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Cor Oudendijk

Voorwoord
Mijn eerste “Otterplaat” waarin ik als kersverse voorzitter een voorwoord mag schrijven. Liever had ik er een
andere naam boven zien staan, maar ik heet nu eenmaal
zo. Persoonlijk vind ik dat mijn naam teveel voorkomt in
ons blad, maar het schrijven van stukjes vind ik nog steeds
ontzettend leuk. Gelukkig hebben we toch nog een grote
verscheidenheid aan schrijvers en schrijfsters, maar het is
elk jaar weer aanpoten om alles voor elkaar te krijgen. Hopelijk is dit een inspiratie en een stimulatie voor lezers van
ons blad om ook eens in de pen te klimmen. Het hoeft echt
geen doorwrocht historisch artikel te zijn. Voorwaarde is

wel dat er een interessante foto bij kan worden geplaatst
en dat het geen verzonnen verhaal betreft.
Het afgelopen seizoen in ’t Regthuis is een heel goed seizoen geweest. Kennelijk sprak het onderwerp ‘winter’ veel
mensen aan. De opening door Ard Schenk heeft zeker bijgedragen tot een grotere publiciteit voor ons museum. Van
Ard en andere bezoekers kregen we nog mooi materiaal.
Dat ziet u bij het volgende onderwerp over de opening.
Ik ben ervan overtuigd dat we er ook deze keer weer in
zijn geslaagd om een gevarieerd blad voor u samen te stellen. Alle redactieleden wensen u veel leesplezier toe.

Redactie

De opening van ‘t Regthuis
in 2009
Het was zaterdag 4 april 2009, de
dag dat ’t Regthuis weer open zou
gaan voor het nieuwe seizoen. Een
seizoen met een koude tentoonstelling: winter, ijs, sneeuw, sleeën en
schaatsen. We zaten te wachten op
onze gast die de opening zou verrichten: Ard Schenk. Klokslag half
tien ging de deur open en daar stond
Ard Schenk in… fietstenue. Hij was
uit zijn woonplaats Grootschermer
komen fietsen. Nee, omkleden hoefde niet, hij zou onze genodigden
wel in dit tenue toespreken.

De Nederlandse schaatsenrijdersploeg traint intens voor de Olympische Winterspelen in Oslo. Door onderlinge en internationale wedstrijden te rijden, trachten zij hun
tijden te verbeteren. V.l.n.r.: Anton Huiskes, Jan Langedijk en Kees Broekman

Ard Schenk
2

Eerst even de expositie
op zolder bekijken. Ard
had veel belangstelling voor de medailles
van Jan Langedijk, die
op schaatsgebied een
verre voorganger van
hem was.
De opening werd door
Ard gedaan met zijn

oude schaatspetje op dat hij later verwisselde voor zijn
‘Arispet’. Dat sloeg op Aris Appel, een begeleider uit vroeger jaren, die samen met Arie Zee de schaatsploeg begeleidde. We hoorden een smakelijk verhaal uit de tijd van
Schenk en Verkerk in Noorwegen. De toehoorders in de
trouwzaal van ’t Regthuis, veel meer dan we normaal kunnen bergen, genoten zichtbaar.
Ria Put bedankte Ard Schenk namens alle aanwezigen
voor zijn toespraak en overhandigde hem een emmer met
Langedijker producten.
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De opening van ‘t Regthuis in 2009

In 1932 zien we zestien mannen aangetreden in Engelberg voor het Europees kampioenschap.V.l.n.r.:
1.J.Heiden; 2.Huib Blaisse; 3.Lou Dijkstra (de vader van Sjoukje); 4.Ben Blaisse (broer van Huib); 5.W.Keetman; 6.Siem Heiden;
7.Roelof Koops; 8.Jan Langedijk; 9.Sjouke Westra; 10.J.v.d.Garde; 11.Klaas Schenk; 12.Jansen; 13.R.Riedl (Oostenrijk), 14.Caspari.
Vooraan: 1.J.Henneman; 2.Cor Jongert
Vanwege het feit dat hij op de fiets was, heeft Ria dit later
op de dag met haar man Peter even naar Grootschermer gebracht. Ard had ook voor ons een cadeautje meegebracht:

een tweetal foto’s waarop o.a. Jan Langedijk was te zien. Op
de ene foto, gemaakt in 1932 in Engelberg, staat ook Klaas
Schenk, de vader van Ard. We plaatsen beide foto’s.
De heer Keeman schonk ons een ansichtkaart met daarop
de Noorse schaatser Hjalmar Anderson.
De kaart werd in februari 1952 verstuurd vanuit Oslo naar
Noord-Scharwoude. De afzenders waren Kees Broekman
en Jan Langedijk. Hun handtekeningen staan linksboven
op de kaart.

De voor- en achterzijde van de briefkaart
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De opening van ‘t Regthuis in 2009

der Hester Arends-Beers met schoonrijden op de schaats in 1956 in MiddenEen opname van de Sluiskade waar Hester Arends-Beers woonde.
meer had gewonnen. Het was nog een
De huizen werden bewoond door Tijmen Vinke en de familie Pannekeet.
eerste prijs ook. Maar hoe kwam die
Op de rechtse foto de bewuste medaille uit 1956
plak nu in ons straatje terecht? Na veel
denken kwam ik erachter. Eén van onze
Mevrouw Zegers-Arends uit Ursem kwam met een foto en jongens kon niet met de Avondvierdaagse meelopen en
een medaille. Ze had hierbij het volgende verhaal.
zijn tweelingbroer liep trots rond met een medaille om zijn
Het gebeurde jaren geleden in Broek op Langedijk. Mijn nek. Oma wist raad door gauw een koord aan één van de
man Kees hoogde het straatje op en werkte hard om het medailles van haarzelf te doen en klaar was Kees. Vermoevoor de regenbui klaar te hebben. Zelf keek ik door het delijk is de plak meegewassen en aan de lijn uit de broekkeukenraam of het allemaal ging zoals ik wilde en stond zak gevallen. Mijn moeder was kort voor de vondst overaanwijzingen te geven. En wat zag mijn oog? Een grote leden. Voor ons was die medaille meer dan goud waard,
munt, goudkleurig. Ik dacht meteen aan een rijke vondst, door de emotionele waarde. Haar vaste schaatspartners
misschien wel goud. Maar het was eigenlijk veel mooier waren destijds de heren Klaas Kaas en Henk Pannekeet,
dan goud: het was één van de vele medailles die mijn moe- allebei Langedijkers uit het verre verleden.

redactie

Reacties op het vorige nummer
Nog even over de groepsfoto van de Fa. Kramer.
De heer Piet Kramer betrapte ons toch nog op een onvolkomenheid. De correcties op de groepsfoto van de opening van de RK Jongensschool in ons blad van oktober
2007, waren niet helemaal juist weergegeven.
Nr 15 moet zijn: C. Kramer-Duijves, (echtgenote van
Klaas Kramer), mijn moeder, en niet Anne Groen-Duijves. Deze staat al op nr 11.
Met deze laatste rechtzetting is de oude foto waarschijnlijk zo optimaal mogelijk ontrafeld.

4

De heer W.Kaan uit Noord-Scharwoude had op dezelfde
foto nog de volgende aanvulling.
Op de 1e rij links is niet Arie Barten maar Albert (Ab) Barten. Hij was raadslid van Noord-Scharwoude en hij was
ook bestuurslid van de Noordscharwouderpolder. Het
was een tuinder en hij was samen met Beek, dus Barten
en Beek. Beiden woonden in het boerderijachtige huis ten
zuiden van nu de winkel van Ed IJdo.
Zowel de heer Barten als Beek waren beiden gereformeerd en Ab Barten was echt een hoogstaand mens.
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De kleuterschool in Oudkarspel
uit 1943
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Bovenste rij van links naar rechts:
1. Juffr. Schram; 2. Annie v.d.Heerik; 3. Marjan Kuiper; 4. Atie Kuiper; 5. Tinie Mol; 6. Karel van den Hoven; 7. Marten Kamminga Uzn; 8. Kuilman; 9. ?; 10. Piet de Boer; 11. Ger Verschoor; 12. Henk Wagenaar; 13. ? 14. Wouter Eecen; 15. Nico Borst;
16. Dick Gelder; 17. Juffr. Greeuw; 18. Juffr. Ootjers
Tweede rij van boven, van links naar rechts:
19. ?; 20. Nellie Waterdrinker (met regencape); 21. Huygen; 22. Mientje Kooiman; 23. Marij de Beurs; 24. ?
25. Jan Wormsbecher; 26. ?; 27.Gré Leijen Kdr; 28. Hillie Leijen Adr; 29. Piet Dekker; 30. Arie Duyves; 31. Ilse Klingeler; 32.
Reinie Wagenaar; 33. ?; 34. Karl Möller; 35. Arie Kroon; 36. Jaap Maars; 37. Kees Vlug
Derde rij van boven, van links naar rechts:
38. Piet Kooiman; 39. Dick Mulder; 40. Maartje de Wit; 41. ?; ; 42. Luit Voogt; 43. Martinie Met; 44. Jan Nap; 45. Annie Barsingerhorn; 46. ?; 47. Maartje Kramer; 48. Engeltje Klingeler; 49. Marietje Mandemaker;
50. Hillie Kamminga; 51. Riet Hink
Onderste rij van links naar rechts:
52. Annie Kramer; 53. ?; 54. Nel Blokker; 55. Ellie Mienes; 56. Jannie Posthumus; 57. Thea van Ooyen;
58. Nico Nap; 59. Hans Leijen; 60. Hannie Pluister; 61. Jaap Deutekom; 62. Rommie Groenhout; 63. ?; 64. Nelly Nancy Nap.

Van de heer G.L.(Ger) Verschoor uit Beilen ontvingen
we een schoolfoto van de kleuters van Oudkarspel. De
heer Verschoor vertelde dat zijn ouders in de Tweede
Wereldoorlog (1943) vanuit Den Helder werden geëvacueerd naar Langedijk. De kleine Ger had toen net de leeftijd dat hij naar de kleuterschool ging. Zodoende zat hij
met de kinderen uit Oudkarspel en een deel van NoordScharwoude in de kleuterklas. Heel kort heeft hij ook nog
de Lagere School bezocht maar toen ging het gezin Verschoor weer terug richting Den Helder. Hij wist nog waar
hij op de foto stond, maar over de andere kinderen kon

hij, vanwege de naar verhouding korte periode dat de familie Verschoor in Oudkarspel woonde, niets vertellen.
Met de wetenschap dat er vrijwel allemaal Langedijker
personen op de foto stonden, zijn we gaan zoeken. Ons
enige aanknopingspunt was juffrouw Ali Ootjers. Via
haar man kwamen we bij Corry Snijder-Kalverdijk die
ons al wat op weg kon helpen. Uiteindelijk hebben Marjan Beenken-Kuiper, Wouter Eecen, Karl Möller, Marij
Eradus-de Beurs en Arie Leijen ons aan praktisch alle namen geholpen. Voor de enkele nog ontbrekende namen
houden we ons aanbevolen.
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Dick Barten

Eerst rekenen, dan geld tellen
Bij het opruimen van oude spullen door mijn neef Dirk
(geboren in 1925) kreeg ik een rekenboekje in handen, dat
in bezit was van onze gemeenschappelijke grootvader,
naar wie wij zijn vernoemd. Dit was Dirk Barten Pzn., geboren in 1862.
Het boekje werd uitgegeven in 1865 te ’s-Gravenhage, bij
A. van Hoogstraten & Zoon en heeft als titel: Voorbeelden
tot Oefening in de Hoofdregelen der Rekenkunde. Het is gedrukt bij H.L. Smits, ook in Den Haag, en het is de twee
en twintigste druk. Eigenaardig genoeg wordt de naam
van de auteur, opsteller genoemd, nergens vermeld. De
titelpagina meldt verder nog dat het ten dienste van de
scholen werd gemaakt.

De sectie met de munten geeft een opstelling van alle waarden die voor invoering van de decimale gulden in gebruik
waren.
De samensteller herleidt alles tot bedragen in guldens en
stuivers. Voor lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten, evenals voor gewichten was het decimale stelsel toen blijkbaar
nog niet in gebruik.
Deze maten waren ook nog niet gestandaardiseerd want er
worden verschillen per maat voor diverse steden genoemd.

De munten worden in het boekje als volgt beschreven:

Het boekje begint met een beschrijving van getallen en van
de bewerkingen. Hierna volgen voorbeelden die de onderwijzer kan gebruiken voor aan de leerlingen op te
geven sommen. Achtereenvolgens passeren optellen,
vermenigvuldigen, aftrekken en delen de revue.
Het laatste, voor mij meest interessante gedeelte, begint
als volgt: “Alvorens de leerling de Hoofdregelen der Rekenkunde behoorlijk zal kunnen toepassen, is het nodig,
dat hij zich bekend make met de volgende tafels van
Munten, Maten en Gewigten”.

Het oude boekje uit 1865 van opa Dirk Barten
6
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Volgens de statistiek van de Nederlandse Bank was de verhouding van guldens in 2004 ten opzichte van 1865: 2278
: 131. Een gulden van 1865 zou dus in 2004 17,38 guldens
waard zijn geweest.
De kleinste genoemde munt, het oortje, zou in 2004 een
koopkracht van 21,725 cent hebben gehad.
De grootste gouden munt, de rijder, dus 243,32 gulden.

Van stuivers blanken maken – slechte zaken doen
Werken voor een braspenning – slecht beloond worden
De eerst klap is een daalder waard
Een zilverbon – papieren biljet dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de zilveren rijksdaalder verving (gouden en zilveren munten moest worden ingeleverd en werden door
de Duitsers in beslag genomen)

Enkele van de genoemde munteenheden gebruiken we
zelfs nu nog! Uit mijn herinnering en met behulp van de
Dikke van Dale vond ik:

Het vierduitstuk (de groot) was tot 1945 in gebruik. Als
kinderen kregen wij voor 1940 dit muntstuk, dat de grootste koperen munt was, geschonken. Dit gebeurde op
tweede Paas- of Pinksterdagen, waarop wij, als “goed Gereformeerde kinderen” geld mochten besteden. Dit muntstuk besteedden wij subiet bij de weduwe Reinders aan
de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude, voor ons de enige
echte snoepwinkel in ons dorp.

Hij heeft zijn laatste oortje versnoept – hij heeft alles opgemaakt
Ik geef er geen duit voor – in mijn ogen is het niets waard
Een duit in het zakje doen – een bijdrage aan het gesprek
leveren
Een duitendief – iemand die altijd probeert iets te verdienen
Geen rooie duit – helemaal niets
Meisjes die fluiten, krijgen jongens met duiten

Geld was en is er altijd geweest. De samensteller van het
boekje koos de goede volgorde:
Eerst rekenen leren - en daarna geld tellen!

Geerie Schreuders-Kuyper

M’n eerste werkhuis
Toen mijn meiden naar dansles wilden, duckschoenen
en opoejurken gingen dragen, werd het voor mij tijd
om wat bij te verdienen. Zuster Van Dalen, de wijkverpleegster, regelde toen bejaardenzorg en die wist wel
een huisje voor me. En zo belandde ik bij het echtpaar
Stokman aan de Dorpsstraat van Oudkarspel. Een stel
mensen waar ik bijna veertien jaar kind aan huis ben
geweest.
Leo Stokman was zijn hele leven schoenmaker geweest.
Als het hem te druk werd, twee vrouwen die bezig waren met stofzuiger en dweil, dan ging hij naar zijn oude
werkplaats toe achter het huis. Er was altijd wel een
klusje te doen voor een oude klant.

Leo Stokman achter het huis

Met zijn vrouw, Corrie Dignum, kon ik het meteen goed
rooien. Ze was superschoon op haar huis en de ramen
en meubels blonken tegen je aan. Alleen al daarom kon
ze wel een hulpje gebruiken. Ze mocht graag vertellen
over vroeger. Geboren in de Diepsmeer op een koude
winterdag. Met een schuitje, gewikkeld in een deken,
werd ze naar de kerk gebracht om te worden gedoopt.
Dat moest in die tijd nog. Zo pratendevort werd het
koffietijd en ging ik Stokman roepen. ’t Was altijd een
gezellig halfuurtje want hij had ook zijn verhalen. Vroeger, alle maandagochtenden, ging hij zijn klanten langs
met de rekeningen.
Oktober 2009
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M’n eerste werkhuis

Corrie Stokman-Dignum en Leo Stokman
Het viel lang niet altijd mee om z’n geld te vangen, maar
zijn gezin moest per slot van rekening ook eten.
Na de koffie ging ik ‘boven’ doen. Er waren twee slaapkamertjes: één van Arie, die nog thuis woonde en op het
belastingkantoor in Alkmaar werkte.
Het andere kamertje werd weleens bezet door een logée.
Dat was Marie, de zuster van Corrie, die als jong meisje
het klooster ingegaan was en de naam Engelmunde had
aangenomen. Voor ons was dat ‘tante Zuster’. Ze bleef
dan een paar weken en ik hield dan haar kamertje schoon.
Ze woonde in een bejaardentehuis voor nonnen in Amsterdam. Als ik met vakantie was, stuurde ik haar een ansicht en ik kreeg dan met de Kerst een zelfgeborduurde
kaart van haar. Later is zuster Engelmunde verhuisd naar
een tehuis in Raalte in Overijssel en daar is ze overleden.

