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v e r p e m z i n g e i i b ij de v o o rp
Na drie afleveringen met een foto op de voorkant van
de andere dorpen zijn we in Oudkarspel aanbeland. En
wel het noordeinde, beter bekend als de Luizeknip. De
fotograaf staat op de Dorpsstraat even ten zuiden van het
vroegere café de Olifant, ongeveer ter hoogte van de brug
naar de Kroonstraat. Uiterst rechts op de foto nog een
klein stukje van de voorgevel van genoemd café te zien.
Verderop kijken we tegen een huis aan in de haakse bocht
naar links, richting de Ambachtsdijk. In het midden van
de foto zien we de brug over de Voorburggracht naar de
Liefdelaan, daarachter de huizen aan de Dorpsstraat om
de bocht. Voor de brug en de stolpboerderij links nog de
bekende 'huisjes' op de slootkant.
Duidelijk is te zien hoe belangrijk de rol van het water
is hier in dit dorpsbeeld. Overal langs de kanten liggen
bootjes, al of niet met mensen erin. Men is trouwens vrij
massaal opgekomen om op de foto gezet te worden. Zou
het zondag zijn? Vooral kinderen zijn op hun 'paasbest'
voor de fotograaf verschenen. Dat het waarschijnlijk geen
zondag zal zijn, is het feit dat voor de boerderij links de
was aan de lijn hangt en te drogen ligt op de 'bleek'.
Uiterst rechts staat een man met een gereedschapskist op
zijn schouder. De hondenkar, toch wel bestemd voor han
del lijkt het, is echter leeg.
Het is een rustige, sombere dag. De zon schijnt niet en
er is nauwelijks wind, want er is vrijwel geen rimpeling
op het water te zien en de was hangt stijf aan de lijn. Zou
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het koud zijn? De meisjes links in de boot zijn duidelijk
op hun mooist uitgedost voor de foto, de meisjes rechts
zijn echter dik ingepakt, hetgeen erop kan duiden dat het
mogelijk herfstig en misschien wel koud was.
Wellicht is het herfst, want er zijn geen bladeren aan de
bomen, en er is kennelijk niet zoveel te doen op het land,
gezien de vele manspersonen op de foto, allemaal uitge
lopen voor de fotograaf. Zou de komst van de fotograaf
zijn aangekondigd? Anders krijg je in korte tijd nooit
zoveel mensen bij elkaar. Ook het feit dat kinderen in hun
mooiste kleren zijn verschenen wijst daar mogelijk op. De
mensen moesten overigens wel enig geduld opbrengen,
wilde men scherp op de foto komen. De technische mo
gelijkheden van de fotograaf waren in die tijd nog zeer
beperkt. Dus was hij gedwongen om relatief lange slui
tertijden te hanteren en zal iedereen gevraagd hebben om
even bewegingloos te blijven staan en kijken. De man in
het midden had dat geduld kennelijk niet, of hij moest
zo nodig nog iets tegen iemand achter hem zeggen. Een
van de honden van de hondenkar dacht kennelijk dat het
nog wel even zou duren en is er maar op zijn gemak bij
gaan liggen.
Fotograaf C. van der Aa uit Alkmaar is waarschijnlijk op
een en dezelfde dag, zo rond 1900, met zijn apparatuur
door al de dorpen getrokken om hier en daar op specifie
ke plekken het dorpsbeeld vast te leggen. Zijn komst zal
als een 'lopend vuurtje' door de dorpen zijn gegaan.

Oktober 2013

Voorzitter

o o f w o o f c l

Wat hebben we toch een mooi blad denk ik elk jaar
weer. Gelukkig merken we aan de vele reacties van onze
donateurs dat zij het ook erg waarderen. Altijd leuk zijn
de reacties die wij ontvangen op eerder gepubliceerde ar
tikelen. Een naam is soms niet goed, de datum van een
gebeurtenis klopt niet of er komt een andere aanvulling.
Wij waarderen elke reactie en komen er graag in onze
rubriek 'Reacties op het vorige nummer' op terug.
De Otterplaat komt dit jaar voor de 19e keer uit en voor
het eerst zonder de inbreng van Cor Oudendijk. Cor, die
vorig jaar plotseling ziek werd en overleed, missen we
enorm. We moeten door zonder zijn geweldige geheu
gen, prachtige humor en mooie verhalen voor de Otter
plaat. Dat is erg wennen, maar hij blijft ons ook inspi
reren. Wat de Otterplaat betreft is het daarom juist een
reden om een zo mooi mogelijke uitgave te maken. Het
is gek, maar zijn vele adviezen en opmerkingen in de
loop der jaren over de Otterplaat zijn nog volop in onze
herinnering aanwezig. Zo beschouwd blijft zijn inbreng
toch weer aanwezig, ook dit jaar.
We horen nog regelmatig, als nieuwe donateurs zich aan
melden, dat ze van het bestaan van de Otterplaat niet
op de hoogte waren. Zij krijgen het blad toevallig bij ie
mand anders onder ogen, bladeren het door en worden
zo enthousiast dat ze zich daarna aanmelden. U voelt
misschien al waar we naar toe willen: u kunt de (oud-)
Langedijkers die bij u op visite komen ook een handje
helpen! Laat hen de Otterplaat zien, zo kan het aantal
donateurs weer stijgen.

We denken dat we dit jaar weer een breed scala aan
onderwerpen hebben. We zien een verhaal van bakker
Boots, die in 1950 ijs begon te verkopen en zijn winkel
tot ijssalon ombouwde en Klaas Oud beschrijft hoe zijn
vader Henk Oud zijn bedrijf uitbouwde. Verder heeft
Rens Valkonet opnieuw een verhaal ingestuurd, nu over
een familiedagje naar het strand in 1933 en Piet van Kleef
roept herinneringen op aan de neergestorte piloot Jaap
van Kleef in 1950. Onverwacht hebben we een prachtige
fotocollectie ontvangen waar Jaap Plakman een verhaal
bij heeft gemaakt met enkele mooie foto's uit die collectie.
Jan Swart vertelt een verhaal over hoe het vroeger toe
ging in het Geestmerambacht, het 100-jarige bouwbedrijf
van De Geus wordt beschreven en een paar kleinere ver
halen maken deze Otterplaat weer compleet.
We hebben geprobeerd u een smaakvolle Otterplaat voor
te schotelen en hopen dat u het blad met veel plezier zult
lezen. Soms komt ons daarbij een mooie reactie ter ore.
Een Langedijker die is geëmigreerd naar Nieuw Zeeland
begint, zodra hij de Otterplaat ontvangt, direct te lezen en
stopt niet voordat hij hem uit heeft. “Ik ga er soms laat te
bed van, maar ik moet hem eerst helemaal uit hebben"\
Wij wensen hem en u allen ditzelfde leesplezier toe met
het nummer van 2013.

Hans de Graaf

Ook dit jaar hebben we geprobeerd een Otterplaat te
maken met zo veel mogelijk gevarieerde onderwerpen.
Het is natuurlijk best zo dat het accent in een jaar wel
eens wat meer bij een bepaald onderwerp of dorp ligt.
Een volgend jaar kan dat weer heel anders zijn, daar zit
beslist geen beleid achter. Mocht u iets onderbelicht vin
den, dan zou het natuurlijk helemaal prachtig zijn als
u zelf de pen ter hand neemt. Wilt u daarbij wat hulp?
Wij helpen u met plezier om het goed op papier te krijgen.
Gelukkig hebben we een paar vaste schrijvers, maar
verder zijn we afhankelijk van wat anderen inleveren.
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Hans de Graaf

penning v a n n e t s e i z o e n
Tijdens het Na
tionale
Museum
weekend werd op
zaterdag 6 april het
seizoen 2013 met
de tentoonstelling
'Kiek nu voor la
ter' geopend. Na
een korte inleiding
door Hans de Graaf
was
het woord
aan Aris Bouwens.
Puttend uit zijn uit
gebreide kennis van
zaken, gewoontes
en personen uit
de tijd die de fo
to's in de tentoon
stelling
omvatte,
wist hij de bezoeHermann Möller
kers te boeien met
de alom van hem bekende humor. De trouwzaal in
het Regthuis was voor deze gelegenheid meer dan
gevuld met donateurs en genodigden.
De tentoonstelling op zolder was dit jaar gewijd aan het
werk van fotograaf Hermann Möller met foto's uit de tijd
van eind jaren 40 - begin jaren 50. Het ging daarbij om
foto's van bruiloften, dorpsgezichten, familie- en groeps
portretten, bedrijven, scholen, jubilea en verenigingen,
allemaal in en rondom Langedijk. Ze geven een goed beeld
over en van de Langedijker samenleving uit deze tijd.
Hermann Möller was van huis uit manufacturier en
ontwikkelde in de jaren 30 zijn
hobby fotografie tot een belang
rijke
nevenactiviteit.
Hermann
slaagde er in zich te ontwikke
len tot een eerste klas vakman op
fotogebied. Jarenlang stond de
naam Möller garant voor prima
fotowerk. Want naast de eerste
schuchtere pasfoto's kwamen la
ter ook de trouwfoto's en de 'baby
op vacht'-foto's. Zo groeide de van
oorsprong manufacturenzaak uit
tot een gecombineerde winkel.

Manufacturen - annex fotowinkel van Möller rond 1960
De redenen om dit jaar onze tentoonstelling aan zijn werk
te wijden zijn drieledig:
• Het bestand aan negatieven is in beheer bij zijn zoon
Karl, ook al niet de jongste meer. En dus is de toekomst
van het archief ongewis.
• Het negatiefmateriaal wordt er niet beter op met het
verstrijken van de tijd.
• En de belangrijkste reden is misschien wel het feit dat
u, ons publiek, ook steeds ouder wordt en nu nog in
staat is om personen en situaties op foto's uit genoem
de tijd nog te herkennen.
Gezien de belangstelling en de reacties van het publiek
na afloop van de openingsrede hebben we met deze ten
toonstelling een goede keuze gemaakt.

Foto's van Möller in een vitrine
op de tentoonstelling van 2013

4

Oktober 2013

Redactie

e a c f ie s op Jrietf; vorige n u m m e r

Nogmaals over het schip op de foto van de voorpagina
van de Otterplaat van 2011:
De foto's op de voorplaat worden naar blijkt goed beke
ken en leveren steevast leuke reacties op van onze lezers.
Klaas Oud leverde gelijksoortig commentaar als onze
donateurs Jan de Jong en J. van der Gulik in onze vori
ge uitgave. Namelijk dat het gedeelte van het schip dat
kennelijk onder de Kromme Brug in beeld komt varen de
voorsteven is. (Zijn reactie kon door omstandigheden niet in
het vorige nummer worden meegenomen, doordat de verhui
zing van Cor Oudendijk van Nieuwe Niedorp naar Oudkarspel
en zijn inzending elkaar gekruist moeten hebben, waardoor zijn
brief tijdelijk was zoekgeraakt).
Hij merkt nog op dat de doorvaart onder
de Kromme Brug zijn beperkingen had,
waardoor schepen langer dan 18 meter
hier niet onderdoor konden varen.
Verder wijst hij nog op een ander inte
ressant deel van de foto, uiterst rechts,
namelijk daar waar het wegdek van de
Koog, toen nog een nauw straatje, dui
delijk omhoog loopt naar de zogenaam
de Roosterbrug. Deze brug werd zo
genoemd omdat het wegdek van deze
brug uit een vee-rooster bestond, om te
voorkomen dat loslopende vee de Dorps
straat kon bereiken! Wanneer je onder
deze brug door voer kon je over de Ach-

terburggracht varen tot de dam achter bakker Evers, later
Van Vuuren, in Oudkarspel.
Nogmaals over de boot van de kermisfamilie Winter:
Ook wist Klaas Oud te melden dat de boot die dienst
deed als woning voor Dirk Winter en Aagtje Greeuw, van
de kermisfamilie uit Oudkarspel (blz. 22), later verkocht
is aan Jan de Wit, oudste zoon van dokter de Wit uit Oud
karspel. Hij verhuisde hiermee naar Amsterdam, alwaar
hij met een orgel de straat op ging. Jan IJff heeft aan deze
oud-plaatsgenoot nog eens een interessant artikel gewijd,
zie de Otterplaat van 1997, blz. 3.
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Nogmaals over de boot van schipper Oud in
de Otterplaat van 2010:
We blijven nog even in de scheepvaarthoek. In het vorige
nummer stond een aanvulling (blz. 9) op de foto van het
schip de 'Vertrouwen II' bij het verhaal van Jopie Oud
in de Otterplaat van 2010. Donateur Jan Tromp keek nog
eens goed naar die foto en constateerde terecht dat de
boot niet aan de wal bij de Hut in het kanaal lag, maar
ten zuiden van de Roskamsluis aan de loswal langs de
Waarddijk.
Nogmaals over de familie Glas:
In de reacties op het vorige nummer van de Otterplaat wer
den we er al tweemaal op gewezen (door Pieter Glas uit
Petten en Jan Bus uit Krimpen aan den IJssel) dat de pater
familias op de foto toch echt Pieter Glas heette en niet Jan.
Henk Visser uit Koedijk wees ons er nu ook nog eens
op dat de namen onder de betreffende foto nog niet
correct waren weergegeven. Enkele personen blijken te
zijn verwisseld.
Citaat:
Ik ben de achterkleinzoon van Pieter Glas en Marijtje Borst.
Zodoende ben ik aardig op de hoogte van de personen die op
de foto staan afgebeeld.

Nogmaals over de boerderij van Hart:
De boerderij benoorden de smederij van Mulder aan de
Dorpsstraat in Oudkarspel, op blz. 51 in het nummer
van 2011 en met de correcties nog een keer op blz. 5 in
het nummer van 2012, werd ook volgens Klaas Oud be
woond door Abram Hart met zijn vrouw Anna de Boer.
Klaas kan het weten, want op een steenworp afstand van
deze boerderij werd Klaas geboren.

Bij nummer 3 zegt u dat dat Gerrit de Maijer (mijn opa) is,
maar dat is Cor(nelis) Hartland; zo is no 7 niet Cor Hartland
maar Gerrit de Maijer. Daaronder staat op nummer 3 Ka de
Maijer-Glas, maar dat is Ma Hartland-Glas en nummer 6
volgt daaruit is dan natuurlijk (mijn opoe) Ka De Maijer-Glas.
Nog vermeldenswaardig is dat de muzikant op de mook in het
café van Willem Terburg volgens mij verm oedelijk toch wel
Piet Hartland is, aan de krullen te zien?? Piet Hartland was de
zoon van Cor Hartland en Ma Hartland-Glas, die op genoem
de foto zijn verwisseld. Voorts zij nog vermeld dat alle hierbo
ven genoemde personen in Koedijk woonden en daar ook zijn
gestorven.
Nu dan met de goede namen bij de
juiste personen (hoop ik):
Achterste rij: Willem Glas,
Marie Glas-Blokker, jan Glas,
Neeltje Glas-Twisker en
Bertus Witteveen.
Middelste rij: Dirk Blaauboer,
Kees Kliffen, Cor Hartland, Trijntje
Glas-van Twuyver, Bas Glas, Neeltje
Witteveen-Glas, Gerrit de Maijer,
Jan Kostelijk en Niek Selhorst.
Voorste rij: Leentje Blaauboer-Glas,
Aagje Kliffen-Glas, Ma Hartland-Glas,
Marijtje Glas-Borst, Pieter Glas,
Ka de Maijer-Glas, Anne Kostelijk-Glas
en Guurtje Selhorst-Glas.
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Nogmaals het groepje schaatssters op het Waardje:
Karl Möller liet ons weten dat de laatste dame, aange
duid met een vraagteken, zijn moeder Marie Kos is.
De dame links daarvoor is dus de onbekende.

van een identieke foto van de Dorpsstraat in Oudkarspel bij
het huis 'De Brederode', waarop een kinderwagen met kind.
Het zou kunnen dat het kind in de wagen mijn moeder Maria
Slotemaker is. Belangrijk is wanneer deze dorpsfoto's gemaakt
zijn. Dat de beide foto's uit
dezelfde periode stammen
en van dezelfde fotograaf
zijn is voor mij een uitge
maakte zaak.

