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De laatste nieuwsbrief op de valreep van 2018. Een enerverend jaar met veel activiteiten en enthousiaste 

reacties van donateurs, bezoekers en belangstellenden. U leest het in deze nieuwsbrief.  

Rest ons alle lezers een oergezellige jaarwisseling en veel goeds voor het nieuwe jaar te wensen.  

Het bestuur van Stichting Langedijker Verleden. 

 

1. Herhaling film en lezingen van de donateursavond op 18 januari 

De donateursavond van 2 november viel samen met diverse andere attracties in Langedijk. Veel 

donateurs hebben ons laten weten dat ze graag naar de donateursavond hadden willen komen. Vandaar 

dat er een nieuwe avond ingepland is voor de film en de lezingen op vrijdag 18 januari in het 

BehoudenHuis in Oudkarspel. Deze avond start om 20:15 uur en is gratis voor donateurs van Stichting 

Langedijker Verleden. Aan overige bezoekers wordt een bijdrage van 2 Euro gevraagd, koffie inbegrepen. 

2. Nieuwe expositie over de ruilverkaveling 

De huidige expositie ’Bruggen en Paden’ is nog te bekijken tot april 

2019. Daarna is de expositieruimte van Het Regthuis enige weken 

dicht voor de inrichting van de nieuwe expositie. Deze zal gaan over 

de ruilverkaveling in Langedijk vanaf eind jaren zestig tot begin 

jaren zeventig. Op de expositie zullen foto’s, kaarten en films te 

zien zijn over deze ruilverkaveling, aangevuld met documentatie en 

verhalen van inwoners, die het zelf hebben meegemaakt.  

Vandaar ook dat we op zoek zijn naar nieuw materiaal over deze 

ruilverkaveling in Langedijk. Hebt u nog mooie foto’s of film liggen, 

of weet u een mooi, leuk, spannend verhaal over de ruilverkaveling, laat het ons weten en stuur een e-

mailtje naar: info@langedijkerverleden.nl of bel naar Dick Zuiderbaan (0226-313722). 

U kunt natuurlijk ook langs komen in Het Regthuis tijdens de bezoekuren, iedere zondag tussen 13:00 en 

17:00 uur. 

 

Werkzaamheden ter hoogte van de zuur-

koolfabriek van Hart  
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3. Donateursavond  

De donateursavond van 2 november was een groot succes. Nog niet 

eerder waren er zoveel donateurs naar de donateursavond in Celavie 

gekomen. Na afloop was er alom waardering voor het 

gepresenteerde programma. In het officiële deel gaf voorzitter Hans 

de Graaf in vogelvlucht een schets van de vele activiteiten van 

Stichting Langedijker Verleden van het afgelopen jaar. Vervolgens 

ging secretaris Dick Zuiderbaan met treffende beelden in op de 

renovatie van Het Regthuis en de lopende expositie ‘Bruggen en 

Paden’. De belangstelling voor Het Regthuis en de exposite overtreft 

onze verwachting. Dick sloot zijn bijdrage af met een duidelijke 

toelichting op de financiën van Stichting Langedijker Verleden. Het officiële deel kreeg een verrassend 

vervolg met de overhandiging van de eerste ambtsketen van de gemeente Langedijk in 1941 door de 

huidige burgemeester Leontien Kompier aan Stichting Langedijker Verleden. De drager van deze 

ambtsketen was burgemeester Schelhaas als eerste burgemeester van de gemeente Langedijk, ontstaan 

uit de fusie van Oudkarspel, Noord- en Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk in 1941.  

De verdere avond werd ingevuld door Arie Kaan met een foto-presentatie over het ontstaan en de aanpak 

van de Kroosproblemen, door Piet van Kleef met de film ‘van Molentocht tot Stadshart’ en door Evert van 

der Plas met een foto-presentatie over alle transport in Langedijk in de jaren tot de ruilverkaveling. 

4. Charter van Johan de Witt  

Stichting Langedijker Verleden was in het bezit van een uniek 

historisch document: een charter van 26 juli 1661, ondertekend door 

een van de markantste figuren uit de Gouden Eeuw: Johan de Witt, 

raadspensionaris van Holland. Een charter is een perkamenten 

document. De historische waarde van een dergelijk document is 

dusdanig bijzonder dat het beter of soms noodzakelijk is om het bij 

een gespecialiseerde overheidsorganisatie in bewaring te geven. 

