van

Otterplaat
tot Groenveldsweid

Een uitgave van de Stichting Langedijker Verleden
24e Jaargang - Oktober 2018

‘De Otterplaat’

Inhoudsopgave:

Het blad ‘De Otterplaat’ is een uitgave van de Stichting Langedijker
Verleden. Het verschijnt eenmaal per jaar en is gratis voor donateurs van de Stichting. De donatie is minimaal € 12,50 per jaar, losse
nummers kosten € 8,50 .

Overpeinzingen bij de voorplaat		
Jan Marsman jr.

2

Voorwoord				
Hans de Graaf

3

Seizoen 2018
Dick Zuiderbaan

4

Reacties op het vorige nummer
Redactie

5

Stoutigheden in het Broeker zwembad
Arie Kaan

6

De Stichting Langedijker Verleden werd opgericht op 20 februari
1987 als opvolger van de Stichting i.o. Verborgen Verleden Langedijk, welke al bestond sinds 14 september 1984. De stichting staat
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder
nummer 41239871.
Bankrekeningnummer:
Rabobank Alkmaar e.o.:

NL39 RABO 0346 6261 37

Website: www.langedijkerverleden.nl
e-mail: info@langedijkerverleden.nl
Het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden bestaat uit:
Hans de Graaf (voorzitter)
Kroonstraat 1, 1724 RL Oudkarspel, tel. 06-42657846
e-mailadres: hdegraaf1@ziggo.nl
Dick Zuiderbaan (secretaris)
Hondsdraf 4, 1724 TE Oudkarspel, tel. 0226-313722
Tanja Kuiper (penningmeester)
Willem de Zwijgerstraat 6, 1723 KG Noord-Scharwoude
tel. 0226-315422

De winter van 1962 – 1963
Rens Valkonet

10

Heel veel vaten in Broek op Langedijk
Jan Marsman jr.

13

Het nieuws van 100 jaar geleden
Jan Marsman jr.

14

Spaanse griep trof ook Langedijk in 1918
Arie Kaan

23

Speurtocht naar overlijden Jacob Kaas en Gerrit Smak
in Tweede Wereldoorlog
Reinie Kaas

Piet van Kleef (webmaster)		
Laanweg 1B, 1724 NJ Oudkarspel, tel. 0226-314802
Maarten Koning
Waterdrieblad 46, 1724XK, Oudkarspel, tel. 0226-755338
Arie Kaan
Haesackerlaan 73, 1851 ML Heiloo, tel. 06-25405385
Ida Tauber-de Waard
Dorpsstraat 866, 1724 NV Oudkarspel, tel. 0226-318039
Frans Tromp
Kikkerbeet 13, 1724 XS Oudkarspel, tel. 0226-320319
Ereleden:
In 1999 Jan IJff (1917-2007)
In 2001 Jaap de Groot (1924-2003)
In 2006 Jan Wijn (1926-2016)

blz

30

Twee oude foto’s
Redactie

37

En nu terug die grond van de gemeente
Arie Kaan

38

Schenking naïef schilderij van Cornelis de Geus
Arie Kaan

40

Foto ijsclub Volharding
Redactie

42

Pannekeet, een Langedijker buurtschap in de Waard
Henk Komen

43

Bemaling Geestmerambacht met de molens van weleer
Jaap Plakman

50

De redactie van ‘De Otterplaat’ bestaat uit:
Arie Kaan, Dick Zuiderbaan, Maarten Koning,
Jan Marsman jr. en Hans de Graaf
Redactieadres: Hondsdraf 4, 1724 TE Oudkarspel
e-mailadres redactie: ariekaan@hotmail.com
Webmaster is ook Jaap Plakman
Laanweg 18, 1724 NJ Oudkarspel, tel. 0226-341047
ISSN 1388-6215
Copyright: Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de
auteur of de redactie en met vermelding van naam van de auteur
en naam van het blad.
Druk: Zeeman Reclamegroep BV, Den Helder

Oktober 2018

1

Jan Marsman jr.

Overpeinzingen bij de voorplaat
Geruime tijd voor de hittegolf van 2018 kwam de redactie bij elkaar om een keuze te maken voor de voorplaat
van de Otterplaat 2018. De keuze viel op deze foto van
de laadplaats bij het Broeker spoortje, uit de zogenoemde ‘collectie Van Bommel’. Dit is een serie glasnegatieven
waarvan de Stichting Langedijker Verleden een aantal jaren geleden heel goede scans ontving van een kleinzoon
van de maakster van deze foto’s, Elise van Bommel, zie
de Otterplaat 2013. Elise van Bommel, geboren in 1877,
was de dochter van voormalig burgemeester J. van Bommel van de gemeente Broek op Langedijk (1864-1880) en
Zuid-Scharwoude (1869-1880). Zij fotografeerde veel,
ook in Langedijk. Op dat artikel in de Otterplaat 2013 is
helaas geen reactie gekomen, dus ook de toen gestelde
vraag ‘Wie is de dame op die foto en waarom staat zij
daar?’, bleef onbeantwoord.

Waarschijnlijk was het een gewone werkdag, waarop de
geveilde producten werden overgeladen in spoorwagons
voor verzending naar de verste uithoeken van Nederland en ook het buitenland.
Iedereen op de foto was met zijn werk bezig en nam even
een kort moment de tijd om te poseren voor de fotograaf.
Nu we het over de groep personen op de foto hebben,
iedereen heeft een pet op en een enkeling een hoed, maar
niemand ging blootshoofds. Enkele mannen roken een
pijp en bij de deur van de tweede wagon staat één man
met een sigaret, toen een nieuwigheid.
De foto is in ieder geval gemaakt ná 1902, toen het spoorlijntje naar Broek op Langedijk werd geopend, maar volgens ons ook weer niet veel later dan 1902.
Gezien de producten die
worden overgeladen van
de houten schuiten in de
wagons, zal de foto in de
herfst zijn gemaakt. In de
schuiten op de voorgrond
ligt gele en groene kool.
Voor de wal ligt links op
de foto (voor de dame) een
schuit met bloemkool, die
altijd met het blad eraan
en ook omgekeerd werd
verhandeld en verzonden,
tegen het verkleuren van
de witte bloemkool. Rechts
daarnaast ligt een schuit
met rode kool.

Bij een nadere beschouwing van deze foto contrasteert de
dame met de overige aanwezigen. Niet alleen omdat zij
de enige dame is op de foto, maar ook omdat zij daar
staat in mooie kleding met een grote hoed op, mogelijk is
het Elise van Bommel zelf. In haar hand heeft zij een klein
koffertje, is zij op (door)reis? Als de dame inderdaad Elise
van Bommel is, lijkt daarmee de vraag ‘Wie is de dame op
die foto en waarom staat zij daar?’ opgelost.
Op de foto staat rechts naast haar een oudere man in zijn
‘zondagse pak’. Dat de man in een keurig pak staat suggereert dat hij mogelijk een van de grotere groentehandelaren uit Broek op Langedijk is.
In de schuiten staan de tuinders of hun knechten te wachten tot hun schuit wordt gelost. Op de wal en in de wagons staan veel arbeiders van ‘de transport’. Tussen deze
grote groep transportarbeiders en tuinders staan ook een
paar mannen in pak met een boekje in hun hand. Mogelijk is dit administratief personeel, dat toeziet op een
juiste verzending van de tuinbouwproducten.
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Vervolgens ligt er een schuit met grote manden, deze liggen wat schots en scheef in de schuit. Het voorste gedeelte van de manden lijkt gevuld, omdat er een deksel op
de mand zit, de achterste manden zijn leeg. Het is niet
duidelijk wat er in de manden vervoerd wordt, misschien
heeft een van onze lezers een idee?
Bij nagenoeg alle schuiten ligt of staat een kloet, want alle
tuinders moesten hun schuiten met ‘ellenbogenstoom’
voortbewegen. Op enkele schuiten ligt een mast met een
opgerold zeil, bijvoorbeeld rechts op de voorgrond. Tuinders die verder weg van Broek op Langedijk woonden
zoals Sint Pancras of Koedijk, kwamen vaak zeilend naar
de veiling.
Over de spoorwagons valt niet veel te zeggen.
De toenmalige spoorwegmaatschappij H.IJ.S.M. had enkele duizenden van dergelijke goederenwagons, waarvan een aantal met een zgn. remmershuisje, het hokje op
de voorlaatste wagon.
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Hans de Graaf

Voorwoord
Het loopt weer naar het einde van oktober, tijd voor de
nieuwe Otterplaat dus. En wat is er mooier als het weer
herfstig wordt, lekker aan de goede kant van het raam te
zitten lezen en even terug te gaan in de tijd. Ook in deze
Otterplaat vindt u weer een zeer gevarieerd aanbod van
artikelen van verschillende momenten uit de boeiende
geschiedenis van onze Langedijker dorpen.
In onze vaste rubriek ‘Het nieuws van 100 jaar geleden’
heeft Jan Marsman weer veel belangrijk maar ook curieus nieuws uit 1918 verzameld. Het jaar 1918, waarin een
einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog die Europa 4
vier jaar lang in zijn greep hield. Ondanks dat Nederland
neutraal bleef, had de oorlog wel degelijk veel impact op
onze dorpen. Er ontstond schaarste aan diverse producten. Voor onze tuinders was het echter een welvarende
periode omdat de groenteprijzen hoog waren. Toen de
vrede werd gesloten stortte de handel in, omdat Duitsland door de overwinnaars in het kader van herstelbetalingen totaal kaal werd geplukt en geen geld meer had
om onze groente te kunnen kopen. Er werd in tuinderskringen dan ook wel gesproken over ‘de ramp van de
vrede’.
Arie Kaan gaat uitgebreid in op de Spaanse griep, die
helemaal niet uit Spanje kwam. Deze levensgevaarlijke
griep brak uit in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en eiste wereldwijd zelfs meer slachtoffers dan vier
jaar oorlog. De Spaanse griep ging Langedijk ook niet
voorbij. U kunt er alles over lezen in zijn artikel.
Hij schrijft ook over het eerste zwembad dat in Broek
was en problemen ondervond bij de handhaving van het
niet-gemengd zwemmen. Ook heeft hij zich verdiept in
de naweeën van de grondindeling uit de tijd van de verkaveling, wat nu opeens weer een rol is gaan spelen.
Reinie Kaas heeft gedegen onderzoek gepleegd en geeft
opheldering over het lot van de Broekers Jacob Kaas en
Gerrit Smak, die beiden in 1945 in Duisland zijn gestorven. Een aangrijpend verhaal over de ontberingen die
beide mannen hebben moeten doorstaan.
Henk Komen duikt in de geschiedenis van het buurtschap de Pannekeet, een stukje buitendijks Langedijk dat
sinds een grenscorrectie in 1990 deel uitmaakt van de gemeente Heerhugowaard.
Jaap Plakman heeft beschreven welke molens nu precies het Geestmerambacht altijd
hebben bemalen. Een mooi overzicht van
deze onmisbare helpers om het waterpeil te
beheersen.
Rens Valkonet kijkt terug op de lange en
strenge winter van 1962-1963, die velen van
ons nog helder voor de geest staat. Een winter zoals we die sindsdien niet meer hebben
gehad en waarin er al auto’s op de toen nog
niet gedempte Voorburggracht reden.
Dick Zuiderbaan geeft een terugblik op het
afgelopen jaar en we kunnen blij vaststellen