Boodschappen doen en ook de schoonmaak werd niet
vergeten. Haar broer Jan en zijn vrouw Gré woonden er
ook en daar had ze nog wat aanspraak aan.
Corrie was al hoogbejaard toen ze naar het bejaardentehuis De Oostkant ging. Haar laatste jaren sleet ze in De
Oudtburg in Bergen. Ze werd negentig jaar oud.
Ik heb na die tijd nog meer werkhuizen gehad. Ook lieve
mensen, waar ik nog jaren werkte, maar het echtpaar Stokman heeft voor mij altijd een plekje in mijn hart gevonden.
• Foto’s Joop Stokman

Stokman overleed onverwacht in de zomer van 1980. Dat
was meteen het einde van de gezelligheid voor ons allen.
Altijd had hij de sigaar in de brand en gaf er blijk van een
man te zijn met een wijze levensbeschouwing.
Zoon Arie ging in Schoorl wonen en Corrie verkocht het
huis. Ze verhuisde naar Grenswoude en ik verhuisde
mee met m’n werkhuisje.
8
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Cor Oudendijk

Op en rond de Kromme Brug
Inleiding
In de ruim zeven kilometer lange Dorpsstraat van Langedijk lag een aantal bruggen die een doorvaart van west
naar oost en omgekeerd mogelijk maakten. De Veiling- of
Bakkersbrug in Broek, de Broeker- of Noorderbrug tussen Broek en Zuid-Scharwoude en de Mosselenbrug in
Noord-Scharwoude lagen in een vrijwel recht stuk. Anders was het met de brug die in Zuid-Scharwoude net
bij de Koog een knik maakte. Wellicht is dat de reden dat
deze brug ooit de naam Kromme Brug heeft gekregen.

het gewaagd naar de jaarmarkt (kermis) te komen. Het
waren Albert Pieterszoon Korn, Pieter Dirkszoon Werf,
Klaas Hillen en Willem Sloth. Wanneer ze geen ruzie zouden hebben gekregen met drie Zuidscharwouders dan
was dit feit onopgemerkt gebleven. De ‘questie’, zoals
de ruzie werd aangeduid, speelde zich af op 29 juni 1721
‘des nagts omtrent twee uren ten huijse van Pieter Wit,
herbergier aan de Kromme Brugh tot Zuydscharwouw,
ende wel op de opkamer vant huys’. Ze raakten dus in de
gelagkamer van het café met elkaar slaags. Hier begon-

Timmerman/aannemer Jacob de Vries (links) en zijn zoon Piet repareren de Kromme Brug.
Rechts naast Jacob zien we op de achtergrond veldwachter Prins en daarnaast Dirk Stuurman
die vlak bij de Kromme Brug woonde
Ter vergelijking: in het vroegere Daalmeerpad tussen Sint
Pancras en Koedijk lag ook een brug die in een bocht was
gemaakt. Van alle genoemde bruggen heeft alleen de Veilingbrug de verkaveling overleefd.
Vroege vermelding
Bekend is dat al in de 16e eeuw de verschillende bruggen zijn aangelegd. Toen namelijk moesten er molens
worden ingezet voor bemaling. Aangezien de meeste
molens aan de oostkant van Langedijk stonden, vormde
de dijk van de dorpen een belemmering voor bemaling
van de westkant. De eerste bruggen zullen van hout
zijn geweest. De brug met stenen brughoofden in ZuidScharwoude stamde uit 1702, hetgeen was af te lezen uit
een gedenksteen in het brughoofd. In het Oud-archief
van Zuid-Scharwoude werd ooit een stuk gevonden over
een ruzie. Vier jongelieden, afkomstig uit Broek, hadden

nen Jacob Wit, zijn broer Aeriën en Hendrik Stoel met de
Broekers te knokken. Na diverse klappen en vuistslagen
vluchtten de Broekers naar buiten, waar nog lang werd
doorgevochten.
We laten de ruzie voor wat het was, want die is voor dit
betoog niet van belang. Wat het voorval aantoont, is dat
er in 1721 al wel de naam Kromme Brug werd gebruikt.
Onderhoud
Alles vraagt om onderhoud, maar een brug waar dagelijks verkeer overheen gaat, moet extra goed worden onderhouden. Het onderhoud kwam ten laste van de Banne
Zuid-Scharwoude die ook zorg had voor het water van
de Voor- en Achterburggracht. Ofschoon de brughoofden
van steen waren opgemetseld, was de bovenbouw nog
van hout. Bekend is dat in 1894 groot onderhoud aan de
Kromme Brug plaatsvond.
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Aannemer Hendrik Metselaar (links) pleegt onderhoud aan de Kromme Brug.
Links is het huis te zien dat ooit werd bewoond door veldwachter Prins en later werd vervangen door de bungalow van de familie Bakker. Daarnaast de kruidenierswinkel van Greidanus
en rechts de manufacturenzaak van Böttger.
Ook in later jaren vond er
veelvuldig reparatie en groot
onderhoud aan de brug
plaats. In 1922 moest er een
noodzakelijke
verbreding
van het rijoppervlak plaatsvinden omdat het wegverkeer last had van de smalle
brug. Tegelijk werd de lastige
kromming uit de brug gehaald. Het werk werd uitgevoerd door timmerman Jacob
de Vries uit Zuid-Scharwoude met zijn zoon Piet. Maar
ook uit later jaren zien we
werkzaamheden. Een foto
die een mooi beeld geeft van
het gebied in het centrum
van Zuid-Scharwoude is
die waar aannemer Hendrik
Metselaar bezig is met onderhoud aan de brug.

Kees Kliffen, Thijs Blom, Jan Kostelijk en twee tot nu toe niet herkende mannen staan te
beurzen bij de brug (foto mevr.van Kleef-van der Vliet)

Door de toename van het vrachtverkeer werd na de
Tweede Wereldoorlog besloten om de bruggen te vervangen door betonnen exemplaren. Zo ook voor de Kromme Brug, die in 1948-1949 aan de beurt kwam. Om de
oprit naar de brug nog meer te vergemakkelijken, werd
de kruidenierswinkel van Dongelmans van een nieuwe
voormuur voorzien die twee meter naar achteren werd
geplaatst.
10

Beurzen
In het West-Fries bestaat het
woord ‘beurzen’, wat staat
voor gezellig pratend samenscholen. De Kromme Brug
was een plek bij uitstek om
bij elkaar te komen en te kletsen. Momenteel hebben we
de aanduiding ‘hangjongeren’, maar bij elkaar komen
is van alle tijden. Nu was het
niet zo dat alleen jongeren
in groepjes samenschoolden.
Ook ouderen mochten graag
staande of zittende op de leuning van de brug even gezellig bijkletsen of goedmoedig
roddelen over personen die
voorbijkwamen. Vaak zag
men dezelfde personen gemoedelijk bij elkaar staan.

Bewoning rond de Kromme Brug
Staande op de brug kon men een aantal opvallende gebouwen zien. Zoals we hiervoor al lazen, bestond er in
1721 al een herberg op de plek waar zich het centrum van
Zuid-Scharwoude ontwikkelde. Het begin van de Koog
werd al meer een dorpsplein waar van alles gebeurde.
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De Roode Leeuw
Allereerst was dat op de hoek van de Koog de stokoude
herberg De Roode Leeuw. Rond 1825 treffen we hier de
‘kastelijn’ Arie van Twuyver aan. Hij was eigenaar van
een herberg, erve en kolfbaan. Op 20 februari 1845 kocht
Gerrit Schmidt de herberg annex ‘vleeschhouwersaffaire’. De herberg was dus ook nog slachterij. Ruim een jaar
later, op 24 februari 1846, kwam het geheel in de openbare
verkoop. Notaris Hulst veilde alles en eigenaar werd Aris
Kist uit Koedijk voor de somma van f 3225,-. De herberg
zag er in die tijd wel wat anders uit dan we nu gewend
zijn van een huidig café. Aan de zuidkant van de herberg
stonden drinkbakken opgesteld voor de paarden en pa-

werd de oude Roode Leeuw in 1911 gesloopt en vervangen
door het gebouw dat we nu nog kennen. In 1925 werd de
oude kolfbaan vervangen door een nieuwe. Van de drie
kinderen Kist namen niet de zoons Aris en Dirk het kasteleinschap over. Dit was voorbehouden aan dochter Trijntje,
die later trouwde met Pieter Kramer uit Koedijk. Moeder
Trijntje Kramer-Kist overleed op jonge leeftijd. Piet Kramer
werd jaren achtereen bijgestaan door Klazien van der Vliet,
in de volksmond al gauw ‘tante Klazien’ genoemd. Dochter
Nelie Kramer nam na de dood van haar vader het café over
en runde het geheel tot 1973. Het werd verkocht aan ene
Van der Kluft.
Vanaf die tijd veranderde
het oude café ingrijpend.
Het gehele interieur werd
weggebroken en afgevoerd. Al vrij snel werd
het café verkocht en volgden verschillende eigenaren elkaar op. Zo zagen
we Hans Tromp, Willem
Flutsch, Ed en Miep de
Boer, Paul en Linda van
Dijk achtereenvolgens de
scepter zwaaien. De oude
kolfbaan is inmiddels al
weer jaren een danscafé.
Momenteel wordt het café
gerund door Erik Rootjes
en Corjan Wijnands.

Op de hoek van Dorpsstraat en Koog zien we
op oude foto’s een stokoude boom staan op de
rand van het water, dat
hier ’t Diepie werd genoemd. Naast deze boom
stond een urinoir voor de
De Roode Leeuw zoals die in 1911 werd herbouwd. (foto collectie Karl Möller)
vele cafébezoekers. In de
volksmond werd echter
len om de leidsels aan vast te maken. Verlichting gebeur- de alledaagse benaming ‘pisbak’ gebruikt. Door het vele
de nog met olielampen en wijn werd getapt uit karaffen gebruik heeft ten langen leste de boom het loodje gelegd.
in kelken. Tot de gebruikelijke inventaris behoorden ook
tabakskomforen, zwavelstokbusjes en kwispedoren. Lu- Regthuis en Raadhuis
cifers bestonden nog niet, maar wel zwavelstokken om Rechts naast De Roode Leeuw stond sinds 1608 een Regtvuur te maken. De komforen bevatten vuur om pijpen huis. Een periode die we ons nu nauwelijks meer kunnen
aan te steken en de kwispedoren werden gebruikt door voorstellen. Het was midden in de 80-jarige oorlog. In 1799
de mannen die pruimden. Naast het kolven kon men ook bezochten Engelse troepen het raadhuisje en ontdekten er
al biljarten in de gelagkamer.
twee grote kisten vol met papier: het oud-archief van het
De Roode Leeuw bleef jaren achtereen in handen van de- dorp. Zij zullen gedacht hebben dat het oorlogsdocumenzelfde familie. Na Aris Kist, die het geheel runde met zijn ten waren, dus werd de brand erin gestoken. Weg archief
tweede vrouw Grietje Schoon, nam zoon Arie rond 1882 voor later navorsers. Eén van de kisten staat nu nog in ’t
het café over. Arie was toen net getrouwd met Neeltje Op ’t Regthuis in Oudkarspel. Een Franse soldaat heeft ooit aan
Land van Dijk uit Oudkarspel. Onder het bewind van Arie de binnenkant zijn naam gekerfd: Emil.
Oktober 2009

11

Op en rond de Kromme Brug

Kort na 1900 begon men te denken over een nieuw raad- Maar men besloot toch een klein exemplaar op het dak te
huis. Met zijn bijna driehonderd jaar was het gebouwtje plaatsen.
met zijn Zaans aandoende geveltje schoon op. Op 5 mei In 1941 gingen de Langedijker dorpen op in één gemeente.
1908 werd besloten om een nieuw gebouw neer te zetten. Hiermee was het raadhuis in feite overbodig geworden.
Al op 6 juli vond de aanbesteding plaats. Het werk werd In het Langedijker raadhuis in Noord-Scharwoude was
gegund aan A.Groen uit Alkmaar die het voor f 4882,- echter niet voldoende ruimte. Als distributiekantoor en
wilde bouwen. Burgemeester J.W.C.Kroon legde op 8 sep- hulpsecretarie van Sociale Zaken deed het oude raadhuis
tember 1908 de eerste steen en vlak voor Nieuwjaar, op 30 daardoor nog jaren dienst.
december 1908 werd het nieuwe
raadhuis in gebruik genomen.
Het was bijna vierkant van vorm
en werd later bekroond met een
klein torentje. Dit torentje was
met een bedoeling ontworpen.
In 1903 was namelijk besloten
om de toren van de Koogerkerk
te slopen. Het uurwerk kon dan
mooi worden geplaatst in het
torentje op het nog te bouwen
raadhuis. Met dit idee had men
buiten de bevolking gerekend.
Er werd een brief gestuurd
naar Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, ondertekend
door 154 gezinshoofden. Dit was
voldoende voor de raad om het
plan in te trekken. Toen in 1905
de toren van de kerk werd herbouwd, was in feite het torenIn 1950 stonden De Roode Leeuw en het voormalige gemeentehuis nog zo naast elkaar.
tje op het raadhuis overbodig.
Het raadhuis had toen nog het torentje. (foto collectie Karl Möller)

Het oude Regthuis van Zuid-Scharwoude zoals
het er heeft gestaan van 1608 tot 1908
12

In de nadagen van de hippiecultuur stelde de gemeente
Langedijk in 1972 het voormalige gemeentehuis van ZuidScharwoude ter beschikking aan jongeren. De werknaam
‘De Koog’ ontstond vanzelf omdat dit gemeentehuis als
adres Koog 1 had. Vlakbij Koog 1 was de Rooms Katholieke
Mulo gevestigd en veel leerlingen kwamen tussen de middag even binnen voor een kopje thee. De sfeer was echter zo
goed, dat diverse leerlingen maar besloten om hun middagprogramma op school in te ruilen voor een langer verblijf in
De Koog. Zo langzamerhand werd De Koog een soort jongerencentrum en breidde De Koog zich uit. Terwijl het beneden een theehuis bleef, ontstond er een bestuur wat zich
voornamelijk bezighield met bestuursuitjes en -etentjes. Dat
laatste gebeurde op de tweede verdieping. Langzamerhand
werd de thee ingeruild voor bier en wiet. Het laatste werd
gekweekt bij het kraakpand The Gunner in Broek op Langedijk, wiens bezoekers ook al gauw naar De Koog kwamen.
De verandering van theehuis naar jongerencentrum duurde
eigenlijk van 1973 tot 1975. De groep mensen die in 1973
actief was, viel in 1975 min of meer uit elkaar. Er was grote
behoefte aan nieuwe mensen. Tevens ging de gedachte uit
naar een echte stichting met bestuur. Mede op gemeentelijk advies werd deze opgericht. Met het oprichten van de
stichting kwam er ook een tweede tijdelijke accommodatie
beschikbaar.
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Dit werd de oude VIVO-supermarkt, bij de
Kromme Brug. Op deze
plek, recht tegenover het
voorcafé van De Roode
Leeuw, is nu alleen een
parkeerplaats. De Kromme Brug werd echter ook
gebruikt voor tieneractiviteiten.
Eind jaren zeventig voldeden de beide locaties
niet meer aan de eisen.
De bands speelden in een
zaal welke door enkel
glas was gescheiden van
de buitenwereld. Mensen liepen continu over
en weer tussen Kromme
Brug en Koog.
De kruidenierswinkel van
Kraakman, Dongelmans en
Van Kleef
Tegenover De Roode
Leeuw bevond zich een
kruidenierswinkel die in
haar bestaan verschillende eigenaars heeft gehad.

Hermann Möller maakte uit de schuit vandaan deze foto van een groep beurzende mannen bij de
brug. Op de achtergrond de VIVO winkel van Nic. van Kleef die later als jongerencentrum werd
gebruikt. In de mannen zijn van achteren Klaas de Boer, Kees Kliffen, Jan Kostelijk en uiterst
rechts Jan Schoenmaker te herkennen. De man met het witte haar is onbekend

De kruidenierszaak van Kraakman, later Dongelmans met een grote reclame van Van Nelle.
De opname dateert uit 1949 en werd gemaakt door Hermann Möller
Oktober 2009

Op 1 maart 1870 overleed Dirk van Kleef, herbergier van ‘De Schelvis’
op de leeftijd van 31 jaar.
Zijn weduwe Betje van
Kleef-Buur bleef achter
met haar drie kinderen
Anthonius, Maria en Nicolaas (Klaas). Ze hield
de herberg aan en hertrouwde als kasteleines
in 1872 met Jacob Kraakman uit Oudkarspel.
Na het huwelijk met Betje
Buur was Jacob Kraakman dus herbergier geworden van het café, ofschoon Betje eigenaresse
bleef. In november 1875
kregen Jacob en Betje een
zoon die Willem werd
genoemd. Maar ook het
gezin
Kraakman/van
Kleef was geen lang samenzijn beschoren.
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Op 25 januari 1878 werd Betje Buur voor de tweede maal
weduwe, Jacob overleed op 39-jarige leeftijd.
Toen Willem Kraakman volwassen was, trouwde hij met
Maria Dimfina Henselmans en opende een kruidenierszaak annex barbierszaak bij de Kromme Brug. Moeder
Betje Kraakman-Buur woonde op latere leeftijd bij haar
zoon en schoondochter in.
Een bekende opvolger van Kraakman was Gerard Dongelmans.
Dongelmans, vaak kortweg ‘Dongel’ genoemd, was een grote joviale man. Dit maakte hem uitermate geschikt om jaarlijks de rol
van Sinterklaas in Zuid-Scharwoude te vervullen. Zijn vrouw was dan vaak de Zwarte
Piet. Dongelmans was in Langedijk de eerste
die een automatiek met croquetten liet aanbrengen. Door het toenemende verkeer zocht
de gemeente Langedijk naar mogelijkheden
om panden die op de weg stonden, met enkele meters in te korten. Dit lot onderging ook
de kruidenierswinkel. Er verrees een nieuwe
voorgevel.

supermarkt. Hiervoor moest de achterliggende woning
van de weduwe Den Besten worden gesloopt. Door de
toenemende concurrentie besloten Nic. en Sien van Kleef
uiteindelijk de winkel te sluiten. Na enige tijd van leegstand werd de oude VIVO-winkel een jongerencentrum,
zoals al vermeld bij het Raadhuis.
Na verwerving van een stuk grond tussen Dorpsstraat en
Voorburggracht besloot de gemeente Langedijk de Koog
door te trekken en gelijk de oude winkel te slopen. Op
deze plek is nu een parkeerterrein.