Het perspectief van beide
foto's is gelijk, de lantaarn
paal, het jaargetijde is het
zelfde, gezien de kale bomen,
de voortreffelijke kwaliteit,
de gehele opstelling enz.
Ook op de foto bij de Krom
me Brug te Zuid-Scharwoude staat eenzelfde lantaarn
paal en ook kale bomen.
Wat opvalt is de keurige
bestrating op beide foto's.
In eerste instantie dacht ik
dat wellicht nieuw bestraat
was na aanleg van het gas
net in de gemeenten en dat
dit een aanwijzing zou zijn
Dus ook hier maar weer even de juiste namen bij de juiste personen: Trijnie Kostelijk,
voor de datering.
Jantje Kos, Marie Slotemaker, Geer de Geus, Marie de Leeuw, Annie de Geus, Els Zeeman,
Het (inter)Gemeentelijk
Marie Kos (van Jan Kos), Alie Meurs, Mien Cornelissen, Trien Maars, ?
Gasbedrijf te Noord-Schar
en Marie Kos (Karls moeder).
woude werd, zover ik weet,
omstreeks 1905 gebouwd en het gasnet moet in de navolgende
Betreffende de dateringen van de voorplaten van
jaren aangelegd zijn.
de laatste nummers e.a.:
Wat tegen dit argument stemt is het feit dat de openbare
Jaap Wiersma schreef ons een uitgebreide reactie ten
verlichting op de beide foto's uit (na nauwkeurige bestude
aanzien van een aantal foto's en over het artikel van
ring) olielampen bestond en niet op gas. O f is de ov nooit op
Rens Valkonet over diens 'skoöltoid in Oudkarspel' in
gas bedreven?
de vorige Otterplaat. Jaap stelde ondermeer de datering
Bij de overpeinzing bij de voorplaat wordt gesproken over
aan de orde van de voorplaten. Een vraag waarop wij
rond 1900, ik denk herfst 1910. Wie kan meer duidelijkheid
tot nu toe ook nog geen pasklaar antwoord hebben.
verschaffen?
Zie ook onze overwegingen bij de voorplaat.
Voor de volledigheid laten we hierbij de brief van Jaap
Dan nog een aanvulling op de foto van de winterfoto op
volgen:
‘Het Waartje'.
Nr. 3 is mijn moeder en nr. 4 is waarschijnlijk Geer de Geus,
Via mijn broer kreeg ik de prachtige uitgave van de
vriendin van mijn moeder, later getrouwd met Klaas Borst, ge
'Otterplaat' oktober 2012 in handen. Nooit geweten dat de
woond hebbende aan de Spoorstraat en later aan de Grote Sloot
Stichting Langedijker Verleden zo'n prachtig blad uitgeeft.
St Maartensbrug, zover ik weet hadden ze één zoon, Herman
Ik zal mij stante pede opgeven als lid van de stichting.
Borst. Mijn moeder was denkelijk heimelijk verliefd op Willem
Kos, maar vermoedelijk waren dat wel meer van die sportieve
Ik heb enkele vragen naar aanleiding van de voorplaat, een
meiden in die tijd. Ze volgde hem in elk geval via allerlei kran
haarscherpe foto van de Dorpsstraat te Noord-Scharwoude.
tenberichten, die ze lange tijd bewaard heeft.
Via jaap Plakman heb ik een exemplaar toegezonden gekregen
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Als laatste nog iets over het geweldige stuk van Rens Valkonet.
Met name over DTS en het schoolvoetbaltoernooi heeft hij veel
herinneringen hij mij los gemaakt. Ik denk dat hij in aspiranten
A voetbalde als (lange) keeper. In die tijd zat ik in het elftal
aspiranten C met op doel Aris Bouwens, spitsen Jantje Dekker
van het café en Jaap Posthumus, ik was linksbuiten. Met een
aantal van deze voetballers en enkele van aspiranten B, zoals
Klaas Kliffen en Jan Kalverdijk hebben we namens de O.L.S.
Noord-Scharwoude ook meegedaan aan het schoolvoetbaltoer
nooi. Het werd gespeeld in het voorjaar en de vroege zomer.
In Heerhugowaard speelden we een keer op het veld van KSV,
we moesten eerst de schapen van het veld drijven. De stront
van de beesten bleef echter lekker achter op het veld en dat had
a f en toe onbedoelde slidingen tot gevolg. Toen ik in de zesde
klas zat hebben wij de Molen gewonnen. De finale werd op het
Vroneveld uitgevochten. De andere finalist was O.L.S. BOL
van meester Biersteker, volgens Aris stond Hans Molenaar
daar op doel en werd het na een achterstand van 0-1 'uiteindelijk een 2-1 winst voor ons.
Reacties op het artikel 'Moin Skoöltoid in Oudkarspel'
van Rens Valkonet
Rens schreef ons dat hij meerdere waarderende reacties
heeft ontvangen op zijn artikel in het vorige nummer.
Enkele reacties lichten we daaruit:
•
Jaap Mosk wees Rens er terecht op dat het café
't Huis de Brederode' niet op 24 maar op 30 maart
1954 verbrandde. Opmerkelijk is dat Jaap meldde
dat hij daarop nog zijn schoolagenda heeft geraad
pleegd. Even rekenen leert dat hij die agenda dus
al bijna 60 jaar heeft bewaard!!
Cor Oudendijk heeft in de
Otterplaat van 2005, blz.
9 t/m 18, een uitgebreid artikel
gewijd aan 't Huis de Brede
rode', waarin inderdaad ook
30 maart als fatale datum ge
noemd staat. Waarvan akte!
Op de foto van het toneelstukje
'Zwaan kleef aan' op blz. 30
kwamen de volgende reacties:
•
Thea Klaver liet Rens weten dat
het meisje met de hoed, achter
de tafel, Gon de Geus was, die
de rol van Hans speelde.
Anneke Eecen ontkende dat
zij het meisje met de pet, naast
Peter Keeman, was. Het lange
meisje rechts op de voorgrond
is Adrie Hink van de Liefdelaan.
•
(De redactie denkt ook nog een aantal figuren te herken
nen: de jongen links vooraan is Joop Kroon, daarnaast
met de pet Klaas Drost(?), de jongen met de hoge hoed
en snor zou Jaap Plakman i.p.v. Klaas de Vet zijn).
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Denen en Poepe Witte
Dick Barten reageerde op het artikel Denen en Poepe
Witte van Hans de Graaf:
"Er is verwarring ontstaan over de praktijkproeven volgens
het Deense systeem en de gangbare plaatselijke naam voor
bewaarkool.
De praktijkproeven volgens het Deense systeem werden onder
leiding van het Instituut voor Tuinbouwgewassen (IVT) uit
gevoerd en hadden als doel de gebruikswaarde van rassen en
diverse selecties daarvan voor de Nederlandse tuinder vast te
stellen en hierover te publiceren. Zelf heb ik al in de vroege
jaren vijftig meegelopen bij de beoordeling van de proeven in de
Langedijk en diverse andere plaatsen in Nederland.
Het Deense systeem was net voor de Tweede Wereldoorlog
ingevoerd en werd na een verkenningsreis in 1946 van ambte
naren en zaadhandelaren overgenomen. Mijn vader was lid van
deze commissie.
Over Poepewitte en Denen schreef ik een artikel dat in van
Otterplaat oktober 1999 werd opgenomen. Dit artikel beschrijft
de naamgeving en herkomst van deze rassen uitvoerig."
Inderdaad, als we de Otterplaat van 1999 nog eens pak
ken, zien we daar uitgebreid dit onderwerp behandeld.
We verwijzen graag naar dit artikel om de uitleg te
herlezen.
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Sommige gebeurtenissen zitten in het collectieve
geheugen van Langedijkers. Wie de periode 1950-1980
in Langedijk bewust heeft meegemaakt, zal de titel van
dit verhaal daarom meteen herkennen. Wie heeft er nu
niet een ijsje gehaald bij Boots in die tijd? Het was in
het bepaald niet rijke Langedijk een van de weinige
vormen van luxe die betaalbaar was. Zeker omdat in
dat tijdperk van de gulden het goedkoopste ijsje maar
5 centen kostte. Denkend aan ijs bij Boots roept dus
plezierige herinneringen op aan een tijd die al behoor
lijk ver achter ons ligt. Tot mijn verrassing hoorde ik dat
diezelfde Boots op zijn 97e nog in Buiten Zorg woont
en nog heel helder kan vertellen! Zijn levensverhaal
heeft hij al eens in een boekje laten verschijnen: 'Mijn
verhaal, m ijn leven'. Reden voor mij hem eens op te zoe
ken en te interviewen over dat 'ijssie halen bij Boots'.
Met foto's en advertenties op tafel ter ondersteuning
praten we over die tijd. Hoe hij in Langedijk als bakker
iets heel nieuws begon: ijs verkopen!
Van oorsprong geen Langedijker
Hoewel hij door zijn ijsverkoop tientallen jaren een grote
stempel heeft gedrukt op de Langedijker geschiedenis,
is hij van oorsprong geen Langedijker. Zijn wortels lig
gen echter ook weer niet heel ver bij Langedijk vandaan.
Cornelis Boots wordt op 16 mei 1916 geboren aan de
Omval, een gehucht aan de rand van Alkmaar. Hij is de
jongste van in totaal 8 kinderen (5 jongens en 3 meis
jes). Een paar weken later verhuist het gezin al naar het
centrum van Oudorp. Daar groeit hij verder op en gaat er
tot zijn 14ejaar naar school.
Achteraf vindt Boots het een wonder dat hij nog bleef
leven in die moeilijke tijd. De Eerste Wereldoorlog van
1914-1918 was in volle gang en dat gaf veel beperkingen
voor Nederland. Na afloop van die oorlog in 1918 heers
te de gevaarlijke Spaanse griep. Alle gezinsleden Boots
kregen die griep maar ze overleefden het allemaal.

Cornelis Boots in juli 2013

De winkel van Boots in Zuid-Scharwoude
"Ik was geen sterk jochie, ik heb ook nog TBC gehad. Daardoor
zat ik een jaar lang in een ligstoel thuis en kon ik niet naar
school. Een type om op de akker o f het land te werken was ik
daarom niet en een kantoorbaan zag ik ook niet zitten. Door
mijn broer Nic raakte ik enthousiast voor het bakkersvak. Hij
had een bakkerij in Den Helder en ik logeerde daar vaak. Toen
hij zonder knecht kwam te zitten, vroeg hij mij. Ik kon bij hem
inwonen en daar leerde ik het bakkersvak. Op mijn 16e ging
ik werken bij een bakker in Alkmaar en weer thuis wonen in
Oudorp. Ik had ondertussen verkering gekregen met Gré van
Veen uit Zuid-Scharwoude, van het Kerkpad net voorbij de
Kooger Kerk. In de crisisjaren 1930-1939 kon je van het loon
van een bakkersknecht echter niet trouwen en een gezin onder
houden. Dan moest je voor jezelf beginnen en zelfstandig bakker
worden. In een vakblad zag ik een advertentie om een bakkerij
in Rhenen over te nemen. Er was een mooi huurhuis bij en ik
durfde het wel aan".
In 1938 trouwt hij met Gré en ze verhuizen naar Rhenen.
De Tweede Wereldoorlog breekt uit
Het is hard en lang werken in de bakkerij maar hij weet
genoeg klanten te trekken. In september 1939 komen
daar opeens heel veel klanten bij. Nederland mobiliseert
zijn leger door de oorlogsdreiging en Rhenen ligt in de
belangrijke verdedigingslinie van de Grebbeberg. Dui
zenden militairen worden er ingekwartierd en de mid
denstand vaart er wel bij. Ook Boots merkt dat. De sol
daten eten liever zijn kadetjes, krentenbollen en luxe
producten dan de harde soldatenkuch. Hij weet helaas
wel dat hij in juni 1940 zelf zal worden gemobiliseerd.
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Bakker Broers (le van links, zijn vrouw
3e van links) bij zijn winkel in ZuidScharwoude, die Boots in 1941 overneemt

herbouw. Wil hij geen andere bakkerij
kopen? Zijn omzet gaat dan naar een
collega en hij krijgt hulp bij de aanschaf
van een andere bakkerij. Naar welk deel
van Nederland wil hij graag? Door zijn
jeugd in. Oudorp lijkt Noord-Holland
hem aantrekkelijk. Na enige tijd komt
er het mooie bericht dat de bakkerij van
Broers in Zuid-Scharwoude voor hem is
aangekocht.

Door de inval van het Duitse leger op 10 mei 1940 komt
dat er niet van. Rhenen kan nu elk moment gebombar
deerd worden en de burgers moeten zo snel mogelijk
evacueren via klaar liggende rijnaken. Aan het eind van
de middag worden er vliegtuigbommen afgeworpen en
Boots moet met zijn vrouw en eerste kind Koos (augustus
1939) nog in de kinderwagen overhaast vertrekken. Door
aanvallen van parachutisten zijn de waterwegen rond
Dordrecht en Rotterdam niet meer door te komen en
wordt de bestemming Zeeland onmogelijk. Drie dagen
blijven ze op die schepen, met steeds meer gebrek aan
eten en drinken en stinkend sanitair. Duitse vliegtuigen
vermoeden troepentransporten en beginnen de boten
ook nog eens te beschieten. Het wordt onhoudbaar. Bij
Lekkerkerk gaan ze aan land om te worden ingekwartierd, waar ze horen dat het hele centrum van Rhenen is
gebombardeerd en verbrand. Het puin moet eerst wor
den opgeruimd en ze kunnen pas na vijf weken weer te
rug. Op een vraag aan de burgemeester of er vervoer is,
komt het onverwachte antwoord: "pak maar een fiets achter
het gemeentehuis vandaan, daar staan er honderden". Door de
chaos bij de Grebbeberg had het vluchtende leger fietsen
uit schuurtjes gehaald uit Rhenen om zo snel mogelijk
weg te komen. Die fietsen waren overal achtergelaten en
de gemeenten verzamelden die op hun gebied.
Terug in Rhenen zien ze dat er van hun huis alleen nog
de oven staat. Samen met twee andere bakkers en in een
ander huurhuis probeert Boots weer een klantenkring op
te bouwen. Het nodige hout voor de oven mogen ze van
de stellingen bij de Grebbeberg slopen. Ze hebben wei
nig klanten omdat veel mensen van de centrale keukens
eten, maar gelukkig mogen ze aan die centrale keukens
leveren.
Onverwacht van Rhenen naar Zuid-Scharwoude in 1941
De landelijke bakkersbond, waar Boots lid van is, helpt
in deze moeilijke tijd zijn leden zo goed mogelijk. Die
bond berekent dat zijn inkomen te laag is voor een dure
10

Dat lijkt hem wel wat en het is bovendien de oude woon
plaats van Gré. Na wat onderzoek stemt hij toe.
De Bakkersbond helpt met de financiering, keurt het
huis en laat wat onderhoud doen. In oktober 1941
verhuist Boots naar Zuid-Scharwoude, waar hij als
nieuwkomer een van de vele (ongeveer 25) Langedijker
bakkers wordt. Het is nu zaak een Langedijker klanten
kring op te bouwen.

LANGEDIJKER ZAKENLEVEN.
De bekende brood- koek em banketbak
kerij vatn den heer J. Broers te Zuidschar
woude is in eigendom overgegaan aan den
heer C. Boots.
De nieuw e ondernemer zal hedenm id
dag de w in kel openen en uit de adverten
tie b lijk t dat koek, banket etc. in v e r
scheidenheid aanwezig is. De heer Boots
zal er stellig in slagen om dit bedrijf op
goede w ijze voort te zetten. Wij wenschen
hem veel succes.
In 'Ons Weekblad', 11 oktober 1941
Dat gaat anders dan in bij voorbeeld Alkmaar, waar klan
ten vaak elke dag in de winkel komen. In Langedijk is dat
eens per week of zelfs wel drie weken. De mensen heb
ben ook niet één bakker, maar twee of drie. Elke dag moet
de bakker een andere klantenlijst maken om zijn klanten
af te lopen. Het is hier de gewoonte dat bakkers aan huis
eerst vragen wat er nodig is en daarna wordt de bestel
ling weer gebracht. Extra lastig in deze oorlogsjaren is
dat het meel op de bon is. Als bakker kun je daardoor niet
aan alle wensen voldoen. Veel tuinders vinden een oplos
sing door tarwe op een stukje grond te zaaien. Die tarwe
gaat naar de firma Bos aan de Molenkade die het maalt.
De vrouwen kneden thuis zelf het deeg, dat ze in hun
eigen vorm doen. De kinderen brengen het 's ochtends
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'Coöperatie Nieuw Leven', daar bakten in het laatste oorlogsjaar alle
bakkers uit Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk
als ze naar school gaan eerst naar de bakker en halen
het uit school om 12.00 uur weer op. Dat zijn soms wel
meer dan 50 vormen op een dag. Het is dan de kunst de
vormen van verschillende grootte uit elkaar te houden!
Terugkijkend op deze oorlogsjaren vindt Boots dat hij,
ondanks de beperkingen van steeds meer grondstoffen,
nog best goed heeft geboerd.

L

De Hongerwinter van 1944-1945
Dat is de moeilijkste tijd geweest voor de bakkers in
Langedijk. De winter is streng en voedsel via de bonnen
is er bijna niet meer. Ze krijgen geen toewijzing meer
voor kolen voor de ovens en moeten gedwongen samen
werken. De bakkers uit Zuid-Scharwoude en Broek op
Langedijk moeten bij de 'Coöperatie Nieuw Leven' in
Zuid-Scharwoude bakken. De bakkerij van Bouwens in
Noord-Scharwoude wordt aangewezen voor de bakkers
uit Noord-Scharwoude en Oudkarspel.
Dat is aanvankelijk erg wennen, want behalve collega's
zijn ze natuurlijk ook eikaars concurrenten. Het wordt
nog moeilijker als gas en elektriciteit worden afgesloten.
Elektriciteit is er nog maar een paar uur per dag voor
vitale bedrijven: waterleiding, wasserij, bakkerij enz.
Tijdens die uren moeten ze dan hun machines laten draai
en. Dit betekent dat de bakkers bij de 'Coöperatie Nieuw
Leven' nu 's nachts uren met de hand het deeg staan te
kneden. De mensen thuis kunnen ook niets meer bakken
door gebrek aan brandstoffen. Massaal sneuvelen in deze

winter bomen, hekken, schuttingen enzovoort om kachel
en fornuis te laten branden.
Bij het kopen van brood is het verplicht de toegewezen
broodbonnen erbij in te leveren. Dat laat Boots de twee
Duitse soldaten die een paar broden bij hem willen kopen
ook merken. Ze moeten een gulden betalen met 'Brotmarken', maar omdat ze dat niet hebben zegt hij "dan is
het f 10 zonder bon". Maar hij moet het wel geven als ze
behoorlijk kwaad worden. Ze schreeuwen ‘‘Du bist ein
Schwarzhdndler" en een soldaat wijst naar zijn revolver en
zegt "Das sind unsere Brotmarken".
Na de oorlog weer zelfstandig bakken
In mei 1945 is Nederland weer vrij en de bakkers wil
len graag weer zelfstandig bakken. Maar het hele land
moet nog op gang komen en er zijn nog geen steenkolen.
Bakker Kobus van der Zei, die een paar huizen verder zit,
weet een oplossing. Zijn vader is boswachter in Schoorl
en die mag het losse hout en takken uit de bossen ha
len. Van der Zei wil wel samenwerken met Boots en met
een grote vlet halen ze elke vrijdag het hout op. Kloetend
heen naar Schoorldam, met een handkar het hout uit
het bos halen en kloetend terug met de hoog opgeladen
schuit. Zo kunnen ze samen weer zelfstandig bakken. Na
een jaar komt de brandstofvoorziening redelijk op gang
en kan Boots verder alleen bakken. De firma Eecen in
Oudkarspel kan zorgen voor de nodige aanvulling met
gratis af te halen houtmot. Dat gaat in grote juten zakken
en de volle schuit wordt achter het huis gelegd.
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Dat scheelt een behoorlijk stuk varen t.o.v. Schoorl.
"Alleen in de zomer was het wel eens moeilijk, dan lag de sloot
vol met een dikke laag kroos en daar kon je met geen mogelijk
heid door komen. Dan moesten wij langs de oostkant naar de
kleine sluis in Noord-Scharwoude via het kanaal door de grote
sluis en over "het Waardje" naar de fa. Eecen. Dat was ook niet
zo eenvoudig want het "Waardje" was erg diep en we moesten
dicht langs de kant blijven varen anders konden we met de kloet
niet meer op de grond komen. Eén keer is het fout gegaan, er
stond een harde wind en op het moment dat we terug gingen
met die schuit hoog opgeladen met zakken mot, kon ik hem niet
meer aan de kant houden, wij dreven a f naar het midden. Goede
raad was duur, wij waren met z'n tweeën, Piet Korver en ik.
Er zat niets anders op dan de kleren uit trekken en te water
gaan. Zo hebben we al zwemmende de schuit weer naar de wal
kunnen duwen en konden we verder kloeten. Het was wel avon
tuurlijk." (uit: 'Mijn verhaal, mijn leven’, blz. 39 en 40, door
C. Boots)
Van bakker naar ijsbereider
Na de oorlog komt er aan de ene kant een heel goed be
richt. Het Noodfonds van de Bakkersbond wordt opge
heven, want er komen toch geen nieuwe schadegevallen
bij. Het geld dat over is gaat naar de getroffen bakkers,
waardoor Boots ineens zijn renteloos krediet als geschon
ken mag beschouwen. Aan de andere kant raakt het meel
van de bon en dat is geen gunstig bericht. Veel Langedijkers pakken hun oude gewoonte weer op om zelf hun
brood te bakken. Ze kopen wel beschuit, roggebrood of
een paar kadetjes, maar de broodomzet loopt enorm te
rug. Er moet wat gebeuren om te blijven bestaan. Zoe
kend naar een oplossing komt het idee bij hem op om
ijs te gaan maken, dat trok hem altijd al aan. Hij koopt
een klein ijsmachientje dat met de hand moet worden be
diend. Voor privégebruik goed te doen en het gezin heeft
er veel plezier van. De buurtkinderen trouwens ook, de
kinderen verderop ook e n . . . . er komt een klacht van an
dere ijsverkopers en hij krijgt politiebezoek: heeft hij wel
een vergunning? Nee, geeft hij toe, en er zit niets anders

Bakker Boots opent
Zaterdag zijn nieuwe zaak
Het is steeds weer een genoegen de
opening van een nieuwe zaak te kun
nen melden. Immers, dit getuigt altijd
van ondernemingslust.
A.s. Zaterdag opent de heer Boots
zijn nieuwe verbouwde zaak in ZuidScharwoude. Een keurige winkel, waar
in een zeer grote sortering chocolade,
bonbons, drups, biscuits, koek, gebak,
limonades, likeuren, wijnen enz. Het
smaakvolle interieur met moderne T .L.
verlichting geeft wel gelegenheid om
alle artikelen ten volle tot hun recht te
laten komen. Achter de winkel heeft
de heer Boots een mooie inrichting voor
de verkoop van ijs. De ijs-afnemers
gaan niet door de winkel, maar kun
nen dit veel begeerde artikel buiten,
aan de noordkant van de winkel be
komen.
W ij wensen de heer Boots in zijn
nieuwe zaak veel succes toe.
In 'Ons Weekblad' van 16 juni 1950
op dan te stoppen. Hij vraagt die vergunning daarna aan,
maar de benodigde suiker is nog op de bon en hij krijgt
de vergunning niet. In 1948 komt er een nieuwe kans: de
suiker gaat van de bon en hij vraagt direct opnieuw de
vergunning aan. Nu mag het wel en hij koopt een nieuwe
ijsmachine.
Maar de vergunning is voorlopig en voor twee jaar
met de voorwaarde: in die tijd moet hij het vakdiploma
ijsbereiden halen. Dat lukt in 1950, zodat met deze per
manente vergunning Langedijk definitief verzekerd is
van zijn ijs.