dat de loop er al weer flink in zit. Sinds de opening van
het gerestaureerde Regthuis, nu een jaar geleden, zijn velen een kijkje wezen nemen in het Regthuis en bij onze
tentoonstelling over de vele bruggen paden die Langedijk ooit rijk was.
Op elke markt ziet u Langedijker Verleden staan met
mooie oude foto’s om de historie te laten herleven. Veel
mensen zien herkenbare plekken en blijven dan staan om
herinneringen op te halen. Uit gesprekken komen vaak
nieuwe afspraken om foto’s te brengen waar wij altijd blij
mee zijn.
Ook roepen we uw hulp in bij een aantal oude foto’s
waarvan we op zoek zijn naar de namen van de personen die erop te zien zijn. Gelukkig krijgen we regelmatig
oude foto’s aangeboden, vaak is er niet bekend waar en
wanneer deze zijn genomen en al helemaal niet wie erop
staan. Inmiddels zijn we al wel aardig ervaren in het dateren van foto’s en ook de locatie waar hij is genomen
weten we vaak wel te achterhalen. Het herkennen van
personen is lastiger, we hopen dat onze lezers ons hierbij
kunnen helpen.
Van het Westfries Genootschap ontvingen we een schilderij van de hand van Cornelis de Geus, die een bekende
schilder was in het zogenaamde Westfriese naïeve genre.
Een mooie aanvulling op onze collectie, waarvoor dank.
Mocht u aanvullingen op onze artikelen hebben dan horen wij dat graag. Als u zelf een onderwerp heeft waar
een verhaal inzit, laat ons dat dan weten.
De redactie kan u desgewenst helpen het op papier te
krijgen. Ook artikelen over de jongere geschiedenis van
onze dorpen zijn van harte welkom, vandaag is tenslotte
morgen alweer geschiedenis.
De oplettende lezer zal hebben gezien dat de voorliggende Otterplaat de 24e jaargang is. Dat betekent dat we in
2019 een jubileum vieren. Het zou toch mooi zijn als uw
artikel in dat jubileumnummer zou komen te staan.
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Langedijker Verleden staat op elke markt,
hier op het Broeker plein
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Seizoen 2017-2018
Het seizoen 2017-2018 is voor Langedijker Verleden succesvol verlopen. Het was even wennen aan
de gewijzigde opzet en indeling van Het Regthuis
maar dat was van korte duur. Mede door de prettige samenwerking met de medewerkers van Het
Behouden Huis en Hart van Oudkarspel voelen we
ons in Het Regthuis weer als een vis in het water.
Sinds de officiële heropening op 14 oktober 2017
hebben bijna 1200 belangstellenden Het Regthuis
en de tentoonstelling ‘Bruggen en Paden’ bezocht.
Daarnaast hebben diverse families ter gelegenheid
van een verjaardag of reünie Het Regthuis bezocht,
waar met behulp van een gids een rondleiding op
maat werd gegeven. Bedrijven, politieke partijen en
verenigingen hebben inmiddels Het Regthuis voor
hun bijeenkomsten weten te vinden en er wordt ook
weer getrouwd. Kortom: Het Regthuis begint weer
te leven.
Tentoonstelling ‘Bruggen en Paden’
De tentoonstelling ‘Bruggen en Paden’ geeft een
overzicht van de bruggen en bijbehorende paden
die Langedijk voor de verkaveling rijk was. Voor de
ouderen is het weer een kennismaking van hoe het
was en de jongeren krijgen een idee van hoe het er

Dick Zuiderbaan

voor 1970 heeft uitgezien. De tentoongestelde foto’s
spreken iedereen aan en levert veel discussies en gespreksstof op. Ook de namen van de bruggen en paden maken veel discussies los. Door het succes van
de tentoonstelling wordt deze verlengd tot en met
31 maart 2019.
Miniatuur tuindersschuur
Op 6 juni 2018 heeft Han Masteling zijn miniatuur
tuindersschuur officieel overhandigd aan Langedijker Verleden. Hij heeft hier samen met Bram Pielkenrood (technische gedeelte) 3600 uur aan gewerkt!
De miniatuur tuindersschuur (schaal 1:10) is een kopie van de schuur van zijn vader Jacob Masteling te
Koedijk zoals die in de jaren 1950 t/m 1970 gebruikt
werd. Het is een tuindersschuur met gebroken kap
zoals er veel in Langedijk aanwezig waren.
De Bubo aardappelsorteermachine, Agria freesmachine, kisten, gereedschappen en akkerschuit zijn
ook op schaal 1:10 gemaakt. Het geeft een duidelijk
beeld van de werkzaamheden die in een tuindersschuur na de oogst van bijvoorbeeld aardappelen
verricht werden.
De miniatuur tuindersschuur staat op de tentoonstellingszolder van Het Regthuis. Veel bezoekers
waaronder ook ‘oud’-tuinders hebben complimenten gemaakt over de vele componenten die zeer
nauwkeurig op schaal zijn nagemaakt.

Miniatuur
tuindersschuur
in vol bedrijf
gemaakt door
Han Masteling.
De vitrines staan vol met foto’s van bruggen en paden

Lezingen in Het Regthuis
Langedijker Verleden wil 2x per jaar een lezing organiseren in Het Regthuis. De eerste lezing over ‘De
Spaanse griep in Langedijk’ vond plaats op vrijdagavond 18 mei 2018. De lezing werd verzorgd door
Arie Kaan. In een boeiende lezing werd verteld wat
voor impact de Spaanse griep van 1918 in Langedijk
heeft gehad.
De datum van de tweede lezing is nog niet bekend
maar wordt ruim van tevoren bekend gemaakt.

Miniatuur van een typische Langedijker brug met
motorschuit gemaakt door Bram Pielkenrood
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Het Regthuis is elke zondag geopend van 13.00 uur
tot 17.00 uur en buiten deze uren op afspraak.
Afspraken kunnen gemaakt worden via: tel. 0226753063 of info@behoudenhuisoudkarspel.nl.
Oktober 2018

Redactie

Reacties op het vorige nummer
We hebben weer erg veel enthousiaste reacties gehad op
ons vorige nummer. Die reacties zijn vooral in de zin van
“het was weer een bar mooi blad”. Dit sterkt ons dat we
op de juiste manier bezig zijn en veel mensen plezier geven als ze de Otterplaat lezen.
Ook reacties op sommige verhalen horen wij gelukkig
veel. Soms is het een aanvulling, soms vragen wij zelf
aan de lezers informatie over een foto of een onderwerp.
Soms is het een verwonderde reactie in de trant van “dat
heb ik nou nooit weten dat het zo gaan was”. Dat is ook het
mooie van speuren naar historische gegevens en die in
een verhaal verwerken hoe het vroeger is gegaan.
Dat kunnen leuke verhalen zijn, dat kunnen soms ook
hele aangrijpende verhalen zijn. Daarom kwamen er veel
reacties op het verhaal over Arie Bruin.
Arie Bruin
“Nooit geweten dat die man zoveel heeft meegemaakt” was een
veel gehoorde reactie. Arie Duijves verwonderde zich
nog het meest: hij woonde jarenlang tegenover hem in de
Spoorstraat! Dat zijn buurman die ingrijpende oorlogservaringen had, was in de buurt nooit ter sprake geweest.
Tuinders viel het wel op dat hij nogal stil was toen hij bij
‘de transport’ werkte bij de veiling van Noord-Scharwoude. Zijn collega’s gaven dan bij navraag het antwoord
“hoi heb in een kamp zeten”, en dat was het dan.
Bij het verhaal zijn nog een
paar opmerkingen te maken.
Gerard Boekel uit Dirkshorn
vertelde dat het verhaal nog
heel anders had kunnen lopen. Volgens het verhaal
ging het zo dat Arie Boekel
uit het Waarland Arie Bruin
uit Noord-Scharwoude naar
zijn huis moest halen in het
Waarland. Dit alles in opdracht van de verrader Jan
Verkerk. In het huis van Arie
Arie Bruin
Boekel was er een lang gesprek met Verkerk die waarschijnlijk meer informatie uit Arie Bruin wilde krijgen. Na
dat gesprek moest Arie Bruin de schoenen van Verkerk
ophalen. Die waren blijven staan op zijn onderduikadres
en die moest hij brengen naar café Wolfswinkel. Daar zou
Verkerk ze in ontvangst nemen en daar zou het verzet
Verkerk neerschieten. Maar voor die tijd bleef Verkerk in
het huis van Arie Boekel bivakkeren en gijzelde eigenlijk
zijn vrouw Nel Boekel-Bruin.
Gerard Boekel:
“Mijn ome Klaas Bruin kreeg te horen dat mijn moeder werd
gegijzeld door Verkerk. Hij haalde een bijl en was op weg naar

Verkerk om hem te vermoorden. Het was alleen dat hij ome Niek
Stam tegenkwam die hem tegenhield om het uit te voeren dat
dit niet gebeurde, anders was het verhaal heel anders gelopen!”
Laura Schilder, kleindochter van Arie Bruin, heeft heel
veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van haar
opa. Zij maakte ons erop attent dat in het verhaal stond
dat: “Om toch meer informatie uit hem te krijgen, wordt hij
overgeplaatst naar kamp Vught. Dat is in Nederland het enige concentratiekamp dat onder SS-regime staat, zwaarder kan
niet. Daar gaan de verhoren door van 8 juli tot 4 september
1944. Van brieven of pakketten is in deze periode niets bekend.”
Dat laatste is echter niet juist, pas na 5 september 1944
is dit het geval dat er geen brieven of pakketten meer
worden doorgestuurd. We hebben omgekeerd Laura ook
weer veel informatie kunnen geven. Extra verdrietig was
het om te horen dat zij onlangs is overleden.
EHBO in de jaren 50 van de vorige eeuw
De foto van Wim Bruyn die we publiceerden uit de jaren
50 over de EHBO-bijeenkomst gaf verscheidene reacties.
De meningen waren verdeeld over de plek waar het was:
* Piet van Kleef: doet me sterk denken aan de sacristie
van de rooms-katholieke kerk, zo te zien hangt er links
een kazuifel over een houten stelling.
* een oud-inwoner van Langedijk: de foto is gemaakt in
een van de kantoorruimtes van de oude gasfabriek, later
werd er geoefend in de kantine van de oude gasfabriek.
* Bertus Vroling denkt De Schelvis, ook omdat hij veel
katholieken denkt te zien en dit ‘hun’ café is.

Daar zijn we dus nog niet uit! Wat de namen betreft zijn
we een stuk verder. Hoewel niet iedereen dezelfde namen noemde, denken we dat de volgende namen nu toch
wel zeker zijn, waarbij Ben Rijkes ons erg kon helpen:
De man rechts boven is Cor Biersteker. Hij is naar Canada
geëmigreerd.
Op de onderste rij van links naar rechts:
Arie Rijkes (hij is ook naar Canada geëmigreerd), Paula
Weel, Lenie Rijper, Henny Buter, Atie Bruyn en Bets Kos
(Bets Kos is ook naar Canada geëmigreerd).
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Arie Kaan

Stoutigheden in het Broeker
zwembad
hugowaard, bij het begin van de Tocht die doorloopt naar
de Dijk. Deze Tochtsloot is nog over van twee molens die
ooit aan de westkant van de Dijk stonden. Zij sloegen het
water uit de grote polder Geestmerambacht naar deze
(molen)Tocht. In de 19e eeuw zijn beide verbrand, de eerste in 1867 en de tweede in 1887.