In Oudkarspel stond het VIVO-winkeltje
van Nic. Van Kleef op de nominatie om te
worden gesloopt (zie ook het artikel over
de familie Möller). Nic. en zijn vrouw Sien
De sterk ingekorte kruidenierswinkel op een ansicht uit de jaren vijftig.
van der Vliet konden overstappen naar de
De Kromme Brug had toen al de bekende ronde leuningen
kruidenierswinkel bij de Kromme Brug. In
eerste instantie zag de winkel er nog net zo uit als bij De manufacturenwinkel van Böttger en Schene
Dongelmans. Maar Nic. van Kleef ging met zijn tijd mee De eerste bebouwing over de Kromme Brug was in 1825
en transformeerde zijn oude kruidenierswinkel in een een zogenaamde droogschuur op een vrij omvangrijk erf.
De schuur was eigendom van de
landbouwer Dirk Jongerling. Dirk
overleed in 1851 waarna zijn weduwe verhuisde naar het Armenhuis.
De grond ging hierna over in handen
van de manufacturier Gerhard Wilhelm Böttger, een koopman afkomstig uit Berge in Pruisen. Böttger had
eerst met zijn vrouw Louiza Frederika Sündermann, geboren te Osnabrück, in Oude Niedorp gewoond.
Hier waren ook hun twee oudste kinderen geboren. In 1854 stond op de
plek van de droogschuur een woning
met manufacturenwinkel.
In 1873 zien we Gerhard Böttger vertrekken naar Amsterdam. Oudste
zoon Christiaan Wilhelm, in 1852 te
Oude Niedorp geboren, zet dan de
zaak voort. Met zijn vrouw Gerarda
Johanna Suzanna Baert, afkomstig uit
Egmond aan Zee, stichtte hij een omDe eerste manufacturenzaak van Böttger met de eigenaar zelf ervoor met handwagen vangrijk gezin.
14
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Kleermaker Friedrich Bernhard Heinrich Schene was In 1850 treffen we hier iemand anders aan. Petrus Greidaevenals Gerhard Böttger geboren te Berge. Hij trouwde in nus was in 1811 in de Zijpe geboren en was in het begin
1883 in de Wieringerwaard met Dieuwertje Heinstman. tabaksverkoper. Hij trouwde in 1836 met Johanna Hess,
Hun zoon Arie Schene, die te boek staat als manufactu- dochter van een predikant uit Venhuizen. Petrus en Jorier, kreeg verkering met Neele Suzanna Böttger, de oud- hanna begonnen in Zuid-Scharwoude in dit pand een
ste dochter van Christiaan en Gerarda. Neele was in 1904 handel in koloniale waren, een voorloper van de kruideal getrouwd met Cent Boudewijn Kruik maar anderhalf nier. In 1850 werden in Nederland overal bestelhuizen
jaar later daarvan gescheiden. Arie en Neele trouwden in van de posterijen gevestigd. Petrus Greidanus werd de
1913 in Zuid-Scharwoude. Hun huwelijk duurde slechts eerste brievengaarder van Zuid-Scharwoude.
kort want Neele
overleed op jonge
leeftijd. Suzanne
Gerarda Böttger,
het vijfde kind
van Christiaan en
Gerarda Böttger
trouwde in 1921 te
Oudkarspel met
weduwnaar Arie
Schene.
Door dit huwelijk
zou enige tijd later de naam Böttger plaats maken
voor Schene. Vrijwel gelijk met de
herbouw van De
Roode Leeuw was
naast het oude
huis aan de linkerkant al een gloednieuwe winkel gebouwd.
Een kijkje aan de achterkant van de winkel van Schene (rechts).
Uit het huwelijk
Links de woning van de weduwe Den Besten, achter de kruidenierswinkel van Van Kleef.
van Arie en SuzanOnder de Kromme Brug ligt al zand waarmee het Diepie bij de Koog werd gedempt.
ne werden twee
kinderen geboren:
dochter Marietje en zoon Fritz. Deze zoon zou in eerste In 1870 kreeg de brievengaarder de opdracht om een
instantie gaan studeren voor arts maar het overlijden van hulppostkantoor in te richten. De brievengaarder was
zijn vader bracht hierin verandering. In 1954 trouwde toen verplicht om ‘het kantoor te houden in een afzonFritz met Hanny Wolfswinkel, dochter van de stalhouder derlijk daartoe ingerigt vertrek, inwendig niet voor huisuit de Laanweg. Het jonge paar nam toen het roer over genooten of vreemden toegankelijk’. Een gat in het schot
van moeder Suzanne. Bij de verkaveling in 1970 ontstond tussen de winkel en het kamertje aan de voorkant diende
ruimte om de winkel uit te breiden. Doordat de halve als loketje.
sloot eigendom was van Schene kon in noordelijke rich- De kruidenierszaak ging over in handen van zoon Jacob
ting iets meer ruimte worden gecreëerd. De oude winkel Greidanus, getrouwd met Neeltje Bruijn, afkomstig van
werd aan de tijd aangepast en ook het assortiment werd Texel. Dit echtpaar heeft jaren achtereen de winkel beuitgebreid. Na het overlijden van Fritz Schene werd in heerd. Jacob was bestuurlijk zeer actief. Zo was hij jaren
de voormalige textiel- en woninginrichtingszaak de EP- achtereen raadslid en wethouder van Zuid-Scharwoude
winkel van Jack en Tineke Stet gevestigd.
en zat hij in het bestuur van het Witte Kruis.
De kruidenierswinkel van Greidanus
Tegenover de manufacturenwinkel van Böttger/Schene
stond een huis met een opvallende gevelversiering in de
vorm van een geschulpte windvering. In 1825 woonde
hier de schoenmaker Pieter Bosch.

Een andere zoon van Petrus en Johanna was Johannes
Greidanus. Hij trouwde in 1875 met Aagtje Pranger uit
Noord-Scharwoude. Johannes staat vanaf 1873 ook te
boek als brievengaarder, een voorloper van de latere kantoorhouder bij de PTT.
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Op dat moment verhuisde
het hulppostkantoor naar het
pand waar nu kapsalon Figaro
is gevestigd (Dorpsstraat 459).
Bij gebrek aan opvolging werd
de zaak van Greidanus rond
1920 voortgezet door Johannes
Greidanus, zoon van Jacobs
broer Ausonius, geboren te
Alkmaar. Johannes was in 1915
getrouwd met Gerritje Klumpenaar uit Middelie. Het echtpaar kreeg twee zonen: Ausonius (Aus), die naar zijn vaders
vader was vernoemd en Hillebrand (Bram), genoemd naar
opa Klumpenaar uit Kwadijk.
Beide zoons kozen niet voor
het vak van kruidenier. Aus
zocht het in de luchtvaart en
Bram was werkzaam bij de
Heidemij. De weduwe Greidanus runde nog tot in de jaren In de jaren zeventig maakte mevr.J.de Waard-Goudsblom deze foto. Links de al niet meer in
’60 de winkel waar het leek of
gebruik zijnde winkel van Greidanus en rechts de winkel van Schene.
de tijd had stilgestaan. OpvalIn de verte de Doe-Het-Zelfzaak van Liefting
lend waren de grote handkoffiemolen –die nu overigens in ’t Regthuis staat- en het rek voering van het ruilverkavelingsplan uit. Deze uitslag
boven de toonbank met papieren zakken en een rol touw. betekende ook het doodvonnis voor de Kromme Brug.
In Zuid-Scharwoude moest bij de Kromme Brug een
De weduwe Greidanus werd uiteindelijk te oud om de doorbraak worden gemaakt van de Dorpsstraat naar de
zaak nog verder te runnen en ook de opkomende super- daar omgelegde Voorburggracht in het verlengde van
markten zullen geleid hebben tot opheffing van deze ka- de Koog. Aanvankelijk leverde dit enige problemen op
rakteristieke winkel. Het pand werd gekocht door Theo vanwege het huis van de familie Pater dat moest worden
Molenaar en Ans Beers die het geheel verbouwden. Ge- gesloopt. Ook de oude VIVO-winkel moest het veld ruilukkig hebben ze wel de oorspronkelijke gevel bewaard.
men.
Sinds die tijd rest van de oude brug alleen nog een naam
Een verdwenen huis
die gegeven is aan de verbindingsweg tussen de Koog en
Links naast het huis van Greidanus stond een oud huis. de Voorburggracht.
Het stond een beetje schuin gericht naar de Koog toe. Begin 20e eeuw treffen we hier Neeltje Kok-Wijn aan. Deze
weduwvrouw werkte vaak in de tegenover liggende Bronnen:
Roode Leeuw. Later woonde hier de familie Jan Kruijer. • Kuieren door Historisch Langedijk, deel I
Ook blijkt hier veldwachter Frederik Prins in zijn eerste • Tussen Buitenland en Luizeknip; 1980
jaren in Zuid-Scharwoude te hebben gewoond. Eind ja- • Langedijker streekhistorie; door Klaas Zeeman,
ren vijftig woonde korte tijd de familie Witte hier. Na verbewerkt en geïllustreerd door Jan IJff;
huizing naar Oudkarspel werd het oude huis gesloopt
Uitgave Elma Edities Noord-Scharwoude; 1993
en verrees hier een nieuwe bungalow voor de weduwe • Mondelinge informatie van mevr. H.Schene-Wolfswinkel
Bakker-Commandeur met haar zoon Piet.
• Informatie van Internet over de reünie van De Koog
Verkaveling
Op 23 december 1964 brachten de belanghebbende
grondeigenaren in Noord-Scharwoude hun stem uit over
de uitvoering van de ruilverkaveling ‘Geestmerambacht’.
De uitslag van die stemming was wel zeer overtuigend:
niet minder dan 97 procent van de stemgerechtigden (in
grondbezit uitgedrukt 95 procent) sprak zich voor de uit16
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Jaap Kroon

Schoolreisje van de openbare
school te Broek op Langedijk
In juni of juli 1961 heeft deze combinatieklas van de
openbare lagere school in Broek op Langedijk een schoolreisje gemaakt naar Schiphol. Op de school zaten zowel
kinderen uit Broek als uit Zuid-Scharwoude. Zoals toen
gebruikelijk, werd de groepsfoto voor een vliegtuig gemaakt.

Ik bewaar goede herinneringen aan dit schoolreisje.
Vooral Aviadome, toen nog op Schiphol te vinden, vond
ik erg indrukwekkend.
Van de schoolkinderen is, voorzover mij bekend, alleen
Gerard Engel niet meer in leven.
De foto komt uit de collectie van Marian Berkhout.

Op de foto staan:
gehurkt vooraan vlnr: Gert Roos, Cor Jansen, Cees Schrijver, Dick de Graaf, Peet van der Molen.
Daarachter vlnr Jaap Kroon, Gerard Engel, Gerrit Kroon, Piet de Ruiter, Jan Mulder, Daisy Baay, Marian Berkhout, Nico Jansen,
Jan Kostelijk, Peter Mulder, Piet Olij en Hans Sell.
De volwassenen op de rij daarachter zijn vlnr mevrouw Van der Molen, Grada Bouwman (onderwijzeres eerste klas), Wim Kostelijk, Piet de Graaf, Hans Burtner (onderwijzer combinatieklas drie en vier) en Meester Koningsteijn (hoofd der school).
Het onderste duo op de trap is Jan Visser (l) en Mart Wagenaar (r), daarboven Gerri de Boer (l) en Jan Buckens (r), daarboven
Marja Jansen (l) en Netty Bierman (r) en bovenaan Ank Luijting (l) en Anneke Woldhuis (r).
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Wietze Dreijer

De Butterlaan en zijn
vroegere bewoners
Inleiding
Na de Liefdelaan, de Kroonstraat en Engelenburg was
de Butterlaan de vierde straat, of liever eiland, vanaf het
noordeinde van Oudkarspel welke vanaf de Dorpsstraat
via een brug over de Voorburggracht bereikbaar was.

Achter het huis van Stoop woonde op nummer vijf de
familie A.Reek. Aan het huis van Reek zat aan de westzijde een huis vast waar achtereenvolgens de families
A.Carnas en Smit woonden. Na Smit woonde hier Max
Kroon waarvan sommigen zich nog wel zullen herin-

De brug naar de Butterlaan met vooraan het huis van Borst/Stoop en daarnaast het huisje van de weduwe Asma
(foto Hermann Möller)
Het toegangspad naar deze brug liep aan de noordzijde
langs het tegenwoordige huis van Hans en Wil Greuter.
Aan de Butterlaan stond een vijftiental woningen en helemaal aan het einde de poterbewaarplaats.
De naam Butterlaan is genoemd naar de familie Butter.
Het is mij niet helemaal bekend van welke familie dit is
geweest. Er waren er namelijk meerdere, maar het meest
aannemelijk waren Jan en Maartje Butter. Jan was tuinder
en woonde aan de Luizeknip. Zowel Jan als Maartje hadden grond in gebruik in de omgeving van de Butterlaan.

neren dat zij lange tijd leerkracht was aan de Openbare
ULO in Noord-Scharwoude. Het volgende huis, met
huisnummer 6, was dat van P.Gelder.

De bewoners
Zodra je via de brug op de Butterlaan aankwam stond er
rechts een klein huisje. Dit werd bewoond door de familie
Leegwater en later door de weduwe G.Asma-Heneweer.
Dit huis, met daarachter een schuur, was in de loop der
jaren eigendom geworden van de gemeente. Het huisje
staat er overigens in gewijzigde vorm nog steeds en nummert nu mee aan de Voorburggracht.
Daarnaast was het huis van Borst, later eigendom van
Ger en Sjaan Stoop. Zij waren de laatste oorspronkelijke
bewoners van de Butterlaan en zijn begin 2008 vertrokken naar Noord-Scharwoude. Nummer vier stond links
van het pad en werd bewoond door tuinder Dirk de Vries.
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Cor Plakman op de inmiddels tot Lourens Bogtmanstraat
omgedoopte Butterlaan
Daarna volgde een blokje van vier woningen met de nummers 8 t/m 11. Aan de voorzijde waren dit de woningen
van Spaansen (later Hoogeboom) en W.Wayboer (eerder
P.Wijn). Aan de achterzijde woonden Engel van Loenen en
de weduwe A.Blokker-Vink (eerder de weduwe Peper).
Vervolgens kreeg je op nummer 12 de woning van
J.Hoogeboom en in het daaropvolgende huis Cor en Piet
Plakman en Aaltje Troostheide-Plakman.
De families Schuyt en Hand en als laatste J.Wildeboer bewoonden Butterlaan 14. Het op één na laatste huis was
dat van Nolet, eerder bewoond door Reyer Schrieken.
Als allerlaatste stond er nog het huis van S.de Wit, later
Dirk de Vries. Dirk was een zoon van de tuinder die aan
het begin van de Butterlaan aan de overkant woonde.
Via een hekje aan het eind van het pad kwam je bij een
tweetal poterbewaarplaatsen. Deze zijn in 1979 verhuisd
naar de Zaagmolenweg.

Toen Engel nog aan de Butterlaan woonde, heeft de gemeente zijn huis al eens leeg moeten halen, want alles lag
zo volgestouwd met kranten, folders en tijdschriften dat
er geen doorkomen meer aan was. Soms lag het meer dan
een meter hoog en op sommige plaatsen zelfs tot aan het
plafond. Ik ben toen wel eens bij hem binnen geweest.
Je moest dan op je zij door de deur want verder dan 40
centimeter kon deze niet open. Vervolgens moest je dan
over stapels papier klauteren tot aan de achterzijde van
de woning. In het vertrek stond een oude achterbank van
een auto welke diende als slaapplaats. Verwarming en
kooktoestellen waren er niet meer, dus was van warm
eten al helemaal geen sprake meer. Appelstroop, brood
met honing en plakjes kaas hielden hem op de been. Van
de restjes die overbleven, voerde hij de ratten en muizen,
want hij was een groot dierenvriend. Toch zag Engel er
gezond uit en was hij nooit ziek.
Hij was welbespraakt en kon zijn woordje goed doen. Zo
zat hij indertijd in een discussiegroep welke één maal per
week via de plaatselijke radiozender De Postiljon in de
lucht was.
In die tijd was de heer Uiterlinden directeur bij Openbare
Werken. Schrijver dezes werkte daar ook en zo kwam af
en toe de naam Engel wel eens opduiken. Uiterlinden
dacht dat de verhalen over de woonsituatie wel sterk
overdreven waren en wilde dit wel eens ter plaatse bekijken. Ik ging er samen met hem op af. Ik kreeg echter de
deur niet verder dan de al genoemde veertig centimeter
open en riep al een paar keer ‘Engel, ben je thuis?’. Ik
wilde daarop Uiterlinden mee naar binnen nemen, maar
hij schrok ervan en zei:
“Ik geloof het wel.” Ik zei hierop tegen hem:
“Je bent toch niet bang voor een paar ratten of muizen?
En die paar vlooien spoel je er thuis onder de douche wel
weer af.” Nou, toen hoefde het helemaal niet meer van
hem.