Vandaar dat Stichting Langedijker Verleden contact gezocht heeft met 

het Regionaal Archief Alkmaar (RAA). Op 23 oktober jl. is het Charter 

overgedragen aan het RAA. Het RAA was er zeer bij mee en heeft een goede kopie toegezegd om in Het 

Regthuis ten toon te stellen. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van het RAA bij: 

Charter Johan de Witt  

5. Overlijden Karl Möller 

Karl Möller is overleden op 7 december 2018 (81 jaar). Als zoon en erfgenaam van Herman Möller 

beheerde Karl het uitgebreide fotoarchief van zijn vader. Stichting Langedijker Verleden heeft jarenlang 

met veel succes een beroep mogen doen op Karl voor foto’s voor haar exposities en activiteiten. In 2013 is 

een speciale expositie opgebouwd aan de hand van foto-negatieven van Karls vader: trouwfoto’s, 

bruiloften, dorpsgezichten, familie- en groepsportretten, bedrijven, scholen, jubilea en verenigingen, 

allemaal in en rondom Langedijk. Een impressie kunt u zien op onze website. Dit jaar heeft Karl het 

Overhandiging ambtsketen door 
burgemeester Leontien Kompier aan 

Dick Zuiderbaan (l)  en Hans de Graaf  

 

Overdracht Charter door  Arie  Kaan 
aan directeur  Paul Post van het 

Regionaal Archief Alkmaar  

https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/over-ons/nieuws/571-17de-eeuws-charter-geschonken?fbclid=IwAR1we-fbQjCDADfvfVLT0NXEBZNfEssloe2z54fsVzfMDCsv8qQZdmdX0jY
https://langedijkerverleden.nl/2013-2/


 
 

fotoarchief van zijn vader overgedaan aan Stichting Langedijker Verleden: meer dan 60.000 negatieven, 

waaronder veel waardevolle glasnegatieven uit de 2e wereldoorlog en de eerste jaren erna. Stichting 

Langedijker Verleden is daar uiteraard zeer blij mee. We zijn Karl veel dank verschuldigd. 

6. Otterplaat 2018 

Krap twee weken vóór de donateursavond is het jaarblad De 

Otterplaat verspreid onder de donateurs. Altijd weer een 

spannende tijd. Bovenal geldt dit voor de redactie o.l.v. Arie 

Kaan. Zij moeten alle artikelen – inclusief foto’s - inzamelen, 

beoordelen, nakijken, corrigeren of laten corrigeren en 

opnieuw nakijken. Dan volgt het samenstellen en opmaken 

met de drukker, ook een ‘heidense’ klus, want De Otterplaat 

moet ook nog eens twee weken voor de donateursavond 

klaar zijn voor de verspreiding. Zodra de drukker de dozen 

met 1200 Otterplaten aflevert, wordt het distributieteam bijeengeroepen voor het verzendklaar maken: 

de Otterplaat moet samen met jaarverslag en uitnodiging voor de donateursavond in grote enveloppen 

gestopt worden, adres-etiketten plakken en indelen in bezorgwijken. De vrijwilligers voor de bezorging in 

de wijken worden gebeld, dat hun stapel klaarligt om te bezorgen. Dat gebeurt dan meestal de volgende 

dag al. Een hele klus alles bij elkaar, maar het geeft ook veel voldoening, want de eerste enthousiaste 

reacties van lezers kwamen al snel binnen. 

7. Familie de Waal duizendste donateur 

Trijntje en Bert de Waal uit Noord-Scharwoude brachten op 

zondagmiddag 2 december j.l. een bezoek aan Het Regthuis in 

Oudkarspel. Het leek ze een goed idee om maar tegelijk 

donateur te worden, niet vermoedend dat ze daarmee de 

duizendste donateur zouden worden. Evert en Guus van der 

Plas waren samen met Herman Veltum suppoost van dienst 

die dag. Zij waren ‘s morgens al voorbereid op deze mogelijke 

gebeurtenis. Een kleine bestuursdelegatie werd snel 

opgeroepen om het nieuwe donateursechtpaar in het 

zonnetje te zetten met een mooie bos bloemen en een 

tweetal historisch boeken als cadeau. Dezelfde dag meldden zich nog twee nieuwe donateurs aan. Met 

een groei van ca 930 eind vorig jaar naar meer dan 1000 nu laat het aantal donateurs van Stichting 

Langedijker Verleden een fraaie toename zien.  

8. Document in loden pijp 

Door de samenwerking met Het Behouden Huis en vóór de renovatie van Het 

Regthuis werden al spullen uit Het Regthuis en ook de voorraad opgeslagen op 

de zolder van Het Behouden Huis. Een deel hiervan is na de renovatie weer 

teruggekeerd in Het Regthuis. Al het overige – en dat is best heel veel - wordt 

opnieuw in kaart gebracht, beoordeeld op nut en historie en geregistreerd. 