Schager Courant, 10 augustus 1940
Eerste zwembad kwam in 1933 in Broek op Langedijk
Broek op Langedijk is in 1933 het eerste dorp in Langedijk dat een echte z.g. zweminrichting opent. In sloten,
plassen en de ringvaart van Heerhugowaard werd altijd
al wel gezwommen, maar nu is er een afgebakend houten zwembad met toezicht. Er komt een badmeester en
er worden echte zwemlessen gegeven. Het is een particulier initiatief en de gemeente heeft dit gesteund. Op
woensdagavond 16 augustus 1933 wapperen de vlaggen
vrolijk en het muziekkorps uit Broek op Langedijk speelt
een flinke mars. Onder enorme belangstelling wordt om
20.00 uur de officiële opening verricht.
Voorzitter Jac. Balder Jnz. kan in zijn welkomstwoord
melden dat zich al 140 leden hebben opgegeven. Er zijn
wel 15 kleedkamers, er is een grote ruimte voor materialenberging en vergaderen en er zijn reddingsmiddelen.
Dit buitenbad is gerealiseerd in de ringvaart van Heer-

Hier is te zien dat de Tocht tot de Dijk loopt, vanaf de ringvaart van Heerhugowaard, we kijken hier naar het noorden
(archief Stichting Langedijker Verleden)
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De Tocht als we naar het zuiden kijken
(archief Stichting Langedijker Verleden)
Voor de kinderen is er een flink bassin van 1 meter diep
geplaatst, een volledig houten bak. Daar krijgen de leerlingen hun zwemlessen in. De gevorderden kunnen naar
hartenlust in de vaart (de Tocht) zwemmen en er is een
springtoren en een veerplank.

Zwembad wordt in 1933 gebouwd in de ringvaart bij
de Tocht. Op de achtergrond zijn de huizen van de
Wilhelminastraat te zien. V.l.n.r. Jaap Balder (timmerman),
Jaap Balder jr., Van der Poll, Gert Bobeldijk, Henk Vroegop
(archief Stichting Langedijker Verleden)
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Stoutigheden in het Broeker zwembad

De Nieuwe Langedijker Courant doet uitgebreid verslag
en hoopt met voorzitter Balder “dat de lieve jeugd dit zo met
zorg en liefde tot stand gekomen werk een beetje zal sparen en
hun baldadige handjes eraf zal houden.”
De avond wordt besloten met een paar openingswedstrijden. Bij een gekostumeerde zwemwedstrijd door heren,
die veel hilariteit oplevert, wint Jan Borst voor het origineelste kostuum een badpak. Bij de wedstrijd in bordjes
opduiken is Jn. Vroegop Jnz. het beste en wint een portefeuille.
Uitbreiding in 1934
Na dit mooie begin is een jaar later de opening voor het
nieuwe seizoen al op 22 mei 1934. Er zijn bovendien allerlei verbeteringen gekomen. De kleedkamers zijn uitgebreid naar 21 en er is een grotere afdeling waar kleine jongens zich kunnen omkleden. Er is nu ook een bassin van
70 centimeter diepte bij gekomen en een douche, waar
grote behoefte voor bestond, voor natmaken en afspoelen. Het college van B & W heeft hier allemaal wel toestemming voor verleend, maar heeft daar in april eerst
goed over vergaderd. Ze hebben daarbij een aantal voorwaarden gesteld:
1. Alle noodzakelijke hygiënische maatregelen moeten
worden genomen die nodig zijn voor de bestrijding van
het rattengevaar.
2. Er mogen geen gemengde baden plaatsvinden.
3. De orde in en bij de zweminrichting en op de toegangsweg naar de zweminrichting moet streng gehandhaafd
worden.

Hoe handhaaf je niet-gemengd baden
De voorwaarde dat er geen gemengde baden plaatsvinden, blijkt voor het bestuur van de zweminrichting moeilijk te handhaven. Van buiten het zwembad zwemmen
jongens en mannen toch naar het andere geslacht. Het
bestuur doet in juli 1936 aan B & W het radicale verzoek
om dan maar in de politieverordening te bepalen dat het
verboden is te zwemmen “in de wateren dezer gemeente”.
Dat gaat B & W te ver, maar wat er voor in de plaats komt
in een voorstel naar de gemeenteraad is ook niet mis. Artikel 11 moet namelijk zo gewijzigd worden dat gelezen
wordt dat het verboden is “te zwemmen of te baden op plaatsen, binnen een afstand van 200 meter van bewoonde gebouwen of van den openbaren weg.” In de praktijk zal er dan
weinig over blijven om te zwemmen! Ook wordt de raad
voorgesteld een bepaling te maken dat het verboden is
zich in een badpak op de openbare weg te bevinden. Dat
was natuurlijk makkelijker om thuis vast om te kleden,
maar ja, dan loop je in die schaarse badkleding gewoon
over straat!
Ja, op zich was het een goede gedachte om in Broek op
Langedijk met dat vele water een zwembad te beginnen.
De keerzijde is dat het in de ogen van de bestuurders
wel minder eerbaar gedrag oplevert op straat en bij het
zwembad.

Bovendien wordt erop gerekend dat er steeds voldoende
toezicht aanwezig is en enkele reddingsmiddelen. B & W
vraagt nog rekening te houden met de plannen voor kanalisatie van de ringvaart. Het water van de Tocht zal ten
gevolge hiervan dan worden gedicht.

Tweede zwembad in Langedijk in Oudkarspel
Het tweede zwembad in Langedijk komt een jaar later
in 1934 in Oudkarspel

Situatietekening van de twee zwembaden in
Broek op Langedijk

Langedijk krijgt in 1934 in het noorden zelfs een tweede
zwembad. De ijsclub ‘Volharding’ in Oudkarspel richt
een aparte zwemafdeling op voor wie alleen lid wil worden van een zwemclub. De ijsclub zit al op ’t Waardje
met zijn ijsbaan, heeft daar zijn clubgebouw en vlakbij ’t
Waardje komt ook het zwembad.
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Dus waarom deze twee sporten niet samenvoegen in dezelfde vereniging. Aan de oostkant van ’t Waardje zal de
zweminrichting iets ten noorden van de Laanweg worden gebouwd. Op zondag 8 juli 1934 is daar de feestelijke
opening en met de houten ‘pierenbak’ van 18 bij 10 meter
is er genoeg ruimte voor leerlingen om het zwemmen te
leren. In Oudkarspel mag er gemengd gezwommen worden.

De nieuwe plaats is ter hoogte van de Muldersbrug, niet
ver van de Twuyvermolen. De zwemvereniging blijft
daar gewoon doordraaien.
Jan Weder (1933) weet nog goed dat hij in dat bad voor de
oorlog zwemlessen kreeg:

Jan Weder
(foto Arie Kaan)

In Oudkarspel mogen jongens en meisjes wel samen zwemmen, juli 1941 (foto H. Möller)

“Met een grote autoband om mijn middel sprong ik van het
trappetje het water in. Die zwemband schoof van mijn middel
naar mijn enkels en ik kantelde met mijn hoofd naar beneden.
Ik heb toen na een tijdje hele mooie kleuren gezien, net voordat
ze me op tijd uit het water haalden... Ik heb daar uiteindelijk
wel zwemmen geleerd en dat kwam een keer goed van pas. Ik
fietste met mijn ouders en 2 broers op de Twuyverweg en mijn
voorwiel kwam tegen het achterwiel van een van mijn broers.
Toen raakte ik van de weg af zo in de sloot ernaast. Ik zwom
van schrik naar de overkant en iedereen zag dat ik inderdaad
kon zwemmen!”

Ontwikkeling Langedijker zwembaden tot 1940
Beide zwembaden voorzien in een grote behoefte in het
waterrijke Langedijk en geven ook veel gezelligheid.
Toch lijden ze een steeds moeizamer bestaan door de diepe economische crisis van de jaren 30.
In Oudkarspel lopen de tekorten bij de zwemafdeling
van de ijsclub Volharding steeds verder op. De paar
vooraanstaande personen in de gemeente die zo vriendelijk waren borg te staan voor het startkapitaal, dreigen
een keer te worden aangesproken. Het zwembad krijgt
in 1940 een doorstart met de oprichting van een nieuwe
zelfstandige zwemclub: ‘Eigen Kracht’.
In Zuid-Scharwoude zijn er in 1939 pogingen om ook
daar een zwembad te maken. Die moet dan komen aan
de Oosterdijk in de ringvaart, ten zuiden van de Lange
Balk. Een gevormde commissie onderzoekt de mogelijkheid en is bezig de nodige plannen uit te werken. Daar
komt verder niets meer van door de mobilisatie in 1939
en de bezetting vanaf 1940 door Duitsland.
In Broek op Langedijk wordt het zwembad in 1938 verplaatst van de Tocht naar het zuideinde van de gemeente
aan de ringvaart. Oorzaak: de werkzaamheden voor de
kanalisatie van het kanaal Alkmaar-Kolhorn.
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Broeker zwembad
in de ringvaart
(foto uit archief
Historische Vereniging
Sint Pancras)

Gescheiden baden of niet
In deze tijd blijft er veel discussie of een zwembad nu wel
of niet gescheiden moet laten baden. Mogen de jongens
bij de meisjes en mogen de heren samen met de dames
zwemmen. Politieke partijen op christelijke basis zijn erg
tegen het gezamenlijk baden en die hebben in Broek op
Langedijk de meerderheid. Broek staat met zijn sterke
geloofsbeleving daarom het gezamenlijk baden niet toe.
Dat komt ook in het reglement te staan en het bestuur van
het zwembad moet daar op toezien. We zagen al dat het
nodig was dit in de politieverordening op te nemen om
het af te kunnen dwingen.
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In Oudkarspel wordt bij de oprichting afgesproken dat
het juist niet de bedoeling is om dames en heren te scheiden. Dat geeft bij het aanvragen van subsidie in de gemeenteraad wel de situatie dat christelijke partijen dan
tegen zijn, maar die hebben daar geen meerderheid.