Vernieuwde winkelinterieur van de bakkerswinkel

Boots met zijn ijsmachine

12

Oktober 2013

Een ijssie halen bij Boots

Situatie voor 1950

Situatie vanaf 1950, met de voorgevel bijna
twee meter naar achteren

Om niets aan het toeval over te laten wil hij ook zijn bak
kerswinkel moderniseren. Zijn nabijgelegen concurren
ten hebben dat al gedaan en hij kan niet achterblijven.
Hij vraagt bij de gemeente een bouwvergunning aan en
die wil graag meewerken. De Dorpsstraat moet namelijk
nodig worden verbreed, dus of hij zijn winkel niet bij
na twee meter achteruit wil plaatsen? Dat wordt wel een
geheel nieuwe voorgevel, maar een deel van die kosten
kan in dat geval worden vergoed. Dat gebeurt, en zo zien
we in 1950 de opening van de vernieuwde bakkerswinkel
die een kleine twee meter verder van de weg is gezet.

deze verkoop alle klanten contant betalen, tot de kleine
kinderen aan toe die hun zondagsgeld komen besteden.
Dat zijn de middenstanders in Langedijk bepaald niet ge
wend. Veel mensen laten de boodschappen 'opskroive'
en betalen achteraf, op zaterdag of maandag. Op zondag
gaan er altijd een paar uur heen met het schrijven van
de rekeningen. Als de kool weinig waard is, wordt dat
achteraf betalen soms een hele lange periode. De mid
denstand lijdt in Langedijk altijd mee als tuinders weinig
verdienen.

Achter de winkel is er nog een vertrek waar de ijsmachi
ne staat. Daar is in de muur aan de noordkant een apart
loket, waar via de steeg de klanten hun ijs kunnen bestel
len. Ze hoeven dan niet door de winkel zelf te lopen.
IJsverkoop blijkt schot in de roos
Boots weet niet wat hij meemaakt met zijn ijsverkoop. Is
het door de mooie opbouw van 5, 10, 15, 20 en 25 cent,
waardoor voor iedereen wel een ijsje te koop is? Komt
het door de mooie ligging in het centrum van Langedijk?
Vanaf de zuidpunt van de Dijk in Broek of de noordpunt
van Oudkarspel ligt de winkel ongeveer even ver. Of is
zijn ijs gewoon heel erg lekker? Het zal vast allemaal een
rol hebben gespeeld, want zijn ijs wordt goed verkocht.
Wie geen ijs wil, kan er ook snoep kopen en natuurlijk
kan het ook allebei. Het is een welkome aanvulling op
de inkomsten van de bakkerij. Het allermooiste is dat bij

Boots (links) in zijn ijssalon in Zuid-Scharwoude,
zoon Kees in het midden en hulp Tini Tromp rechts
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De ijsverkoop loopt dus goed, maar de kosten voor de
vernieuwde bakkerswinkel komen er niet uit. De Langedijkers komen te weinig in de winkel, want waarom
zou je brood halen als het thuis wordt bezorgd? Na een
paar jaar besluit hij daarom de bakkerswinkel om te bou-

M et de P A A S D A G E N

openen w ij w ederom ons

Portiers ijs
5 - 10 - 15 - 20 - 25 cent
Ijs m et slagroom
15 - 25 cent
C h ocoto p p ers
15 cen t
V o o r diegenen die eens rustig
w ij nu ook een

w illen zitten, h ebben

ijssalon met een g e ze llig zitje
Gratis ijs voor kinderen bij de opening rond Pasen
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Advertentie in 'Ons Weekblad', 3 april 1953

Als oudste uit een gezin van acht kinderen weet zij van
aanpakken en heeft de ijsverkoop ook goed onder de knie.
Na een jaar trouwen ze en krijgen nog drie kinderen.
Boots' ijs wordt een begrip
Heel Langedijk weet langzamerhand de weg te vinden
naar de lekkernijen van Boots. Volgens een vast ritme is
elk jaar de opening rond de Paasdagen en blijft de winkel
elke dag open. In de stillere tijd van oktober en novem
ber wordt dat alleen zaterdag en zondag open en daarna
weer dicht tot de Paasdagen.

wen tot een echte ijssalon met tafels en stoelen. Daar kun
je gezellig zittend ook sorbets en ijscoupes krijgen. In
Die opening rond Pasen is voor kinderen altijd een feest.
1953 opent hij zijn ijsbuffet en het loopt geweldig. Leuk
Royaal wordt de opening voor hen gevierd met een gratis
natuurlijk dat de omzet met sprongen omhoog gaat,
ijsje. Zij laten zo'n kans niet voorbij gaan en drommen
maar hij werkt op deze manier zeven dagen per week!
dan samen in de steeg tot het loket open gaat.
Zes dagen in zijn bakkerij plus de avonden en de gehele
Omdat de ijsmachine overcapaciteit heeft, staan er ijs
drukke zondag in de ijssalon.
karren klaar voor wederverkopers die het ijs in de regio
Na een paar jaar neemt hij daarom een kordate beslissing:
kunnen uitventen.
hij verkoopt zijn klantenwijk aan bakker
Kuin en vertrouwt verder volledig op zijn
ijsverkoop. De bakkerij wordt nu geheel in
gericht om ijs te bereiden en er ijswagens in
te stallen. Het wordt een heel nieuw bestaan:
niet meer 05.00 uur opstaan, geen gezeur
met pofklanten, geen klantenadministratie
en 's avonds de opbrengst van de hele dag
direct in de kassa. Nee, van deze beslissing
heeft hij nooit spijt gehad!
Juist nu hij zo succesvol is met zijn
ijsverkoop, maakt hij privé een moeilijke tijd
door. Zijn vrouw Gré blijkt ernstig ziek te zijn.
Het gezin met vier opgroeiende zoons krijgt
het zwaar. Na haar overlijden in januari 1954
probeert Boots met huishoudsters het gezin
draaiende te houden. De echte oplossing
komt als hij zijn overbuurvrouw Marie Bier
steker, die net weduwe is geworden, voor de
huishouding vraagt. Ze blijken het buitenge
Wederverkoper Piet Aardema uit Broek op Langedijk,
woon goed met elkaar te kunnen vinden.
die de ijskar bij het venten door een pony laat trekken
14
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Sluiting
Tientallen jaren draait de
ijssalon succesvol en raakt
verankerd in het collectie
ve geheugen van Langedijkers. Door de toenemende
welvaart komen er genoeg
klanten om een goede
omzet te garanderen. Tot
het jaar 1978. Een opvol
ger is er niet en Boots vindt
het dan mooi geweest
na het vele werken. Tijd
om met de caravan samen
met zijn vrouw vele reizen
te maken. In een adver
tentie in het Langedijker
Weekblad kondigt hij of
ficieel de sluiting aan per
1 februari 1978.

IJsverkoop op de kermis
Tot ver in de omtrek raken de mensen bekend met het ijs
van Boots. Met de aanschaf van een verkoopwagen, die
op markten en kermissen kan staan, wordt de omzet nog
weer hoger.
Het ijsje van 5 cent wordt vooral bij kinderen een begrip.
Met het weinige zondagsgeld kan er dan naast ijs nog
wat snoep worden gekocht. Zelfs op de kermis bezong
een muziekduo op zijn westfries grappenderwijs dat ijsje
van vijf cent:

Opheffing
W ij d elen U m ed e, d a t wij m et 1 feb ru a ri
o n ze IJSSALON voorgoed hebben gesloten.
W ij d a n k e n ied ereen voor het vertrouw en d a t
wij al d ie ja r e n van U h e b b e n geh ad .

fam. C. Boots
Zuid-Scharwoude

Advertentie in 'Langedijker Weekblad', 3 februari 1978
Twei oissies van voif,
tzvei oissies van voif
ien voor mezellef en ien
voor me zvoif
twei oissies van voif

Een tijdperk in de Langedijker historie wordt afgesloten.
Hopelijk komen de herinneringen over dat tijdperk bij
velen weer boven bij het lezen van dit verhaal. Herinne
ringen met dat feestelijke gevoel van een ijsje in je hand
in een hoorntje, al was het maar van vijf cent.
Bronnen:
Interview met Cornelis Boots
Boekje 'Mijn verhaal, mijn leven’, door C. Boots
'Ons Weekblad' en 'Langedijker Weekblad'
Foto-album fam ilie Boots
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Toen was dat aan die kant het begin van
de eerste bebouwing vanaf de Koedijker vlotbrug. Bij de vlotbrug was ook de
tramsplitsing. De tram die vanaf Alkmaar
kwam splitste naar Bergen én over de ka
naaldijk voor deze 3 huizen langs naar
Schoorl, Schoorldam en Warmenbuizen.
Een ietsje benoorden de Koedijker vlot
brug aan de Berger kant was nog een
los- en laadplaats gemaakt, hier werden
o.a. de bakstenen en zandstenen van de
Berger Steen Fabriek verscheept.

Opa Oud woonde in de middelste wo
ning. Het was een 1-kamer woning, de ka
Mijn vader Hendrik Oud, bij Hart Zuurkool, mei 1965.
chel in de huiskamer, 2 dubbele bedsteden
Hij is dan 50 jaar beurtvaarder.
met een kast ertussen. De 2 onderste en 1
bovenbedstee voor 6 kinderen. De ande
Al enige tijd liep ik er over te peinzen om wat op te
re bovenbedstee was voor de ouders met een krib voor
schrijven over het verleden van mijn vader.
de jongste telg. Dit was toch wel een heel moeilijke tijd.
Mensen, met wie ik zo terloops daarover een gesprek
Geen stromend water (alleen als het regende) en geen
heb gehad, wilden wel meer weten over deze man. Het
stroom. Achter het huis is later nog een stuk loods aan
zal dus gaan over de heer Hendrik Oud Gzn, beurt
gebouwd. Achter de loods was een grote ronde betonbak
schipper te Oudkarspel. Hij vervoerde goederen tussen
voor opvang van het hemelwater. De plee (w.c.) was bui
Langedijk, de Zaanstreek en Amsterdam.
ten, dichtbij de ingangdeur, een houten geval boven een
Ik ben Klaas Oud, de derde en jongste zoon van
stinkend slootje. Het was al met al geen pretje.
Hendrik Oud. Ik ben geboren in Oudkarspel op 29 juli
Opa was loswerkman bij de boer, sloten en kanten op
1924 en ben nu dus 89 jaar.
knappen en dergelijke. Hij kreeg ook
weleens wat toegestopt, bij voorbeeld
Opa Gerrit Oud
wat vleeswaren, zoals een biggetje of
Dan wil ik eerst nog wat vertellen
een schaap. Als het er wat vreemd
over mijn grootvader, opa Gerrit
uitzag werd het een nachtje in stro
Oud, datgene wat ik weet en mij is
mend water van het kanaal gehangen
verteld.
om wat bij te kleuren. Vervolgens
klaargemaakt, gerookt aan het spit in
Opa Gerrit Oud, geboren in 1860,
de schoorsteen en dan opgegeten.
kwam uit Driehuizen in de Scher
Verder mollen vangen, velletjes
mer. Zijn vrouw Jobje Jansje Koning
drogen, spannen en verkopen voor
kwam uit Oudorp, haar heb ik niet
10 cent per stuk. Ook bermen maaien,
gekend. Zij hebben gewoond in een
het gras hiervan werd als een hooihuisje aan het Noordhollands Ka
klamp achter op het kleine erf opge
naal, aan de kant van de gemeen
slagen en weer verkocht. De laatste
te Bergen. Er zijn negen kinderen
levensjaren was opoe gedeeltelijk
geboren op deze plek, mijn vader
verlamd, ze werd 's morgens zowel
Hendrik was nummer zes. Van de
als 's avonds geholpen door opa.
negen kinderen zijn er vier erg vroeg
Ondanks alle moeilijkheden hield hij
overleden. Dit huisje weet ik mij nog
alles nog netjes bij in en om het huis,
goed te herinneren. Mijn vader Hen
dit was toch wel regel.
drik Oud is dus een Bergenaar van
afkomst. Er waren 3 woningen aan
Mijn opa Gerrit Oud, ongeveer 75 jaar,
Toen het rijwielpad aan de Kanaaldijk
het kanaal aan de kant van Bergen,
voor zijn huisje aan de Kanaaldijk
werd aangelegd, werd het eerste huis
de middelste was van opa Gerrit.
nummer 53 te Bergen
gesloopt. Iets naar achter in het land
16
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kwam een nieuwe woning. De schuur van het eerste
huis bleef, maar het huis van opa moest weg. Mijn
vader Hendrik heeft dit gesloopt en de afbraak met
het m/s 'Het Vertrouwen' naar Oudkarspel afgevoerd. Opa werd ondergebracht bij zijn dochter in
Beverwijk. Het derde huis mocht blijven, later is dit
ook gesloopt. Nu is alles weg, ook de trambaan. Dit
is een afgesloten tijdperk.
Vader Hendrik Oud Gzn
Zodoende ga ik weer beginnen hoe het Hendrik
Oud Gzn. verging. Hoe was zijn levensweg? Hij
ging werken bij een boer in Koedijk tegen kost, kle
ding en inwoning. Dit was gauw over. Vader vertel
de: "Kleding heb ik nooit gezien, het eten was weinig en
niet te pruimen". Hij heeft daarna nog verschillende
baantjes gehad. Hij was knecht geweest op een zeilschuit bij ene Leyen of van Leyen in Oudorp. Ook aan
het wiel gedraaid bij de overhaal achter de Zeswielensluis om bootjes over te brengen vanaf Sint Pancras naar
Alkmaar. Nog gevaren als schippersknecht bij Arie
de Waard op het motorschip de 'Eendracht' in ZuidScharwoude. Hij mocht hem als proef opvolgen maar dat
wilde hij niet op zich nemen. Hij voelde zich te jong en
niet bekwaam daarvoor. Hij trouwde wel jong, in 1914,
met Aaltje Stam uit Heerhugowaard. Hij ontmoette haar
in Koedijk, zij was daar in dienst bij een veehouder als
boerenmeid. Ze gingen in Zuid-Scharwoude wonen in
het kleine huisje van Jacet en in de oude scheerwinkel
van kapper Benschop (met een klein trapje omhoog).

Hendrik Oud met de handkar in Zuid-Scharwoude,
even ten zuiden van de Kromme Brug

De trekschuit van vader in Koedijk, ongeveer 1916
Mijn oudste broer Gerrit is in 1915 geboren in Zuid-Schar
woude in een stolpboerderij. Die werd toen door 3 ge
zinnen bewoond en stond ten noorden van de 'Twuijko'
melkhandel. Daarna was er een verhuizing naar Koedijk
waar mijn broer Jan in 1916 werd geboren. Zij hebben ge
woond in een oude woning aan het noordeinde, waar nu
zo ongeveer Wiko Staalbouw is gevestigd.
Vader Hendrik was in contact gekomen met Jan de
Groot, de trekschuitschipper van Koedijk naar Alkmaar.
Deze trekschuitdienst was te koop en vader Hendrik
wilde deze wel kopen. Er werd wat onderhandeld, maar
vader had geen geld. Jan de Groot zei zoiets van: "Maar
Hendrik dat kan je toch nooit betalen". Vader zag er wel
wat in en nam de dienst over, inclusief een oude trek
schuit met tuig en zeer waarschijnlijk een trekpaard. De
trekschuit was zo oud dat er een stalen trekschuit werd
aangeschaft van schipper Vorst uit Krabbendam. Bij de
houten schuit trapten de koeien zowat door het vlak.

Vader rechts, tijdens de mobilisatie van 1914-1918
Oktober 2013

17

Beurtschipper Hendrik Oud

Moeilijke periode
Toen kwam de ellende. Vader werd opgeroepen voor de
mobilisatie in 1914-1918, moeder moest zich maar zien te
redden. Moeder ging langs het kanaal mee als er gevaren
moest worden, in weer en wind en in verwachting van
Jan.'s Morgens moest ze soms de knecht nog wekken en
het paard optuigen. Het was erg zwaar. In zijn diensttijd
verkocht vader Kwatta-repen onder zijn kornuiten als
bijverdienste.
Aan deze ellende kwam ook weer een einde. Vader
kwam ongeschonden uit dienst. Begin augustus 1918
was er echter een familiedrama geweest in het gezin van
zijn negen jaar oudere broer Klaas Oud Gzn in Oudkar
spel. Klaas onderhield een beurtdienst op Zaanstreek en
Amsterdam met het motorschip 'Het Vertrouwen',
21 ton. In de mobilisatietijd 1914-1918 werd vanwege de
olieschaarste gebruik gemaakt van een stoomsleepboot.
Ook mijn oom Klaas Oud maakte daar gebruik van.
Bij 't Schouw in Akersloot is zijn zoon Jaap overboord ge
vallen. Oom Klaas, die goed kon zwemmen, heeft hem
gered, maar is zelf verdronken.

Verdronken MJ de reddlnc r»n een kind.
ATjKMAAR, 6 A ur. GiBtermiddaK 5 u u r viel
het kind van den sch ip per Oud, van Oud-Karspel, nabij de A lk m aarderm eer in het N-H.
K an aal. Dc schipper, die te w ater sprong, wist
het kind te bereiken, w aardoor het nog gered
kon worden. Zelf miste hij de k ra ch t om een
toegestoken vaarboom te grijpen en hij zon£
in de diepte. Hij werd m et de d reg opgehaald,
doch het gelukte den dokter n iet om de levens
geesten op te wokken.