Wat meer over enkele bewoners
Vele Langedijkers hebben Engel of Engeltje gekend.
Hij zei over zichzelf: “Ze zullen me wel een rare vogel
vinden.” Zijn familienaam was Van Loenen en hij was
geboren op 23 november 1913 in Noord-Scharwoude.
Hij rookte niet, was dienstweigeraar en gebruikte geen
alcohol. Althans dat was zijn principe, doch toen Engel
later naar Buitenzorg verhuisde vanuit zijn huisje nabij
de sluis in Oudkarspel, vonden een paar mensen van de
muziekvereniging tijdens het ophalen van de honderden
kilo’s oud papier, talrijke kruidenbitterflessen. Volgens
de buurman gebruikte hij deze als medicijn.
Oktober 2009
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Omdat het blokje van vier woningen op dat van Engel na dracht om er met spoed een nieuwe vloer in te leggen.
leeg was en aan de slopers toe was, kreeg ik van wethou- Toen Nolet thuiskwam, zag hij dat de kachel had gebrand.
der Bruyn de opdracht om Engel te helpen verhuizen naar Dat was opmerkelijk want die had hij zelf nooit aan. Dus
het huisje van de weduwe Klomp bij de sluis in Oudkar- kwam de vraag van hem wat we met de kachel hadden gespel. Nadat ik twee weken tevoren Engel had ingelicht daan. De timmerknechten zeiden dat zij er het oude hout in
en advies gaf om alleen spullen van waarde te sorteren, hadden opgestookt. Toen het klusje geklaard was, zou hij
brak de dag aan dat ik samen met Muus Bakker en Jaap het zelf wel verven, zei hij. Vervolgens zette de vloer in de
Kramer, Engel ging verhuizen. Zijn spullen moesten op de carbolineum. De stank is nooit meer uit het huis verdwenen.
motordriewieler van Muus overgebracht
worden. Tijdens dit klusje pakte Jaap een
kastje om dit op de kar te zetten.
“Laat staan,” zei Engel, “want dat moet ik
nog afstoffen.” Waarop Jaap zei:
”Daar heb je twee weken de tijd voor gehad,
daar kunnen we niet op wachten.” Toen
gooide Engel een stoffer richting het hoofd
van Jaap. Gelukkig was het mis. Ik zei: “Engel, moet dit nu zo?” Hij kreeg gelijk spijt en
zei dat hij dat niet had moeten doen.
Het huisje van de weduwe Klomp was leeg
en kaal. Ik heb toen aan Herman Vinke van
Zicht op de Butterlaan vanuit het zuiden.
Sociale Zaken gevraagd of het goed was dat
De oude boerderij die op het land net ten zuiden van de Butterlaan stond,
ik bij de firma Kayer een eenpersoonsbed,
een kussen en een paar dekens kon halen. wordt afgebroken en vervangen door twee woonhuizen. (foto Hermann Möller)
Verder wilde ik Luxaflex voor de ramen
zodat hij niet zo te kijk kwam te wonen. Dat was allemaal Einde Butterlaan
direct akkoord. Het bed heb ik toen opgemaakt en de Luxa- In het bestemmingsplan ‘Barnewiel’ was de Butterlaan
flex opgehangen. Toen Engel daar aankwam, was hij zo blij ook opgenomen en alle hier staande huizen waren op de
als een kind en zei: “Jullie hebben me helemaal verwend.”
slooplijst geplaatst. De sloopkosten werden in de grondprijMaar het duurde niet lang of het papier stapelde zich weer zen van het gehele bestemmingsplan meegerekend. Elke
op. Engel is op 6 januari 1988 in Buitenzorg overleden.
grondkoper betaalde vijf gulden per vierkante meter meer.
(in ‘Van Otterplaat tot Groenveldsweid’ van oktober 1997 Echter niet alle huizen zijn gesloopt. De eerste vier zijn uitheeft Jan IJff het leven van Engeltje opgetekend).
eindelijk blijven staan. Na het dempen van de sloten, het
leggen van een gescheiden rioolstelsel en de verharding van
Een andere opmerkelijke bewoner van de Butterlaan was de straten, kwam de straatnaamcommissie met een voorstel
Nolet. Hij was door de zoldervloer gezakt. Aangezien hij er om de straten namen te geven die passend waren bij het
in moest blijven wonen, kreeg timmerman Valkonet de op- dorp en zijn omgeving. Het werden de Kasteelstraat, Brederodestraat, Regthuisstraat, Van Teylingenstraat en de Butterlaan werd Lourens Bogtmanstraat. Deze werd vernoemd
naar de beroemde zanger Lourens Bogtman die in 1900 in
Oudkarspel werd geboren in het huidige huis van de familie Greuter. Zijn vader had daar een schilderswerkplaats.

Het huisje van Dirk de Vries
met daarvoor zijn vrouw en dochtertje

Onze stek op de Butterlaan
Toen in 1976 Dirk de Vries een woning kreeg in de Mauritsstraat in Noord-Scharwoude, kon ook dit huis worden gesloopt. Met een beetje geluk kon ik dit stukje grond kopen.
Ik was dolblij en ging meteen aan het tekenen en diende
hiervoor een bouwaanvraag in bij de gemeente voor een
bouwvergunning. Eind juli 1976 kreeg ik de vergunning
en kon aan de fundering beginnen. Het huis werd in casco
gebouwd door aannemer Boersen uit Sint Pancras. Samen
met mijn vrouw heb ik het huis afgetimmerd, geschilderd
en behangen. Op 7 maart 1977 konden wij verhuizen vanuit
Schagen naar de Lourens Bogtmanstraat nummer 16, waar
ik nu nog steeds woon.
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Jan IJff

Regelingen en verordeningen
in 1841
Inleiding
Er wordt in deze tijd nogal eens gemopperd over alle regelingen en verordeningen die van bovenaf worden opgelegd. Denk maar niet dat dit vroeger beter was. Een voorbeeld hiervan volgt hierna.

betrapt, kostte het f 3,-. Ook moesten de bovengenoemde
heren hun zaak sluiten om ’s avonds 11 uur. Een overtreding kostte ook f 3,- en bij herhaling moest zelfs f 12,- worden betaald.
Het organiseren van vermakelijkheden, zoals kolf- en

Burgemeester Kroon was het
goed zat. Het was in het jaar
1841 toen dit gebeurde. Er waren zoveel klachten vanuit het
dorp Noord-Scharwoude bij
hem binnengekomen, dat hij
besloot tezamen met de raad
daar wat aan te doen. Het waren
vaak maar kleinigheden, maar
als er tegen deze kleinigheden
geen regeling of verbod bestaat,
doet ook een burgemeester daar
niets tegen. Hij besloot om de
raad voor te stellen een aantal
nieuwe verordeningen en regelingen in te stellen om, zoals
het staat omschreven: ‘ruzies en
twisten’ te voorkomen.
Als gevolg van het kaartspelen of dobbelen ontstond nogal eens ruzie
Onderhoud
Iedereen schrobde de straatweg en haalde het gras uit de biljartwedstrijden moest worden aangevraagd. Ook het
stenen, veegde de dorre bladeren weg enzovoort. Als ie- houden van harddraverijen, die in vroeger jaren op ’t
dereen dat doet, gaat het wel goed, maar ook vroeger wa- Wegje (later Spoorstraat) werden gehouden, moest men
ren er dwarsliggers. Zo werd door een verordening nu ie- aanvragen. Bij het negeren van dit gebod moest f 6,- door
dereen gedwongen om dit, als het bij bekkenslag (door de de organisator worden betaald.
dorpsomroeper) werd bekendgemaakt, allen gelijktijdig te Op biddagen en -uren of soortgelijke godsdienstige plechdoen. Wie het vertikte, kreeg een boete van 60 cent. Nu tigheden waarop sluiting van de herbergen was bevolen,
lijkt een boete van 60 cent in onze tijd weinig, maar het was mocht de herbergier aan niemand verversingen verkopen.
in die tijd heel wat. Ter vergelijking: vijf sigaren kostten Dit was met uitzondering van personen die kennelijk op
toen tien cent of minder.
doorreis waren, mits ze zich niet luidruchtig vermaakten.
Ongeveer hetzelfde was van toepassing op de sloten. De Op een dorp kende iedereen elkaar. Iemand die op doorbewoners werden verplicht om de sloten en vaarten op reis was, dus een vreemde op het dorp, werd direct als
voldoende breedte en diepte te houden en te ontdoen van zodanig herkend. Uitkijken voor de herbergier, want een
kroos en waterplanten. De straf bij nalatigheid hiervan overtreding kostte hem hiervoor f 12,-.
was 50 cent.
Dieren en vee
Overlast
Het was wel een heel andere wereld waarin de NoordBij de herbergiers en de tappers was er blijkbaar ook vaak Scharwouders toen leefden. Uit al de verordeningen en rewat mis. Er waren in die tijd nogal wat kleine slijterijtjes gelingen blijkt dat het een echte boerenstreek was waarin
waar wel eens wat gebeurde. Het werd hen verboden om we het Noord-Scharwoude van heden niet terugvinden.
hun huizen te lenen aan personen die daar zouden gaan Zo was blijkbaar loslopend vee een veel en vervelend
kaartspelen, met dobbelstenen spelen of teerlingen (een voorkomend gebeuren. Hiervoor was een dorpsschutter
soort dobbelsteen) werpen. Wie deze verordening over- aangesteld. Denk nu niet dat dit vee door hem werd getrad, kon rekenen op een boete van f 1,50. De herbergiers, schoten, nee, het werd juist door hem beschut, dus in een
tappers en ook de winkeliers mochten tijdens de gods- groot zogenaamd schuthok. Wie zijn vee dan terug wilde
dienstuitoefening geen drank tappen. Verder mochten ze hebben, moest een soort losgeld betalen. De tarieven hierook niet laten kolven of kegelen. Wie daarop toch werd voor waren als volgt vastgesteld:
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•
•
•
•
•

Voor een paard, koe of vaars
Voor een hokkeling, kalf of varken
Voor een schaap
Voor een big
Voor een lam

60 cent
30 cent
15 cent
10 cent
7½ cent

Als het dier niet na één dag werd afgehaald dan werd een
zeker kostgeld berekend. Werd het dier niet binnen 14 dagen teruggehaald dan werd het verkocht. Het geld werd
dan, na aftrek van het schutloon, gestort in de kas der algemene armen.
‘De houders van eenden zullen hun dieren met een kennelijk teken moeten merken en dit teken moeten opgeven bij
den burgemeester.’ Zo lezen we in de verordening. En verder: ‘Verder zullen zij hun vogels moeten vasthouden van
1 Juli tot 30 September. Voor elke eend die in die tijd los
gevonden wordt, moet den eigenaar 60 cent boete betalen.
Verder heeft men de vrijheid om een in die tijd losgelaten
eend dood te slaan of te verkopen.’
De stierenhouders of bullopers waren ook gebonden aan
een aantal verordeningen. Zij moesten hun stieren ‘doen
ringen en behoorlijk vasthouden.’ Dat ‘doen ringen’ staat
er laconiek, maar dit was voor de stier een zeer pijnlijke
aangelegenheid. De ring werd namelijk door de neus ge-

slagen en dicht geschroefd. Misschien staat daar tegenover
dat zo’n stier verder een mooi leven had. Vrouwen bezoeken was namelijk zijn taak. Deze bezoeken gingen vaak
door landerijen naar afgelegen boerderijen. De bulloper
moest daar rechtstreeks naar toe gaan en het dier niet aan
de gewassen laten vreten. Iets wat blijkbaar nogal eens gebeurde. Werd hij daarop betrapt dan kostte dat f 1,50.
Gluurders
Ook in vroeger dagen waren er blijkbaar al kijkers en
gluurders, wat is af te leiden uit de volgende verordening.
‘Men zal geen hekken of anderszins mogen gebruiken om daarop
klimmende door de bovenlichten te kijken.’ Men had in die tijd
nog geen overgordijnen of sluitgordijnen. Een kleedje voor
het onderraam was vaak alles. Om bij iemand in huis te
kunnen gluren moest men dan een wat hoger standpunt
innemen. Wie op dat klimmen en kijken werd betrapt,
werd beboet met 60 cent.
Totaal werd er een 35-tal verordeningen opgesteld waarvan er veel van minder belang waren. Een en ander zal
zeker hebben geholpen om op te treden tegen overtreders.
Dit was nu net de bedoeling van de ondertekenaars: Burgemeester M.Kroon en secretaris D.de Geus.

Burgemeester Matthijs Kroon

Secretaris Dirk de Geus
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Cor Oudendijk

Wat was eigenlijk een
brievengaarder?
Inleiding
In het artikeltje over de Kromme Brug lazen we over Jan
Greidanus die zijn vader Jacob opvolgde als brievengaarder. Een benaming die heden ten dage niet meer de
herkenning zal opleveren die het deed in de 19e eeuw.
Laten we eens kijken wat het vak van brievengaarder nou
eigenlijk inhield.
Postmeester
Wanneer we beginnen met een terugblik naar de periode
van de 17e eeuw, dan zien we daar het ambt van ‘Postmeester’. Het postmeesterschap moet je niet zien als een
beroep voor ‘Jan met de pet’. Je moest uit een gegoede
familie komen, aanzien hebben en over flink wat geld
beschikken. Kennis van zaken en bekwaamheid waren
volstrekt niet nodig. Je hoefde de functie ook niet zelf uit
te voeren, getuige de aanstelling in Amsterdam van de
tweejarige Willem Munter. Na het storten van een borgtocht was iemand in naam dus postmeester. Hij moest
één of meer personen aanstellen om in zijn plaats het onderhouden van de posterijen te laten waarnemen. In feite
werd het postmeesterschap dus verpacht. Daar stond wel
weer tegenover dat de porto, die toen nog bij aflevering
werd voldaan, moest worden betaald aan de postmeester.

maar ook hierna geloofde men het in zekere zin wel. Waren er in 1816 in Nederland 81 postkantoren, in 1849 bedroeg dit aantal pas 94.
De bestelling van brieven liet nog veel te wensen over.
Verzending was alleen maar kosteloos naar plaatsen
waar een kantoor gevestigd was. In elke andere plaats
werd een bestelgeld gevraagd van 2½ cent voor bestelling in de kom van de plaats en zelfs meer voor de buitenwijken. Een plaatselijke postverdeler nam brieven in
ontvangst om ze door te geven aan de passerende postiljons of boden, maar daarnaast bezorgde hij ook de post
in en rond het dorp waar hij aangesteld was. Meestal
kwam het erop neer dat de plaatselijke bakker of herbergier vanuit een achterkamer dit werk als bijverdienste
verrichtte. De meeste verdelers kregen geen salaris van
de Posterijen. Zij ontvingen een bepaald bedrag voor het
beschikbaar stellen van de benodigde ruimte in hun huis.
Verder bestonden hun inkomsten uit de bedragen die ze
aan de geadresseerde mochten vragen voor de brieven
die op hun kantoor binnenkwamen of voor brieven die
aangeboden werden ter verzending. Aan hun woonhuis
werd een brievenbus bevestigd waarin de dorpelingen
hun te verzenden post konden deponeren.

De Postwet
De Franse Tijd
In de ons omringende landen, in het bijzonder in EngeOveral ontstonden lokale postbedrijfjes, wat niet als renda- land, had men al geheel of gedeeltelijk een uniform porbel en functioneel werd ervaren. Op 1 juli 1752 vond er een tostelsel.
overdracht plaats van de Stedelijke
Posterijen in Holland en West-Friesland aan het Gewest. Een poging
om te komen tot een meer uniforme
en gestandaardiseerde aanpak. Voor
de Franse tijd waren het vooral de
schippers die zich over de (schaarse)
correspondentie ontfermden.
Net als zoveel zaken in het hedendaagse Nederland, ligt ook
het begin van een echt structurele
verandering in de postvoorziening
in de Franse Tijd. Ten tijde van de
Bataafsche Republiek, toen ons
land een onderdeel van Frankrijk
werd, werden de Posterijen nationaal verklaard. Dit gebeurde om
precies te zijn op 15 januari 1799.
Het doel was om te komen tot een
uitgebreider netwerk van postkantoren. Erg snel ging dit niet want
pas in 1803 trad dit besluit echt in
Van een Langedijker brievengaarder is geen foto bewaard gebleven.
werking. De politieke toestand zal Wél toont een foto van Ariën Schild, brievengaarder in Nieuwe Niedorp, hoe imposant
hieraan niet vreemd zijn geweest,
een dergelijke functie in die tijd was. Schild was helemaal in uniform.
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Het voorblad van een legger van de Vereeniging Nederlandsche Bond van Kantoorhouders bij den Post- en Telegraafdienst’ uit 1931
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over. Doordat Broek in 1918 hoofdkantoor werd, kreeg deze
plaats een directeur en verdween de brievengaarder ( later
kantoorhouder genaamd) in dit dorp. Na de Tweede Wereldoorlog verloor het hoofdkantoor van Broek haar status
en werd er weer een kantoorhouder aangesteld. Dit werd
eerst J.W.Doorn uit Den Helder, in 1950 opgevolgd door
Hendrik van Leeuwen. Jan Ignatius, de kantoorhouder van
Zuid-Scharwoude, volgde Van Leeuwen op en was daarmee de laatste lokettist van Broek.
We weten intussen al dat de familie Greidanus de eerste
postale jaren van Zuid-Scharwoude voor haar rekening
nam. De al genoemde Jan Greidanus werd in 1903 opgevolgd door Aris Kist, zoon van de kastelein van De Roode
Leeuw. Na het overlijden van Kist in 1939 kwam Piet Sijm,
afkomstig uit Hoorn, de taak van kantoorhouder op zich
nemen. Tot 1963 bleef Sijm in functie, waarna Jan Ignatius
hem opvolgde. Zoals bij Broek al vermeld, vertrok Jan in
1970 naar Broek waar hij Van Leeuwen opvolgde.