Het distr ibutieteam bezig met het 

bezorgklaar  maken van de Otterplaat  

Trijntje ontvangt bloemen van Hans de 
Graaf.   Bert ontvangt twee boeken over  de 
historie  van Langedijk  en de Westfriese 

omringdijk   



 
 

Guus, Evert, Dick en Jaap houden zich hiermee bezig en komen soms verrassende dingen tegen, zoals een 

loden pijp met een historisch document. Het betreft de bouw van het nieuwe raadhuis van Broek op 

Langedijk in 1910. Een mooie vondst en mogelijk een artikel in de Otterplaat waard. 

9. ‘Uit de oude doos’  in nieuwsbrief AOL  

De Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) heeft Stichting Langedijker Verleden verzocht een 

bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief van de AOL. Dat doen we uiteraard graag en omdat we denken 

dat dit niet alleen leuk is voor de leden van de AOL maar ook voor onze lezers, plaatsen we deze bijdrage 

ook in onze Nieuwsbrief. De eerste bijdrage is van Hans de Graaf en gaat over de kruidenierswinkel van 

Pieter Tuijn in Zuid-Scharwoude. 

Kruidenierswinkel Pieter Tuijn 

In 1887 startte Grietje Klingeler nadat ze weduwe was geworden een kruidenierswinkeltje aan de 

Dorpsstraat (nu nr. 336) in Zuid-Scharwoude. In 1908 nam Pieter Tuijn deze winkel over en verkocht 

daar zoals op de gevel te lezen is kruideniers- en grutterswaren, tabak en sigaren. Pieter Tuijn 

besteedde zoals op de foto is te zien veel zorg aan zijn etalage, hij 

won dan ook menig keer de etalagewedstrijd die vroeger jaarlijks 

werd gehouden. Tuijn zat ook in het bestuur van de Langedijker 

Winkeliers Nering en Vak Vereniging (L.W.N.V.V). De L.W.N.V.V. was 

de rechtsvoorganger van de AOL en werd spottend ook wel "Lang 

werreke en niet veul verdiene" genoemd. Tuijn overleed in 1951 

waarna zijn vrouw en dochter Truus de winkel voortzetten. Truus 

die ook piano- en blokfluitlessen gaf, organiste van de kerk was en 

de zondagsschool leidde, heeft de winkel in 1967 gesloten waarmee 

80 jaar nering op dit adres ten einde kwam. Toen Truus in 1998 

overleed was het winkelinterieur ruim 30 jaar na de sluiting nog 

helemaal intact. Daarna is het pand verbouwd waarbij het oude interieur helaas maar begrijpelijk is 

gesloopt, ook de rijk gedetailleerde voorgevel is toen gemoderniseerd. 

10. Oproepen voor informatie  

Ook nu zijn er verzoeken om 

informatie over foto’s uit de oude 

doos. Tanja Kuiper heeft een bekende 

ansichtkaart van de Koog van vroeger. 

Tanja wil graag weten wie het 

fietsende stel is op deze ansicht. 

Reacties graag naar 

nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl 
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Verzoek van Bert Biersteker: 

Mijn hartelijke dank voor de nieuwste uitgave van Otterplaat tot Groenveldsweid en zeker bedankt voor 

het artikel Stoutigheden in het Broeker zwembad. Temeer omdat ik direct, op pagina 8, mijn grootvader, 

Gerrit Jan Biersteker, herkende als badmeester van het Broeker zwembad. Als bijlage stuur ik een foto van 

hem als badmeester. Ik zou graag willen weten wie de 4 anderen personen zijn op de foto. Reacties graag 

naar nieuwsbrief@langedijkerverleden.nl 

 

 

Versterking 

Met het verstrijken van het heden, neemt het verleden toe. Stichting Langedijker Verleden wil niet 

achterop geraken. Bestuur, suppoosten en vrijwilligers willen graag uitbreiden met nieuwe krachten. Wat 

het bestuur doet, kunt u vinden op de website onder Informatie, Werkgroepen. Het suppoostenteam 

begeleidt bezoekers elke zondag in Het Regthuis. Dus als lezers interesse hiervoor hebben en het leuk 

vinden om actief te worden, stuur een e-mailtje of bel naar secretaris Dick Zuiderbaan 

(info@langedijkerverleden.nl tel 0226-313722). 
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