Bericht in de Telegraaf van 7 augustus 1918

De opvolger was G. Kooij uit Noord-Scharwoude.
G. Kooij heeft 2 motorschuiten laten bouwen. In 1908 m/s
'Het Vertrouwen' bij scheepswerf P. de Wit te Broek op
Langendijk, groot 21 ton met 14 PK Heesen petroleummotor. In 1912 nog m/s 'Het Vertrouwen II' bij scheeps
werf Bakker & Kuiper te Schoorldam, groot 22 ton, ook
met een 14 PK Heesen petroleum motor. Het eerste werd
gebruikt door ome Klaas, de dienst werd daarmee uitge
voerd. Er was nog wat af te betalen aan G. Kooij, zodat
vader weer met schuld begon.
Vader zelfstandig verder
Vader begon dus met een schuldenlast in de Fa. K. Oud.
Dit is allemaal opgelost. Er was veel werk voorhanden
zodat hij een groter vrachtschip wilde, een 40-tonner met
hijstuig. De Zeswielensluis was verlengd dus was er de
mogelijkheid om met een schip van 22 a 23 meter lang
in Langedijk te komen. Er was nog iets af te rekenen met
de machinefabrikant Heesen in Amsterdam. Deze fabri
kant wilde een nieuw soort motor aan de man brengen,
zo gebeurde het dat BA. Heesen een aanbod deed om
zo'n nieuw schip te laten bouwen. Uiteraard met zijn
22 P.K. middeldruk, 4 tact, gasoliemotor uitgerust, deze
in huurkoop over te doen aan Hendrik Oud. Dit was
weer een hele opgaaf. Moeder Aaltje was niet erg enthou
siast, ze vroeg zich af hoe moet je dit allemaal betalen.
De oude schuld was nog niet eens afbetaald en dan komt
dit er weer bij. Ze zei dan ook: "Denk maar niet dat je met
mosselenschelpen kan betalen". Vader zei toen: "Ik heb heel
veel werk, het komt wel in orde". In de herfst van 1924 is de
'Vertrouwen II' te water gelaten, hij kwam in de vaart op
de dienst naar Amsterdam.
Bij de bouw van dit schip werd waargenomen dat het
vlak wat zwaarder moest zijn, geen 3 mm. maar eigenlijk
4 of 5 mm. Het werd uiteindelijk 4 mm. De luikenkap was
ook niet geschikt voor het zware vervoer, die is veel later
door zwaardere vervangen.
Willem Bos, de dorpssmid uit Noord-Scharwoude, een

Tante Marie Oud-Metselaar bleef achter met 3 jonge
kinderen, Gerrit, Jaap en Piet, en een
beurtdienst.
Vader ging een zakelijke overeen
komst aan met zijn schoonzuster,
onder de naam Fa. K. Oud. Om deze
overeenkomst sluitend te maken
moest nog wel het één en ander ge
regeld worden, want vader Hendrik
moest rekening houden met zijn
eigen gezin met 2 kleine kinderen
en de weduwe K. Oud met 3 jonge
kinderen.
De dienst te Koedijk werd overge
nomen door de Gebr. Lugtigheid, de
brandstoffenhandel. De dienst 'Het
Vertrouwen' was in het verleden op
gezet door Gam Rus met een zeiltjalkje,
Gam Rus maakt een proefvaart met zijn tjalkje met nieuwe motor.
Hij begon met dit tjalkje de beurtdienst.
deze is later met een motor uitgerust.
18
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De pijl geeft aan waar het gezin woonde, aan de
linkerkant van dit dubbele woonhuis. Het ruime water
daarboven is het Barnewiel.

eerste klas vakman, heeft de schuit voorzien van een
5 mm. dikke luikenkap en een reling. Daarvoor had hij de
kleine schuit ook voorzien van een keurige nieuwe 5 mm.
luikenkap en een reling.
Er gebeurde wel wat (veel werk), maar met een enigszins
teruggaande tijd was het weleens moeilijk om alles draai
ende te houden. Inmiddels was de weduwe K. Oud te
ruggetreden en kwam het bedrijf in handen van Hendrik
Oud. Het gezin met vrouw en twee zonen (Gerrit en Jan)
kwam te wonen in het schippershuis bij het Barnewiel te
Oudkarspel.
De weduwe K. Oud verhuisde naar de Spoorstraat in
Noord-Scharwoude. Ze is op twee maart 1933 in 't Zand
overleden.
In 1924 ben ik in Oudkarspel geboren, in 1932 mijn zus
Johanna Alida (Jopie).
Het was een dubbel woonhuis waar ook mijn twee
oudste kinderen in 1954 en 1956 zijn geboren.

Foto bij café Centrum in Noord-Scharwoude,
tijdens de kermis in 1935.
Staande v.l.n.r. Gerrit Kleijn, visboer - Jan Smiers, drummer Margje Oud-Jongedijk (vrouw van Gerrit Oud) Gerrit Oud, uitbater
Daaronder v.l.n.r. Sjeffie, invaller-accordeonist Aaltje Oud-Stam (vrouw van Hendrik Oud) - Jopie Oud Klaas Oud - Hendrik Oud - Arie Bakker, accordeonist

1940-1945
Nog even terugkijken op de dertiger jaren. Van lieverlee
werd het wel allemaal moeilijker.
Dan krijgen we de bezettingsjaren, de oorlogstijd. Alles
kwam op de bon, oliën en vetten op toewijzing en moei
lijk verkrijgbaar. Mijn broer Jan Oud Hzn. voer met neef
A. van Leijen in het begin van deze jaren op de 'Ver
trouwen II'. Ze hadden bedacht, om wat olie uit te spa
ren, wij zetten de mast en giek overeind met een zeiltje
erbij, dan met een geladen schip op naar Amsterdam. Dit
liep faliekant verkeerd af, het schip ging ten onder op het
Alkmaardermeer. Er was teveel golfslag.

Café Centrum in Noord-Scharwoude gekocht
— NOORDSCHARWOUDE.
Naar wij vernemen is het café. eigendom en be
woond door den heer P. de Moe! alhier, in eigen
dom overgegaan aan den lieer G. Oud, alhier.
Bericht in de Schager Courant van 21 april 1934

Opmerkelijk is het feit dat vader Hendrik in 1934 in
Noord-Scharwoude een café heeft gekocht, namelijk
café Centrum aan de Dorpsstraat. Mijn broer Gerrit Oud
mocht dit beheren. Vader bleef altijd eigenaar, Gerrit was
zeg maar de uitbater. In 1955 werd het na verkoop aan
Joh. Vlug een Radio- en T.V.-handel en reparatiebedrijf.
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Het lichten van de 'Vertrouwen II' uit
het Alkmaardermeer in 1941.
Zittend op de plecht Gert Kramer Jzn., zoon
van Jan Kramer van de zuurkoolfabriek Kramer
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Jan en Arie konden zich staande houden tussen mast en
giek. Gelukkig heeft schipper W. Kwak ze opgehaald met
de visboot van Gebr. Dil uit Akersloot. De mannen waren
gered, maar met de boot was het een ramp, een grote cha
os. Fa. Witsen en Vis uit Alkmaar heeft in twee pogingen
het schip gelicht. Het schip naar de werf in Alkmaar, alles
schoonmaken, wat reparaties verricht, dan naar de ma
chinefabriek van Heesen in Amsterdam voor het klaar
maken van de motor. Vader was nog steeds aan Heesen
verbonden. Het kleine schip 'Het Vertrouwen' kwam
weer goed van pas, er werd volop mee gevaren. Tijdelijk
een schip gehuurd uit Uithoorn, m/s Cornelia van van
Elleswijk, schipper Kees de Kruijf. Zo gaat Hendrik Oud
weer verder. 'Vertrouwen II' komt weer in de vaart. In
middels waren er diverse gasgeneratoren voor auto- en
scheepsmotoren in de markt gekomen. In de 'Vertrouwen
II' is toen een antraciet gasgenerator
gebouwd, merk Heesen, dit paste zeer
goed bij de 4 tact Heesen kleppenmotor. De motor verbruikte VOL GAS, er
moest geen andere brandstof worden
toegevoegd, dit was niet mogelijk.
Schipper Oud was als enige aan de
Langedijk in bezit van zo'n generator.
De anderen moesten 10% gasolie toe
voegen.
De overheid droeg bij in de kosten van
aanschaf. Het klaarmaken van de ge
nerator gaf wel wat extra arbeid, maar
we hebben er dankbaar gebruik van
gemaakt. De oorlog zijn we er mee
doorgekomen. Spoedig daarna werd
er geen antraciet meer geleverd voor
de generator, de motor is weer terug
gebouwd om op gasolie te draaien, de
generator verwijderd.

Na de oorlog van varen naar rijden
Dan komt de naoorlogse tijd, alles herstelt zich weer.
De schulden waren na vele jaren afgelost, er was zelfs
nog een klein bedrag over.
Vader was tevreden. Op een zeker moment stond er in de
krant: te koop, autodienst vanaf Oude-Niedorp naar Purmerend-Amsterdam-Zaanstreek-Alkmaar v.v. Jan vroeg
aan vader: "Voelt u er wat voor om hier op a f te gaan? Het va
ren gaat achteruit en het wegverkeer is in opkomst." Jan wilde
wel wat meer weten, vader was iets te terughoudend. Jan
wilde ook niet graag een concurrent worden van vader,
als het hem zou lukken deze dienst te kopen.
Vader ging overstag, hij wist de koop van deze dienst
inclusief een oude 'Unie' vrachtauto rond te krijgen. Zo
werden de revenuen weer uitgegeven. Het saldo was
niet hoopgevend.

Vader Hendrik was een soort maat
schap aangegaan met zoon Jan. Dit was
voor korte tijd.
Jan Oud vaart hier op 'Het Vertrouwen', bij de brug van Piet de Vries,
Zelf werkte ik ook in het bedrijf. De op
timmerman te Zuid-Scharwoude (ongeveer 1934)
roep op dinsdag van het Arbeidsbureau
uit Alkmaar, tot melding voor de arbeidsinzet in Duitsland,
Er is toen besloten een firma te stichten met 3 firman
was ergens anders terecht gekomen. Toen de brief op don
ten, n.1. vader H. Oud met de twee zonen Jan en Klaas
derdag wel kwam was de oproepdatum al verstreken en ik
Oud, met de naam 'Expeditiebedrijf Het Vertrouwen Fa.
was met de boot in Amsterdam. De jongens waren vrijdag
H. Oud & Zonen' te Oudkarspel. Vader deed het schrijf
daaraanvolgend al op transport gezet naar Hannover.
werk, Jan ging autorijden en ik, Klaas, werd schipper
Bij navraag moest ik mij 's maandags daarop melden. De
op de 'Vertrouwen II'. De kleine schuit werd door een
zaterdag daarvoor kwam er bericht van het Binnenvaart
knecht bemand.
Bureau uit Den Haag dat de voedselvoorziening te water
was vrijgesteld van vordering naar Duitsland, 's Maandags
De gekochte vrachtautodienst was inclusief een wat
werd mij een Ausweis verstrekt, dit heb ik altijd gekoesterd.
oude Unie vrachtauto. Deze auto kon in stalling bij ga
Inmiddels was mijn plek op 'Het Vertrouwen' gekomen,
rage Hoogenboom in Oudkarspel, bij 'Gertje' dus. De
mijn metgezel was Jan Slink. Vader Oud had daar op ge
tweede auto, een Ford V8 legerauto, was iets groter uit
varen, maar hij had doordat hij in een verwarde staaldraad
gevallen. Die is enige tijd in stalling geweest in de schuur
stond, die werd aangetrokken, zijn been gebroken.
van S. Kuiper bij het spoorviaduct aan de Smuigelweg,
20
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richting de brug naar het Waarland, tot we onze eigen
stalling gereed hadden in Oudkarspel. De fa. Oud ging
nog even door. Omstreeks 1948 werd een beurtdienst op
gekocht van de heer Bokslag uit Schoorldam. Het schip
de 'Veehandel' bleef in handen van Bokslag, waar A. den
Das, de vorige eigenaar, nog partij in had. Wij kochten al
leen de vergunning tot het uitoefenen van een beurtvaart
Schoorldam vice versa Amsterdam en de Zaanstreek.
Daarna is een poging gedaan om een afhaal- en bestel
dienst vergunning te bemachtigen. Dit ging niet door,
teveel bezwaarschriften vanuit de concurrentie. Gelijk
daarop hebben wij een autolijndienst aangevraagd bij de
Rijksdienst van het wegverkeer van Schoorl naar Amster
dam. Waar was nu de concurrentie? Op deze aanvraag
kwamen helemaal geen bezwaarschriften. Eindresultaat
was dat wij een autolijndienst zoals aangevraagd moch
ten uitvoeren.
De tijd staat echter niet stil. Zoals vader Hendrik vroe
ger in de Langedijk met de handwagen de pakketjes enz.
rondbracht, gebeurde dit nu met de vrachtauto.
Inmiddels was er een oude stolpboerderij met voorhuis
opgekocht aan de dorpsstraat in Oudkarspel. In de stolp
was een kleine woning met een groentewinkel. Dit moch
ten wij eruit slopen en geschikt maken voor kantoor en
autostalling. Het voorhuis werd opgeknapt voor bewo
ning van Jan Oud Hzn. met zijn gezin. Zowel voor als
achter dit huis konden wij met het schip afmeren. Het
aantal auto's van de firma was uitgebreid. Wij waren

blij dat ze ook onderdak konden. Zelf wilde ik ook gaan
trouwen. Vader Hendrik, die een grote rol speelde in dit
geheel, kwam ter ore dat er een groot pand te koop was
in Zuid-Scharwoude. Uiteraard niet nieuw, zeg maar
oud. Een dubbel woonhuis met schuur en aangebouwd
dubbel woonhuis van klein formaat, d.w.z. 1 kamer met
boenhok/keuken, erg primitief. Het eerste huisje was uit
gesloopt, het tweede werd nog door een oude man be
woond. Dit pand is door ons gekocht.
Moeder Aaltje Oud vond dit heerlijk, zij had daar vroe
ger met genoegen in die buurt gewoond en Gerrit was
daar een huis zuidelijker .geboren. In Oudkarspel ging
het soms wat moeilijk, waarschijnlijk had ze het ook veel
te druk. Vergeet niet dat moeder Aaltje altijd voor ieder
een klaar stond. Zij nam geen blad voor de mond, heeft
veel betekend voor de familie Oud en heeft veel werk
verzet. Zij heeft helaas maar kort kunnen genieten van
deze overgang naar Zuid-Scharwoude. Dit genieten kan
wel beter als een kwelling omschreven worden, een jaar
van ellende, ze was al ziek. Op twee november 1952 is ze
overleden, precies twee maanden voor haar 62ste verjaar
dag. Ze kon helaas niet meer praten.
Zo schrijvende voort ben ik toch wel even afgedwaald,
wat betreft de persoon schipper Oud.
Vader bleef in de woning in Zuid-Scharwoude. Na ver
loop van tijd is hij in kennis gekomen met de weduwe
van N. v/d Abeele te Oudkarspel. Haar man was bij de
beschieting van een trein bij Halfweg door een Engels
vliegtuig in 1944 overleden. Hij is daar ingetrokken en
zij hebben 10 jaren
samengewoond.

De 'Guy'
vrachtauto,
met v.l.n.r.
Jan Oud aan
het stuur,
Klaas Oud
en vader
Hendrik Oud
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Plots kwam er weer een opleving. Er
kwam zoveel vracht te vervoeren van
klanten, zowel invoer en uitvoer, dat
wij het zelf niet konden bevaren. Het
gevolg was dat wij de Beurtbevrachting en/of de fa. van Schoorl en de heer
W. v/d Heerik hebben gehuurd om sa
men het werk uit te voeren.
In 1954 is bij de scheepswerf van
Bertus de Waal aan de Wuiversloot te
Noord-Scharwoude de 4 tact 22 PK
Heesenmotor vervangen voor een 2e
hands 2 tact 20 PK industriemotor met
waterinjectie. Dit voldeed goed. Wij
maakten 90 reizen in 30 weken naar
Amsterdam.
Voor zaadhandel 'Gebr. Bakker' nog
twee betonschuren opgehaald uit
Linksonder de betonnen schuren van zaadhandel 'Gebr. Bakker' aan
Noord-Brabant.
de Prekersloot in Noord-Scharwoude. In de verte zijn de duinen te zien.
Dit waren onderdelen voor een nog op
(Foto genomen vanaf de R.K. kerk)
te bouwen schuur. De eerste was uit
Hulst (bij Geldrop), de tweede uit OirVeranderingen
schot aan het Wilhelminakanaal. Het zand om de grond
Inmiddels is er veel veranderd in deze omgeving. Het
op te hogen voor de te bouwen schuren was door ons
vervoer werd daar ook bij betrokken.
al aangeleverd vanuit De Haukes, een klein dorpje
De oorlog 1940-1945 had zijn sporen nagelaten.
op Wieringen.
Het West-Friesche kanalenplan was bijna voltooid. De
verkaveling was in opkomst. De Langedijk als zodanig
Toen de verkaveling steeds verder optrok was er geen
werd ook beter bereikbaar, zowel per schip als per auto.
plaats meer voor de Langedijker vrachtschepen in de
De firma Oud heeft zich ook daarop moeten aanpassen.
Langedijker vaarwegen. Sommige schepen werden
Wij waren wel in bezit van twee aparte autolijndienst
verkocht en soms omgebouwd voor recreatie.
vergunningen vanaf Oudkarspel op Amsterdam. De
ene vergunning via Heerhugowaard, de andere via
Warmenhuizen en Schoorl.
Het lijndienstvervoer liep drastisch
achteruit. Aan deze lijndienst vergunnin
gen was ook ongeregeld vervoer gekop
peld en daar werd veelvuldig gebruik
van gemaakt.
De aansluiting bij het 'Alkmaars Vervoer
Centrum' heeft veel bijgedragen aan het
ongeregeld vervoer. Somtijds moest er
wel eens 1 of 2 auto's bij worden gehuurd.
Zelf hadden wij 4 vrachtauto's plus een
kleine bestelwagen.
Voor de twee vrachtschepen, 20 ton en
39 ton, waren vergunningen afgege
ven voor een geregelde dienst op de
Zaanstreek en Amsterdam. De ene vanaf
Langedijk, de andere vanaf Schoorldam.
Dit veranderde ook zodanig dat er werd
besloten het 20 ton scheepje te verkopen.
Het werd zo erg dat ook de andere schuit
50-jarig jubileum van vrachtvaarder Hendrik Oud in mei 1965.
voor de wal lag. Bootvervoer dat wel
V.l.n.r.: Rob Berkhout, Don Vossenaar, L. Broersen, jan Oud,
goed was gegaan stond even stil.
vader Hendrik Oud en Klaas Oud
22

Oktober 2013

Beurtschipper Hendrik Oud

M/s Morgenster 2 en Vertrouwen 3 kwamen vroeger niet
of misschien sporadisch aan de Langedijk. Ze waren iets
te breed voor de Zeswielensluis bij Alkmaar. Via de sluis
van Rustenburg, die breder was, was dit wel mogelijk.
Toen het West-Friesche kanalenplan bijna was voltooid
en de Zeswielensluis opgeruimd, kwamen deze schepen
wel naar de Langedijk. In Noord-Scharwoude is toen een
grote sluis gebouwd.
Einde van de firma Oud
Nu ga ik weer verder met mijn verhaal over mijn vader
Hendrik Oud. Van helemaal niks toch nog wat geworden.
Zoals al geschreven is, is vader de laatste 10 jaar van zijn
leven opgetrokken met mevrouw van de Abeele. Na een
leuk avondje van de kolfclub, begin oktober 1965, ging
hij rustig naar bed, gaf nog drie diepe zuchten en dat was
het einde. Waarschijnlijk een hartstilstand.
Dan word je wel met je neus op de feiten gedrukt. Vader
had zich wel uit de firma teruggetrokken, maar was nog
veel aanwezig. Dan kom je tot de ontdekking dat hij veel
voor je heeft betekend.

Ongeveer 1963, Hendrik Oud hij de brandstof/gasolie pomp
van de Fa. H. Oud & Zonen te Oudkarspel. Daar was onze
stalling en kantoorruimte met de woning van zoon Jan Oud,
schuin tegenover de zuurkoolfabriek van de firma Hart en Co.

