stam bewoond.
Tot slot, voor diegenen die na negentig jaar nog eens willen
proberen hoe Marie Bak appelgebak maakte, het door haar
zelf opgeschreven recept.

Appelgebak.
4 sneetjes oud brood zonder korst
3 appelen zacht/zuur
1 eetlepel suiker
weinig zout
2 eetlepels melk
3 flinke plakken ontbijtkoek
4 afgestreken lepels bloem
6 eetlepels water
weinig jam
theelepel bakpoeder
boter om te bakken.
Brood weeken, goed uitknijpen. Ontbijtkoek kruimelen. Appelen raspen. Van de melk, water, bloem, zout, suiker en kaneel een
beslag maken. Brood, koek, appel erbij en ’t laatst tegen ’t bakken de bakpoeder erdoor. Helft van beslag beide kanten bakken, jam
er op. Tweede helft bakken en met suiker bestrooien.
Bronnen:
•
Nederlanders door Nederlanders geschetst; facsimilé van J.H.Laarman 1842; Van Hoeve Amsterdam 1979.
•
Foto’s van de inmiddels wat oudere baby’s die door Marie Bak zijn gebakerd.
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door Egbert Barten

TIVOLI Deel 2:
Brieven en foto’s.
Naar aanleiding van het eerste deel over de geschiedenis
van Theater Tivoli in de uitgave van 2004 schreven diverse mensen mij hun persoonlijke herinneringen aan de bioscoop- en feestzaal. Sommige brieven gingen vergezeld
van prachtige foto’s.
Mevrouw Ria Put-Luken uit Oudkarspel schreef het volgende: ‘In 1962 bezocht ik voor het eerst de bioscoop. De
film die er draaide was MUITERIJ OP DE BOUNTY met
Marlon Brando. Met fl.1,- op zak vermaakte ik me de hele
zondagmiddag. Voor 60 cent zat ik 2de rang. In de pauze
kocht ik snoep voor 15 cent en na afloop een patatje bij
snackbar de Graaf voor 25 cent. Samen met mijn broer Jan
en mijn vriendin Marry heb ik vele malen Tivoli bezocht
in die tijd. Films van Elvis Presley werden er vaak vertoond. Marry en ik waren grote fans van Elvis. Zodra we
hoorden dat Elvis draaide, togen wij op de fiets vanuit
de Stationsweg te Heerhugowaard naar de bioscoop te
Noord-Scharwoude. Tijdens onze verkeringstijd gingen
Peter en ik ook af en toe naar Tivoli, de laatste film die we
daar gezien hebben
was STOPTREIN
NAAR
FORT
HUMBOLDT verfilmd naar het boek
BREAKHEART
PASS van Alistair
Maclean.’

Advertentie voor BREAKHEART PASS, vermoedelijk uit De
Langedijker Courant, eind juli 1976.
Verzameling auteur.
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Natuurlijk spelen de herinneringen van mevrouw
Put-Luken zich af nog vóór er een bioscoop kwam in
Heerhugowaard (dat was de Metro die – met toen nog
maar één zaal!- op 5 november 1976 openging met Alfred
Hitchcock’s laatste film FAMILY PLOT).
BREAKHEART PASS / STOPTREIN NAAR FORT
HUMBOLDT draaide in Tivoli in het weekend van 31 juli
1976, een feit dat in eigen archief kan worden nagezocht
omdat ik die film daar toen zelf ook heb gezien en plakboeken bijhield van alle films die ik zag.
Vervolgens kwam er post van Karl Möller (geboren in
1937 in Oudkarspel) uit Castricum.
Zijn vader was fotograaf in de Langedijk en maakte onder
andere pasfoto’s die gebruikt werden voor het persoonsbewijs dat tijdens de tweede wereldoorlog verplicht gesteld werd voor personen boven de vijftien jaar.
Hermann Möller fotografeerde kennelijk uitgebreid in de
Langedijk en liet een flink negatievenarchief na dat zijn
zoon nu aan het uitzoeken is. De heer Möller stuurde
mij prachtige foto’s en schreef onder andere: ‘Aan het theater zelf heb ik beste
herinneringen m.b.t. mijn jeugdjaren.
Ik was bevriend met Luit Voogt, wiens
vader directeur van de Raiffeisenbank in
Oudkarspel was. Vader Voogt was daarbij, voor zover ik weet, betrokken bij de
financiering van de bioscoop Tivoli (geexploiteerd door Gert Hart). Als gevolg
hiervan kon Luit de filmvoorstellingen
gratis bijwonen en ik als goede vriend
mocht dan in zijn kielzog mee. We zaten
altijd op stand, Stalles of Balkon.
Lukte het niet met Luit dan was er altijd
nog het “vrij-kaartje” dat aan het reclamebiljet zat dat bij mijn vader voor de
winkelruit hing en waarmede je voor de
som van 20 cent op de tweede rang de
voorstelling kon bijwonen.
Zo heb ik een aantal jaren (omstreeks
1950) vele films in Tivoli één of tweemaal
gezien. In de eerste jaren voornamelijk
op de zondagmiddagen, later vooral op
de zaterdagavond. Bij de avondvoorstellingen was het gebruikelijk dat na het
voorprogramma de zaal leegstroomde
om een sigaret te gaan roken in de stalling van het café.’ Dankzij de heer Möller
zijn er tot nu toe acht onbekende foto’s
van Tivoli boven water gekomen (uit
de jaren 1941-1942 en 1948-49) waarvan
sommige zo scherp zijn dat zelfs de affiches in de vitrinekasten te lezen zijn.
We drukken er hierbij alvast eentje af.
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Negen jaar na mijn eerste contact met
Sintenie ben ik getrouwd met Willie
Klinkhamer ook uit Noord-Scharwoude
en hebben wij onze bruiloft in Tivoli gevierd.’
Hier zult U het voorlopig mee moeten
doen. Aangezien schrijver dezes bezig
is met de voltooiing van een groot werk
– een proefschrift over de Nederlandse
filmindustrie in het tijdvak 19401945 – kan er op dit moment geen
sprake zijn van het soort uitgebreide
(kranten)research dat nodig is voor het
beloofde historisch overzicht van Tivoli.
Dat houdt u dus tegoed. Volgend jaar
meer, en stuurt u mij in de tussentijd alles wat u kwijt wilt over Tivoli!