Jan Ignatius als kantoorhouder
in het oude kantoor van Broek op Langedijk
Dit was gebaseerd op de ideeën van de Engelsman Rowland Hill. In Nederland echter beschouwde men de post
nog min of meer als een fiscale instelling en niet ten dienste
staand van het algemeen. Toch leidde het voorbeeld van de
Engelse Posterijen tot het aannemen van de Postwet in 1850.
Het aantal postkantoren steeg onder invloed hiervan naar
120, hoofdzakelijk in de grotere plaatsen. Op het platteland
werden zogenaamde bestelhuizen gevestigd. We kunnen
dit nog steeds beter zien als een soort ontvangstpunt van
brieven die meestal nog werden aangevoerd door de beurtschipper. Betaling gebeurde nog steeds bij aflevering. Met
de invoering van de postzegel in 1852 verdween dit gebruik.
Hulpkantoor en brievengaarder
Zoals we al konden lezen over de familie Greidanus, was de
brievengaarder verplicht om een kantoor in te richten in een
afzonderlijk ingericht vertrek dat inwendig niet voor huisgenoten of vreemden toegankelijk was. Een gat in het schot
tussen de winkel en het voorkamertje diende als loketje. Het
grappige is wel dat wanneer de brievengaarder verhuisde
of werd opgevolgd, het postkantoor vaak meeverhuisde. Zo kon het voorkomen dat in betrekkelijk
korte tijd meerdere panden in een dorp als postkantoor dienst deden. Op oude foto’s is het kantoor
vaak te herkennen aan een rechthoekig schild met
midden boven een halfronde uitstulping.
De eerste brievengaarders in Langedijk
In Broek is de eerste brievengaarder vooralsnog
niet bekend. Op 1 oktober 1870 zou J. Bouwens
worden aangesteld, maar om onduidelijke redenen
aanvaardde hij die functie niet. Waarneemster werd
mevr. Bakker-Müller voor twee maanden. Toen
werd hoofdonderwijzer Jan van Amstel de brievengaarder. Hij werd in 1880 opgevolgd door D.Kool,
die op zijn beurt in 1884 Arie Dekker als opvolger
kreeg. Diens dochter Anna nam het kantoor in 1889

In Noord-Scharwoude was veerschipper Pieter de Geus de
eerste bestelhuishouder en later ook de eerste brievengaarder. Hij bleef dit doen tot zijn dood in 1885. Zijn weduwe
N.de Geus-Klomp zette het werk voort tot 1902. Jan Joman
kwam in dat jaar naar Noord-Scharwoude en werd de derde kantoorhouder. Toen Joman in 1923 naar Alkmaar vertrok, volgde Nic. Groot hem op. Groot overleed in 1946 en
zou door zijn zoon Vok worden opgevolgd, maar die was
nog wat te jong. Vandaar dat moeder Groot eerst de honneurs waarnam. Tot aan de opheffing is Vok Groot kantoorhouder gebleven, waarna hij vertrok naar Limmen.
Oudkarspel kreeg in 1869 een hulpkantoor ter vervanging van het bestelhuis. Brievengaarder was op dat
moment K.Kroon Azn. Een paar maanden later werd
J.G.Biesen zijn opvolger, maar het werk werd al in 1871
door M.Kroon Czn overgenomen.
Kroon hield het lang uit, hij bleef de functie vervullen tot
1900. Toen volgde A.C.Kroon Mzn, de latere burgemeester, hem op. Per 1 juni 1913 werd Pieter Heertjes, voormalig postbode, aangesteld als kantoorhouder.

Pieter Heertjes was van 1913 tot 1946 kantoorhouder van Oudkarspel.
De gebruikelijke bedrijfskleding bestond vaak uit een grijze stofjas.
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Ruim 32 jaar heeft Heertjes deze functie vervuld tot hij
in 1946 door de uit Weesp afkomstige B.de Vries werd
opgevolgd. Na pensionering van De Vries vervulde Nico
Jol uit Broek de taak van kantoorhouder in het oude pand
van dochter Janny Heertjes.
Kleine zelfstandige
Het beeld bestaat dat alle kantoorhouders ambtenaren
waren in dienst van het Staatsbedrijf der PTT. Niets is
minder waar. Bekend is dat Pieter Heertjes in de beginjaren salaris ontving van de gemeente Oudkarspel en
daarnaast zijn inkomsten aanvulde met de verkoop van
kantoorbenodigdheden. De kantoorhouders waren vaak
lid van de ‘Nederlandschen Bond van Kantoorhouders’.
De loketten in de dorpspostkantoren waren meestal
van vrij bescheiden omvang en moesten het vaak met
één loket doen. De grotere kantoren hadden meer loketten. Deze waren geheel uit hout opgetrokken met aan
de bovenzijde een mooi uitgezaagde rand. Het loket
was geheel afgeschermd met traliewerk of gaas. Hier-

aan wemelde het van de bordjes met aanwijzingen voor
het publiek, zoals: ‘Schrijft uw adres op de achterzijde
van uw briefomslag’ of ‘Het adres uwer brieven bevatte
steeds straatnaam & huisnummer’. Daarnaast hingen er
vaak aankondigingen en waarschuwingen van de overheid betreffende volksgezondheid en dergelijke.
In ons computertijdperk zijn we er inmiddels aan gewend
dat machines berekeningen voor ons maken. Het was tot
in de jaren ’70 van de vorige eeuw echter gebruikelijk dat
op kleine kantoren geen tel- en rekenmachines voorhanden waren. Alle staten moesten met de hand worden ingevuld en getotaliseerd.
Alle hulpkantoren verdwenen in 1970 bij de ingebruikname van het noodkantoor aan de Kastanjelaan in ZuidScharwoude. In 1983 werd aan de Voorburggracht in
Zuid-Scharwoude een gloednieuw pand neergezet, maar
dat is intussen ook al weer vervangen door een supermarkt van Deen. Voor loketdiensten zijn nu alleen nog
de postagentschappen in Broek en Noord-Scharwoude
overgebleven.

redactie

Een stokoud kistje
Een paar jaar geleden schonk de heer Arie van
Nienes uit Badhoevedorp aan ’t Regthuis een
kistje dat heeft toebehoord aan een verre oma
uit zijn voorgeslacht. Het kistje is van eenvoudig materiaal maar dat wordt ruimschoots
vergoed door de mooie imitatie-houtschildering. Op de voorkant staat de naam ‘Neeltje
Schouten’ met daarboven het jaartal 1795.
Neeltje Schouten leefde van 1784 tot 1830. Zij
kreeg het kistje dus toen zij 11 jaar oud was.
Neeltje kwam in Oudkarspel ter wereld als
dochter van Hendrik Schouten en een tot nog
toe onbekende moeder. Neeltje trouwde met
Cornelis Slooves (1784-1871) en kreeg een
aanzienlijk aantal kinderen waarvan er enkele jong stierven. Ze overleed op 18 augustus
1830 in Noord-Scharwoude.
Via haar zoon Cornelis Slooves, getrouwd
Het in imitatie houtkleur geschilderde kistje van Neeltje Schouten
met Guurtje Pranger, kwam het kistje terecht
bij hun dochter Neeltje. Klaas Opperdoes trouwde met Stichting Langedijker Verleden zal het als een kostbaar
Neeltje Slooves. Hun dochter Guurtje Opperdoes trad kleinood bewaren.
op haar beurt in het huwelijk met Cor van Nienes. En zo (zie verder het verhaal over de familie Opperdoes in
belanden we uiteindelijk bij hun zoon Arie van Nienes. VOTG nummer 11 van oktober 2005).
Met zorg is over vijf generaties dit kistje doorgegeven. De
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De reisclub WOW
Van mevrouw Van Kleef-van der Vliet uit Zuid-Scharwoude kregen we deze foto om te plaatsen in ons blad.
De personen op de foto waren allen lid van een reisvereniging, zoals deze clubs kort na de Tweede Wereldoorlog ontstonden. Het was een reisclub van louter mannen. Sommige echtgenotes van deze groep wilden ook
wel eens uit en ook zij gingen zich organiseren. Zij kozen
hiertoe een naam voor hun club. Het werd WOW, wat
betekende ‘Wij Ook Wat’. Edoch, sommige heren vonden

dit een zodanige leuke naam dat zij zich ook WOW gingen noemen. Het kan verkeren.
Het hoofddoel van deze reis was een bezoek aan de bierbrouwerij in Amsterdam. Verdere doelen van de reis kon
ik niet achterhalen. Op die dag maakten ze een tocht met
een bus van “de Magneet’.
Bronnen: Piet Bruin en Cor Bes.

Op de foto zien we, steeds van links naar rechts:
Bovenste rij: 1.Henk Vonk, 2.Arie Schuffelen, 3.Andries Goudsblom, 4.Herman Buter, 5.Cor Masteling, 6.Klaas Zijp,
7.Arie van der Veer, 8.Nic. Droog, 9.Jaap Stegers, 10.Bernhard Beemsterboer, 11.Piet Beemsterboer.
Op de middelste rij: 1.Joop Jonker, 2.Piet Brink, 3.Arie Goudsblom, 4.Johan Huitema, 5.Leen Dignum, 6.Willem Woestenburg,
7.Thé van der Vliet, 8.Jaap Goedhart, 9.de buschauffeur van de Magneet.
Op de onderste rij: 1.Klaas Bruin, 2.Gert Kamper, 3.Cor Beemsterboer, 4.Cor Bes, 5.Janus Swinkels, 6.Dirk Droog,
7.Cor Schuffelen, 8.Cor Horio, 9.Toon Kaag.
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Zijp en Zonen, brandstoffenhandelaren
In de jaren ’20 waren er ongeveer 15 brandstoffenhandelaren in Langedijk. Hier volgt een verhaal van een dergelijk familiebedrijf:
Kees Zijp vertelt
Mijn vader Jan Zijp is geboren in 1898, mijn moeder Agnes Peereboom in 1900. Ze trouwden op 21 mei 1922 en
gingen wonen op de Dorpsstraat te Zuid-Scharwoude,
toen nummer 292. Ze bewoonden de boerderij achter de
smederij die aan de weg stond en begonnen daarin een
brandstoffenhandel.
Daarnaast had mijn vader ook een tuinderij. Ze kregen
veertien kinderen, waar er elf van in leven bleven. Ik,
Kees (1928), was de derde uit het gezin.
Het begon met een hondenkar
Vader begon in de 20-er jaren met een hondenkar om zijn
brandstoffen rond te brengen. Rond 1930 had hij een ‘ezelekar’. Als hij dan naar Oudkarspel reed, dronk ‘ie koffie
bij mevrouw Bruin-Bommer. De ezel ging aan de paal.
Als het koffie drinken te lang duurde, begon de ezel te
balken, vader draaide de kar dan om en de ezel maakte
dat ie thuis kwam. Eén keer sprong m’n vader te laat op
de kar en moest dus lopend naar huis.
Als de ezel geen zin meer had, dan ging-ie zitten. Dat gebeurde wel eens bij de Roskambrug want die was hem te
hoog. Vader moest dan maar wachten tot het beest weer
zin had om verder te lopen. Na het stookseizoen, in april,
bracht vader hem terug naar Klaas Kostelijk, de “peerdeskos” (paardenhandelaar), zoals gebruikelijk was in die
tijd. Maar toen het september was wilde hij hem niet meer
terug en kreeg hij namelijk een witte ked (klein paardje).

V.l.n.r.: Gonnie, Tinus en Kees voor het huis van opoe (nr.296)
Van turf tot antraciet
In die begintijd verkochten ze turf en briketten. De turf
kwam met de schuit aan vanuit Drenthe, maar toen ze
een eigen schuit hadden, werd het opgehaald van de Turfmarkt in Alkmaar. Als de schuit met turf binnenkwam (in
de sloot achter ons huis), losten we die met mandjes. Ik
was een jaar of 10/11, dat ik samen met mijn broer (Arie
of Dirk) de schuit moest helpen lossen. De turf werd in
de schuur van de boerderij opgestapeld. Later werd overgegaan op eierkolen en antraciet, dat van de mijnen uit
Limburg en Duitsland kwam.
Briketten (bruinkool) werden eerst
vanuit Limburg met de schuit gebracht, later met de trein tot Broek op
Langedijk of Noord-Scharwoude. Dan
ging het met een Langedijker schuit
naar onze schuur.
Na de lagere school wilde ik verder
leren. “Dat is goed”, zei mijn vader,
“dat doe je dan maar ’s avonds.” Zodoende ging ik ‘s avonds naar Gerard
Huitema voor mijn Middenstand en
naar Alkmaar om mijn Vakdiploma te
halen.
Tuinder/brandstoffenhandelaar
Als er thuis weinig werk was, zei mijn
vader: “Ga maar naar Jan de Jong, helpen met de kool van ’t land halen. Jan
woonde bij de Mosselenbrug.

Vader met de ezel, in de buurt van zuurkoolfabriek De Nijs
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was, maar we gingen dan ook de klanten af
om te vragen wat ze voor de winter wilden.
Er lag dan ongeveer 160 ton brandstof in de
schuur. Per winter leverden we 400 á 500
ton brandstof aan particulieren.
In de zomer leverden we de brandstoffen
per bakfiets of met de schuit. Toen pa een
nieuwe transportfiets nodig had, vroeg hij
Huitema, die in het bestuur van de Boerenleenbank zat, om een lening. Maar Jan de
Jong, ook in het bestuur, ketste het af. We
waren volgens hem niet kredietwaardig en
de 125 gulden kon niet worden geleend.

Links en rechts de schippers, verder: Arie, Dirk en vader Zijp

In de oorlog konden klanten steenkool
op de bon krijgen, ze kregen 5 mud per
gezin, maar ze hadden eigenlijk 20 mud
nodig. Op een gegeven moment waren er
geen kolen meer te koop. We konden het
wel krijgen in ruil voor groenten. We hadden een goede band met de K.G.H. (kolengroothandel) in Amsterdam en zodoende
konden we schuiten met kool en aardappelen ruilen voor cokes.
Als we steenkool bij het spoor van Broek
ophaalden, lieten we altijd wat liggen.
Sommigen stonden de hele dag te wachten om de restjes te kunnen oprapen.
In 1941 waren we naar de smederij verhuisd, de boerderij werd gesloopt. En in
1950 is de oude smederij gesloopt en werd
daar het huidige huis gebouwd met daarachter een nieuwe schuur.

Daarvandaan moest ik dan kloetend
naar de Diepsmeer. Daar legden we
dan rails op het land, telkens een
stukje verder want je kon niet met
de schuit in de zijsloot en de akker
was nogal lang. Op de rails stond
een lorrie waar de manden met kool
op kwamen. Bij slecht weer was dat
heel zwaar werk voor een jongen
van twaalf.
Er was veel armoede en veel mensen
konden de steenkool niet betalen.
Dan moesten we elke week een half
mud *) brengen en betaalden ze dat
van de week ervoor. Soms hadden
ze dan nog geen geld, maar vader
bracht ’t evengoed, want je kon ze
niet in de kou laten zitten.
In de zomer was vader hoofdzakelijk
tuinder, omdat er dan weinig te doen

Vader rond 1960, hij deed het toen al wat rustiger aan en werkte bij huis.
Rechts staan zakjes van een half mud
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De eerste auto
Toen ik 18 was (in 1947) werd ik opgeroepen voor de dienst.
Van 1948 tot 1950 moest ik als militair naar Indonesië. Toen
ik weer thuis kwam, zei m’n vader: “Zo, een mooie vakantie gehad? Je kenne vandaag weer an de gang!”
We kochten toen onze eerste auto, dat ging op een aparte
manier. Bij de Kromme Brug moest ik vader altijd helpen
met de bakfiets over de brug duwen. Op een keer zei ik
tegen hem: “Waarom kopen we geen auto?”
“Veuls te duur,” zei vader, “douw nou maar”.
Ik liet m’n vader staan en ging lopend naar huis.
Toen hij later thuis kwam, zei hij: ”Zoek maar een auto
uit”. In Alkmaar heb ik een 2e-hands Fordje gekocht, een
2-tonner. Na een jaar moest er al een grotere komen: een
Austin, die was 2x zo groot. En in 1960 kocht ik weer een
Ford, een 5-tonner en liet daarvan een kiepwagen maken.
Een eigen bedrijf
In 1954 ging een kennis van ons trouwen in Uithoorn.
Er was toen nog weinig vervoer en daarom werd mij gevraagd om een auto te huren om de familie daar naartoe
te brengen.

In 1951 werd de Austin aangeschaft en er werd een nieuwe
schuur gebouwd.
Aly Hazes was daar bruidsmeisje en zodoende
hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. In 1960
trouwde ik met Aly en we kregen 4 kinderen: Roland (1960), Edwin (1963), Norbert (1964) en Monique (1971)
We gingen in Oudkarspel wonen, op de hoek van
de uitvalsweg naar Waarland (Middenkoogweg),
in het huis van bakker Cees Verkroost. Hier begonnen we onze eigen brandstoffenhandel. Mijn broers
Jaap en Dirk bleven in Zuid-Scharwoude. Na een
half jaar zijn we weer gaan samenwerken, want we
waren elkaars concurrent geworden en dat kwam
de band niet ten goede. Tien jaar hebben we in
Oudkarspel gewoond, toen zijn we verhuisd naar
Zuid-Scharwoude, naar het ouderlijk huis. Mijn
ouders zijn toen verhuisd naar Grenswoude.
Op de Spoorstraat woonde een oude petroleumboer:
Kees Peterolie (Molenaar). In 1967 kon ik zijn handeltje overnemen en dacht zo een extraatje te verdienen.
Ik moest echter vaak voor een halve liter hele einden lopen en het leverde weinig tot niks op.
Na een week bracht ik de handel weer terug.
Later verkocht ik wel petroleum aan huis, die
hoofdzakelijk gebruikt werd voor oliekachels.
Einde van de steenkoolhandel
In 1971 kwam er aardgas. De verwachting was, dat
het wel tien jaar zou duren voordat de steenkoolhandel zou inzakken, maar het duurde slechts drie
jaar. We hebben de schuren gesloopt en een autowasserette gebouwd.
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Ik heb dit bedrijf 30 jaar gehad.
Toen moest ik stoppen met mijn
benzinepomp wegens vervuiling
van de grond. Ik was echter intussen 65 en kon gaan genieten van
mijn AOW.

Noot: *) 2 zak = 1 mud
13 mud = 1 ton
Een spoorwagon was
10 ton, later 20.

In 1972 kwam de benzinepomp aan de Kastanjelaan erbij
en we kregen een automatische wasinrichting (autowasstraat), de eerste van Nederland. Naast ons huis bouwden we een showroom, we werden Peugeot-dealer en ik
haalde mijn papieren voor automonteur.