Enkele schepen zijn nog aanwezig, geheel of gedeeltelijk
in originele staat.
De originele schepen zijn:
Een vrij groot vrachtschip de 'VARIATIE' van W. Leeg
water te Broek op Langedijk
De 'WESTFRIES', het door de familie Kamp overgedra
gen m/s aan de Broeker Veiling
De 'VERTROUWEN 3' van Hendrik Nico Oud Kzn. uit
Heerhugowaard
De omgebouwde, dus half originele, schepen zijn:
de 'AVONTUUR' van Piet Droog te Oudkarspel
De 'MORGENSTER II' van A. Tijm te Oudkarspel
De 'TRIO 4' van Ronald van Schoorl te Zuid-Scharwoude

De firma Oud had toen nog twee firmanten, Jan en Klaas
Oud. Dit ging nog enige tijd zo door. Op een zaterdag in
1979 was Jan op een bijeenkomst met collega's in de RAI
in Amsterdam, waar een gesprek ging over een eventuele
aan- of verkoop van een bedrijf. Men vroeg ook of de fir
ma Oud nog plannen had. Jan zijn antwoord was:"Och wij
zuillen wel verkopen als er een gegadigde is, die een goede prijs op
tafel legt". Men dacht wel iemand hiervoor te weten.
Jan ging daar verder niet op in en zegt terloops: "even de
boel rustig bekijken, de naam Stad
Alkmaar is nog niet genoemd, dan ga ik daar wel kijken".
Dit kwam de heer Schuurman van Expeditiebedrijf Stad
Alkmaar B.V. ter ore. Wij behoefden echter niet bij hem
te verschijnen, want de maandagmiddag daarop kwam
hij bij ons op bezoek. Met twee weken was de Fa. Oud
in zijn geheel met vier vrachtwagens overgenomen door
Stad Alkmaar B.V.
Er bleef over te verdelen: 1 kleine Ford bestelwagen,
1 luxe wagen, 1 dubbel woonhuis met schuur en 7 autoboxen, een woonhuis met kantoor en garagestalling voor
5 vrachtauto's.
Hier is het einde van de Firma H. Oud en Zn. uit
Oudkarspel.
Klaas Oud
Sint Pancras, juli 2013
Bronnen:
Fotoalbums fam ilie Oud
Herinneringen van Klaas en Jopie Oud
Artikelen uit de Schager Courant en de Telegraaf
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Hans de Graaf

.D e G e u s IB' O T L I W
Toen Cornelis de Geus in 1912 besloot om als zelfstandig metselaar aan de slag te gaan, legde hij daarmee het
fundament van een bloeiend bouwbedrijf. Dit bedrijf vierde in 2012 op grootse wijze het 100-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit jubileum verscheen er een boek met als titel '100 Jaar De Geus Bouw 1912-2012'.
Reden genoeg om bij het jubileum van dit oer Langedijker familiebedrijf stil te staan.
De oprichter
Cees (Cornelis) de Geus (1891-1974) werd in Oudkarspel
geboren als enige zoon van Pieter de Geus en Reinouwtje
Klein. In 1900 verhuisde het gezin naar Broek op Lange
dijk. Op 15 maart 1912, Cees is dan 21 jaar, neemt hij zijn
eerste metselklus aan. Dat was een woning aan de weg
naar Heerhugowaard, zoals de huidige Prins Hendrikka
de toen genoemd werd. Het metselwerk werd hem ge
gund voor een bedrag van fl. 847,50. De timmerman kreeg
fl. 1369, - en de schilder
fl. 179,45 , waarmee de
totale aanneemsom op
fl. 2395,95 kwam.

Aannemer en tuinder
Om in tijden dat er niets te metselen viel toch brood op
de plank te hebben, had Cees er nog een tuindersbedrijf
bij. Hij bleek een fijne neus te hebben voor de koolteelt en
de koolhandel.
Hij spreidde zijn risico en bouwde niet alleen kool in
Langedijk, maar ook in de Haarlemmermeer en later
in de Wieringermeer en in Breukelen. Ook het veilen
deed hij niet alleen in Broek
op Langedijk, maar ook in
Noord-Scharwoude en in
Warmenhuizen. Er zijn nog
kasboeken bewaard waarin
zowel de boekhouding van
het aannemersbedrijf als
die van de tuinderij staan.
In 1927 bouwde Cees een
nieuw woonhuis voor zich
zelf aan de Dijk 57 in Broek
op Langedijk. Dit lag mooi
aan het water, wat niet al
leen gemakkelijk was voor
de aanvoer van bouwmate
rialen, maar later ook voor
de kool. Hij heeft nooit een
auto gereden en had ook
geen telefoon. Alle trans
port ging dus per schuit
of per handkar en als hij
bouwmaterialen moest be
stellen ging hij daarvoor
op de fiets naar Alkmaar.
In de oorlogsjaren liep de
bouw sterk terug en was de
tuinderij zelfs de belangrijk
ste tak van het bedrijf.

Raadhuis
Zuid-Scharwoude
Cees had het vak ge
leerd bij C. Rutsen in
Zuid-Scharwoude en
heeft in 1908 vrijwel
zeker aan de bouw van
het nieuwe Raadhuis
in Zuid-Scharwoude
gewerkt. Dit is het nog
steeds bestaande pand,
dat werd gebouwd op
de plek van het oude
Raadhuis, dat na 300
jaar aan vervanging
toe was. Hoewel niet
de laagste inschrijver
werd het werk voor fl.
5050,- aan Rutsen ge
gund, dit dankzij een
bepaling bij de aan
besteding waarin was
geregeld dat een aan
nemer uit Zuid-Schar
woude de voorkeur
Cornelis (Cees) de Geus 1891 -1974
Cees en zijn vrouw kregen
zou krijgen, mits het
vier zoons van wie Pieter
verschil in de aanneemsom niet meer zou bedragen
(1914-1998) en Jan (Jan Cornelis) (1931) in het bedrijf
dan fl.100, -.
kwamen. Pieter kwam in 1929 in het bedrijf en bleef tot
1977. Jan begon in 1947 en bleef tot 1993 actief. Werden er
Het verschil bleek fl. 168, - te bedragen, maar toch werd
voor de oorlog voornamelijk woonhuizen gebouwd, na
het werk aan Rutsen gegund. De eerste steen werd op
de oorlog werden de projecten groter. Het ging het bedrijf
8 september 1908 gelegd en al op 30 december van
voor de wind en in 1947 stond er een netto bedrijfswinst
hetzelfde jaar werd het markante gebouw geopend.
van ruim fl. 10.000, - op de balans.
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De oorzaak van deze brand is officieel nooit helder ge
worden, maar het is zeker niet uitgesloten dat het is aan
gestoken. Onlangs heeft het bollengebouw van de ge
meente Langedijk een monumentale status gekregen en
ligt er een plan om er appartementen in te vestigen. Zo
krijgt een karakteristiek pand, dat belangrijk is geweest
in de historie van Langedijk, weer een nieuwe functie.
De veiling bleek een goede opdrachtgever te zijn, want in
1954 kreeg De Geus de opdracht om de nieuwe neerzetveiling achter de oude veiling te bouwen op de plek waar
nu het winkelcentrum staat.

De bouw van Dijk 57, het woonhuis voor Cees de Geus
Het Bollengebouw
Een grote en belangrijke klus was in 1948 de bouw van
het nieuwe bollengebouw. Het vorige gebouw, waarin
de Duitsers tijdens de oorlog auto's, benzine en stro op
sloegen, was op 12 november 1943 door brand verwoest.

Grotere projecten en expansie
In 1949 wordt het bedrijf op de huidige plek gevestigd.
In 1954 wordt de loods op de werf verbouwd en wordt
er voor de werf een dubbel woonhuis gebouwd. De
grote projecten binnen en buiten Langedijk volgen zich
in rap tempo op. Een paar belangrijke opdrachten in
Langedijk in die jaren waren in 1950 de bouw van 4 woon
huizen in Oudkarspel. In 1951 de bouw van de Christe
lijke Tuinbouwschool aan de Prinses Irenestraat in Broek
op Langedijk en de ULO school in Noord-Scharwoude.
Verder in dat jaar nog een gekoelde aardappelenop
slag aan de Zuiderdel te Broek op Langedijk. In 1953
bouwde De Geus in Oudkarspel een nieuwe sluis
met brug. In 1960 werd de neerzetveiling in NoordScharwoude gebouwd. In 1964 kwamen de eerste
grote klussen in Amsterdam met de bouw van 6 kleu
terscholen. Dat was het begin van de vele scholen die
De Geus later zou bouwen. In 1978 werd timmerfabriek
de Grotendorst opgericht.

Bouw van het nieuwe bollengebouw in 1948
Oktober 2013
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Het Bollengebouw, omstreeks 1957 (foto Hermann Möller)

Begin jaren 80 van de vorige eeuw waren door de
economische recessie, slechte tijden voor de bouw. In
1987 besloot de directie dan ook tot de oprichting van
de 'Exploitatie en Ontwikkeling Maatschappij BROLAN
B.V.'. Dit om minder afhankelijk van externe opdrachtge
vers te worden. Hiermee werd de regionale kennis van
de markt gekoppeld aan het bouwbedrijf. Hierdoor heeft
het bedrijf een sterkere positie in de bouwwereld gekre
gen. BROLAN ontwikkelde onder andere de winkels en
woningen in het plan Boomgaard te Zuid-Scharwoude
en verbouwde het oude gemeentehuis in Noord-Scharwoude tot winkels, kantoren en appartementen.
Maatschappelijk betrokken
De Geus heeft in de afgelopen 100 jaar niet alleen in steen
gebouwd, maar ook gebouwd aan de Langedijker ge
meenschap waarmee het bedrijf zo verbonden is. Toen
in 1985 na een ingrijpende verbouwing het vernieuwde
kantoor werd geopend, had de directie bedacht om de
Langedijker gemeenschap mee te laten delen in de feest
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vreugde. Het bedrijf schonk een substantieel bedrag aan
de gemeente Langedijk met het verzoek hiervoor een
passende bestemming te zoeken. Hierover ontstond een
flinke rel in de gemeenteraad, de PvdA fractie had hier
namelijk grote moeite mee. Hoewel de andere partijen in
de gemeenteraad er geen enkel probleem in zagen, werd
uiteindelijk afgezien van de gift en ging het geld naar de
Langedijker Oratoriumvereniging en Operettevereniging
Caecilia. In de loop der jaren konden verschillende sport
en muziekverenigingen in Langedijk op sponsoring van
De Geus rekenen.
Toekomst
De Geus Bouw is al 100 jaar een betrouwbare en innovatie
ve bouwer en inmiddels staat de vierde generatie aan het
roer van het familiebedrijf, dat geeft het vertrouwen dat
dit door en door Langedijker familebedrijf ook in de toe
komst een belangrijke werkgever in Langedijk zal blijven.
Bron: 100 jaar De Geus Bouw 1912-2012

Oktober 2013

Redactie

De

zangeres

Bij het samenstellen van de tentoonstelling over het werk
van fotograaf Hermann Möller kwamen we meerdere
keren foto's tegen waarop Jan Klinkert staat. Er waren
foto's bij van het Langedijker Cabaret, de operettevereniging Caecilia en ook een verlovingsfoto van Jan.

voor een plezierig avondje uit. Wie herinnert zich niet zijn
optreden samen met Gert Goudsblom als Arie en Guurtje
in dolkomische sketches in het Langedijker Cabaret?

Jan was een bekende figuur in de Langedijk door zijn
veelal hilarische vertolkingen van rollen in operettes en
cabaret-voorstellingen. Optredens van Jan stonden borg

Het zien van die foto's bracht ons in herinnering dat
onze oud-voorzitter Cor Oudendijk ooit een keer een
mooi stukje had geschreven over een gebeurtenis in
de zangcarrière van Jan, dat wij u hierbij niet willen
onthouden.

Sketch Arie en Guurtje. Rechts is Jan Klinkert

Operette

DE ZANGERES
Op Langedoik is de naam 'Jan Klinkert' altoid nag een naam die hoort boi de operette Caecilia en voorheen
't Langedoiker Cabaret. Hoeveel jare of Jan niet op 't teneêl staan heb, 't moete d'r over de voiftig weze.
Vanuit z'n operette achtergrond kon ie nagal d'rs gebruik make van meziek uit zo'n operette voor een onderdeel
van 't cabaret. Zinge kon ie allemachtig goed, bar hoog ok nag, dat Jan had voor een bepaalde gelegenheid
't Viljalied instudeerd.
Nou is dat lied oigelijk voor een vrouwestem, maar Jan redde dat best. Van z'n vrouw had ie een mooie blomde jurk
liend met halve mouwtjes. D'r kwamme nag wel een stel ruige onderarme en dito kuite onderuit, maar dat mocht
de buk niet rimpele. Een pruik op en goed schminkt deur kapper Kuit en Jan kon 't teneêl op.
Nou gave ze meistentoid een gratis uitvoering
voor de bejaarde uit 'Buitenzorg' in Oudkar
spel. En die mense genote altoid heel bar. Ok
deuze keer dat 'Jeanette Klinkert' op 't program
ma stond. De alderhoogste neute uit 't Viljalied
kwamme soepel de zaal in.
Prachtig, prachtig, vonde de mense 't. D'r werd
an 't end merakels lang klapt voor 'Jeanette'.
Op de voorste roi zoi op een gegeven moment
een bejaard manje teugen z'n buurman:
“'t Was een lullijke moid, maar ze kon ongaal zinge!"
Cor Oudendijk.

De ouwetjes genote bar
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Rens Valkonet

en dagje n a a r n e t stram.

v

a n

am perJum (
Thuis heb ik nog een schoe
nendoos vol kiekjes. Kiek
jes die mijn moeder heeft
gemaakt met haar 'zeepkistje'. Het zijn kiekjes uit de jaren
20 tot met de jaren 50 toen ik
zelf met fotograferen begon.
Allemaal familietaferelen die
aanleiding hebben gegeven
om vastgelegd te worden.
De firma Kodak heeft de rolfilm uitgevonden. Type 120 was geschikt voor het zeepkistje. Op de foto ziet u het bekende boxje. Het was een
eenvoudig apparaat: een fix-focus lens, een eenvoudige
sluiter van ongeveer 1/25 seconde, geen diafragma instel
ling: gewoon kiekjes maken. Op de foto zie je de 2 zoeker
tjes voor liggend en rechtopstaand beeld. Je moet daarin
wel goed turen met de kom van je hand erlangs om te zor
gen dat alles op de foto staat.
Mijn moeder noemde het steevast een 'sunlicht' kistje, ter
wijl ik, toen ik enigszins een wijsneus werd het een 'sunlight' kastje noemde. Ik heb haar nooit kunnen overtuigen.
Voor haar bleef het sunlicht. In de jaren 20 was er een acüe
van de Sunlight zeepblokken waarmee je een fotocamera
kon verdienen.
De familie de Wit
Lourens de Wit was mijn grootvader en woonde op het
huidige nummer 915 in Oudkarspel. Hij was getrouwd
met Elizabeth Wit uit de 'Morrebok' (de Moerbeek bij
Lutjewinkel). Opa de Wit had weer neven en nichten bij de
familie Kalverdijk, terwijl opoe de Wit weer familierelaües
had met de familie Brugman uit St. Maarten en Heerhugowaard. Een Westfries gezin dus. Zij hadden samen twee
kinderen: Jan de Wit en Grietje de Wit, mijn latere moeder.
Voor het huis zitten ze gezellig bij elkaar: Lou de Wit,
opoe de Wit en Dirk Kist, onze bierbottelaar op nr. 911,
met de Lou Bandy-strohoed. Helemaal links op de foto
achter het hek zit de vader van Lou de Wit, die woonde in
mijn latere geboortehuis op nr. 913. Deze foto is uit 1927.

Opa de Wit was tuinder en omstreeks 1930 had opa een
nieuwe motorboot aangeschaft. Hij staat hier trots met
z'n boot in onze oude diksloot achter het huis van zijn
ouders (op nr. 913).

De familie Valkonet
De genealogie van de familie Valkonet/Valkenet gaat
terug tot 1746. Verder terug zijn er geen betrouwbare
feiten naar verdere vertakkin
gen gevonden. Het idee is dat
onze naam terug te voeren zou
zijn naar Frankrijk. Tevergeefs
is nog naar verbindingen ge
zocht naar onder andere de
beroemde Franse beeldhou
wer Falconet, die werk heeft in
het Louvre. Deze beeldhouwer
heeft 12 jaar gewerkt in St. Petersburg aan de realisatie van
een indrukwekkend ruiter
standbeeld van Peter de Grote:
'De Bronzen Ruiter' (1782).
In Nederland bestaan er 2 takken in de stamboom die
door een verschrijving zijn ontstaan: Valkonet en Valke
net. Vroeger kwam het wel meer voor dat door verschrij
vingen namen veranderden waar meestal niets aan werd
gedaan. Een historisch voorbeeld is het ontstaan van de
naam Hitler. Zijn vader was een bastaard en heette aan
vankelijk Hiedler.
Een bekende journaliste bij Tros nieuws is Pauline Valke
net die als correspondente in Rome werkt.
Johan Theodoor Valkonet, mijn grootvader, was geboren in
1878 in Den Haag. Hij was de oudste van een gezin met 8
kinderen waarvan er 5 al op jonge leeftijd zijn gestorven.
Hij hield nog een broer (1879) en een zus (1882) over. (Zie 1)
Hij werd timmerman en via de Haagse connecties van
Sam Vis uit Oudkarspel kwam hij op jonge leeftijd in
Oudkarspel terecht. Vis was architect en had een tim-
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Een dagje naar het strand van Camperduin (1933)

merzaak. Hij woonde recht tegenover de boerderij van
Cees Langedijk op nr. 886. De vrouw van Sam Vis heette
Rempt en kwam uit de omgeving van Den Haag. Na een
paar jaren ging opa Valkonet werken als timmerman bij
de firma Eecen, waar hij tot zijn pensionering is gebleven.
Hij trouwde in Oudkarspel in 1903 met Geertje Stam. Zij
kregen 2 kinderen: een meisje, Frederika, en een jongen,
Johan Theodoor (mijn vader). Geertje Stam had een zus,
Dieuwertje, die getrouwd was met de melkboer Gerard
Zeeman. Op die manier is mijn familie weer gelinkt met
de familie Zeeman en Krijgsman uit de Langedijk.
Op deze feestelijke foto uit 1938 staan mijn grootouders.

Mijn vader heeft altijd een brede interesse gehad in de
sport. Hij voetbalde en was betrokken bij de oprichting
van DTS en hield zich jaren actief bezig met het motor
rijden. Met z'n Ariel motorfiets deed hij mee aan zoge
naamde sterritten. Betrouwbaarheidsritten op de motor
waarbij aan de hand van een routebeschrijving een be
paalde route op tijd moest worden gereden. Hij bezocht
de voetbalwedstrijden van de Olympische Spelen in 1928
in Amsterdam. Tot de zestiger jaren nog ging hij met
vrienden jaarlijks een paar dagen naar de TT-wedstrijden
in Assen. Ze overnachtten dan bij een boer ergens aan het
circuit. Dit was dan nog het oude lange circuit.
Deze foto is uit 1933. Joh Valkonet en Grietje de Wit heb
ben verkering en samen gaan ze op de motorfiets een
stukje rijden.