Dames en heren
door elkaar in
Oudkarspel bij
’t Waardje,
juli 1941
(foto H. Möller)

De Schager Courant reageert er zelf op
Het komt niet vaak voor dat de krant daarna zelf nog met
commentaar reageert op zo’n verslag. Toch kunnen we
nu een paar dagen later het commentaar op deze kwestie
lezen. Onder de kop “Stoutigheden in het Broeker zwembad” komt eerst de opmerking:
“Nu de controle nog. Acht Edelachtbaren in de 24 uur, zou voor
elk in continubedrijf drie uur wacht kloppen beteekenen...”
Die Acht Edelachtbaren zijn de 7 gemeenteraadsleden
plus de burgemeester als voorzitter. Daarna komt in
dichtvorm duidelijk de mening van de krant naar voren:

Het Broeker zwembad krijgt vanaf 1938 meer moeite de
bepalingen tegen gemengd zwemmen te laten handhaven. Door de verplaatsing richting Twuyvermolen, helemaal buiten het dorp nu, is het toezicht moeilijker geworden. Er moet wat gebeuren.
Strengere regel voor verbod gemengd zwemmen in
Broek
Komt het door de aantrekkelijkheid van de Broeker meisjes en dames? Komt het door de niet te beteugelen hormonale krachten van het andere geslacht? Feit is dat op
de uren dat dames zwemmen er mannelijke personen
van een andere plek naar het water bij de zweminrichting
zwemmen. Door de afgelegen plek van het zwembad is
dat gemakkelijker geworden. Het bestuur van de zwemvereniging is het zat en schakelt ten einde raad in 1940
het college van Burgemeester en Wethouders in.
Het verzoek is het verbod in de politieverordening aan
te scherpen: binnen een afstand van 500 meter van het
zwembad mag er niet gezwommen worden. Zo kan er bij
handhaving beter strafrechtelijk worden vervolgd. Op 9
augustus 1940 bespreekt het college dit verzoek welwillend en stelt aan de gemeenteraad voor die aanvulling in
de algemene politieverordening op te nemen, want:
“Mannelijke personen trachten van buitenaf gedurende den
tijd dat alleen dames worden toegelaten zich zwemmende tusschen deze dames te begeven.”
De gemeenteraad is het daar volledig mee eens en gaat
hiermee akkoord.
In de krant staat altijd een verslag van de gemeenteraadsvergadering. De Schager Courant zet er op 10 augustus
1940 de kop boven: “Stoutigheden in het Broeker zwembad”.

Broek blijft gescheiden baden tot eind 1944, dan wordt
het houten zwembad afgebroken en opgeslagen. Het zou
anders in kachels verdwijnen in de Hongerwinter van
1944-1945.
Na de oorlog zal het
niet meer worden
opgebouwd en stopt
dit stuk van de Langedijker historie.
Op de plaats van de
Tocht loopt nu de
Prinses Irenestraat.
We kijken naar het
westen, naar de Dijk.
(foto Arie Kaan)
Bronnen:
Diverse kranten uit die tijd
Regionaal Archief Alkmaar, notulen college van Burgemeester
en Wethouders gemeente Broek op Langedijk
Interview met Jan Weder, september 2018
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Rens Valkonet

De winter van 1962 – 1963
Om wat geld bij te verdienen heb ik me eerst nog even
bezig gehouden met piepers rooien en bloembollen rapen. Het was rooitijd en voor de schooljeugd een goede
gelegenheid om wat extra geld bij te verdienen in de vakantie. Met een greep is dat trouwens best zwaar werk en
zeker voor iemand die dat normaal niet gewend is.
Met vrienden hadden we al eerder met de fiets een paar
vakanties gemaakt langs jeugdherbergen. In Duitsland
(de Rijn af naar Keulen en Koblenz) in 1959 en in de zomer van 1960 naar de Belgische Ardennen. Mijn informatie was dat Engeland een vriendelijk land zou zijn voor
het liften langs autowegen.
In die winter konden auto’s met gemak op het ijs. Hier zien we
dat in Oudkarspel precies voor Bardewiel, met op de achtergrond de kerk, de boerderij van Abraham Hart en de smederij
van Jan Mulder. Rechts achter de auto zie je het vuilstortplaatsje. Dat lag vrij in het water tussen de Voorburggracht
en Bardewiel: een landje van een paar vierkante meter waar je
omheen kon varen. Daar lag altijd troep. Aan de andere kant
van Bardewiel in het Ambacht was er een wat groter stukje
braak land op een akkerpunt. We noemden dat het “Vrouwenlandje”, waar af en toe afval werd verbrand.
Aanloop naar de winter van 1962-1963
De barre winter van 1962 – 1963 staat bij ons, die nog van
de oorlog of kort erna zijn, in het geheugen gegrift. Voor
mij was 1962 het jaar dat ik slaagde voor het eindexamen
van de RHBS in Alkmaar. Om direct te kunnen doorstuderen aan de toenmalige TH in Delft moest ik eerst voor
mijn nummer nog in militaire dienst. Kort na de uitreiking van het diploma lag de oproep al op de deurmat.
Medio augustus 1962 (lichting 62-4) moest ik mij melden
in Amersfoort bij het regiment van de huzaren (tanks). Ik
had dus nog wat weken respijt en besloot om liftend nog
een korte vakantie te maken naar Engeland.
Al enige jaren correspondeerde ik in mijn schoolengels met een Engelse schoolvriendin (penfriend: Valery
Heatherley). Via Jaap Mink, onderwijzer Engels op de
Mulo van Noord-Scharwoude, had ik in de derde klas
haar adres gekregen. Hij studeerde nog voor zijn MO-aktes, kwam van Warmenhuizen en was als onderwijzer begonnen op de lagere school van Oudkarspel. Op de Mulo
kenden velen hem nog uit die tijd.
Eerst naar Engeland
Mijn penfriend woonde in Birmingham, zo’n 200 km ten
noorden van Londen. Zij was verrast over mijn plan en ik
was welkom bij haar ouders thuis. Deze afspraken maakte je via de post.
Thuis hadden wij al telefoon waar ook de buren soms
gebruik van maakten, maar het was nog helemaal niet
gebruikelijk om daarmee internationaal te bellen.
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Jeugdherberg-vakantie in de Ardennen in 1960, met v.l.n.r.
Peter Keeman (= schoenen...), Rens Valkonet, Menno Boon
en Piet van Uitert (uit Rotterdam)
Via bevriende Langedijker transporteurs kwam ik in
Rotterdam en vandaar verder naar Oostende in België.
Met de boot over naar Dover. Daarna liftend verder naar
Londen en via de M1 (motorway 1) van Londen naar Birmingham. Zo kwam ik vrij gemakkelijk op mijn bestemming.
Liften is enigszins avontuurlijk en je moet zoveel mogelijk gebruik maken van de bekende op- en afstapplaatsen
bij benzinestations en wegrestaurants. Chauffeurs kennen de weg en weten de beste plaatsen voor lifters. In
grotere plaatsen (zoals Londen en Birmingham) maak je
gebruik van het openbare vervoer. Je moet een plan hebben met een kaart en de adressen van de jeugdherbergen
die je onderweg wilt aandoen.
Verblijf bij penfriend
In Birmingham, bij mijn penfriend, had ik een gastvrij logeeradres. Een echt Engels gezin, waaraan ik later weer
moest terugdenken bij het zien van de sfeer in Coronation Street van de bekende tv-serie in de jaren 70. Valery
was het enige kind van de familie en van mijn leeftijd.
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op de elektrische trein! Alles
zou bij het oude moeten blijven.

Coventry. De nieuwe kathedraal is tegen de
oude ruïne aangebouwd.
Ze had een vakantiebaantje in een winkel en ook een
studievriendje. Haar ouders werkten in de horeca of iets
dergelijks. Haar vader, een oorlogsveteraan uit WO-2,
had een auto en samen met hem hebben we tripjes gemaakt. Ik had al m’n rijbewijs en was daar trots op. Ik
mocht even proefrijden, maar met dat linkse verkeer en
het stuur rechts ging dat niet goed. Gezakt dus!

Op de terugweg heb ik nog
een paar dagen de City van
Londen verkend met al z’n
bekende
bezienswaardigheden. In een jeugdherberg
kom je allemaal lotgenoten
van je leeftijd tegen die ook
onderweg op reis zijn en met
elkaar informatie uitwisselen
over hun ervaringen.
Contacten werden er gemakkelijk gemaakt en zo kon je je
weer aansluiten bij anderen
om gezamenlijk de stad te
bezoeken. De volgende stop
was Antwerpen, waar ik na
een paar dagen (ik had nog
wat geld over) een treinkaartje heb gekocht naar huis.

Trafalgar Square,
ontmoetingsplaats voor
elke reiziger in Londen

In militaire dienst
Terug in Nederland werd ik
opgewacht voor zo’n 18 maanden militaire dienst. Dat was
andere koek. Na de eerste 4
maanden opleiding werd ik
overgeplaatst naar de parate
troepen.

Aan de hand van de foto’s die ik gemaakt heb, kan ik
terugvinden waar we in de omgeving toen zijn geweest:
Coventry met moderne kathedraal gebouwd tegen de
ruïne van de oude, die verwoest werd bij het bombardement uit WO-2; Stratford-upon-Avon met het huis van
de beroemde schrijver W. Shakespeare en natuurlijk Birmingham, een industriestad van auto’s en motorfietsen
in verval. Jarenlang werd Engeland met z’n verouderde
industrie economisch nog getypeerd als de zieke man
van Europa. Berucht is het voorbeeld uit die tijd van de
macht van de vakbonden. Bij de modernisering van het
spoorwegnet werd door de ‘Unions’ geëist dat de functie
van de stoker van de locomotief behouden zou worden

Mijn onderdeel was toen juist
voor een oefenperiode (3 à 4
maanden) verhuisd naar kamp
‘Hohne’ bij Celle. Voor tanks is
daar een groot oefenterrein op
de Lüneburger Heide. Eens in
de 6 weken mocht je een week
voor verlof naar huis.
Dit militaire kamp grenst aan
het oude beruchte concentratiekamp van Bergen-Belsen
waar Anne Frank is vermoord.
Het militaire kamp bestaat
nog steeds als NATO-kamp en is onder direct beheer van
de Engelsen.
Gedenkmonument in
Bergen-Belsen (1963)