De eerste autowasserette in 1967
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Zij kwamen hier werken en
geld verdienen
Inleiding
Tegenwoordig denken we dat het een unicum is dat er
mensen uit andere landen hier komen om hun geld te verdienen. Niets is minder waar. Het is al eeuwen zo dat grote
aantallen nieuwkomers naar Nederland komen. Waarschijnlijk is ons land daarin koploper in Noordwest-Europa. In de voorbije eeuwen zijn duizenden personen uit het
buitenland naar Nederland gekomen. In de Gouden Eeuw
trok de VOC al personeel aan uit het huidige Duitsland.
Door geloofsvervolging kwamen Hugenoten uit Frankrijk en uit verschillende landen trokken Joden naar het
vrije Holland. Die aantrekkelijkheid van ons land komt
voornamelijk door de relatieve rijkdom en de ook relatieve tolerantie op
politiek en godsdienstig gebied. Niet
dat men hier altijd zo vriendelijk deed
tegen nieuwkomers, maar vergeleken
met hun plaats van herkomst was Nederland redelijk verdraagzaam.
Bekend zijn de zogenaamde hannekemaaiers die uit het tegenwoordige
Duitsland, maar ook uit Drenthe naar
het westen kwamen. Velen kwamen
over een lange periode van jaren elk
seizoen hier naartoe, maar even zo
velen hebben zich hier blijvend gevestigd. Door vermenging met de toen
locale bevolking zijn zij een onderdeel
geworden van de samenleving en hebben zeer veel Nederlanders buitenlandse voorouders.

landse arbeider nodig was, maar wel het werk van een
locaal persoon ging overnemen en kwam het toen ook al
voor dat men voor bepaald werk de neus optrok.
Toen de Franse troepen in Nederland (dat toen Bataafsche Republiek heette) de dienst uitmaakten, kwamen ze
in 1795 tegenover het Pruisische leger aan de andere kant
te staan. De grens kreeg daarmee de status van barrière
en was een instrument geworden waarmee de overheid
grip op het leven van haar onderdanen kon krijgen. Meer
grenscontrole was het antwoord op een steeds groter wordende mobiliteit van de bevolking.

Grenscontrole
In het gehele gebied tussen NoordFrankrijk en Zuid-Denemarken bestond
een soort communicatie over en weer
als het gaat om werkgelegenheid. De
scherpe landsgrenzen die wij ons nog
goed herinneren en ons een zeker veilig gevoel gaven, bestaan nog niet eens
zo lang. Slagbomen en afrasteringen
bestonden hoofdzakelijk in tijden van
onrust, besmettelijke ziekten en dergelijke. Was het weer rustig dan had het
personenverkeer niet zoveel last van
De eerste winkel van Willem Möller in Oudkarspel
een landsgrens. Controles vonden meer
die hij overnam van zijn oom Hermann Stöve.
plaats bij de grenzen van de dorpen en Het bewuste pand stond rechts naast het huidige café Celavie, recht tegenover de huidige
steden. Er bestond altijd de vrees dat doorbraak naar de Voorburggracht. Later deed het dienst als winkel van Jan Marsman
een vreemdeling door ziekte of gebrek
en als kruidenierswinkel van Stoop en later Nic. Van Kleef.
een financiële last voor het plaatselijke We zien van links naar rechts: 1.Grietje Stöve-Fraij, 2.Justine Möller-Wiemann,
bestuur zou gaan opleveren. Ook be3.Willem Möller,
stond toen al het besef dat een buiten4.Hermann Stöve.
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Het verlenen van patent tot winkelier aan Hermann Bernard Diedrich Stöve uit 1893
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Het gezin Möller in plusminus 1907. Van links naar rechts:
zoon Hermann, vader Willem, dochter Mietze en moeder Justine
Manufacturiers
Aanleiding om te gaan.
De belangrijkste reden om handel te drijven in een
vreemd land was het gebrek aan voldoende bestaansmogelijkheden in eigen streek. Net als de Twentse textielindustrie had ook de Duitse manufacturier zijn oorsprong in
de huisindustrie. Nederland bleek een groot afzetgebied.
Veel Duitse kooplieden, vaak Teuten genoemd, waren
voor een groot gedeelte afkomstig uit de streek achter de
Westfaalse stad Lingen. Het centrum van het gebied was
de plaats Mettingen. Vanuit deze streken trokken de reizigers via Overijssel, Hasselt en Kampen. De oversteek
over de Zuiderzee naar Amsterdam was dan het laatste
traject.
De producten van linnen, die de handelaren verkochten,
werden kortweg ‘lappies’ genoemd. Veel bekende manufacturenzaken die we nu nog kennen, komen voort uit
deze families. Te denken valt aan C&A (Brenninkmeijer),
Hunkemöller, Schmalz, Bruggemann enzovoort. Ook
Langedijk kende enkele van oorsprong Duitse families die hier een manufacturenzaak vestigden. Bekend
waren de winkels van Böttger en later Schene in ZuidScharwoude en die van Stöve en later Möller in Oudkarspel. De van oorsprong Duitse manufacturenhandelaars
werden in West-Friesland ‘lappiespoepe’ genoemd. Een
‘poep’ is naar het schijnt een verbastering van het Duitse
woord ‘Bube’ (knaap). Overigens werd later ook een manufacturier van niet-Duitse afkomst ook aangeduid als
lappiespoep.
36

De familie Stöve
Dat handelaren uit Duitsland elkaar tips en inlichtingen gaven en
misschien ook wel aanmoedigden
om naar Nederland te gaan, blijkt
uit het onderstaande.
Hermann Bernard Diedrich Stöve
werd geboren op 17 februari 1851
te Dalvors, bij Berge in het Duitse
Hannover.
Hermann Stöve kwam op jonge
leeftijd als manufacturier naar Nederland en vestigde zich in Barsingerhorn. Hij heeft daar kennelijk
bij een andere geëmigreerde landgenoot ingewoond.
Op 28 juli 1877 trouwde Hermann
met de twee jaar oudere Grietje
Fraij uit Sint Maarten, dochter van
de gemeentesecretaris Jacob Fraij.
Hij was vanaf 3 augustus 1877
actief als winkelier in Oudkarspel. Van hem is een patentrecht
bewaard gebleven waarin hij zich
in 1881 winkelier mocht noemen.
In 1893 wordt daar nog rijtuigverhuurder aan toegevoegd.

Ene H.H. Möller (geb. 1829) was getrouwd met M.M.W.
Rott (geb. 1837). Zij kregen drie kinderen van welke één
Karl Wilhelm Möller was (geb. 1866).
H.H. Möller werd op een zeker moment weduwnaar en
hertrouwde met H.W.C. Stöve (geb. 1852).
Op zichzelf niets bijzonders, ware het niet dat de bruid
een zuster was van Hermann Stöve uit Barsingerhorn. De
zoon, Karl Wilhelm Möller, is zeker op uitnodiging van
zijn nieuwe oom naar Nederland gekomen. De familie
Möller wordt hierna behandeld.
Overigens waren er in de kop van Noord Holland meerdere Stöves werkzaam. In hoeverre dat allemaal rechtstreeks familie was van de genoemde Hermann Bernard
Diedrich is niet bekend.
De familie Stöve was door huwelijk wel gerelateerd aan
de bekende fotografenfamilie Niestadt uit de Zijpe en
Schagen.
Hermannn Stöve hertrouwde in 1904 te Schermerhorn
met de in Zutphen geboren, tien jaar jongere Catharina
Elizabeth Kaarl.
De familie Möller
Karl Wilhelm Möller kwam ter wereld op 2 oktober 1866
in Börstel, 50 km ten noordwesten van Osnabrück. Zoals
gezegd kwam Karl Wilhelm naar ons land. Hij vestigde
zich in 1880 eerst in Barsingerhorn bij ene H. Hagemann,
kennelijk ook een Duitser.
Dit blijkt uit aan hem geadresseerde post uit die tijd.
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Deze post is geadresseerd aan W. Möller, hij noemde zich
toen kennelijk Wilhelm (of misschien al Willem, zoals hij
later liever werd genoemd). In Barsingerhorn staat hij
dan te boek als inlands kramer. Per 1 juli 1890 is hij van
Barsingerhorn naar Oudkarspel verhuisd en werd hij inwonend bij zijn oom en tante Hermann en Grietje Stöve
in Oudkarspel.
Met ingang van 1891/’92 werd een patent uitgegeven
door de gemeente Oudkarspel voor inlands kramer in
manufacturen. Hij was toen in dienst van zijn oom Stöve.
In het Duitse Himbergen woonde Justine Wiemann (geb.
1871), boerendochter. Himbergen was (en is nog steeds)
een gehucht zonder school en kerk in de buurt van Osnabrück. Justine ging daarom naar school en kerk in het
nabijgelegen (ca 3 km bospad) Holte.
Na haar schooltijd is zij werkzaam geweest als werkster/
kamermeisje op het Damesstift (een protestants klooster
voor vrouwen van gegoede komaf) te Börstel. Daar zullen Willem en Justine elkaar ontmoet hebben.
Getuige een intensieve briefwisseling uit die tijd
kregen zij verkering met elkaar, wat uitmondde in hun
verloving met Pinksteren in 1899. Op 19 december 1899
zijn ze in Holte in de kerk daar getrouwd.
Op 13 januari 1900 passeerde een hypotheekakte waarbij
Willem Möller f 2500,- leent van zijn oom H.B.D. Stöve
met zijn huis als onderpand.
Zeer waarschijnlijk werd dat zijn start als zelfstandig
winkelier. Dit blijkt ook uit de boekhouding welke start
op 1 januari 1900.
De klantenkring van een manufacturier beperkte zich niet
tot het dorp Oudkarspel alleen. Met paard en wagen werd
er ook buitenom gevent. Het assortiment bestond o.a. uit
keper, molton, rode zakdoeken, een bol sajet, kortom alles

wat moeder de vrouw nodig had.
Willem en Justine kregen
twee kinderen: Hermann
Wilhelm in 1901 en drie
jaar later dochter Marie
Margarethe Julianne, die
kortweg Mietze werd genoemd. Vader Möller liep
op dat moment al rond met
plannen voor een nieuw
winkelpand plus woonhuis. De eerste plannen
bleken wat té ambitieus
te zijn. Een bescheidener
versie bleek wel haalbaar.
Willem kocht een oud huis
aan de andere kant van de
straat, liet het slopen en op
31 augustus 1909 legde de
toen achtjarige Hermann
de eerste steen. Drie maanden daarna was het nieuwe pand al klaar. In die tijd kon men dus wel snel bouwen.
De Firma Möller kon goed voor de dag komen.
Hermann neemt de zaak over
Zoon Hermann werkte in de zaak en kreeg op een goede dag verkering. Marie Kos, de zuster van de bekende
schaatsenrijders Cor en Willem Kos, werkte al bij de firma
Möller. Dat hierdoor de omgang startte, zal geen mens verbazen. De verkering verliep niet echt probleemloos. Hermann was Luthers en Marie Rooms Katholiek. Dit gaf bezwaren van de kant van familie en kerk met als gevolg dat
Hermann Oudkarspel verliet, zich in Amsterdam vestigde
en ging werken als reiziger in textiel. In 1926 is Marie hem
gevolgd en zijn zij in Amsterdam in het huwelijk getreden.
Na enige jaren werd de vrede min of meer getekend, keerden zij terug naar Oudkarspel en ging Hermann weer bij
zijn vader werken. In Oudkarspel betrokken zij het vroegere geboortehuis van Lourens Bogtman ten noorden van
het Regthuis Hier werd in 1929 hun dochter Truus geboren.
In de crisis van de jaren dertig ging het slecht met de zaak
en moest er bezuinigd worden. Dit werd gerealiseerd doordat na een verbouwing van het woon/winkelhuis het gezin
van Hermann en Marie op de beneden-verdieping en Willem en Justine op de bovenverdieping van het pand gingen
wonen en zo de woonlasten werden verlaagd.
In die periode werd de zaak gerund door Willem met zijn
zoon Hermann en knecht Steven de Rijke. Toen Willem ziek
werd en op 11 oktober 1937 overleed nam Hermann de
zaak over. Intussen waren dochter Tinie (1935) en zoon Karl
(1937) geboren.
In 1940, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, ontplooide Hermann een nieuwe activiteit.
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Zo zag de etalage van de fa.Möller er uit in de veertiger jaren (foto collectie Karl Möller, Castricum)
Alle mensen moesten een persoonsbewijs hebben en
daarop moest een foto staan. Hoewel Hermann bijna
geen ervaring had, kocht hij een toestel en legde zo ongeveer half Langedijk op de gevoelige plaat vast. Ondanks
dat moeder Marie in het begin af en toe wel eens naar
haar hoofd greep, slaagde Hermann erin zich te ontwikkelen tot een vakman op fotogebied. Jarenlang stond de
firma Möller in Langedijk garant voor prima fotowerk.
Want naast die eerste pasfoto’s kwamen later ook de
trouwfoto’s en de foto’s van de ‘baby-op-vacht’.
Zo was de van oorsprong manufacturenzaak uitgegroeid
tot een gecombineerde winkel.

In september 1978 hield de fa. K.W. Möller na bijna tachtig jaar op te bestaan. Het pand werd later verkocht en
huisvestte enige tijd de fa. Van der Zee, een servicebedrijf
voor de veehouderij. Na andere bestemmingen is het nu
een schoonheidssalon.
Bronnen:
• Kuieren door Langedijk; door J.Otto, C.Oudendijk en J.IJff;
Elma Edities; 1999.
• Werken over de grens
• Informatie verkregen van Karl Möller te Castricum
• Huwelijksgegevens verkregen via www.genlias.nl

De naoorlogse jaren
Ook na de oorlog bleef de fa. K.W.Möller garant staan
voor fotowerk, manufacturen, slaapkamerbenodigdheden, vloerbedekking, naaimachines enz. Eerst als knecht
en vanaf 1957 als echtgenoot van dochter Tinie, deed
Piet Glas zijn intrede in de zaak. Net als in de jaren dertig kwam er ook nu geen plotselinge wisseling van de
wacht. Het duurde tot 1969 voor Piet en Tinie de zaak
echt overnamen. Op dat moment begon echter een teruggang in het Oudkarspeler winkelbestand en werd het
veranderend koopgedrag van het publiek een bedreiging
voor het voortbestaan van de winkel. Zodoende moest
er helaas uiteindelijk worden besloten om de deur voorgoed te sluiten.

38

Oktober 2009

Jaap Kroon

Broek op Langedijk
Inleiding
Het West-Fries Archief in Hoorn bewaart de collectie foto’s van Jan Koeten uit Aartswoud. Zo rond 1965 trok hij
met zijn camera door West-Friesland om de mooie plekjes vast te leggen. Blijkbaar was hij onder de indruk van
de schilderachtige schoonheid van Broek op Langedijk,
want van dit dorp heeft hij relatief veel foto’s gemaakt.
Aan de hand van een selectie van deze foto’s neem ik u
mee naar het Broek op Langedijk van de jaren zestig, het
Broek op Langedijk van mijn jeugd. Degenen die deze
collectie eens wat beter willen bekijken, zijn van harte
welkom op het West-Fries Archief in Hoorn.
Verhaal
Na de zomervakantie van 1957 wachtte de eerste klas
van de openbare lagere school in Broek op Langedijk. De
eerste klas was toen tijdelijk gevestigd in de Vrijgemaakt
Gereformeerde Kerk, juist tegenover het oude gemeentehuis van Broek op Langedijk. Achter het gemeentehuis
stond de school, met pal daarnaast de hoofdenwoning.

school ging, ging ik er overheen. Rechts was meteen huize
“Banscheiding”, destijds bewoond door Jaap Bakker. Naar
het woonhuis van de familie Bakker liep een lange, smalle
brug. Ik denk dat het niet de langste brug van Broek op Langedijk was, maar een goede tweede of derde was hij toch
wel. Meteen links na de Broekerbrug staat nu de bungalow,
die destijds gebouwd is door de familie Kamp. Vroeger
stond daar een heel oud huis. Ik weet dat het er stond, ik
ben er zelfs wel in geweest, maar ik heb er geen beeld meer
bij. Ik heb er ook nooit een foto meer van gezien.
Staande op de Broekerbrug kon je altijd zo mooi het verschil tussen Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk
zien. De dorpen waren totaal verschillend en precies op
de dorpsgrens kon je dat al zien. Op de een of andere
manier was Broek op Langedijk veel schilderachtiger. De
mentaliteit van de bewoners was ook anders. Op Koninginnedag was het opvallend dat in Broek op Langedijk
iedereen vlagde en in Zuid-Scharwoude veel mensen
niet.

Links: De lange brug naar ‘De Banscheiding’ op Broeker grondgebied, bijna achter de bebouwing van Zuid-Scharwoude
Rechts: Gezicht op de ingang van Broek met links de nieuwe bungalow van Kamp
De juffrouw van de eerste klas was Grada Bouman, bekend van de prachtige aquarellen die ze van Langedijk
heeft gemaakt. Ik heb nog een aantal jaren in het oude
schoolgebouw doorgebracht.
Zo rond 1961 is het nieuwe schoolgebouw aan het Oxhoofdpad in gebruik genomen. Toen was dat een prachtig nieuw gebouw met een moderne gymzaal. De school
was voorzien van alle moderne snufjes, zoals elektrische
in hoogte verstelbare schoolborden. Inmiddels is het gebouw al weer onder de slopershamer gevallen.
Ik ging meestal lopend naar school, zoals de meeste kinderen trouwens. Eerst door het Zuideinde van Zuid-Scharwoude en dan Broek op Langedijk in. Op de grens tussen
Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk lag de Broekerbrug. Deze brug betekende voor mijn vader en veel andere tuinders de ontsluiting van de oostkant. Ik zal er ook
wat keertjes onderdoor gegaan zijn. Maar goed, als ik naar

De Broekerbrug (of Noorderbrug zoals men in Broek zei)
richting Zuid-Scharwoude
Rechts het huis van Jan Kasten en Dieuw Slikker
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Op Dorpsstraat 202 vinden we de Doopsgezinde kerk
waarvan mijn overgrootvader Aarjen Kroon in 1858 de
eerste steen heeft gelegd. Hier ging ik naar de zondagsschool. Elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur kwam een
groepje kinderen samen in de consistorie onder leiding
van mevrouw Nolthenius, de vrouw van de predikant,
en Nel Groot van het Bakkerspad. Ik bewaar daar goede
herinneringen aan.
De gevel van de inmiddels 150 jaar oude vermaning is in
de loop der jaren totaal gewijzigd. Aan de kerkzaal zelf is
niet zoveel veranderd. Het mooie orgel met Biedermeijer
versieringen is nog steeds prominent aanwezig. Onder
het orgel bevindt zich het gezicht van een engel.