Varend naar het strand
In 1933 vonden de families de Wit en Valkonet het tijd om
de onderlinge banden te versterken. Ze besloten om ge
zamenlijk op een mooie zomerdag een dagje er op uit te
gaan naar het strand van Camperduin. Met de motorboot
van Lou de Wit, mijn opa. Zo gezegd, zo gedaan.
Het gezelschap scheepte zich vroeg in Oudkarspel in
en voer door het 'Ambacht' richting Warmenhuizen,
Krabbendam, waar het Noord-Hollands kanaal werd
overgestoken naar de Hargense Trekvaart. Aan het begin
daarvan kwam je aan in Hargen/Groet. Vervolgens ging
het gezelschap te voet door de duinen naar het strand
van Camperduin.
De Hargense Trekvaart werd destijds gebruikt ten behoe
ve van de zandafgraving van de duinen. Met trekpaar
den, karren en trekboten werd het zand vervoerd naar het
Noord-Hollands kanaal en vervolgens naar Amsterdam
om het Rokin te dempen. De paarden die bij deze werk
zaamheden het loodje hebben gelegd werden in een nol
(=duin) bij de zandafgraving begraven. Toen het zandtransport werd overgenomen door een treintje, werd op
die plek een kampeerterrein opgericht: de Paardenhemel.
Jaap Kos, een oud Langedijker, was de eerste eigenaar.
Het terrein bestaat nog steeds en is een van de oudste
kampeerterreinen in de gemeente Schoorl (nog van voor
de oorlog). Door de jaren heen hebben er allerlei illuste
re gasten gelogeerd als de familie van 't Reve (Karei en
Gerard), huisarts Dijkstra (de vader van Sjoukje), enz.
Lang is dit zandtransport van de zandafgraving nog
doorgegaan ten behoeve van de kalksteenfabriek in
Schoorldam. (Zie 2)
Op deze foto zien we dat het complete gezelschap is aan
gekomen in Hargen. Er wordt nog snel een foto genomen
voordat er naar het strand wordt gegaan. We zien van links
naar rechts: Joh Valkonet jr, Lou de Wit, nn, Grietje de Wit,
Lies Hart, Geertje Stam, Elizabeth de Wit, nn, Jan de Wit,
Klaas Kliffen, Joh. Valkonet sr en nn.
(nn zijn buren of kennissen, Lies Hart is de vrouw van Jan
de Wit die later woonden in het laatste huis van de Liefdelaan. Klaas Kliffen is getrouwd met Frederika Valkonet en
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Een dagje naar het strand van Camperduin (1933)

Enthousiast wordt er gezwaaid
met z'n zeepkistje en naar de
het strand.
Het moet een welbestede dag
naar mijn eigen ervaringen
vormen nog vaak herhaald is.

naar de fotograaf
achterblijvers op
zijn geweest, die
in verschillende

Rens Valkonet, Son. Augustus 2013.

woonde in de Laanweg. Frederika heeft de foto gemaakt).
Op de vorige foto zien we dat het gezelschap is aange
komen op het strand van Camperduin. De wisselcabines
kunnen gebruikt worden. Mijn vader links vooraan heeft
in zijn enthousiasme bij het pootje baden zich laten ver
rassen want zijn hele broek is nat. Hij is de enige die kon
zwemmen maar had blijkbaar z'n zwembroek vergeten
mee te nemen.
Van links naar rechts: Joh Valkonet jr, opoe de Wit, opa de
Wit, nn, opoe Valkonet, nn, opa Valkonet, nn, Lies Hart,
Jan de Wit. Mijn moeder heeft deze foto gemaakt.
Klaas Kliffen en Frederika Valkonet ontbreken. Zij zijn
waarschijnlijk koffie gaan drinken bij Jaap Kos van de
Paardenhemel, een oude kennis.
Het ultieme bad in de Noordzee bij Camperduin gaat op
deze foto (nog) niet verder dan kniehoogte.

Opmerkingen:
1. De zus van opa Valkonet (tante Marie) woonde in Den
Haag en was getrouwd met Jakob Jan Voogd uit Zaan
dam. Hij zat op de grote vaart. Het huwelijk werd in 1922
ontbonden. Zij hadden samen 1 zoon: Jan Voogd. Jan
Voogd was later getrouwd met Nel, onderwijzeres en zat
net als zijn vader ook op de grote vaart. Samen hadden ze
1 zoon: Skip Voogd, de kleinzoon van tante Marie.
Tijdens de 2e wereldoorlog kreeg tante Marie kort na
elkaar 2 berichten van het Rode Kruis. Het eerste was
dat haar ex-man was getorpedeerd op de Altantische
Oceaan en kort daarna dat haar zoon Jan ook was
getorpedeerd in de Indische wateren. Dat laatste was nog
pijnlijker voor haar. Tante Marie kwam met
regelmaat met Nel Voogd, haar schoondochter, en Skip
op bezoek bij haar broer in Oudkarspel.
Skip Voogd was van jongs af aan een groot kenner van de
popmuziek en werd later landelijk bekend als de
eerste Nederlandse DJ.

2. De gegevens over Schoorl komen uit het boekje:'
Hier schijnt de zon', Van Bernlef tot Reve.
Uitgave Conserve 2003. Verhalen van schrijvers
over Schoorl, Groet en Camperduin.
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Vorig jaar werd naar aanleiding van een opmerking
bij een van de gepubliceerde foto's op onze website
pbase.com contact gelegd met de heer Otto de Boer, uit
Haarlem. Kennelijk op zoek naar meer informatie over
zijn 'roots' was hij op onze site terecht gekomen. Hij
meldde dat hij in het bezit was van oude foto's van Broek
op Langedijk en verbond daaraan de vraag, of wij mis
schien belangstelling hadden om in het bezit van deze
foto's te komen. Ons antwoord was uiteraard positief.

• Een andere foto toont de aanvoer van (bloem)kool voor
transport per spoor. Het groentetransport per spoor
kwam in Broek op Langedijk in 1902 van de grond. Dus
is deze foto van na 1902.

Inmiddels hebben we 22 foto's toegezonden gekregen en
de kwaliteit is over het algemeen voortreffelijk. De foto's
zijn afkomstig uit de nalatenschap van zijn grootmoeder
Elise Catharina de Boer-van Bommel. De collectie bestaat
uit een bonte verzameling glasnegatieven, die hij inmid
dels (deels) heeft laten digitaliseren. De opnamen dateren
volgens Otto de Boer van eind 19e- begin 20eeeuw, gezien
het feit dat er o.a. foto's bij zijn uit Amsterdam die met
zekerheid te dateren zijn tussen 1898 en 1903.
Bij de foto's die wij hebben gekregen zijn er ook een aan
tal die zich wel globaal laten dateren.
• Zoisereenfotovande veiling in Br oek op Langedij k, waar
alleen nog de kooplieden en de afslager onder dak zitten.
Er bestaat een ansichtkaart uit 1908 (zie het fotoboekje
'Broek op Langedijk in oude ansichten') waar achter
beide gebouwtjes inmiddels een lighal is aangebouwd.
Dus is de betreffende foto van voor 1908.

Foto van de aanvoer van kool en bloemkool voor transport
per trein. Deze foto is van na 1902. Interessant is het om
te vernemen bij welke gelegenheid deze foto is genomen en
wie die ene dame is in de uitgebreide rij mannen
• Er zijn meer foto's waarvan de datum van opname wel
licht wel bij benadering te schatten is, maar waarvan
tot nu toe de kennis ontbreekt van de relevante achter
gronden. Er is bijvoorbeeld een foto van de zuurkoolfabriek 'De Eendracht', die in 1890
zou zijn gesticht door een drietal
Langedijkers, t.w. Arends, Kooy
en Kramer. Drie jaar later begon
Gerrit Kramer voor zichzelf en de
vraag is hoe lang 'De Eendracht'
onder Kramer nog deze naam
heeft gehad. Nader onderzoek
leverde op dat de foto in 1904 is
gemaakt.
• Een tweetal vrijwel identieke
foto's van bakkerij Weder, geno
men vanaf de Veilingbrug, laat
zien dat de foto's in ieder geval
niet van dezelfde datum zijn en
wellicht met grotere tussenpo
zen genomen zullen zijn.

Foto van de veiling met de toenmalige onderkomens voor de kooplieden en de afslager.
foto moet van 1908 dateren.
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Zo zijn er enkele onzekerheden
over het werkelijke tijdstip van
opname van elke foto, hetgeen ons
als historische vereniging natuur
lijk zeer interesseert. Dat neemt
niet weg dat het prachtige foto's
zijn die een mooi tijdsbeeld geven.
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Fotocollectie van Bommel

De toenmalige zuurkoolfabriek de Eendracht op een foto uit 1904. Op de plaats voor de fabriek werd kennelijk
later een pand gebouwd met in de gevel de aanduiding Kramer Zuurkool
Blijft de vraag wie de foto's heeft gemaakt en hoe ze in
de verzameling van Otto's grootmoeder terecht zijn
gekomen.
Familiehistorie
Grootmoeder Elise is op 11 juli 1877 in ZuidScharwoude geboren als dochter van Jan van Bommel
en Elise Catharina Böttcher. Zij is de jongste van de drie
dochters die Jan en Elise krijgen en de enige die over
blijft, omdat haar zusjes vroegtijdig overlijden. Jan van
Bommel heeft zijn enig overgebleven dochter een goede
opvoeding gegeven, waarin het haar aan niets ontbrak en
zij zich veelzijdig kon ontwikkelen. Het is in de familie
een bekend feit dat Elise zeer veel fotografeerde en foto's
maakte van veel verschillende onderwerpen. Het ligt dus
in de lijn der verwachting dat de foto's die wij hebben ge
kregen ook door haar zijn gemaakt. Volledige zekerheid
is er echter niet.
Te meer omdat het gezin van Jan en Elise begin 1880 van
Zuid-Scharwoude naar Andijk verhuist, waar Jan een no
tarispraktijk begint. Dochter Elise is dan nog geen drie
jaar oud. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat zij in haar
korte tijd in Zuid-Scharwoude enige binding met de Lan
gedijk zal hebben gekregen. Dat roept de vraag op waar
om zij dan toch die oude foto's van Broek op Langedijk
en Zuid-Scharwoude heeft verzameld. Zou zij, wellicht
op aanwijzing van haar vader, af en toe naar haar ge
boortedorp zijn teruggegaan om specifieke en pittoreske
aspecten ervan vast te leggen? Mogelijk.
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In dit verband is de geschiedenis van haar vader Jan van
Bommel in Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude wel
interessant, omdat hij in beide dorpen een voorname rol
heeft gespeeld. Jan van Bommel is een zoon van Arend
van Bommel, die vanaf 1842 huisarts was in Broek op
Langedijk. Hij was de oudste uit een gezin van 9 kinderen,
allemaal jongens, van Arend van Bommel en Margaretha Voormolen. Jan is in 1838 in Leerdam geboren, en
als 4-jarige met het gezin naar Broek op Langedijk geko
men. In 1864 wordt hij op 26-jarige leeftijd (!) burgemees
ter van Broek op Langedijk en in 1869 ook nog eens van
Zuid-Scharwoude. Hij blijft dat tot 1880, het jaar waarin
hij naar Andijk verhuist en daar een notarispraktijk ves
tigt. Daar overlijdt hij in 1909.
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de dorpen van
Langedijk een onuitwisbare indruk op Jan hebben ach
tergelaten, zodat hij zijn dochter er toe gebracht heeft om
met enige regelmaat terug te keren om ondermeer ken
merkende delen op de gevoelige plaat vast te leggen.
Ónmogelijk is dat niet. Van alle broers van Jan is er een,
Willem Anthony, die in Broek op Langedijk is blijven wo
nen, de rest is weggetrokken. Daarnaast zal vader Jan in
de loop van de tijd ongetwijfeld veel kennissen in Broek
op Langedijk en Zuid-Scharwoude hebben opgedaan.
Kortom een bezoekje aan haar geboortedorp bij tijd en
wijle is niet zo onwaarschijnlijk. Gevoegd bij haar hobby
en een verklaring lijkt gevonden. Het blijft echter gissen.
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Met instemming van Otto de Boer zal ik de collectie 'Van
Bommel' op onze foto-website (http://www.pbase.com/langedijk/roots) plaatsen, met de gegevens die we zover heb
ben kunnen achterhalen. Van meerdere foto's heb ik de
locatie kunnen vaststellen, maar van vele nog niet. Uw
hulp, zowel bij het herkennen van personen als het aan
wijzen van de precieze locaties, is welkom. Ook wanneer
u iets over de familie van Bommel kunt vertellen, horen
wij dat graag.

Toen ik van Otto de naam 'van Bommel' vernam, herin
nerde ik mij dat wij in ons archief enkele foto's hebben
waaraan de naam van 'van Bommel' is verbonden. Tot
dit contact met Otto de Boer zeiden die foto's mij niets.
Zo op het oog een willekeurig echtpaar, waarvan we wel
meer foto's bezitten en waarvan door gebrekkig beheer
of onbekende bron weinig of niets bekend is. Nu viel het
waarom van die foto's in ons archief op zijn plaats. Het
zijn foto's van het genoemde echtpaar, Jan van Bommel
en Elise Catharina Böttcher, en een foto van de grafzerk
met hun namen in Andijk.

Foto van bakkerij Weder,
genomen vanaf de Veilingbrug

Wederom een foto van
bakkerij Weder, genomen
vanaf een vrijwel identieke
plek, maar gezien de
nummering van de foto
kennelijk van later datum
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jan Swart, jarenlang voorzitter van de Vereniging van
Vrienden van het Poldermuseum in Heerhugowaard,
schreef enige jaren terug dit artikel voor de 'Overhaal',
het blad van de historische vereniging van Heerhu
gowaard. Hoewel dit verhaal bedoeld was voor de le
zers in Heerhugowaard, gaat het over Langedijk, zoals
de titel suggereert, en wel in het bijzonder over zijn
grootouders, opa Swart en opa Kuiper. Voor de ouderen
onder ons wellicht een feest van herkenning, want het
geeft een mooi beeld hoe het er vroeger in onze dorpen
aan toe ging. Bijzonder is wel het stukje over de open
bare verkopingen, omdat het een interessant inkijkje
geeft hoe vroeger een stukje land werd verhandeld en
hoe het fenomeen 'strijkgeld' daarbij een rol speelde,
met alle risico's van dien voor degenen die dachten bij
dergelijke gelegenheden wat te kunnen 'opstrijken'.
Met instemming van Jan Swart publiceren we hier
zijn verhaal:
Inmiddels behoor ik tot de laatste generatie die deze
streek nog in zijn oorspronkelijke toestand heeft gekend.
Mijn grootouders van vaders kant, opa en opoe Swart,
woonden in Zuid-Scharwoude. Zij vonden het schitterend
als mijn zus en ik (de enige kleinkinderen) een paar da
gen kwamen logeren en deden hun mogelijke best om het
ons zo goed mogelijk naar de zin te maken. "Opa, gaan we
duikers zoeken?", was veelal onze vraag. En opa nam dan

n

een schuitje mee van het werk. Hij was transporter bij de
groente- en aardappelexportfirma Slot & Bonnet. Hij zorg
de er daarbij voor, dat de door de firma gekochte kool, uien
en aardappelen per trein of auto naar de klanten vervoerd
konden worden. “We gaan Om de West", zei Opa.
Langedijkers spraken in die dagen (we spreken over het
eind van de jaren 30) over: "Om de West”, of “Om de Oost".
De benaming Duizend Eilandenrijk werd, zoals over het
algemeen bekend, ingevoerd in en na de oorlog, toen tij
dens de vele bombardementsvluchten naar Duitsland de
koers werd bepaald door het unieke landschap waar ze
overheen vlogen. In 1943 kregen wij, als opgroeiende tie
ners, te maken met het waterrijke gebied, doordat wij via
de toen hier en daar nog erg smalle Dorpsstraat naar de
ULO in Noord-Scharwoude (Dullemond) fietsten. Deze
school voor vervolgonderwijs was de enige school die
in de bezettingsjaren nog open was. Wat nu de Voorburggracht is, was destijds een vaarweg, die de gelegen
heid bood om met de koolschuit achter de huizen van
de Dorpsstraat te komen. Veel van deze huizen hadden
een koolboet (voor de bewaarkool) achter aan het huis
vast gebouwd.
Ik herinner me, dat er bepaalde periodes in het jaar wa
ren, waarin gedeeltes van deze vaart vol lagen met dikke
kroos en flap. Ook was duidelijk te merken als de uien
weinig geld opbracht. De vaart dreef dan vol met uien,
die soms een kwalijke geur verspreidde.

Luchtfoto van Zuid-Scharwoude van noord (onder) naar zuid (boven). Uiterst links de Kooger kerk.
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Luchtfoto van Zuid-Scharwoude van noord (rechts) naar zuid (links). Onderaan de foto de Kooger kerk met het kerkhof.