Destijds was de plaatsing van die (ook Nederlandse)
troepen een serieuze zaak, want de jaren 60 werden in de
wereldpolitiek beheerst door meerdere incidenten.
Shakespeare Cottage in Stratford-upon-Avon.
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De ‘Koude Oorlog’ was volop aan de gang:
1. In 1961-’62 had je nog de affaire Nieuw Guinea. Dienstplichtige militairen werden daar naar toegestuurd.
Verschillende jongens zijn er ook gesneuveld! De Nederlandse regering stond geheel alleen om het eiland
te behouden, maar werd uiteindelijk gedwongen om
Nieuw Guinea over te dragen aan Indonesië. Ik voetbalde toen in het 2e elftal van DTS. Twee spelers uit
mijn elftal trof het lot dat zij zouden moeten worden
uitgezonden. Een ervan weigerde dat, deserteerde en
verdween plots naar het communistische Oost-Berlijn. Zijn omgeving (C.P.N.) steunde de dekolonisatie
en dienstweigeraars en stond sympathiek tegenover
Moskou en de D.D.R., was anti NATO, EEG enzovoort. Vanuit dat standpunt begrijpelijk. Frans Aarts,
actief Langedijker politicus en journalist van de communistische krant De Waarheid, heeft daar nog een rol
in gespeeld. Bij verstek werd hij veroordeeld en na de
verjaring van zijn straf kon hij pas weer terugkomen.
Ondertussen was toen ook de Berlijnse muur gevallen.
2. Er heerste een vrijheidsoorlog in Cuba. Door Castro
werd er een communistische staat gesticht onder de
neus van de U.S.A. Dat was een doorn in hun oog,
want ondertussen was de U.S.A. ook al actief in Vietnam in zijn strijd tegen het communisme.
3. Cubaanse ballingen pleegden in 1961 vanuit de U.S.A.
een invasie op Cuba wat mislukte. (Het Varkensbaai-incident).
4. Rusland begon zich ermee te bemoeien en plaatste raketten op Cuba. Onder grote druk van de U.S.A. werden deze weggehaald.
5. In de jaren 60 kregen we de Berlijnse muur vanwaar
president John F. Kennedy Oost-Duitsland op 26 juni
1963 toeriep met de legendarisch woorden: “Ich bin
ein Berliner”! Overigens is later dat jaar Kennedy op
23 november 1963 bij een aanslag in Dallas vermoord.
Bij de parate troepen reageerde de NATO op elk incident
met verhoogde paraatheid. Tot twee maal toe werd de
diensttijd bij elk incident met 2 maanden verlengd, om
na enige tijd ook weer te worden teruggedraaid. Het was
spannend en onvoorspelbaar. Bij mijn afzwaaien was dit
uiteindelijk weer teruggebracht naar de oorspronkelijke
18 maanden.
Opeens die strenge winter van 1962-1963
Bij mijn aankomst in Duitsland was de winter daar al
ingevallen. Het was er bitterkoud met veel sneeuw en
felle vorst. Wachtlopen was voor iedereen een zware beproeving. Aanvankelijk dacht je dat het hoorde bij een
landklimaat, maar al snel kwamen vanuit Nederland de
berichten dat het ook daar streng was gaan vriezen. Het
werd een barre winter. Het was zo erg dat er zelfs auto’s
reden over het IJsselmeer van Enkhuizen naar Stavoren.
Onderweg kon je daar ook nog tanken. In dienst hadden
wij ook tv zodat je het nieuws goed kon volgen.
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Dat was luxueus, want thuis hadden wij toen nog geen
tv. Je keek bij de buren! In januari 1963 werd er een Elfstedentocht georganiseerd en gewonnen door Reinier
Paping. Deze tocht staat in de geschiedenis bekend als
‘De barre tocht van 1963’.
Tijdens verlof het ijs op
Bij mijn eerste verlof thuis heb ik natuurlijk ook een ritje
gemaakt over het ijs in het Geestmerambacht in de auto
van mijn ouders. Mijn vader reed toen met een Opel
Olympia (occasion van Niek Hoogeboom). In het dorp
waren er op een paar woonerven op- en afritten gemaakt
waar je met de auto gemakkelijk op het ijs kon komen.
De auto van
mijn vader op
het ijs van de
Voorburggracht
voor Bardewiel.
Het bruggetje
verbindt het
eiland (links)
met twee
boerderijen, die
bewoond waren
door Droog (een
handelaar in vastgoed) en Pietje Kos (tuinder). Via het padje
(rechts) tussen de woonhuizen van groenteboer Arie Visser en
de weduwe mevrouw Vis kwam je uit op de Dorpsstraat voor
de boerderij van Cees Langedijk. Op deze foto kijk je tegen het
achtererf van Arie Stoop (boerderij met dakkapel) en daarnaast
het halve woonhuis van Piet Stoop. Opvallend is de partij
witte was die in de vrieskou te drogen hangt. Dat was toen
heel gebruikelijk.
De auto op de foto’s staat op het huidige kruispunt van
de Kasteelstraat met de Voorburggracht. De Middenkoogweg naar het Waarland bestond toen al, maar de
boerderij van Abraham Hart en de smederij van Jan Mulder waren nog niet verdwenen en zelfs misschien nog
bewoond.
Middenkoogweg

Een uitsnede van een stafkaart (uitgave 1961 schaal 1:25.000)
met de omgeving van Bardewiel en de kerk (PK).
Son en Breugel, mei 2018.
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Heel veel vaten in Broek op
Langedijk
Eind vorig jaar kwam ik op de beeldbank van het Regionaal Archief Alkmaar, in het gedigitaliseerde gedeelte
van de dames Vlaanderen, twee foto’s van Langedijk tegen. Op verzoek heb ik beide foto’s beschreven, globaal
gedateerd en in ruil daarvoor hebben wij deze foto’s ook
gekregen met toestemming om ze in de Otterplaat te gebruiken.
De fotograaf staat aan de westkant van het dorp Broek
op Langedijk. In het midden van de foto de 3 gevels van
zuurkoolfabriek Stenneberg, eigenlijk de achterkant van
de fabriek. Op de plaats van deze zuurkoolfabriek ligt
tegenwoordig het wijkje met de straten De Wup en Het
Mat. Rondom de zuurkoolfabriek en op de akker links
liggen honderden, misschien wel duizenden, houten vaten in verschillende maten voor het vervoer van de zuurkool.
Links van de zuurkoolfabriek zien we op de achtergrond
de spits van de toren van de Nederlands Hervormde kerk
en links daarvoor het torentje van het raadhuis.

Achter de grote stapel vaten links zien we een gebouw
in aanbouw, dat is het voormalige postkantoor. Op 6 juni
1917 werd de bouw van dit postkantoor aanbesteed door
de gemeente Broek op Langedijk. De laagste inschrijver
was de firma Kriller en Oud uit Alkmaar voor ƒ 34.000,
maar het werk werd in eerste instantie niet gegund. Een
paar dagen later werd het werk wel gegund aan deze
firma, omdat ze hadden aangetoond dat zij zich hadden
verrekend. De aanneemsom was toen ƒ 39.000.
Mede gezien de kale bomen en de fase van de bouw van
het postkantoor, zal de foto tussen oktober 1917 of uiterlijk begin 1918 zijn genomen.
De foto komt van een zgn. glasplaatnegatief en is uitermate scherp. Als de digitale versie van de foto wordt ingezoomd zijn de namen op de veilingbordjes op de schuiten zelfs te lezen. En op het roer van de schuit achter de
middelste schuit kool, valt de naam H.J. Houtkooper te
lezen. De zesde persoon van rechts staat in militair uniform, waarschijnlijk een gemobiliseerd militair op verlof.
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Het nieuws van 100 jaar geleden
1918 was een belangrijk jaar in de wereldgeschiedenis.
Op 11 november eindigt de Eerste Wereldoorlog met de
ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon
in Compiègne. Na een strijd van vier lange jaren in de
loopgraven erkennen Duitsland, Oostenrijk en de daarmee verbonden landen hun nederlaag. De Duitse keizer
vlucht naar Nederland en tot woede van Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk vraagt en krijgt hij asiel. Met het
einde van de Eerste Wereldoorlog breekt een onrustige
periode in Europa aan, naar Russisch voorbeeld wordt in
meerdere landen een revolutie begonnen. Zo ook in Nederland, maar hier dooft het vuur van de revolutie voordat deze goed en wel is begonnen, omdat de bevolking
de revolutie niet steunt.
Op 3 juli 1918 vinden voor het eerst parlementsverkiezingen plaats waarbij alle mannen mochten meestemmen en
zowel vrouwen als mannen verkiesbaar waren. Het waren tevens de eerste verkiezingen volgens het stelsel van
evenredige vertegenwoordiging. Er werd niet meer gestemd per district volgens een meerderheidsstelsel, maar
kiezers brachten hun stem uit op een persoon die op een
kandidatenlijst van een partij stond. Alle uitgebrachte
stemmen telden mee voor de zetelverdeling. Het duurde
nog een jaar voordat het actief kiesrecht (het recht om te
mogen stemmen) ook voor vrouwen werd ingevoerd in
Nederland.
Wat was van dit alles in Langedijk te merken?
Ook dit jaar heb ik er voor gekozen om bij een aantal
onderwerpen het nieuws van dat jaar als verhaal neer te
zetten.
Gevolgen Eerste Wereldoorlog
In de Schager Courant van 10 december 1918 staat een
verslag van de gemeenteraads-vergadering van Oudkarspel, waarin de burgemeester de vergadering opent door
te memoreren aan de gesloten vrede.

In het begin van 1918 gaan de berichten in de kranten
enerzijds over de hoge prijzen voor aardappelen en
groenten en anderzijds over schaarste, distributie en
hoge prijzen van allerhande andere goederen. Na de wapenstilstand gaan de berichten juist over de teruglopende inkomsten voor de tuinders door veel lagere prijzen
door de weggevallen lucratieve uitvoer.
Groenten
In januari begint de levering van aardappelen en groenten te stagneren, omdat tuinders hun producten zouden
vasthouden in de hoop op hogere prijzen. Maar eind
maart zijn de laatste voorraden kool door de tuinders al
afgeleverd. Op 27 mei staat in het landelijke dagblad De
Tribune (vanaf de Tweede Wereldoorlog heet deze krant
De Waarheid) dat in Oudkarspel 80 militairen worden
ingekwartierd om verborgen partijen groenten op te sporen. Er zouden verschillen kleine en grote partijen in beslag zijn genomen. “Meermalen tracht men des nachts per
vaartuig partijtjes te vervoeren om te verbergen”.
Verder wordt in meerdere kranten melding gemaakt van
regeringsspinazie, -aardappelen en andere -groenten. In
oktober wordt bericht dat tuinders bewust een mindere
kwaliteit uien zouden telen, omdat de gezonde uien niet
mag worden uitgevoerd.
Schaarste en distributie
Ook in het jaar 1918 verschijnen er berichten over problemen voor de Langedijker bevolking door een gebrek aan
veel verschillende goederen.
Het volgende opmerkelijke berichtje over de schaarste
verschijnt in meerdere kranten.

Algemeen Handelsblad, 19 april 1918

Schager Courant 10 december 1918
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Anti-militarisme
Ook aan de Langedijk ontstaat een afdeling van de antimilitaristische beweging I.A.M.V. (Internationale AntiMilitaristische Vereeniging). Volgens de Schager Courant
van 23 april werd er in Langedijk door een aantal exgemobiliseerden gecolporteerd met De Wapens Neder.
Op 14 juli vond er in Noord-Scharwoude een grote meeting plaats tegen het militarisme met voor die tijd bekende
sprekers.
Oktober 2018
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Hij was de tuinder die aan de bakermat stond van de eerste groenteveiling doo zijn bloemkool te veilen bij afslag.
Dirk Jongerling overleed op zijn verjaardag. Hij was ongehuwd en had geen nazaten.

Schager Courant, 9 juli 1918

Schager Courant, 11 juli 1918
In de Nieuwe Langedijker Courant van 14 december staat
een overlijdensadvertentie van Jacob Plakman, namens
de I.A.M.V. Mogelijk is hij aan de dan heersende Spaanse
Griep overleden.

Geloofskwestie
In 1918 ging er een schok door Noord-Scharwoude en de
andere dorpen van Langedijk. Door de plannen voor de
bouw van een RK-lagere school in Noord-Scharwoude
moest de oude RK-kerk worden gesloopt. Tot dat moment was die oude kerk in gebruik als gebouw voor het
RK-verenigingsleven. Door de aankoop van de bekende
herberg met kegelbaan en doorrijstal De Burg, kwam
deze plotseling in rooms-katholieke handen als verenigingsgebouw. Voor de financiering werd wederom een
beroep gedaan op de grote groentehandelaar Cornelis
Trompetter. In de Schager Courant van 20 april wordt
een boelhuis aangekondigd van de volledige herberginventaris van De Burg, waaronder ledikanten, 500 stoelen,
tafels etc. Als gevolg van deze aankoop voor het RK-verenigingsleven worden de in De Burg gevestigde algemene en protestante verenigingen van het ene op het andere
moment dakloos.