Die engel heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken. Een
paar maanden geleden had ik toevallig een camera bij me
toen ik naar de kerk ging. Ik kon het niet laten een foto
van de engel te maken.
De laatste jaren van mijn schooltijd kwam ik niet verder
dan het Oxhoofdpad. Op het zuideinde van dit pad werd
begin jaren zestig een prachtige nieuwe school met gymnastieklokaal gebouwd. Dit gymnastieklokaal was ook
in gebruik bij de J.D. van Arkelschool en de gymnastiekvereniging. Toen was het allemaal heel modern, nu is het
alweer gesloopt.

Links een korte terugblik richting Zuid-Scharwoude
Rechts het huis van de dokter (in die tijd nog dokter Manjoero, later dokter Both) dat links van de Doopsgezinde Vermaning staat

Links de Dorpsstraat ter hoogte van groentezaak Madderom.
Iets verder rechts de schoenmakerij van Feller waar Nic.Hoogland jaren heeft gewerkt
Rechts de Dorpsstraat ter hoogte van slager Jan van ‘t Riet
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Het Oxhoofdpad was een bijzonder pad, zomaar een eiland achter de Dorpsstraat waaraan een aantal huizen
stond. Broek op Langedijk kende meer van die bijzondere paden. Ik denk aan het Schapenland, het Mandenpad,
om er zo een paar te noemen.

De Doopsgezinde pastorie was destijds nog te vinden
aan het adres Dorpsstraat.
In mijn tijd werd die bewoond door ds. Nolthenius en
zijn vrouw. Een van de predikanten die vroeger de pastorie hebben bewoond was ds. Vrijer, grootvader van de

Links: De Dorpsstraat genomen vanaf de brug van het eiland van Cor Timmerman.
In het huis recht tegenover woonde Kees van Doornum
Rechts: De zebra op de voorgrond was speciaal gemaakt voor overstekende kinderen naar
Lagere School De Phoenix op het Oxhoofdpad
Veel indruk heeft altijd de villa van Slot en Bonnet op mij
gemaakt. In mijn tienerjaren had de jeugd bezit genomen
van het pand. Het luisterde toen naar de naam De Gunner. Ik ben er toen een paar keer binnen geweest. Binnen
waren de restanten van een roemrijk verleden nog goed
te zien.

bekende verzetsstrijdster Hannie Schaft en haar minstens
zo bekende neef de fakir Mirin Dajo. Hij liet zich met een
degen doorsteken zonder dat dit tot verwondingen leidde. Er bleef slechts een klein rood streepje zichtbaar op
het lichaam. Over deze interessante figuur is veel informatie op Internet te vinden.

Links: De Dorpsstraat ter hoogte van de manufacturenzaak van Timmerman(later Chinees restaurant)
en in de verte de villa van Slot en Bonnet
Rechts: De waarschijnlijk langste brug in Langedijk naar het Langebrugpad
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Links: de Broeker Veiling richting Dubbelebuurt
Rechts: De oudste boom van Langedijk staat aan het Bakkerspad

De ingang naar de oude Openbare Lagere School
met de NH kerk op de achtergrond
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Zo langzamerhand nader ik de parel van Broek op
Langedijk: de veiling. Het doet me goed dat dit
prachtige gebouw niet is gesloopt. Ik ben er best
trots op dat ik ook wel eens in de veiling geweest
ben toen hij nog in gebruik was.
Aan de andere kant van de veilingbrug aan het Bakkerspad is nog steeds een minstens even bijzonder
monument te vinden, namelijk een schitterende, stokoude veldiep. Ik heb wel eens begrepen dat het de
oudste boom van Langedijk is. Elke keer als ik daar
langs kom, kijk ik vol bewondering naar deze prachtige boom. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik in
mijn jeugd nog niet zoveel oog voor deze boom had.
De oude school met hoofdenwoning stond tussen
het voormalige gemeentehuis, toen nog in gebruik
als kantoor van de ontvanger en werkruimte voor
Gemeentewerken, en de Nederlands Hervormde
Kerk. Vanuit de klas hadden we het volle zicht op
trouwerijen en begrafenissen.
Toen ik in de eerste klas zat, was meester Bierman
schoolhoofd. Hij werd een jaar later opgevolgd
door meester Koningsteijn, een man die ik bijzonder aardig vond. In de tweede klas kreeg ik les van
meester Hermans. Vele jaren later ontmoette ik toevallig diens zoon die me vertelde, dat zijn ouders
het bepaald niet gemakkelijk hebben gehad. Meester Hermans kwam uit het Zuiden en was in zijn
jonge jaren pater geweest. Op een zeker moment
is hij uitgetreden en getrouwd. Het echtpaar Hermans kwam in Broek op Langedijk terecht, ver weg
van het katholieke zuiden.
Toch heeft hij altijd in angst geleefd dat zijn “misstap” hier zou uitkomen. Hij vreesde oppositie
van zowel de protestantse ouders van de openbare school als van de Rooms Katholieke Parochie in
Langedijk. Meester Hermans is later naar de ULO in
Noord-Scharwoude vertrokken.

Broek op Langedijk

Uiteindelijk is hij in het Gooi terechtgekomen, alwaar hij
op tamelijk jonge leeftijd plotseling is overleden.
Meester Burtner had de combinatieklas 3 en 4. In de klas
stond een piano waar hij regelmatig op speelde. Of hij
echt goed kon spelen weet ik niet, maar ik vond het destijds in ieder geval prachtig.

Van binnen is de kerk ook mooi. Tussen de foto’s van de
predikanten herkende ik ds. Sterrenberg, in mijn schooltijd predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente.
Tegenwoordig loop ik nog wel eens op de begraafplaats
om de graven van mijn voorouders te bekijken.
Tegen de zijkant van de kerk, verscholen tussen de struiken, staat los de grafsteen van
Trijntje Dik, echtgenote van
Dirk Keizer. Dirk en Trijntje
waren de ouders van mijn
betovergrootmoeder Jacoba
Keizer.
In mijn schooltijd kwam ik
zelden verder dan de school.
Ik herinner me wel dat we een
keer met de klas een expositie
hebben bezocht in de tuinbouwschool. Op de een of andere manier heeft die expositie indruk op me gemaakt. Dit
moet rond 1960 geweest zijn.
De spoorrails aan het eind van
Broek op Langedijk hebben altijd mijn aandacht getrokken.
In mijn tijd reed er zelden of
nooit een trein. Toen al waren
de rails sporen van een rijk
verleden.

Ik ben maar een paar keer in het oude
gemeentehuis van Broek op Langedijk geweest. Als ik me goed herinner, hield de schoolarts er zitting vanwege ruimtegebruik in de school.
Ik heb ook wel eens voor mijn vader
iets moeten betalen bij de gemeenteontvanger. Een latere collega van
me kwam in die tijd regelmatig in
het oude gemeentehuis om de boeken van de gemeenteontvanger te
controleren. Hij werkte voor het
verificatiebureau van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten. We
hebben het er wel eens over, dat we
elkaar toen wellicht al eens gezien
hebben.
In zijn eenvoud vind ik de Nederlands Hervormde Kerk een prachtig
gebouw.
Ongeveer vijftien jaar geleden ben
ik er voor het eerst binnen geweest.
Links: De bocht in de Dorpsstraat tussen Wilhelminastraat en Irenestraat
Rechts: Hier kruiste de spoorbaan de Dijk richting het voormalige station van Broek (nu Smith Food Group)
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De export van groenten was van vitaal belang voor de tuinders. De te exporteren producten werden via die spoorrails
vervoerd naar het buitenland. “Spoorwagon” werd een inhoudsmaat. Men had een spoorwagon kool verkocht.
Een tuinder had in zijn boet zoveel spoorwagons kool liggen. Volgens mij ben ik maar een keer mee geweest bij het
overladen van producten in een spoorwagon.
De foto’s ken ik natuurlijk wel en die geven een beeld van
het grote belang van deze voorziening.

Later dat jaar was er bijna geen vis meer te bekennen in
de polder. Kikkers hoorde je die zomer ook niet meer. Het
heeft jaren geduurd voordat de visstand en de kikkerpopulatie weer op sterkte waren.
Slot
Dit was mijn verhaal van Broek op Langedijk. Het zijn
mijn herinneringen. Veel zaken zijn onbelicht gebleven
omdat ze buiten mijn gezichtsveld vielen. Ik hoop dat de
prachtige foto’s kunnen helpen
bij het ophalen van uw herinneringen aan het Broek op Langedijk van de jaren zestig. Het
doet mij in ieder geval goed als
vandaag de dag de mensen nog
kunnen genieten van de fotografische inspanningen van Jan
Koeten van ongeveer veertig
jaar geleden.

Het vervoer per vrachtwagen
heeft het vervoer per spoor uiteindelijk overgenomen.
Als laatste wil ik nog even stilstaan bij de Sluiskade, toen al en
nu nog steeds een bijzonder mooi
stukje Broek op Langedijk. In de
winter van ‘62/’63 hebben we
daar met de school geschaatst.
Een medaille heb ik niet gewonnen, want een ster was ik zeker
niet. Kenners zullen het ongetwijfeld gekwalificeerd hebben
als krabbelen, maar mijn lol in het
schaatsen was er niet minder om.
Zo tegen het eind van de winter
zat er in de sluis erg veel vis.
De vissen kwamen allemaal happend naar zuurstof aan de oppervlakte.
Links: De Sluiskade genomen vanaf de brug over de Broeker sluis
Rechts: We draaien ons nog één keer om richting Havenplein. Aan de overkant de Prins Hendrikkade met garage Beemsterboer
en de voormalige zuurkoolfabriek van Van der Molen in het witte gebouw links
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Een reisclub uit
Zuid-Scharwoude en Broek
Een groep mensen voor een vliegtuig met de naam Jacob
van Ruisdael.
Vele groepen gingen zo op de foto. Het achterhalen van
alle namen op deze foto was nog een hele klus. Of het
volgende bericht precies op deze trip slaat, is niet zeker,
maar illustratief voor een dagje uit is het wel.

Uit de Alkmaarsche Courant van 31 mei 1948:
Zuid-Scharwoude. Het moet je maar gebeuren.
De plaatselijke reisclub had donderdag per autobus een
trip gemaakt waarbij ten slotte ook nog Amsterdam met
een bezoek werd vereerd. Op het Thorbeckeplein werd
de bus geparkeerd en wel onder toezicht. Maar toen het
gezelschap terugkwam, bleek de bus opengebroken te
zijn en werden er verscheidene fototoestellen, jassen enz.
vermist. De bewaker verklaarde niets gezien te hebben.
Aangifte bij de politie was alles wat men nog kon doen.

We zien, elke keer van links naar rechts:
Op de achterste rij: 1. onbekend, 2.Marie Eilander-Douma, 3.Jan Eilander, 4.Annie Eilander-Smit, 5.Almac Schager-Waldburg,
6. onbekend, 7.Piet Schager, 8.Willem Hopman, 9.Jan de Ruiter, 10.Klaas Bak, 11.onbekend, 12.Margaretha de Ruiter-van
Leijen, 13.Anna Bak-Tesselaar, 14.Mies Bakker-Bak, 15.Piet Stins, 16.Dirk Bakker, 17.Sijtje Kuiper-Wardenaar, 18.Klaas Luitjes, 19.Jan Koeman, 20.onbekend, 21.Joost Groen, 22.Willem van Klaveren, 23.Klaas Stins, 24.onbekend, 25.Tinus Schrijver,
26.Job van Kooten (?), 27.Antje Kuiper-van Heugten, 28.onbekend.
Op de voorste rij: 1.onbekend, 2…..Bak, 3.Piet Hollenberg, 4.Maartje Hollenberg-Zwaan, 5.Reijer Stins, 6.Jan Kuiper, 7.Nanne
Wiersma, 8.Maarten Kuiper, 9.Piet Bakker.
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Het liedje van de kerk en
de molen
is van de Oudkarspelder kerk en de Daalmeersmolen.
In 2006 kreeg de stichting van de familie Kardinaal een aantal oude kasboeken van wijlen Klaas Kardinaal, timmerman
te Oudkarspel. In het kasboek van 1910 vonden we dat de
kerk in Oudkarspel op 19 januari 1910 raak geslagen is door
de bliksem. In de daaropvolgende maanden had Kardinaal
flink wat klus aan de reparatie van de toren. Recentelijk
kwam bij de familie Tauber uit Oudkarspel een foto boven
water van herbouw van de spits van de kerk. Zonder de nu
zo gemakkelijke hoogwerker, maar ook zonder steiger of
enige bescherming staan er zo’n zeven mannen op de toren.
Eén staat schuin rechts boven het uurwerk, vijf staan bij elkaar nog hoger en één zit helemaal boven in de punt. Petje af
voor deze waaghalzen.
Of in dezelfde onweersbui ook de molen in de Daalmeer geraakt is, weet ik nog niet. Wel is bekend dat de watermolen,
die in 1566 werd gebouwd, in 1917 is afgebroken. Het zou
best kunnen zijn dat dit naar aanleiding van die blikseminslag is geweest.
Ome Jaap, nog bedankt dat je me toen dat liedje geleerd
hebt. Ik zal ’t nooit vergeten.

Ome Jaap Schoenmaker zit met mijn moeder
op de stoep van mijn ouderlijk huis
Toen ik nog zo’n ‘joôntje’ was van een jaar of drie, woonde
twee huizen naast ons Ome Jaap. Hij was helemaal geen
oom, maar indertijd noemde je iedereen oom of tante. Ome
Jaap heette eigenlijk Jaap Schoenmaker en was nooit getrouwd geweest. Hij woonde bij z’n schoonzuster Ma in.
Zijn broer Dirk was al overleden, die heb ik nooit gekend.
Ome Jaap vond dat ‘merakelse pittig’ dat ze twee huizen
verder zo’n klein ‘beukertje’ hadden. Ik mocht veel bij hem
op schoot zitten en ome Jaap vertelde verhaaltjes en af en
toe leerde hij me ook een liedje.
,,Zalle we nag efkes zinge van de Daalmeers môlen?” vroeg
ome Jaap dan aan mij.
Nou, dat wou ik maar al te graag. Ome Jaap zette in en ik
viel in op mijn manier:
D’Oukarspelder kerk en de Daalmeersmôlen
Die zatte met z’n tweien in een donderbui
Ik snapte eigenlijk niet goed waar ’t over ging, maar ’t refrein vond ik nog mooier. Omdat dit stukje bestemd is voor
ons blad, zal ik ’t refrein niet opschrijven. ’t Was niet zo netjes als dat je verwachten mocht van een liedje dat aan een
jochie van drie geleerd werd. Als ome Jaap weer naar huis
was, stond ik ’t liedje (tot grote schik van ome Jaap en een
zekere mate van afgrijzen van mijn moeder) hoge deunen te
zingen bij ’t hek.
Ome Jaap is er al jaren niet meer. D’r is nog wel een foto
van ‘m. Hij zit met mijn moeder op ’t stoepje. ’t Wijsje ken
ik altijd nog. Laatst hoorde ik op de radio een stukje uit een
operette. ’t Was ‘Flotte Bursche’ van Franz von Suppé. Ta ta,
ta ta taa, ta ta ta ta ta taa ta. Barst, dacht ik bij m’n eigen, dat
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De herbouw van de spits van de kerk in Oudkarspel.
Op de trans en spits staan werknemers kennelijk
zonder veiligheidslijnen

Arie Kaan

“Hoi is op studie”:
leren voor priester
Op studie gaan
Begin september 1955 zitten vader en moeder de Jong stilletjes in de trein vanuit Apeldoorn op weg naar huis in
Noord-Scharwoude. Ze weten eigenlijk allebei niet precies
wat ze moeten zeggen. Het is ook een hele stap om zo’n
jongen weg te brengen, hij is immers nog maar net twaalf
jaar. Ze zijn als vader en moeder aan de ene kant heel erg
blij en aan de andere kant hebben ze het gevoel dat ze ook
iets kwijt raken.
Alles is wel goed voorbereid: ze hebben de prospectus
goed doorgelezen en er is al eens thuis bezoek geweest om
kennis te maken. Maar toch, het is nu zo definitief en er
komt wel een lege plek thuis. Ze zouden elkaar veel schrijven hadden ze beloofd, want alleen in de vakanties mocht
hij weer naar huis. Per trimester zou er maar één bezoekdag zijn dus ze waren aangewezen op brieven schrijven.
Toch overheerst bij allebei een gevoel van grote tevredenheid, al zou het niet altijd gemakkelijk zijn voor hun kind
en natuurlijk zouden ze hem erg missen. Het gaat hier echter wel om het mooie doel om tenslotte priester te worden
en voor zo’n vooruitzicht zijn offers de moeite waard. Ze
weten ook wel dat die studie behoorlijk pittig is: eerst zes
jaar middelbare school op gymnasiumniveau en daarna in
zijn geval nog tien jaar voordat hij priester is. Maar hij kan
goed leren en hij wil het ook graag.
Zo verlaat de twaalfjarige Aad de Jong het dorp NoordScharwoude om als kind uit een katholiek gezin vol goede
moed te beginnen aan een lange studie voor priester, of
zoals dat in de Langedijker volksmond heet: “hoi is op studie”.
Een groot gezin
Vader Jan de Jong (1912) is tuinder in Noord-Scharwoude
en samen met zijn vrouw Nelie Bruijn (1915) hebben ze de
kinderen met overtuiging katholiek opgevoed. Getrouwd
in 1939 is het (ook landelijk) gebruikelijk dat een katholiek
gezin uit veel kinderen gaat bestaan. Het is in dit licht volkomen te begrijpen dat een nicht, zelf zuster in Marokko
voor de Missie, schriftelijk de felicitaties overbrengt bij hun