Kilometers kloeten
In die tijd was het 's morgens een ware uittocht van kloe
tende tuinders, die onderweg waren naar hun akkertje
om de West. Om dat te bereiken was soms niet zo erg een
voudig. Zo'n akkertje kon gauw een aantal kilometers
van huis liggen. Minder prettig was dat op regenachtige
dagen. Er stonden geen schuurtjes, of wat je tegenwoor
dig nogal eens ziet een oude caravan, op de akkers. Een
optrekje van aardappelkisten met een summier dakje
moest beschutting bieden voor de al te hevige regenbui
en. Jan Dekker had voor dat doel een eenvoudig bouwsel
gemaakt, waarvan het dak bestond uit, van huis meege
brachte, golfplaten. Op twee planken in het onderkomen
konden precies vier personen plaatsnemen. Op een war
me zomerdag was daar ineens die onweersbui. Zorgelijk
had Jan, die die dag vergezeld was door zijn zoon, naar
de lucht gekeken. "Het ziet er niet best uit Jacob. Er komt on
weer uit het oosten en dat gaat meestal hevig tekeer." Niet veel
later vielen de eerste spatten, die kort daarop overgingen
in een hevige plensbui.
Vader Jan en zoon Jacob zochten beschutting in hun
schuilhutje en kregen kort daarop gezelschap van twee
collega's, die op de tweede bank een plekje vonden. Ter
wijl het weerlichten niet van de lucht was en de donder
hevig rolde, kwam ook Jan Visser nog met zijn schuitje
aanvaren, in de hoop dat er voor hem nog een plekje in

de hut zou zijn. Jan Dekker had hem al aan zien komen
varen en riep hem toe: "Jammer Jan, er is geen plek meer! We
zitten helegaar vol." Jan Visser zag dat op dat moment ook
wel. Maar toen het weerlicht een bijzonder felle flits liet
zien, kwam hij ineens op een idee. Terwijl direct daarop
de donder rolde, hief hij zijn kloet omhoog en liet die met
een forse klap op het golfplaten dak terecht komen. " Die
is raak!", riep Jan Visser en verschikt sprongen de inzit
tenden van de schuilhut naar buiten. Efet is duidelijk, dat
er daarna voor Jan Visser alle ruimte was. Hoe het ver
haal verder afliep is jammer genoeg niet bekend.
Openbare verkopingen
De akkertjes, die deel uitmaakten van wat later het
Duizend Eilandenrijk werd genoemd, hadden natuurlijk
allemaal een eigenaar. Zij werden ook verkocht of gin
gen in eigendom over door vererving. In die tijd kwam
het regelmatig voor dat er vrijwillige openbare verko
pingen waren, waar de akkertjes werden verkocht. Dat
vond altijd in een plaatselijk café plaats. De verkopingen
werden altijd druk bezocht en het was er daardoor gezel
lig. Bij dit soort verkopingen moest een notaris aanwezig
zijn. Die vertelde welk perceel er in de verkoop kwam.
Daarna nam de afslager het woord van de notaris over
en zette het perceel in: "Wie heeft erfl. 1.000,- over voor dit
gunstig gelegen akkertje?" Als het goed was, volgde daarna
een reactie uit de zaal van een gegadigde, die die prijs
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wel wilde betalen. Daarna riep dan de afslager: " Wie doet
een hoger bod? Wie heeft er fl. 1100 voor over?" Het was de
bedoeling, dat de prijs op die manier zou oplopen en dat
gelukte veelal. Totdat het oplopen van de prijs stopte. Er
kwam geen hoger bod meer en de afslager riep: "Een
maal!.. Ander maal"! Voor de derde maal, waarna hij een
ferme tik met een houten hamer op een tafeltje gaf.
Daarmee was het pleit beslecht. De hoogste bieder was
de koper. Of.... er zou gemijnd moeten worden. Want na
een korte pauze met een kopje koffie, of wat sterkers,
kwam opnieuw de afslager aan het woord. Hij vertelde
nog een keer duidelijk wat dat gunstig gelegen akkertje
'in opbod' had opgebracht, namelijk fl. 1.400,- en zei dat
hij boven deze prijs fl. 600,— zou zetten. Het was de be
doeling, dat er zo hoog mogelijk afgemijnd zou worden.
De prijs waarop gemijnd werd, kwam boven op de prijs,
die het akkertje in opbod had opgebracht. De afslager be
gon dus met een bedrag van fl. 600,— te noemen. Kwam
er uit de zaal geen reactie, dan ging hij achtereenvolgens
verder: "fl. 575,- ..., om nog fl. 550,-" en ertussendoor:
"Denk om Uw mijnen". Maar iedereen was zeer attent en
tot aan zijn tenen gespannen. Bovendien was het muisstil
in de zaal. Totdat bij fl. 400,- ineens iemand uit de zaal
"Mijn!" riep. Dat werd de nieuwe eigenaar. Hij betaalde
de fl. 1.400.—, die het akkertje in opbod opbracht plus

het bedrag waarvoor hij had 'gemijnd', totaal zodoende
fl. 1.800.— . De koper, die het hoogste bod had gedaan,
was daarmee ontslagen van zijn koopplicht en had het
zogenaamde 'strijkgeld' (fl. 100.- of fl. 150,-) verdiend. We
hebben het hier over vooroorlogse prijzen. Het was toen
zeker de moeite waard 'het strijkgeld' of 'de plok' op te
halen. Een andere zaak was het, indien er helemaal niet
werd gemijnd. Dan werd de hoogste bieder de nieuwe ei
genaar. Of hij dat wilde of niet. Hij was er, zoals men dat
noemde, 'aan blijven hangen'. Onder het publiek van een
openbare veiling bevonden zich altijd wel enkele 'strijkgeldhaalders'. Zij wilden er door een gokje te wagen wat
beter van worden.
De vader van mijn moeders kant, opa Kuiper, was er
altijd voor in om zo'n gokje te wagen. Hoewel hij werk
zaam was bij de veiling N.M.B. (Noordermarktbond)
in Noord-Scharwoude en geen tuinder was, bood hij
menigmaal mee in de hoop het strijkgeld te verdienen.
Dat lukte vrij vaak wel maar uiteraard ook wel eens niet.
Zodoende was Jan Kuiper de eigenaar van een akkertje
hier en een akkertje daar. De akkers bewerkte hij niet zelf,
maar dat was geen probleem. Er was altijd wel iemand
die wilde pachten. Zo verhuurde hij twee naast elkaar
gelegen akkertjes aan Brammer voor fl. 64,- per jaar, nog

Luchtfoto van Broek op Langedijk. Onderaan de foto een deel van de polder Heerhugowaard, met daarboven het
kanaal Omval-Kolhorn. Iets verderop naar boven het Oosterdel, dan de langgerekte bebouwing van de Langedijk,
doorlopend naar Kalverdijk (rechtsboven) en Warmenhuizen (links boven)
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Luchtfoto van een deel van Broek op Langedijk met op de achtergrond het Oosterdelgebied,
dat nog vrijwel in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven
een akkertje aan De Jong voor fl. 48,- en nog één aan Vlug
voor fl. 52,-. Tegen de Kerst kwamen de pachters keurig
op tijd de pacht betalen.
Dat ging jarenlang goed, totdat Jan Kuiper het tijdelijke
voor het eeuwige verwisselde. Het bleek dat de vrouw
van Jan Kuiper, noch één van zijn kinderen, precies wist
welke akkertjes het precies betroffen of waar ze ergens
lagen. Dat was geen probleem, zolang de pacht werd vol
daan. Zwager Dirk Swart werd beschouwd als het meest
administratief onderlegd. Daarom werd hij belast met het
beheer van de onroerende goederen. .
"Ik hoef de akker niet meer"
Het was vlak na de oorlog, dat er een wijziging kwam in
deze situatie. Met Kerstmis kwam pachter Vlug met de
mededeling: "Ik kom de pacht betalen en... ik hoef de akker
niet langer meer”.
Daar keek de familie even vreemd van op. Tot nog toe be
stond er voldoende belangstelling, maar dat hield in één
keer op. Het bleek al spoedig, dat er ook geen nieuwe ge
bruiker was te vinden. Dan moeten we het zelf maar gaan
exploiteren, was het voorstel van de familie. Dat is moei
lijk als je nog niet eens weet waar de akkertjes liggen.
Nu was dat natuurlijk wel uit te zoeken. Duidelijk werd

toen ook waarom de akkertjes niet meer in trek waren:
ze lagen veel te ver weg.
Van de exploitatie in eigen beheer door groentehandela
ren, boekhouders en ambachtslieden komt bij voorbaat
niet veel terecht en dat klopte ook precies. De akkertjes
bleven braak liggen.
Maar in dat geval begint er spontaan van alles op te
groeien en zijn zaad te verspreiden naar de omgeving.
Dat vonden de naburige tuinders niet zo leuk en dat lie
ten zij weten ook. Kortom, de familie zat met de akkers in
de problemen. Maar, luidt het gezegde, "als de nood op
zijn hoogst is, is de redding nabij". Die redding deed zich
voor in de vorm van een goedgekeurd verkavelingsplan
voor een groot gedeelte van de Langedijk. Voor de toen
geldende prijzen van tussen de fl. 2.500,- en fl. 3.000,gingen de akkertje over naar de verkaveling en daar had
iedereen vrede mee.
Gelukkig bleef er nog een gedeelte van het Duizend
Eilandenrijk bestaan om de Oost. Op een gedeelte daar
van kwam de bestemming 'Woningbouw' en werd op ie
der eiland één of meer prachtige landhuizen gebouwd.
Maar een gedeelte is gelukkig nog helemaal oorspronke
lijk, akkertjes met kool, aardappelen en uien.
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Hans de Graaf

/1924

JTa a r v e r s la g "W in te F
I J s c W L V o llia r c li. 111!
In de huidige tijd, waarin zakelijkheid de boventoon
voert, is het haast niet meer voor te stellen dat een jaar
verslag van een vereniging zo bloemrijk van toon is als
het jaarverslag van Ijsclub de Volharding uit Oudkarspel
over de winter van 1923/1924. Via Piet Krijgsman kregen
we dit jaarverslag onlangs in handen. In dit verslag, dat
hieronder integraal is weergegeven, vinden we een mooi
beeld van de sociaal maatschappelijke omstandigheden
in die tijd.

maakte onder de titel 'Met onze Hollandsche jongens
naar Zwitserland' de eerste Nederlandse schaatsfilm.
Deze film is te zien via: http: //www.geschiedenis24.nl /
speler.program.l4683708.html

De in het jaarverslag beschreven wedstrijd was ook de
start van de internationale carrière van Willem Kos
(1904-1930) uit Oudkarspel. Cor Oudendijk schreef over
hem in de Otterplaat van 2011 een uitgebreid artikel. De
in het jaarverslag genoemde van Laer was Gerrit W.A.
van Laer, die in die jaren penningmeester van de KNSB
was. Tussen 1937 en 1945 was hij president van de Inter
nationale Schaats Unie (ISU). In het dagelijks leven was
van Laer directeur van de Amsterdamse Effectenbeurs.
Vandaar dat hij voorstelde een deel van het bondskapitaal te beleggen in Indische aandelen en met het daar
op te maken rendement in het buitenland een trainings
kamp voor talentvolle schaatsers te financieren. Toen er
eind 1923 duizend gulden winst was gemaakt, kon er
een ploeg van twaalf Nederlandse rijders voor drie we
ken naar St. Moritz en Davos worden gestuurd. Eén van
deze rijders was onze Willem Kos. De Haagse Cineast
Willy Mullens zag hiervan het historisch belang in en

De tintelende sneeuwkristallen die, eerst bij enkelingen,
dan bij honderden en later bij duizendtallen al dwarrelend
gedurende de Kerstdagen van 1923 neervielen om het ge
heel plotseling om te tooveren van vieze vuile modder
en kale boomen in een heerlijk wit winterlandschap, zij
waren de boden van de komst van onze Wintervorst. De
donkere grijze lucht scheurt vaneen, de sterren fonkelen,
de sneeuw kraakt onder de voetstappen en plakte niet
meer, de vorst is gearriveerd, het vriest. Thermometers
worden buitengehangen en de temperatuur wordt opge
nomen 2-3-7 graden vorst. De wateren worden in boeien
geklonken. Het IJsclubbestuur wordt aan het werk gezet.
De wakkenplaatsen, dus waar de wind overwinnaar is
gebleven van de nog zacht regeerende vorst, moeten in
de allereerste plaats worden afgezet. Reeds op den eer
sten Januari wordt de baan uitgezet op het Waardje....
Wij zijn in actie. In den avond van Nieuwjaarsdag gehou
den vergadering wordt besloten om een Bondswedstrijd
te houden om het Provinciale Kampi
oenschap. Echter in de nacht van 1 op
2 januari toen het niet vroor maar er
wel liefst 30 centimeter sneeuw viel
moest er wel met alleman worden ge
arbeid en wel met 21 man. Begrijpenlijk stelde dit zware eischen aan onze
toch al zoo berooide kas. In een zeer
vlotte conferentie met het Gemeente
bestuur waar er door ons op werd ge
wezen dat wij steeds meer werklozen
kregen aangemeld die voor fl. 0,50 aan
het baanvegen zijn, kregen wij een
financiële steun van fl. 1000,00. Voor
lopig waren wij uit de misère. Het
personeel kon aan het werk blijven,
de werkloosheid kon bestreden blij
ven, de honger voor dien gezinnen
afgeweerd en de wedstrijd kon wor
den uitgeschreven.

Jaarverslag Winter 1923/1924 Ijsclub Volharding
Oudkarspel,

Willem Kos op 'het Waartje’ met officials
38
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6 Januari. De voortekenen zijn gunstig, prachtig weer
en een spiegelgladde baan. Dhr. van Laer van de KNSB
vergezeld van Dhr. Nijland, alsmede diverse deelnemers
komen in Huize De Brederode aan. Na een aangenaam
verpozen en een oficieele ontvangst ten Gemeentenhuize
die .. .te lang duurde vertrok men naar de baan.
Spoedig werd nu met de wedstrijd op de 500M begon
nen. Uitslag: W. Kos uit Oudkarspel 55,2 , R. de Vries uit
Purmerend 55,5 , C. Mettes uit Haarlem 57 sec.
Ook op de 1500 meter was onze Wim Kos eerste. Een
juichkreet golfde langs de baan.
Na mijn opmerking aan de Heer van Laer of dit nu niet
iemand voor Davos was geweest, antwoordde deze
direct: “dat kan nog maar zorg snel voor een paspoort".
De Burgemeester Kroon zegde dit direct toe en kan

Willem morgen op onze kosten mee. Willem in de wol
ken en aan Vader en Moeder gevraagd en hij mocht wel.
Opnieuw golfde er een juichkreet over de baan. Willem
gaat naar Zwitserland. Na deze emotionele gebeurtenis
volgde de 5000 meter. En de uitslag W. Kos uit Oudkarspel
10.20.00 , C. Mettes uit Haarlem 10.26.5 en Jacob Kos uit
Oudkarspel 10.34.5 . Alzoo stapelde de ene glorie zich op
een andere.
Een aangename dag werd besloten in de Kolfbaan en bij
de prijsuitreiking klonk een luid applaus. Willem Kos
kreeg de zilveren beker en ging de volgende dag met de
Burgemeester naar Haarlem voor een pas.
Willem Kos is de volgenden dag om 1.20 uur van Amster
dam naar Zwitserland vertrokken, uitgeleide gedaan door
Dhr. Burgemeester, ondergeteekende en zijn broer Jaap.
J.M.K. van Loon

Jan Marsman jr.
3 0

/

a n g ed ijJk er v o e t

LDcH

Jan Marsman jr kwam op het internet op het 'Geheugen
van Nederland' deze aardige foto tegen.
Het leek hem leuk die in de Otterplaat te publiceren met
de vraag:
Welke Langedijker herkent zichzelf op deze foto?
Onder het spandoek met de tekst:

SUIL

F S

De foto is niet zo heel oud, 1969, maar hoe herken
je tussen al die supporters de Langedijkers?
Waarschijnlijk zullen ze het spandoek vasthouden.
Volgens de omschrijving is het de beslissingswedstrijd
in Parijs voor de kwartfinale van de Europacup op
5 maart 1969 tussen Benfica en Ajax (gewonnen door
Ajax met 3-0).
We wachten graag de reacties af!

DRUK BENFICA IN DE SIJK
IS DE WENS UIT LANGEDIJK
herkennen we alvast onder
het woord 'wens' na enkele
hoofden wel Hans Engel.
Verder hebben wij nog geen
namen bij deze foto.
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Piet van Kleef

□□
ange<d in is e r
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IS C J il V

p i o o t o m g e k o m e n b ij

legonge I n t

Het speelde al een tijd door mijn hoofd: het verhaal
van mijn ome Jaap. Hij was vliegenier bij de Marine
Luchtvaart Dienst en tijdens een oefening verongelukt.
In mijn jonge jaren wilde ik ook piloot worden. Ik had
in mijn laatste jaar op de middelbare school gereageerd
op een advertentie van de Luchtmacht. Een kolonel van
de Luchtmacht had een afspraak gemaakt voor een ken
nismakingsgesprek bij ons thuis. Hij was al aangeko
men toen ik nog onderweg was op de fiets uit Alkmaar.
Mijn vader had hem opgevangen en was met hem in
gesprek geraakt. Toen ik thuis aankwam, beende er een
rood aangelopen kolonel met woeste stappen ons huis
uit. Het gesprek met mijn vader was bij hem niet goed
gevallen. Mijn va
der heeft het me
niet willen uitleggen,
volgens mijn moeder
had het iets met ome
Jaap te maken. Ik
heb er niet verder
naar geïnformeerd,
maar een carrière
als piloot is het voor
mij niet geworden.

Het verhaal van
ome Jaap, de vliege
nier, kwam wel met
enige regelmaat te
rug tijdens familieJaap van Kleef
bijeenkomsten. Van
zijn begrafenis was
een
fotoreportage
gemaakt en tante Trien had het fotoboekje bij de verde
ling van de erfenis van mijn oma gekregen. Ik had haar
wel eens gevraagd of ze het nog had en of ik het mocht
inzien. Er ging enige tijd overheen en tot mijn verrassing
had ze het fotoboekje meegenomen op de begrafenis van
mijn moeder. Ze gaf het me bij de koffietafel na afloop van
de begrafenis. Ik was niet de enige die verrast was. Alle
aanwezige ooms en tantes hadden grote belangstelling
voor de foto's. Het ging van hand tot hand en vooral mijn
tante Riet wilde het dolgraag inzien. Ze had er eerder al
eens om gevraagd. Het kostte me moeite om het nog mee
te krijgen. Niet veel later trof ik in het kistje, waar mijn
moeder al haar foto's in bewaarde, een mapje aan met wat
krantenknipsels. Het waren de artikelen van het vliegon
geluk, dat destijds in alle kranten had gestaan. Tezamen
met de foto's had ik nu zoveel materiaal dat het verhaal
zich vanzelf liet schrijven. Het verhaal van mijn veronge
lukte ome Jaap van Kleef.
40

Op 1 juni 1950 bereikte de familie van Kleef van de Waarddijk in Zuid-Scharwoude het vreselijke bericht dat hun zoon
en broer jaap was omgekomen bij een vliegongeluk. Wie was
Jaap van Kleef, hoe heeft het kunnen gebeuren en wat waren
de omstandigheden? Dit artikel geeft een terugblik op een ge
beurtenis, die destijds binnen de Langedijker gemeenschap veel
indruk heeft gemaakt.
Familie van Kleef
Jacobus van Kleef, Jaap, werd als 9e kind en 5e zoon ge
boren op 17 januari 1928. De familie van Kleef woonde
aan de Waarddijk, kavel C14. Moeder Marie was een
dochter van bakker Beemsterboer uit Zijdewind. Jaaps
vader was Jan van Kleef, die evenals zijn broers Andries
en Dirk een tuindersbedrijf had met land aan de Waard
dijk. Zijn akkers lagen deels in de Noord- en Zuidscharwouder polder en deels in de Waarder polder. In de 19e
eeuw was opa Teunis van Kleef uit Oosterblokker naar
hier gekomen voor zijn huwelijk met Cornelia Kos en om
er een tuindersbedrijf te beginnen.