Nieuwe Langedijker Courant, december 1918
Veilingen en spoorlijnen
Zowel de veiling in Broek op Langedijk als die in
Noord-Scharwoude zijn in vergelijking met voorgaande
jaren in iets rustiger vaarwater gekomen. Geen berichten
over uitbreidingen of andere grote investeringen.
Het belangrijkste berichtje is een overlijdensadvertentie.
Op 7 juli 1918 overleed Dirk Jongerling op 72-jarige leeftijd.

Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 11 juni 1918
In reactie op de ombouw van De Burg tot RK-verenigingsgebouw wordt een inzameling gehouden voor een
te stichten gebouw (Concordia) voor niet-katholieke
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verenigingen, binnen een paar dagen was al ƒ 30.000 opgebracht. Voor de bouw van Concordia werden iets noordelijker een aantal huizen gekocht en op 6 juli vond de
aanbesteding plaats, waarbij Jb. Rutsen uit Zuid-Scharwoude de laagste inschrijver was. Op 23 november wordt
gemeld dat de opening van Concordia al met Kerstmis
zal plaatsvinden!
Overigens leverde de jaarvergadering van de afd. Langedijk van de ANGOB (geheelonthoudersbond) nog een
heftig dilemma op. Bij de rondvraag kwam ter sprake of
het de leden toegestaan was om financieel de NV Concordia te steunen, omdat daar in de toekomst alcoholische dranken zullen worden geschonken. Het feit werd
afgekeurd, maar verdere gevolgen werden er niet aan
verbonden.
Onderwijs
Omdat de RK-school nog niet was geopend, liep het leerlingenaantal op de school in Zuid-Scharwoude zo ver op,
dat er volgens de Schager Courant van 16 maart sprake
was van een overbevolking en dat een aantal kinderen
naar Noord-Scharwoude zouden moeten.
Kennelijk bleef dit onderwerp wat sudderen, want in de
gemeenteraadsvergadering van Noord-Scharwoude van
30 april werd er nogmaals naar gevraagd. Maar uiteindelijk werden er geen kinderen overgeplaatst. Ook hield
de vraag of de stichting van de RK-school gevolgen had
voor het aantal onderwijzend personeel de gemeenteraden bezig, omdat ze een leegloop van de scholen vreesden. Op 15 oktober staat een klein berichtje in de Schager
Courant dat pogingen in het werk worden gesteld om
een MULO-school te stichten.
Ten slotte verschijnt eind december in de kranten het
bericht dat de gemeente Zuid-Scharwoude de extra uitkering voor het onderwijzend personeel over 1917 nog
steeds niet had uitbetaald. Meerdere kranten verwijten
de burgemeester nalatigheid.

tis etc. Vanaf augustus steekt de dodelijke Spaanse Griep
ook aan de Langedijk de kop op, zie het artikel elders in
deze Otterplaat.

Schager Courant 5 november 1918
Woningnood
In vergelijking met voorgaande jaren was de woningnood een onderwerp dat in 1918 voor het eerst opduikt
aan de Langedijk.
Vanaf maart valt in diverse krantenartikelen te lezen dat
er in alle gemeenten aan de Langedijk mensen dakloos
dreigen te raken. In 3 van de 4 gemeenten worden woningbouwverenigingen opgericht en wordt de eerste
aanzet gemaakt voor de bouw van noodwoningen en arbeiderswoningen.

Schager Courant, 6 maart 1918

Telegraaf 28 december 1918

Gasfabriek en Elektrificatie
Op 20 april verschijnt een berichtje in de Schager Courant
dat de Gasfabriek weer tot een beperking van het gasverbruik moet overgaan.
’s Middag tussen 1 en 4 uur en ‘s nachts tussen 11 en 4 uur
wordt de gastoevoer afgesloten.
Bedacht moet worden dat in 1918 waarschijnlijk geen enkel huis door gas werd verwarmd. De maatregel zal dus
voornamelijk de verlichting en het koken van de inwoners hebben getroffen. De bewoners van het noordeinde
van Oudkarspel vragen of zij aangesloten kunnen worden op het gasnet, maar dit levert problemen op in verband met de druk in de gasleiding.

Ziektes
In het begin van het jaar 1918 betreffen de berichten over
ziektes nog de gebruikelijke berichten over Tyfus, Difteri-

De Gasfabriek is in 1918 ook begonnen met een brikettenfabriek. De proeven blijken niet erg geslaagd, de productie blijft te laag. Kennelijk was dit aanleiding om in juni
de loods en de inventaris weer openbaar te verkopen.
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Oprechte Langedijker Courant, zaterdag 10 augustus 1918
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 13 juni 1918
De elektrificatie van Langedijk nadert zijn voltooiing met
de aanleg van elektriciteit op de Spoorstraat en de Ambachtsdijk (‘tot Bommer’).
Ongevallen, branden etc.
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 20 januari 1918
Op de Weel (bij Zijdewind) komt de fietser J.H. van Oudkarspel in botsing met een paard en wagen, omdat het
paard de dam wilde oplopen waar hij thuishoorde. De
fietser komt er zonder ernstig letsel vanaf, maar zijn stalen ros is geheel vernield.
Schager Courant, 23 april 1918
In Zuid-Scharwoude raakte het 5-jarig dochtertje van
J. Zwart te water en verdrinkt.
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 27 april 1918
In Noord-Scharwoude raakte het zoontje van de heer
R. te water. Een voorbijgaande reiziger merkt dit op en
springt direct te water om het kind spoedig op het droge
te brengen.
Schager Courant, 6 juni 1918
Sinds zondag 2 juni is de 17-jarige zoon van K. Wagenaar
spoorloos verdwenen. Zijn fiets wordt teruggevonden bij
een stalling in Alkmaar. Men vreest dat hij door het lezen
van overspannende lectuur op avontuur belust is.

Oprechte Langedijker Courant, zaterdag 10 augustus 1918
Het bericht van het verdrinken van schipper Oud verschijnt in de dagen daarna in meerdere landelijke kranten. Het Dagblad van het Oosten publiceert het bericht
zelfs pas op 29 november 1918.
Schager Courant, 21 augustus 1918
Maandagavond vond de heer H. een zwerver aan de dijk
liggen, met een zware koorts. H. verschafte de zwerver
onderdak in het hooi, maar de volgende morgen bleek de
uit Den Helder afkomstige zwerver overleden.
Schager Courant, 15 oktober 1918
Te Broek op Langedijk is de echtgenote van de heer A. te
water geraakt en verdronken.

De Tijd, 23 oktober 1918
Schager Courant, 11 juni 1918

Overigens overleed mevrouw Bleeker enige tijd later.
Oktober 2018
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Schager Courant, 28 december 1918
De onderwijzeres B. uit Zuid-Scharwoude raakte door de
duisternis misleid in de ringsloot. Na ongeveer een kwartier werd haar hulpgeroep gehoord en kwamen een paar
mannen haar te hulp.
Misdaad, mishandeling en zo
Met enige regelmaat staan in 1918 berichtjes in de kranten van misdaden en mishandelingen in Langedijk of
door inwoners van Langedijk. Ik heb een greep uit deze
zaken genomen.
Door het hele jaar 1918 kwamen berichtjes voor over fietsendiefstallen in Langedijk of van Langedijkers van wie
elders hun fiets gestolen werd. Deze diefstallen waren
kennelijk zo erg dat een aantal mensen in Oudkarspel
de koppen bij elkaar stak en de Eerste Onderlinge Maatschappij van Verzekering tegen Diefstal van Rijwielen
oprichtte. In de loop van 1918 kwamen ook verschillende
fietsendieven voor de rechter, die ze streng strafte. Op 25
juli moest machinebankwerker Jan Steedz uit Oudkarspel voor de rechter verschijnen, omdat hij in Oudkarspel een fiets van Jan Raven had gestolen die de eigenaar
dezelfde dag nieuw had gekocht bij rijwielhandelaar Jan
Spanjaard. De verslaggever verzuchtte “het lijken daar wel
allemaal Jannen”. De fietsendief werd door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden!
Er waren ook fietsendieven die het groter aanpakten, getuige het volgende artikel

Schager Courant, 30 november 1918
Gedurende het jaar 1918 werd er in Langedijk zo veelvuldig ingebroken, dat in Zuid-Scharwoude in december
een burgerwacht werd opgericht, waar elke nacht 4 personen surveilleren door het dorp. Meteen na de oprichting hadden zich al 70 personen aangemeld.

Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 8 juni 1918
18

De eerder genoemde rijwielhandelaar Spanjaard uit Oudkarspel moest in de loop van het jaar zelf ook tweemaal
voor de rechter verschijnen.
De eerste keer wegens overtreding van de Distributiewet, omdat hij in thee handelde boven de wettelijk vastgestelde maximumprijs. De winkelier waar hij zijn thee
van had betrokken, Simon Borst, werd ook veroordeeld,
omdat deze aan Spanjaard de thee ver boven de wettelijk
vastgestelde maximumprijs had verkocht. Beiden werden op 18 september veroordeeld tot een boete van ƒ 5 of
5 dagen hechtenis.
De tweede keer moest Jan Spanjaard voor de rechter verschijnen, omdat hij zijn buurjongetje in zijn boosheid had
mishandeld. Hiervoor werd hij veroordeeld tot een boete
van ƒ 3 of 1 dag hechtenis.
In de loop van het jaar moesten meerdere Langedijkers
voor de rechter verschijnen voor overtreding van de
Distributiewet, bijvoorbeeld voedselbonnen te vroeg
innemen, boven de maximumprijs handelen, verboden
vervoer van aardappelen, groenten, kaas en ‘vers afgehakt
schapenvlees’.
Een caféhouder uit Broek op Langedijk moest begin februari voor de rechter verschijnen wegens opzettelijk
onjuiste belastingopgave. Tegen hem werd 1 week gevangenisstraf geëist, maar hoe het vonnis luidde is niet
gevonden in de kranten.
Ten slotte waren er naast de diefstallen en overtredingen
van de Distributiewet ook veel gevallen van mishandeling in Langedijk of waar Langedijkers bij betrokken
waren. Tijdens de pinksterdagen werd in Noord-Scharwoude een groot muziekconcours gehouden, dat naast
de muzikale hoogtepunten ook tot enkele ongeregeldheden leidde.
Een beschonken persoon begon de heer Verburg, die in
zijn tuin zat, luidkeels te beledigen. Door voorbijgangers
werd ingegrepen, waardoor erger werd voorkomen. Op
het concoursterrein zelf was het een beschonken Belg die
voor overlast zorgde en uiteindelijk door de politie moest
worden verwijderd. Later op de dag viel dezelfde Belg de
‘commissaris van orde’ die hem liet verwijderen van het
concoursterrein op straat aan.
Van enkele heethoofden komt de naam zelfs meer dan
eens voor in de verslagen van de Rechtbank. Zo ook Jozef Trompetter uit Noord-Scharwoude. Op 5 december
moest hij zich bij de rechter melden omdat hij in Hoorn
met zijn hoed een sergeant in het gezicht had geslagen.
Of de officier van justitie rekening hield met het feit dat
Jozef een militair had aangevallen of dat hij niet onbemiddeld was, de eis was ƒ 50 boete of 20 dagen hechtenis.
Dezelfde Jozef komt ook voor in een verslag van een concert van RK fanfarecorps Kunstgenot in café De Schelvisch in Zuid-Scharwoude, maar dan niet in muzikale
zin.
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Als bijprogramma bij dit concert werd een toneelstuk opgevoerd dat het einde echter niet haalde. Er ontstond een
enorme vechtpartij tussen een aantal aanwezigen. Gemeenteveldwachter Prins werd erbij gehaald, die de zaal
met getrokken sabel probeerde te ontruimen en zelfs zijn
revolver moest trekken en in de zolder schoot.