Theater Tivoli en het ernaast gelegen café van Jan de Bakker op 23 februari 1948. Foto
Hermann Möller. Afdruk van negatief in collectie Karl Möller.
Nog steeds kunt u uw herinneringen, foto’s of anAls laatste wil ik hier een brief aanhalen die de heer Drost
dere zaken die verband houden met Tivoli opstuuit Heerhugowaard mij stuurde. Meneer Drost heeft vanren naar: Egbert Barten Wandelweg 190, 1521 AM
af ongeveer 1964 tot ongeveer 1976 gewerkt in Tivoli:
Wormerveer (ewjbarten@zonnet.nl)
‘Toen ik een jaar of 13 á 14 was kwam ik met Sintenie aan
de praat; ik woonde in de Spoorstraat
en kwam daar veel. Hij vroeg mij of ik
interesse had om een beetje te helpen
in de bioscoop, daar had ik wel oren
naar en zo was ik samen met Mien
Metselaar ouvreur van Tivoli. Jaap
Metselaar, de man van Mien, deed de
fietsenstalling in de Stal naast de bioscoop tot aan het moment dat de stal
verbouwd werd “door een of andere
kunstenaar uit Castricum of Bakkum”
tot foyer. De verbouwing heeft wel een
paar jaar geduurd want hij deed alles
alleen en was af en toe gewoon een
paar weken verdwenen, maar het was
wel een vakman en het resultaat toen
het af was was er dan ook naar; een
mooie foyer waar in de pauze van de
film van alles getapt werd en ik achter
de bar en in de bediening ging. Ook
ging Sintenie in die tijd in de bruiloften en partijen, daar heb ik als ober
een jaar of zes meegelopen, dat was altijd erg gezellig. De oprichting van de
Schietclub heb ik ook meegemaakt en
ik was samen met mijn vader en mijn
broer een van de eerste leden.
Schietkaart en reponskaart “Langedijker Schutters Sociëteit”,
gevonden in Tivoli. (Verzameling auteur)
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redactie

Een heel mooie foto
Van de heer H.Keizer in Broek op Langedijk ontvingen wij
een prachtige foto. Deze is genomen van de Raadhuisbuurt
in Noord-Scharwoude en toont de klokkenmakerij van
Jan Ootjers. Hij was een zoon van Jan Ootjers en Krelisje
Hopman. Klokkensmid Jan had een hoge rug en staat
rechtsvoor op de foto. Zijn handicap was Wellicht de reden
dat hij voor dit vak had gekozen. Een heel grote klok hangt
als reclame boven het raam van zijn werkplaats.
De foto moet rond 1900 zijn genomen. Jan was geboren in
1875 en overleed in 1931. Een leuke anekdote omtrent klok-

kensmid Jan is de volgende. Jan kreeg op een zeker moment inspectie voor de arbeidsomstandigheden.
Men vond dat de hoeveelheid licht en lucht in de werkplaats
van de klokkenmaker onvoldoende was. Aan Ootjers werd
gezegd dat hij een raam moest aanbrengen dat open kon.
Jan was hier echter niet van gecharmeerd en zei fel:
“Je kenne wel hore dat je gien verstand hewwe van ‘t horlogemakersvak. Asens dat raam open, den ien zeumervlaagie
en al moin gereedskap loit in ’t bleikveld en alle veertjes en
skroefkes in ‘t honderd.”

Jan Ootjers voor zijn horlogemakerswerkplaats aan de Raadhuisbuurt.
Jan staat vooraan rechts.

Een andere foto toont Jan Ootjers, waarschijnlijk met zijn broer Arie. Arie
was vier jaar jonger en evenals zijn broer Jan ongetrouwd.
Jan (links) en Arie Ootjers (1879-1952) werden door fotograaf Levendig uit
Noord-Scharwoude met hun (nieuwe?) fiets vereeuwigd.
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