1 .d V.
W oonhuis en b ed rijf aan de W aarddijk, kavel C14, voor
de verkaveling van de P annekeetpolder en voor de aanleg
van de W esterw eg, m et v.l.n.r. Fred, Jaap en N iek
Jaap had een goed verstand en hij kreeg daarom na de lage
re school de gelegenheid om de Mulo en daarna in Alkmaar
de HBS te volgen. Dagelijks ging hij eerst lopend naar het
station bij de Laanderweg, toen nog in Noord-Scharwoude,
om daarna met de trein naar Alkmaar te gaan. Volgens broer
Fred ging hij altijd hardlopend heen. Het was oorlogstijd,
fietsen waren schaars. Bovendien was de Wester
weg nog in aanleg en de Waarddijk een boven
dijk, geschikt voor paard en wagen, bussen reden er
niet. Na de HBS was Jaap een jaar of 18 en de oorlog
afgelopen.
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moeder tekenen. Die was daar erg
op tegen, maar zijn oudere broers
en zussen vonden het prachtig en
haalden moeder over om toch haar
handtekening te zetten.
Opleiding bij marine
Op 3 mei 1948 startte hij als leerling-vlieger marineonderofficier in
Woensdrecht. De Marine Luchtvaart
Dienst (MLD) beschikte in die tijd
over gevechtsvliegtuigen van het
type Firefly van de Engelse firma
Fairey. De Nederlandse overheid
had vanaf 1946 tot 1952 een groot
aantal van deze jachtvliegers aange
kocht. De jagers namen regelmatig
deel aan NAVO-oefeningen en ope
reerden o.a. vanaf het vliegdekschip
Tuindersbedrijf van de fam ilie jan van Kleef aan de Waarddijk
de Karei Doorman of vanaf Engel
na de aanleg van de Westerweg
se carriers. Tijdens zijn verlofda
gen was Jaap in het dorp een graag
Zijn vader was in 1943 overleden aan vermoedelijk
geziene gast en zeker in zijn luchtvaartuniform maakte
maag- of darmkanker. Het gezin met nog zoveel jon hij bij de meiden in die tijd grote indruk.
ge kostgangers, en niet zoveel land, had het moeilijk.
Gelukkig kon Jaap met zijn HBS-diploma bij Van der Stok
Het is te voorspellen dat zijn mannelijke dorpsgenoten
in Noord-Scharwoude op kantoor komen.
daar wel eens jaloers op waren. Ook thuis waren zijn zus-

Het gehele gezin van Kleef met 13 kinderen, ongeveer 1940.
Staand: v.l.n.r. Jan jr. - Henk - Nelie - Trien - Dik - Annie Toon - Truus. Midden: jan sr, - Marie - Riet
Voor: Jaap - B e- Tred - Niek
Passie voor vliegen
Zijn liefde lag echter bij vliegtuigen. Als scholier was hij
altijd al bezig met vliegmodellen. Hij bouwde van hout
een modelletje, dat hij vanaf de kanaalkade in de lucht
gooide en helemaal over het kanaal zweefde.
Het was dan ook niet vreemd dat Jaap veel belangstelling
had voor de opleiding als vliegenier bij de Marine Lucht
vaart Dienst. Dat hield wel in dat hij als Kort Verband
Vrijwilliger (K W ) een 6-jarig contract moest onderteke
nen. Omdat hij nog niet meerderjarig was, moest ook zijn
Oktober 2013

Jaap (links in uniform ) m et Jaap D uineveld
en vriendinnen
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een formatie van vier te vormen
en toen moet het fout zijn gegaan.
De K-80 met korporaalvlieger Jack
Harold Vergeer en de K-84 met kor
poraalvlieger Jaap van Kleef moeten
elkaar hebben geraakt. De ene jager
kwam direct in spiralen naar be
neden en stortte ca. twee mijl voor
de haven in zee. De andere vloog
nog even door, geraakte eveneens
in een vrille en stortte neer in het
water. Van beide piloten, noch van
beide toestellen, was aanvankelijk
iets te vinden. Reddingspogingen
werden direct gestart, als eerste
door de Scheveninger logger Sch.63
en gevolgd door de reddingsboot
Arthur. Ook een Tom-boot van de
politie met twee agenten en een bur
ger kozen zee op weg naar de onJaap met zijn vrienden, in legeruniform, zij worden net na
heilsplekken. De zandzuiger Banka
de Tweede Wereldoorlog uitgezonden naar Nederlands-lndië.
voer eveneens niet ver van de kust
V.l.n.r. Toon Duijs - Jaap van K leef- Jan Kos - Jan Duyvis
in de buurt en slaagde erin om een
boei te plaatsen op de plek, waar een
sen vol van hun knappe broer in zijn marinepak, terwijl
van de toestellen was neergestort. Ze hadden deze kun
zijn broers hem dan liever in overall op het land hadden
nen vinden door het anker even in de wrakstukken te la
willen zien. Het squadron van Jaap opereerde in 1950
ten grijpen. Het andere wrak werd niet direct gevonden.
vanaf vliegveld Valkenburg bij Den Haag. Op 1 april 1950
De volgende dag werd het gevonden wrak gelicht door
was Jaap daar bevorderd tot korporaalvlieger.
de marine. Het bleek de K-80 te zijn met daarin het stof
felijk overschot van piloot Vergeer. De marine bleef ver
der zoeken naar het tweede wrak en zijn piloot van Kleef.

Eskadron met helemaal links Jaap
Fatale oefening
Op 1 juni 1950 waren ze opgestegen om te oefenen in
het formatievliegen en aanvalsoefeningen. Op het strand
van Scheveningen genoot het vele publiek van het
mooie weer en van de jagers, die een aantal mijlen uit de
kust goed zichtbaar met hun manoeuvres bezig waren.
Omstreeks drie uur ging de formatie van vier uiteen in
twee formaties van twee om aanvallen in groepsverband
op elkaar uit te voeren. De leider gaf het sein om weer
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Jaap wordt bevorderd tot korporaal op 1 april 1950
Rampbericht naar familie van Kleef
Een delegatie van de marine was met de kapelaan van
de parochie Sint Jan de Doper naar de Waarddijk gegaan
om het droeve nieuws over te brengen. Moeder was niet
thuis. Ze was met dochter Riet bij haar dochter Truus, die
getrouwd was met Bram Bruin en aan de Veilingweg in
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HAAGSCHE COURANT van
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De Ouddorper vissersboot de OD22 had zijn stoffelijk
- overschot in zijn netten gevonden. Hoewel beroerd
nieuws bracht het wel een grote opluchting. De herden
kingsdienst werd onverwijld afgeblazen en in samen
spraak met de Marine werd de begrafenis vastgesteld
op woensdag 14 juni, een begrafenis met militaire eer.

1950

TWEEDE BLAD, PAGINA 1
DUIZENDEN BADGASTEN GETUIGE V A N VLIEGRAMP

Ernstig ongeluk trof opnieuw
de Marine Luchtvaartdienst

Tw ee jeugdige vliegers om
het leven gekomen

Een donkere rookwolk duidde de
plaats aan, waar één der vlieg
tuigen in zee viel. Tussen d
havenhoofden het tankbootjt
dat direct te hulp snelde.

Noord-Scharwoude woonde, tegenover het betaalkantoor. Een huilende moeder, allemaal militairen in uniform
en een zenuwachtige kapelaan, die vroeg of de rest van de
familie het al wist, het heeft diepe indruk op Riet gemaakt.
De familie van Kleef was in diepe rouw. Hun broer, waar
iedereen zo trots op was, was neergestort en zijn lichaam
was niet gevonden. Elke dag werd er door de familie, bu
ren en medeparochianen van de rooms-katholieke kerk
gebeden dat zijn lichaam maar gevonden zou worden.
De familie van Kleef was inmiddels een novene tot
Anthonius begonnen, negen dagen lang de rozenkrans
bidden tot de heilige Anthonius, de patroon voor onvoor
ziene zaken, en toevallig of niet, ook de doopnaam van
hun opa en eerste tuinbouwer in de Zuidscharwouder
polder. Een herdenkingsdienst zonder begrafenis was
inmiddels gesteld op 13 juni. Op de negende dag van
de novene, terwijl de familie gezamenlijk geknield ieder
bij een stoel het laatste tientje van de rozenkrans ging
bidden, kwam pastoor het pad op met de mededeling
dat Jaap gevonden was.

Vissersboot O D 22 uit O uddorp (Z.-H.), die het
lichaam van Jaap uit zee heeft gehaald

Indrukwekkende begrafenis
's Morgens vroeg werd het stoffelijk overschot op
gehaald van zijn ouderlijk huis aan de Waarddijk.
In een lange processie ging het over de Langebalk en
het Kerkepad, door de Koog en de Dorpsstraat naar de

D e kist m et het stoffelijk overschot
van Jaap w ordt door zijn collegavliegers
uit het ouderlijk huis gedragen

Oktober 2013

43

Langedijker piloot omgekomen bij tragisch vliegongeluk

De begrafenisstoet op weg naar de Langebalk, links het ouderlijk huis
Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude. De
Koninklijke Marine was vertegenwoordigd door de
commandant van het le squadron Luitenant ter zee 2e
klas Dhr. Greeve, vliegerluitenant ter zee 2e klasse De
Wit en instructeurluitenant ter zee 2e klasse Poublan.
In totaal 60 man marinepersoneel, waaronder tamboers
en pijpers, begeleidde de stoet van huis naar de kerk.
De gemeente was vertegenwoordigd door burgermees
ter Schelhaas en zijn beide wethouders. De belangstelling
uit de Langedijker gemeenschap was overweldigend, de
kerk was te klein om iedereen een zitplaats te geven. De

plechtige requiemdienst werd geleid door vlootaalmoezenier Hubers van het marinevliegkamp Valkenburg, geas
sisteerd door vlootaalmoezenier Wilmink uit Den Helder
en kapelaan Schutte van de eigen parochie uit Langedijk.
Na afloop van de requiemdienst werd het stoffelijk over
schot op de schouders van acht kameraden overgebracht
naar het kerkhof voor zijn laatste rustplaats. Na de abso
lutie door vlootaalmoezenier Hubers sloot het vuurpelo
ton de plechtigheid af met de gebruikelijke geweersalvo's.
Jaap ligt begraven bij zijn vader in het graf. Later is ook
zijn moeder in hetzelfde graf bijgezet.

Op de Langebalk
44
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Foto van de requiemmis in de Sint Jan de Doper,
genomen vanaf het koor

In de Koog op de brug over de Achterburggracht
Voor het marine onderdeel was dit het derde slachtoffer
in korte tijd.
Enkele weken eerder was op 12 mei hun collega-vlieger
Jitze Kiemel in de K81 bij het maken van een looping in de
buurt van Haarlem verongelukt. De lijst van verongelukte
Fireflies op de website (zie bronnen) laat zien dat dit type
vliegtuig wel erg vaak bij een vliegongeluk betrokken was.

De kist wordt door de hoofdpoort van
de Sint Jan de Doper de kerk in gedragen

Jaap links met collega Jitze Kiemel,
die ook verongelukte
Oktober 2013
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Collegavliegers dragen
de kist op het kerkhof

Saluutsalvo's op het
kerkhof als afscheid

Herdenking in 'De Flint'
In het katholieke blad 'De Flint' wordt Jaap nog eens uitvoerig herdacht op de voor die tijd kenmerkende manier.
De Flint was na de oorlog jarenlang het lijfblad van de Sint Jan de Doperparochie in Langedijk. Aanvankelijk bedoeld voor
berichten over erediensten, geboortes, huwelijken, overlijden en katholiek geïnspireerde verhalen. Later werd het aangevuld
met nieuws van katholieke verenigingen als DVV, LSVV en de jeugdbeweging. Het blad was een in eigen beheer gestencilde
uitgave. In de 60-er jaren is het blad opgeheven. Dat was voor een aantal sport
verenigingen reden om een nieuw blad op te zetten: Het Langedijker Sportblad.
Het ivas de ambitieuze doelstelling om alle verenigingen hierin te laten deel
nemen. Dat was te hoog gegrepen. In 1969 kwam het eerste exemplaar uit met
als deelnemende verenigingen: Relau Voller/bal, TTV Spirit, LSVV voetbal en
LSVV handbal.
l ö o r "de o n g e l u k s t i j d i n g , d a t J a a p v a n K l e e f tijd e n s o e f e n i n g e n met zijn v l i e g t u i g
Ln z e e was" g e s t o r t . D e o n t s t e l t e n i s was g r o o t i n ons d o r p , w ant i e d e r e e n ken de
Jaap, hij had v e l e v r i e n d e n en k e n n i s s e n . M e n k o n h e t z i c h h a a s t n i e t v o o r s t e l l e n ,
3 0 'h f l i n k e , g e z o n d e , l e v e n s l u s t i g e k e r e l . T e l k e n s w e e r b eg o n men e r o v e r en t e l cens w e e r werd men e r s t i l v a n .
J a a p was v l i e g e n i e r met h a r t en z i e l . A l i n zijn j o n g e j a r e n droomde hij e r
ran .M aar hij m o e st t o c h t h u i s n o g h e e l w a t s t r u b b e l i n g e n o v e r w i n n e n , v o o r d a t hij
sijn droom kon v e r w e z e n li j k e n .H i j m o e s t zijn o p l e i d i n g nemen bij de m i l i t a i r e v l i e g e 
rij, omdat een o p l e i d i n g t o t v l i e g e n i e r bij de b u r g e r l u c h t v a a r t v e e l t e k o s t b a a r
ras.Hij w i l d e v l i e g e n en hij h e e f t e r h a r d v o o r g e w e r k t , w a n t de e i s e n , d i e bij de
o p l e i d i n g t o t m i l i t a i r v l i e g e r w o rd en g e s t e l d , zijn z e e r zw aar.H ij h e e f t h e t g e 
la a id .V / a t was hij b l i j , t o e n l i j v o r i g j a a r met nog 6 a n d e r e n d o o r h e t z w a r e examen
vas heen gekomen on d aarm ee zijn e i g e n l i j k e o n l e i d i n g had a f g e s l o t e n .
J a a p was v l i e g e n i e r met h a r t en z i e l , maar hij v/as g e e n w a a g h a ls .H i j was
/ o o r z i c h t i g e r dan de m e e s t e v a n zijn kam eraden.H ij Aad een h e k e l a a n k u n s t e n en
t o e r e n , d i e o n v e r a n t w o o r d w aren.H ij w i s t maar a l t e g o e d , w e l k een g e v a a r l i j k be
roep hij u i t o e f e n d e en d a t h e t s p e l e n w as met zijn l e v e n , a l s men z i c h om w a t v o o r
reden dan ook t o t d o l d r i e s t e t o e r e n l i e t o v e r h a l e n . D a t w as een v l i e g e r o n w a a rd ig
3n i n s t r i i d met zijn p l i c h t a l 3 mens en c h r i s t e n , meende J a a p h e e l t e r e c h t .
Toch i s J a a p ook v e r o n g e l u k t , en we ku n n en nu a c h t e r a f z e g g e n : ;,Was hij
naar n o o i t g a a n v l i e g e n . n a a mj maar n o o it, v e r x o x g e n r e g e u van
jju t, x s na
t u u r l i k p r a t e n on n i e t s a f . Z e k é r v l i e g e n i s een g e v a a r v o l b e d r i j f , maar zijn h e t
l i e t d i k w i j l s de b e s t e , de m e e s t o n d ern em en d en , de - d u r v e r s ■o n d e r o n s , d i e g r ij
pen n a a r een b e r o e p , w a a r h e t u i t e r s t e g e v r a a g d w o r d t v a n hun t a l e n t e n en v a a r i i g h e d e n ? H et d o e l v a n h e t m e n s e n le v e n i s n i e t ; zo l a n g m ogelijk t e l e v e n , maar
goed t e l e v e n , zijn t a l e n t e n en k u n d i g h e d e n t e g e b r u i k e n en t e o n t w i k k e l e n . D a t i s
nen a a n zijn m ens-zijn en a a n Gods e e r v e r p l i c h t .

Bronnen:
• Otterplaat
2003
• Modelbouw- en
Luchtvaartsite,
Fairy Firefly
(http://kw.jonker.co)
• Kranten:
Haagse
Courant,
Vrije Volk,
Alkmaarsche
Courant,
De Waarheid,
De Vrije
Alkmaarder 2
juni 1950 e.v.
ïë u s n i e t " l i c h t o v e r h e t l e v e n h e e n g l e e d . Zijn g e l o o f was g e e n s l e u r , maar i n n e r -

Lijke o v e r t u i g i n g . Z i j n g o d s d i e n s t i g h e i d was o n o p v a l l e n d , n a a r e e r l i j k en m annelijk,
e t z a l v o o r zijn m o e d e r , v o o r zijn b r o e r s en z u s t e r s , ond an ks de pijn om eon zo
s m a r te lijk v e r l i e s , een t r o o s t e nld
d e g e d a c h t e z ijn , d a t J a a p g oed g e l e e f d h e e f t v o o r
Jod en v o o r de m e n s e n .B id d e n v/ij a l l e n mee v o o r zijn z i e l e r u s t en om k r a c h t en
s t r e k t e v o o r zijn m oeder om d i t g r o t e o f f e r i n v o l l e o v e r g a v e a a n Godo H . ï f i l t e
o re n g e n .
A a lm o eze n ier.
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Redactie

.Foto 8 v a n vroeger
Regelmatig krijgen we foto's van diverse mensen en
dat zien we graag. Extra plezierig is het als de namen
er dan ook nog bij staan. Nog mooier wordt het als
bovendien jaartal, plaats en omstandigheden bekend
zijn. Hieronder ziet u twee van dergelijke foto's met een
korte beschrijving.

Oproep
Wij doen een oproep aan iedereen, donateur of geen
donateur, om ons ook zo'n foto te laten zien. Wij kun
nen indien nodig hulp bieden om onbekende namen of
omstandigheden alsnog te achterhalen.
Was u toch al van plan die doos met oude foto's eens door
te nemen? Dan is dit het geschikte moment!

Zuid-Scharwouder kermis

groep jongelui tijdens de Zuid-Scharwouder kermis. De
foto is op maandag 20 september 1948 gemaakt op de
Roosterbrug in de Koog (thans ter hoogte van de kruising
met de Kastanjelaan). Iedereen staat in z'n mooiste kermiskleren op de foto. Behalve Teun Marsman, die staat
in zijn werkgoed op de foto, omdat hij van zijn baas geen
vrij kon krijgen. Hij kwam dus zo van z'n werk, hij was
toen schipper op de Climax van de Fa. Kramer.

]an Marsman jr.
Een van de meest bekende kermissen van de wijde omge
ving is die van Zuid-Scharwoude.
Dat is niet alleen nu zo, maar ook jaren geleden. Van onze
donateur Jan van der Weerd kregen wij een foto van een

Op de fo to staan v.l.n.r.:
Bovenste rij:
G uri M arsm an, G uri Swart, Gre H enew eer, Krijnie Kooij, Joke van der Weerd
en Dia van der Hurk.
M iddelste rij: A lie de Geus, A a f Wit, A nnie Wit en A n n ie Bergen
O nderste rij:
Jan van der Weerd, Jan de Geus, Piet de G raa f en Teun M arsm an
N .B.: de zussen A a f en A n n ie Wit kw am en uit Lutjewinkel.
Oktober 2013
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Foto's van vroeger

M ijmeringen over een ver verleden
Herman Wijte

Heel vaak tuurde ik over het Bardewiel. Wat een grote
plas, wat een schoonheid. Maar van dat laatste had ik
nog geen kaas gegeten. Als kleine dreumes stond ik met
klompjes aan te kijken over het water dat vlak aan mijn
voeten was. Een hekje als veilige engel hield mij op
afstand van de 'bullebak'. Ik woonde met mijn vader
en moeder in dat hele kleine 'Piggelm ee-huisje', nog
net te zien op de foto in Otterplaat 2012 op pagina 32,
aan de Dorpsstraat te Oudkarspel. Mijn ouders waren
eerst in het huisje van opa en oma Wijte in Oudkar
spel 'over huis' (thans Dorpsstraat 966), omdat ze nog
geen woning hadden. Dat huisje stond inverdan aan de
oostkant van de Dorpsstraat, naast café de Olifant en
tegenover de familie Put.

Na mijn eerste verjaardag in 1946 kregen ze dat 'Piggelmee'-huisje voor nood, achter de smederij van 'ome' Jan
Mulder en 'tante' Marie Mulder-Kansen.
Het was er heel vochtig met veel water onder de vloer.
Mijn moeder zei vaak als het flink had geregend: "Hoor je
de kikkers kwaken"? Voor mij was de omgeving een prach
tig speelparadijs. Ome Jan was altijd in de smederij te vin
den, ook op zondag. Altijd met een eeuwige sigaar in zijn
mond. Ik kwam vaak even om een hoekje kijken hoe hij
met een moker een hoefijzer smeedde boven het vuur.
Ik speelde met Cees en Janny Dekker van café De Knip.
Hun vader Jan Dekker bestierde daar het café en was ook
nog postbode. We speelden dan vaak naast het café in de
paardenstal, die jammer genoeg is gesloopt.
In 1948 verhuisden we naar een nieuwe woning in de
Beatrixstraat in Broek op Langedijk. Regelmatig kwamen
we nog op visite in Oudkarspel en dan speelde ik weer
met mijn vroegere kameraadjes.
Rond 1950 is deze foto toen van ons genomen.

V.l.n.r. ? - Herman Wijte - ? - Kees Dekker - Diny van Dijk
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