Burgemeesterskwestie
Werd in 1917 de nieuwe burgemeester van Zuid-Scharwoude, jonkheer A.L. van Spengler, nog met grote eer ingehaald door de burgers en de gemeenteraad, in de loop
van 1918 lijkt de stemming om te slaan. In februari begint
het nog goed, er wordt gefeest omdat de burgemeester in
het huwelijk treedt.
In april wordt door de gemeenteraad besloten dat er een
ambtswoning voor de burgemeester moet worden gekocht. Begin mei nam de gemeenteraad het besluit om
een lening van ƒ 10.000 aan te gaan tegen 5% rente voor
de aankoop van de woning. Maar vanaf begin juni neemt
de zaak een andere wending.
Op 6 juni verschijnt het bericht in de Schager Courant
dat de gemeente Zuid-Scharwoude op een openbare verkoping een woning voor de burgemeester had gekocht,
het huidige adres Dorpsstraat 358, maar ook stond in dat
artikel dat de gemeente de woning niet kon betalen. Wat
volgde was een grote moddersmijterij via de regionale
kranten.

Nieuwe Langedijker Courant, 28 december 1918

De gemeenteraad schoof de zwartepiet voor het debacle
en naar buiten brengen van deze vuile was naar de notaris. Maar de notaris (tevens de vroegere burgemeester)
schoof die zwartepiet weer even snel terug. Ondertussen
werden ook gemeenteambtenaren, de veldwachter, een
deurwaarder en personeel van de notaris in de krant voor
alles en nog wat uitgemaakt door beide partijen. Na deze
weinig verheffende stukken en ingezonden brieven in de
kranten over een periode van ongeveer 2 weken wordt
het weer even snel stil als dat het rumoer begon. Op 27
juni lijkt de storm alweer geluwd.

Schager Courant, 27 juni 1918
Ten slotte worden in een verslag van de gemeenteraadsvergadering in de Schager Courant van 27 juli de plooien
weer glad gestreken. De burgemeester neemt het woord
‘ploertig’ terug, als niet gepast. Diverse raadsleden komen ook op hun grote en grove woorden terug.

Nieuwe Langedijker Courant, 28 december 1918
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Overige berichten
Tenslotte nog een kleine greep uit overige krantenberichten uit Langedijk uit 1918.
Schager Courant, 9 januari 1918
De gemeenteveldwachter J. Boon verzoekt en krijgt eervol ontslag.
Schager Courant, 23 januari 1918
Nog niet bekend wat hen in 1918 met de Spaanse Griep
nog te wachten stond, blijkt uit het verslag van de jaarvergadering van het Onderling Begrafenisfonds dat er over
het voorafgaande jaar geen enkele uitkering behoefde te
worden gedaan, omdat geen enkel lid overleden was.
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 23 maart 1918
Bij de jaarlijkse verloting van de Schager Paaschveetentoonstelling was de eerste prijs, de vette os, gewonnen
door de heer Th. Pranger uit Noord-Scharwoude.
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 26 maart 1918
Tot gemeenteveldwachter van de gemeente Zuid-Scharwoude is benoemd de heer F.A. Prins.
Ons Blad – RK Nieuwblad voor N-H, 26 maart 1918
De Gedeputeerde Staten keuren de verordening van de
gemeente Zuid-Scharwoude goed voor het fietsverbod
op het Kerkepad.
Schager Courant, 9 april 1918
Voor het vervoer van de schoolkinderen vanuit de Diepsmeer naar de school in Oudkarspel vraagt de heer De
Jong een hogere vergoeding per kind, omdat hij het komende schooljaar veel minder kinderen hoeft te vervoeren, namelijk 7 leerlingen i.p.v. 15 vorig jaar.
Schager Courant, 18 mei 1918
Een uitgebreid artikel over C. Langedijk uit Noord-Scharwoude die een nieuwe lift voor koolberging introduceerde.
Schager Courant, 22 mei 1918
Met de pinksterdagen werd in Noord-Scharwoude een
groot festival en concours voor harmonie- en fanfarekorpsen gehouden. In een uitgebreid artikel, inclusief uitslagen, deed de Schager Courant verslag hiervan.
Schager Courant, 2 juli 1918
Pauw Kramer uit Oudkarspel viert zijn 25-jarig jubileum
als postbode. Van de burgers krijgt hij een envelop met
inhoud en van zijn collega’s een leunstoel waar hij, naar
de verslaggever hoopt, nog jaren van zijn welverdiende
rust kan genieten.
Heldersche Courant, 9 juli 1918
De gemeente Noord-Scharwoude blijkt 11 kiezers niet op
de kieslijst te hebben geplaatst, onder wie enige der oud20

ste en meest geachte ingezetenen. In Zaandam stonden
ongeveer 200 namen niet op de kieslijst.
Schager Courant, 6 augustus 1918
In het verslag van de gemeenteraadvergadering van
Noord-Scharwoude staat dat er door J. de Bakker, J. Bol,
J. Blokker en G. Hart een verzoek is ingediend voor de
stichting van een bioscoop. Besloten wordt het advies
van B&W om afwijzend te beslissen te volgen.
Schager Courant, 19 oktober 1918
Ook postbode J. van Duin uit Zuid-Scharwoude viert zijn
25-jarig jubileum.
Schager Courant, 19 oktober 1918
Gemeenteraadslid Berkhout merkt tijdens de gemeenteraadsvergadering van Zuid-Scharwoude op dat het eerder ingestelde fietsverbod op het Kerkepad slecht wordt
nageleefd. Een van degenen die het fietsverbod overtrad,
was mede-raadslid Bekker, die dat onmiddellijk beaamde. Hij vindt de verordening onzinnig en stoort zich er
niet aan:
“Ik zal wel de eerste zijn, die een proces-verbaal oploopt.” Dit
deed de verslaggever verzuchten dat er nog veel meer
verordeningen onzinnig lijken, en wat als die allemaal
overtreden worden?
Schager Courant, 30 oktober 1918
In de gemeenteraad van Noord-Scharwoude ontstaat
grote commotie over de gehouden brandweeroefening,
waar slechts de commandeurs voor waren uitgenodigd,
in plaats van alle brandweerlieden.
Schager Courant, 7 november 1918
De heer Kostelijk uit Broek op Langedijk neemt de Coöp.
Ansjoviszouterij in Kolhorn over.
Schager Courant, 10 december 1918
Van het Hoofdinstituut voor Doofstommen is door de
gemeente Oudkarspel een verzoek om ƒ 100 subsidie ontvangen, voor een uit de gemeente afkomstig verpleegd
kind.
Na discussie wordt het verzoek toegekend.
Schager Courant, 10 december 1918
In hetzelfde verslag van de gemeenteraadsvergadering
van Oudkarspel staat dat de gymverenigingen Hercules
en Hygiea een verzoek om ƒ 25 subsidie hebben ingediend, omdat ze door de mobilisatie in financiële moeilijkheden zijn gekomen.
Na een uitgebreide discussie wordt de subsidie toegekend. Tijdens die discussie, met veel oneigenlijke argumenten, maakt wethouder Kroon het wel het meest bont:
“Het is toch zeker de minst nuttige vereniging. Geen vereniging maakt zoveel doden.”
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Nieuwe Langedijker Courant, 28 december 1918
In een ingezonden brief wordt door het bestuur van gymnastiekvereniging Hercules en Hygiéa uitgebreid gereageerd op de woorden van de gemeenteraadsleden en dan
specifiek op de vreselijke beschuldiging van wethouder
Kroon dat de gymverenigingen vele doden maakt.

Advertenties
Een kleine greep uit advertenties van Langedijker bedrijven etc.

Schager Courant, 19 maart 1918

Schager Courant, 28 december 1918
Ongeveer 60 kerkgangers zaten tweede kerstdag in de
Kooger Kerk klaar voor de dienst door dominee Barnouw van Oude Niedorp. Maar al wie er kwam in de
kerk, geen dominee. Ongetroost moesten de kerkgangers
weer naar huis.

Schager Courant, 23 maart 1918

Schager Courant, 7 mei 1918

Nieuwe Langedijker Courant, 28 december 1918
Schager Courant, 3 juli 1918
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Schager Courant, 17 september 1918

Schager Courant, 28 november 1918

Schager Courant, 12 oktober 1918

Nieuwe Langedijker Courant, 18 december 1918
Google: Zeemest is een nieuw woord uit 1918 voor een
mengsel van zeedieren, zoals zeesterren, mosselzaad,
enz. dat bij gebrek aan andere meststoffen wordt gebruikt
door tuinders.

Schager Courant, 2 november 1918
Nieuwe Langedijker Courant, 18 december 1918
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Spaanse griep trof ook Langedijk
in 1918

Schager Courant, 12 november 1918
Spaanse griep?
Bijna niemand weet nog wat voor slachting deze griep
100 jaar geleden heeft aangericht. Ja, de enorme slachting van de Eerste Wereldoorlog die in 1918 eindigde,
dat weten veel mensen wel. Die verschrikkingen met
in totaal zo’n 20 miljoen slachtoffers in ruim 4 jaar zijn
dan ook veel beschreven. Veldslagen, stormlopen vanuit de loopgraven, militaire strategieën en heldendaden
lenen zich ook goed voor spannende verhalen.
Maar wat valt er te zeggen over mensen die dood gaan
in bed wegens griep? Wat voor spannends is daarvan
te maken? Het duurde ook maar ruim een jaar waarbij ook nog in een korte periode de meeste slachtoffers
vielen. Maar dat waren er wel 50-100 miljoen op een
wereldbevolking van 1,8 miljard (= 1800 miljoen)! Veel
meer dus dan de gehele Eerste Wereldoorlog.
Die zogeheten ‘Spaanse griep’ ging de hele wereld over,
een pandemie. Het bleef dus bepaald niet beperkt tot
Spanje en kwam daar ook helemaal niet vandaan!
Hoe kon een griep zo dodelijk worden en zich zo snel
verspreiden tot in Langedijk aan toe? Laten we eens kijken hoe dit allemaal kon gebeuren en vooral nagaan
hoe erg Langedijk getroffen werd.
Eerste berichten
Het is 1918 en de Eerste Wereldoorlog gaat een beslissend jaar in. Door de censuur komt niet elk bericht in de
krant van de landen die in oorlog zijn. Zeker berichten
die onrust geven en het moreel van de bevolking en het
leger ondermijnen, worden niet gepubliceerd. Waarom
zou je zeggen dat een flink deel van je bevolking en je leger behoorlijk ziek is? Dat zou de vijand maar op ideeën
kunnen brengen. Spanje is echter neutraal en in dat land
wordt er wel volop over geschreven. Die berichten dringen na enige tijd door in andere landen, maar gaan over
Spanje en dat het daar zo erg is. Ook in Langedijk komen
die krantenberichten begin juni 1918 binnen.
De Schager Courant meldt dat er een geheimzinnige
ziekte is in Spanje die zich snel uitbreidt en 1/3 van de
bevolking ziek heeft gemaakt.