Aad de Jong met zijn ouders in Leusden in 1965,
onder het beeld van Don Bosco tijdens zijn opleiding
huwelijk en hoopt dat “de Goede God u heel veel klein kindertje moogd schenken en dat zij allen zullen opgevoed mogen worden, zoo als wij allen, in een waren vrees van God
en eer voor hun ouders”.
Bij katholieken komt in deze periode van de twintigste
eeuw na het huwelijk het eerste kindje al vrij snel, daarna
volgen regelmatig de verdere geboorten en pas door het
einde van de vruchtbare periode van de vrouw stopt deze
reeks.
Geboortebeperking wordt door de katholieke leer ongewenst geacht, elke katholieke ziel is zeer welkom en dat
resulteert ook in Langedijk in grote gezinnen die vaak de
tien kinderen wel halen.
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De familie de Jong is wat dat
betreft een schoolvoorbeeld:
er komen tien kinderen tussen
1940 en 1955, vijf meisjes en vijf
jongens. De natuur staat nog
een elfde kindje toe in 1960 dat
echter dood wordt geboren.
Katholieke leefwereld
De wereld kent in de jaren ’40
en ’50 van de vorige eeuw nog
een weldadig rustige indeling
door de verzuiling waarin iedereen zijn plaats weet. De
kinderen van de Jong gaan
dus naar de katholieke lagere
school en naar katholieke verenigingen. Ze bezoeken intensief de kerk, zitten op de katholieke jeugdbeweging en leren
dat het eigenlijk de bedoeling
. . . . grote gezinnen die vaak de tien kinderen wel halen (foto 1955),
is alleen met een katholieke
het gezin de Jong met vijf jongens en vijf meisjes
partner te trouwen.
Jongens kunnen naast het gebruikelijke kerkbezoek een De glans van een priesterzoon
extra inspanning leveren door misdienaar te worden. Ook Wat is er mooier dan je zoon in een open auto door het
Aad de Jong doet dat zoals meerdere leeftijdsgenoten. dorp te zien gaan wanneer hij plechtig in Langedijk wordt
Maar het mooiste is toch wel om de mis zelf te leiden en ingehaald omdat zijn priesteropleiding is voltooid? Is er
zelf priester te zijn, zoals de sympathieke kapelaan Her- een gelukkiger moment denkbaar dan dat diezelfde priesmus. Dan moet je naar een aparte opleiding om priester te terzoon daarna de Eerste Heilige Mis mag leiden in de
worden. Dat duurt heel erg lang en je moet zeker het dorp grote R.K. Kerk in Noord-Scharwoude en zijn ouders van
uit want die opleiding is altijd ver weg. Aan het eind van de hem de hostie mogen ontvangen?
lagere school komt dan het moment om te kiezen: of naar
een school voor voortgezet onderwijs (meestal tuinbouw- Sommige gezinnen voelen zoveel katholieke inspiratie dat
school) in de buurt of ver weg voor een priesterstudie.
ze daar een eer in stellen, het geeft extra glans aan die gezinnen en dat is wel wat offers waard. Het offer bijvoorbeeld dat je kind al met twaalf jaar
het huis uit gaat en er zijn ook meer kosten
aan verbonden.
Over een gezin met zo’n bovengemiddelde inzet voor de katholieke zaak wordt in de volksmond gesproken als een goed katholiek gezin.
Daar bestaat meer kans dat een zoon een z.g.
“roeping” voelt en aangetrokken wordt om zich
te melden voor een priesteropleiding. Uiteindelijk voelt ook Aad de Jong dat en hij denkt na
naar welke congregatie hij dan gaat. Elke congregatie richt zich specifiek ergens op zoals onderwijs, ziekenzorg, jeugdwerk enz. Hij hoort
van goede kennissen enthousiaste verhalen
over de Salesianen van Don Bosco die vooral
veel jeugdwerk doen. Dat betekent wel een totale studieduur van zestien jaar, maar de keuze
Een groepje misdienaars, naast de R.K. kerk (ongeveer 1954)
staat voor Aad vast: daar gaat hij heen. De plaats
V.l.n.r.:. . .Droog - Harry Pennock - Jos Henselmans van de school wordt Ugchelen, bij Apeldoorn,
Aad de Jong -. . . Brink - Ted Groen - ?
waar de eerste zes jaren een opleiding is met een
Achter de groep staat kapelaan Adri Hermus
“gymnasiaal program” volgens de prospectus.
48
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Na dit z.g. klein seminarie volgt de afrondende priesterstudie op een groot seminarie. Behalve in Ugchelen hebben de
Salesianen opleidingen in Twello, ’s Heerenberg en Leusden.

In de bewaard gebleven briefwisseling met thuis blijkt dat
Aad het goed aan kan. Hij geeft zijn behaalde cijfers door
die behoorlijk goed zijn en vertelt wat de dagindeling is:

Regels van de opleiding in Ugchelen
In die prospectus van slechts twee bladzijden staat welke
documenten nodig zijn om op de opleiding te komen, o.a.:
- een doop- en vormbewijs
- een getuigschrift van de Zeereerwaarde Heer Pastoor
- een geneeskundige verklaring van de huisarts
- het schoolrapport
Bij het onderwerp kleding staat: alles wat een student nodig
heeft, maar korte broek wordt niet gedragen en de sportkleding is “volgens onze normen”. Het slot van de prospectus
bevat “Enkele bepalingen” die treffend de situatie weergeeft
waar de twaalfjarige jongens in terecht komen en tekent
de sfeer waarin de studenten de opleiding moeten volgen.
Vooral punt 4 zal later in dit verhaal nog eens terugkeren
want geen enkele brief blijkt dus zonder inzage van Pater
Directeur ontvangen of verzonden te kunnen worden.

06.00 uur
06.30 uur
07.15 uur
07.30 uur
08.00 uur
08.15 uur
08.45 uur
09.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
14.00 uur
16.00 uur
16.45 uur
10 minuten
19.30 uur
20.00 uur
21.30 uur

Contacten met het ouderlijk huis
Hoe moeilijk is het voor een kind van twaalf jaar om uit zijn
bekende en beschermde omgeving van zijn dorp te moeten
vertrekken, weg van zijn ouders, vrienden en klasgenoten.
Hoe moeilijk is het om je ouders voor de Kerst maar één
keer te zien op een georganiseerde bezoekdag. Is het enige contact van het schrijven
van brieven voldoende om de toch pittige
studie vol te houden? Zijn klasgenoot van
de lagere school Ted Groen, die in Hoorn
op het klein seminarie van Mill Hill zit, is
bij voorbeeld door heimwee gekweld al na
ongeveer een week weer lopend naar huis
gegaan. Ook in Ugchelen haken regelmatig jongens af, drie, soms zes, op de eerste
bezoekdag eind oktober pakt er weer eentje zijn koffers en gaat met zijn ouders mee.

opstaan
studie
morgengebed
Heilige Mis
aardappelpitten in de gang
eten
spelen
4 lessen
middageten
spelen
2 lessen
potus = 2 - 4 droge sneetjes
studie
spelen
eten
spelen of werken
te bed

Een strak ingedeelde en intensieve dag dus, waar de jongens wel regelmatig de kans krijgen om brieven naar huis
te schrijven. Heel veel brieven houden het contact met thuis
levendig genoeg om heimwee geen kans te geven.

verkort fragment uit brief klein seminarie
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Ze zijn weer thuis! (ongeveer 1960)
Veel brieven gaan over de was en dat de schone kleren
weer zijn aangekomen. Maar ook graag de
voetbaluitslagen doorgeven en hoe was de kermis? Als het kouder wordt graag nog een deken
opsturen en hoe zijn de koolprijzen? Het is wel
altijd een moeilijk moment bij het lezen van elke
nieuwe brief van thuis, maar op de opleiding is
er ook sfeer genoeg om je daar thuis te voelen
en het eten is goed. De studie gaat goed, Aad
gaat over en dan is er aan het eind van het eerste jaar de lange zomervakantie. Tijd om weer
in het gezin mee te draaien en alle andere Langedijker contacten opnieuw te verstevigen. En
niet te vergeten thuis mee te helpen in het tuindersbedrijf, zoals alle kinderen van een Langedijker tuinder.
Het tweede jaar gaat al gemakkelijker, het derde jaar nog meer en in het vierde jaar . . . . komt
broer Jan dezelfde studie doen.

Nu twee zoons op studie
Jan (1946) kent de goede verhalen van zijn broer en kiest in
1958 ook voor de Salesianen. Twee zoons op studie! Nog
meer glans straalt uit naar het gezin en ook deze twaalfjarige Jan doet het goed op het klein seminarie.
Twee zoons die studeren, dus ook twee zoons het huis uit,
weg uit het gezin. Weg van hun broertjes en zusjes en behalve die ene bezoekdag per trimester is het toch wel erg
leuk als ze in een vakantie weer thuis komen.
Hoe laat komen ze met de bus, bij welke halte stappen ze
uit dan gaan we ze daar opwachten. Welke verhalen hebben ze te vertellen?
Zo studeren ze allebei jaar in jaar uit verder en komen er
steeds grotere kerels thuis in de vakanties. Op de foto zien
we dat Aad (voorop) en Jan enthousiast door de twee jongste zusjes Ineke (1955) en Lia (1953) worden begroet in de
Dorpsstraat in Noord-Scharwoude, ter hoogte van bijna
de Mosselenbrug. In deze tijd zien we nog geen auto’s!

luisteren naar de verhalen van de broers (foto 1964)

Symbolisch draagt moeder de Jong met het
vastmaken van de knoopjes van het priestergewaad
haar zoon Jan over als novice
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Totale duur van de studie
Priester worden is zoals al eerder genoemd een lange studie: zes jaar gymnasium op het klein seminarie en zeker
zes jaar op het groot seminarie. Dan praten we al over een
totaal van twaalf jaar en dat is de snelste weg. Dit zijn de
seculiere of wereldlijke geestelijken en zij vallen direct onder het bisschoppelijk gezag. Zij worden ergens geplaatst
waar een katholieke kerk is zoals bij voorbeeld in NoordScharwoude. Ze doen de doop, de vorming, het kerkelijk
huwelijk, de uitvaart, dragen de mis op, nemen de biecht
af en komen op huisbezoek. O ja, en niet te vergeten: ze
zijn geestelijk adviseur bij elke katholieke vereniging.
Nog langer voor wie priester wil worden is de studie bij
een orde of congregatie. Deze reguliere priesters studeren
langer want er komt na de zes jaar klein seminarie eerst
nog een jaar noviciaat om te kijken of de aanstaande religieus wel past bij die specifieke orde of congregatie. Ook
bij de congregatie van de Salesianen van Don Bosco ben
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25 - jarig huwelijksfeest in 1964 (op de achtergrond de Nieuwe Weg)
V.l.n.r. Riet - Dik - Sjaak - Kees - Jannie - Ineke - Moeder - Aad - Lia - Vader - Tiny - Jan

de foto uit 1990 van de promotie van Aad in Nijmegen (boven derde van rechts met bul)
iedereen staat op dezelfde plek als de foto hierboven.
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je dus eerst novice zodat in dat proefjaar getest kan worden of je geschikt bent voor het kloosterleven.
In een ceremoniële bijeenkomst maakt de moeder bij het
begin van dat proefjaar dan de knoopjes vast van de toog
van de aankomend priester. Zo wordt symbolisch de
zoon als novice overgedragen aan de congregatie en blijft
in het lange gewaad lopen.
Kom je succesvol door het noviciaat dan volgt op het groot
seminarie nog twee jaar filosofie en vier jaar theologie.
Omdat de Salesianen veel belang hechten aan praktisch
werk (de 19e eeuwse Italiaanse priester Bosco probeerde
de positie van kansarme jongeren te versterken) en niet
alleen studeren centraal stellen, is er na de twee jaar filosofie eerst een periode van drie jaar om praktijkervaring op te doen. Daarna pas komt de afsluitende vier jaar
theologie waarna de wijding volgt als priester. Dat brengt
de totale studieduur op zestien jaar!
Voor een goed overzicht ziet het er bij de Salesianen schematisch zo uit:
6 jaar kleinseminarie
1 jaar noviciaat
2 jaar filosofie
3 jaar praktijkervaring opdoen
4 jaar theologie
Geloftes afleggen
Op het groot seminarie komt de tijd van het afleggen van
de geloftes van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid
(het celibaat). Na het noviciaat komt de eerste tijdelijke gelofte die drie jaar geldig is, daarna eveneens voor drie jaar
de tweede tijdelijke gelofte en tenslotte de eeuwige gelofte.
Jan merkt in de derde klas op veertienjarige leeftijd al dat
die aankomende geloftes echt wel zwaar wegen. Hij heeft
in een brief naar huis zijn Sinterklaaslijstje vermeld maar die
brief is door Pater Directeur achter gehouden. Volgens punt
vier van “Enkele bepalingen” moet immers alle post open
aan Pater Directeur worden aangeboden én uitgereikt en bij
lezing heeft hij in het Sinterklaaslijstje van Jan een fototoestel opgemerkt. Is dat wel noodzakelijk en is dat niet veel te
duur? Fotorolletjes kosten ook nog eens erg veel en Jan moet
er nog maar eens over denken. Later is het bij het afleggen
van de gelofte van armoede des te moeilijker als je dan dure
dingen hebt. Jan beseft dat nu, stapt van het idee van een
fototoestel af en past zijn lijstje aan waarna de brief wel naar
huis kan worden verstuurd . . . .
Derde zoon op studie
De band met de Salesianen wordt steeds hechter en in
Noord-Scharwoude weten deze Salesianen het huis van
de Jong regelmatig te vinden voor een gezellig bezoek. In
deze sfeer voelt nog een derde zoon zich in 1963 geroepen
“op studie te gaan”: Sjaak (1951). Drie kansen dus nu op een
priesterzoon? Rekenkundig wel, maar de tijden zijn snel
aan het veranderen. De maatschappelijke veranderingen in
de jaren ’60 brengen meer vrijheid van denken en er komt
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meer welvaart. De katholieke wereld verandert mee door
het Tweede Vaticaans Concilie van 1962 tot 1965 die tot opdracht heeft de Kerk “bij de tijd te brengen”.
Zekerheden worden steeds minder zeker, opeens is het ook
niet meer zo zeker dat de drie broers met zo’n lange studie
doorgaan. De twijfel om door te gaan wordt steeds sterker
en een voor een stappen ze eruit. Sjaak stopt na drie jaar en
Jan na negen jaar. Aad is al wel zo ver dat hij de eeuwige
gelofte heeft afgelegd maar ook hij stopt en treedt uit. Geen
priesterzoon dus, hoe beleven de ouders dit? Is het voor hen
een grote teleurstelling? Ach, die zijn ook mee veranderd en
accepteren het. Aad studeert als enige wel door in de theologie en wordt universitair docent, ondertussen werkend aan
een proefschrift. In 1990 promoveert hij daadwerkelijk tot
doctor in de theologie (en eindigt later als hoogleraar) en
bij die gelegenheid is het gehele gezin nog eens op de foto
gezet. Om het grote verschil tussen deze twee tijdsbeelden
treffend weer te geven zijn ze in dezelfde positie gefotografeerd als in 1964, toen ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van hun ouders. In 1964 bestaan alle zekerheden nog, in 1990 is Nederland en dus ook een Langedijker
katholiek gezin compleet gemoderniseerd.
Gaan er nu nog jongens op studie?
Er zijn behoorlijk veel jongens uit Langedijk die begonnen
zijn aan een priesterstudie in de 20e eeuw. Velen haakten
echter vroeg of laat af, vaak al op het klein seminarie, anderen weer op het groot seminarie. Slechts een enkeling rondde de priesterstudie volledig af en kon worden ingehaald
in een open auto door de lange Dorpsstraat. Van verre werd
dan met luide muziek aangekondigd dat er iets gaande was
en iedereen kwam dan zijn huis uit om dit te zien. Wonend
dichtbij de Katholieke Kerk (Zijperpad) renden wij dan het
huis uit om op onze brug over de Voorburggracht te zien
wat er aan de hand was. We hadden dan een mooi uitzicht
op het gebeuren want bij de nabijgelegen pastorie stopte de
stoet. Nooit zal ik het beeld van de stralende ouders vergeten die buiten trots op de foto gingen met hun priesterzoon, mooi om de hele familie er diep gelukkig bij te zien
staan omdat het gelukt was. Kon een enkeling omdat velen
gestart waren dus nog de eindstreep halen, tegenwoordig
verschijnt er niemand meer aan de start. We leven nu in
een volstrekt andere tijd met andere verschijnselen en dat
is heel snel gegaan deze ontwikkeling. Langedijk is gemoderniseerd in alle opzichten en kent het verschijnsel van “op
studie gaan” niet meer. De uitdrukking “hoi is op studie”
wordt dus ook niet meer gehoord en zal velen nu niets meer
zeggen. Toch is dit een duidelijk deel van de geschiedenis
van Langedijk geweest, dat jongens van twaalf jaar het dorp
verlieten voor een priesteropleiding, en eigenlijk is dat nog
maar heel kort geleden.
Bronvermelding:
- Gesprekken Aad, Jan en Sjaak de Jong
- Gesprekken vader en moeder de Jong
- Familiearchief de Jong
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