De ziekte blijkt nog redelijk onschuldig, hoewel er toch
soms dodelijke slachtoffers vallen. Door het massale karakter kunnen de publieke en medische diensten het niet
meer aan. Alle lagen van de bevolking worden aangetast,
ook de Spaanse koning en vele ministers zijn ziek. Is het
daarom alleen een Spaans probleem dat andere landen
niet kennen? Verre van, andere landen worstelen ook met
deze ziekte die zelfs de hele wereld over gaat! Van de
wereldbevolking van 1,8 miljard zijn er 500 miljoen ziek
geworden. Juist de oorlogvoerende landen kampen op
grote schaal met dit virus omdat veel soldaten ziek zijn.
Het gaat een allesbepalende rol spelen waarbij vooral
Duitsland er veel meer last van heeft: daar zijn te weinig
reserves om de zieken te vervangen. Dat is een tegenvaller want Duitsland dacht met een beslissend voorjaarsoffensief in maart 1918 in het westen de overwinning te
behalen. Rusland was namelijk als vijand in het oosten
weggevallen door de Russische Revolutie in 1917. De
vrede met Rusland in maart 1918 zorgde ervoor dat alle
troepen in het westen konden worden ingezet. De eerste
tegenslag was al dat er sneller Amerikaanse divisies in
staat waren mee te vechten dan was voorspeld. Maar de
echte genadeklap was de Spaanse griep die in de zomer
zoveel slachtoffers maakte, dat de Duitse reserves dit niet
meer konden aanvullen.

Schager Courant 4 juni 1918
Al schrijf je er niet over uit militair oogpunt, het is er natuurlijk evengoed wel. Na de oorlog, toen er wel over
geschreven kon worden, bleek pas hoeveel invloed de
Spaanse griep had gehad. Het was bizar dat na uitgebreid onderzoek bleek dat deze griep helemaal niet uit
Spanje kwam maar de soldaten uit Amerika ermee besmet waren! Maar laten we eerst eens kijken waarom
Amerika mee ging doen in de Eerste Wereldoorlog en
hoe de ‘Spaanse’ griep daar kon ontstaan.
Spaanse griep ontstaat in Amerika
Begin 1917 kondigt Duitsland de ‘onbeperkte duikbotenoorlog’ af. Elk schip dat richting Engeland gaat, ook onder Amerikaanse vlag, wordt getorpedeerd. Mede hierdoor verklaart Amerika in april 1917 aan Duitsland de
oorlog.
Na die oorlogsverklaring is Amerika gedwongen een
veel groter leger op te bouwen. Er is alleen een beperkt
beroepsleger en daarom wordt de dienstplicht in mei
1917 ingevoerd.
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In de militaire trainingskampen komen uit allerlei gebieden de opgeroepen jonge mannen met hun eigen virussen bij elkaar. Velen komen van het platteland waar
mensen, dieren en gevogelte dicht op elkaar leven. In een
beperkte omgeving op het platteland hoeven dergelijke
virussen niet gevaarlijk te zijn. De drukbevolkte kazernes, dichtbij levende dieren, zijn nu ongewild een ideale
situatie voor diezelfde virussen. Virussen van mensen en
vogels kunnen samenkomen in een dier, bijvoorbeeld een
varken, waar vermenging plaats kan vinden. Mogelijk
komt daaruit een compleet nieuwe variant die weer over
kan springen.
Griepvirussen veranderen toch altijd al en door vermenging wordt die kans nog groter.

wereld over en krijgt eerst als naam ‘geheimzinnige ziekte in Spanje’, toen ‘Spaanse ziekte’ en tenslotte ‘Spaanse
griep’. Die dus eigenlijk uit Amerika kwam.

Legerkamp Étaples in noordwest Frankrijk,
Britse soldaten plukken kalkoenen
Spaanse griep kwam in drie golven
Er zijn duidelijk drie golven te zien bij de Spaanse griep.
De eerste golf van maart tot en met juli 1918:
veel zieken maar nog weinig sterfgevallen.
De tweede golf van half augustus tot eind 1918:
veel zieken en ook veel sterfgevallen.
Nog een derde golf van naschokken in 1919 en 1920:
weinig zieken en weinig sterfgevallen.
Daarna verdwijnt het virus spoorloos.

Ziekenboeg in Fort Riley in de staat Kansas,
Verenigde Staten, 1918
Watervogels (eenden bijvoorbeeld) blijken trouwens een
natuurlijk reservoir te vormen voor virussen.
Als er een voor het menselijk lichaam onbekend virus
ontstaat dat ook nog van mens tot mens over springt,
dan kan het heel snel gaan. Zeker omdat het zich ook via
droge en koude lucht verspreidt, dus in winterse omstandigheden. Het veranderde virus wordt niet herkend door
het afweersysteem en kan als sluipmoordenaar zijn werk
doen. Uit 1 cel waar een virus is binnengedrongen, kunnen wel 100.000 virussen komen, zo snel gaat die vermenigvuldiging.
In die situatie in 1917 en 1918 kan het virus zich in de
volle kazernes in Amerika snel verspreiden. Ook op de
overvolle schepen (er waren er te weinig) die de soldaten
naar Europa varen, heeft het virus nog alle kans.
Aan het front aangekomen, leven de soldaten opnieuw
dicht op elkaar mét levende dieren die als voedsel moeten dienen. In de plaats Étaples in noordwest Frankrijk
worden levende varkens gehouden en kopen soldaten op
markten levend gevogelte.
Zo is het achteraf te snappen dat het nieuwe virus zich
gemakkelijk en snel kon verspreiden. Het raast de hele
24

Opvallend is dat het virus dus in de zomer van 1918 een
dodelijke verandering krijgt waarna de meeste slachtoffers vallen, vooral in de herfst. Dat komt ook omdat we
in het vierde jaar van de oorlog zitten en er in veel landen
voedselschaarste heerst. De weerstand van de mensen is
niet meer zoals in een rustige vredestijd. Tel daarbij op
dat veel mensen in slechte en overvolle woningen leven
en de gezondheidszorg vaak matig is. Ook heerst er nog
vaak TBC en aan het westelijk front zijn er soldaten die
door gifgassen aangetaste longen hebben. Het virus kan
daarom ook gemakkelijker toeslaan
Werkwijze en ziekteverloop van het virus
De besmetting gaat via de luchtwegen (neus, keel en longen) en dringt zo het lichaam binnen. Enkele virusdeeltjes zijn al voldoende om de luchtwegen te infecteren. Het
kan direct zijn (handen schudden, zoenen) of indirect
(niezen, hoesten, snuiten, kranen, handdoeken, deurklinken). Als er veel mensen bij elkaar zijn, kan de verspreiding snel gaan: bij een vergadering, op een school, in de
bioscoop, in een bejaardenhuis en in kazernes.
Het immuunsysteem maakt bij een aanval van een virus
eerst een stof als algemene reactie om de vermenigvuldiging ervan stil te leggen. Daarna komt er een tweede
reactie en worden er antilichamen en immuuncellen naar
de plaats van infectie gestuurd.
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Nu komen we bij de slimme verandering van het Spaanse griepvirus in de zomer van 1918. Het nieuwe virus kan
de eerste algemene reactie van het lichaam omzeilen en
zich snel vermenigvuldigen. Het is nieuw en wordt niet
herkend!
Pas als duidelijk wordt dat er schade ontstaat in de longen, komt in volle hevigheid de tweede reactie van het
afweersysteem. De stoffen die dan worden gemaakt, zorgen voor een stimulering van de bloedtoevoer naar het
aangetaste weefsel. Er ontstaat een ontsteking op grote
schaal. Hoe sterker de patiënt, hoe sterker het immuunsysteem met de tweede reactie, hoe meer schade in de
longen. Ziedaar de reden dat de sterkste mannen juist
slachtoffer werden en het onbegrip naar de oorzaak alleen maar toenam.

Bekend is wel dat veel mensen bij elkaar het gevaar van
besmetting oplevert. Volksophopingen vermijden is daarom verstandig en daar stuurt de overheid ook op aan.
Door de mobilisatie moeten de kazernes echter bezet blijven waardoor veel soldaten weer ziek worden. Het verlof
wordt daarom beperkt om de verspreiding tegen te gaan
in de woonplaatsen waar de soldaten hun verlof gaan
doorbrengen. Dat geeft natuurlijk weer opstandig gedrag
van de soldaten die heel lang niet naar huis mogen!
Fabrikanten zien hun kans ook schoon om wondermiddeltjes aan te prijzen. Dagelijks staat in de krant dat Abdijsiroop genezend werkt. Was het maar zo.

Door die beschadiging in de longen kunnen bacteriën
zich snel vermenigvuldigen en een fatale longinfectie
veroorzaken. De doctoren zagen daarom die bacterie,
goed te zien onder een microscoop, als de doodsoorzaak.
Helaas was onder zo’n gewone microscoop een virus
destijds niet te zien, daar is het veel te klein voor. Pas de
uitvinding van de elektronenmicroscoop in 1931 zou dat
mogelijk maken. De echte veroorzaker van de Spaanse
griep is in 1918 dus onvindbaar.
De patiënt moest een vreselijk ziekbed ondergaan als
het mis ging. Dezelfde dag werden de lippen blauw en
het gezicht donkerblauw. Beide longen werden voor een
groot deel aangetast en de cellen van de longblaasjes
gaan kapot. De uitwisseling van zuurstof en CO2 gebeurt
daar en door gebrek aan zuurstofopname kleurde niet
alleen het bloed donkerblauw maar ook zelfs de huid.
Een schuimend mengsel van bloed en speeksel werd opgehoest en er kwamen bloedingen uit mond, neus, ogen
en oren. Het eindigde met benauwd happen naar lucht
en verdrinking in eigen longvocht, soms al na enkele
dagen. Nee, het was een akelig gezicht deze lijdensweg
te zien. De doctoren stonden niet alleen machteloos tegenover het virus, ze hadden ook nog geen antibiotica
voor het bestrijden van bacteriële infecties. Dat zou pas
na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal beschikbaar
komen.
Hoe kun je deze griep bestrijden?
Er komen tips om verspreiding te voorkomen zoals matig roken, goed ventileren thuis en het stof vooral nat
wegnemen. Maar misschien is veel alcohol drinken ook
wel goed. Dat is toch ontsmettend en werkt het niet zuiverend?
Veel soldaten vonden dit wel een mooi advies! Mondkapjes dragen lijkt ook te helpen Maar omdat echt wetenschappelijk onderzoek ontbreekt, komt bij sommigen ook
de gedachte op dat het een straffe Gods kan zijn. Maakt
de mens er immers geen rommeltje van met die vreselijke
oorlog met al zijn misdragingen?

Hoe komt het griepvirus in Nederland
Half juli 1918 komt overal in Nederland de melding over
Spaanse griepgevallen en is er sprake van een epidemie.
Het virus is te besmettelijk dat het bij onze grenzen halt
zou houden. Zo nemen bijvoorbeeld Nederlandse arbeiders, die in Duitsland werken in banen van de vele
opgeroepen soldaten daar, het virus ongewild mee naar
Nederland. De volle kazernes in Nederland zijn ook een
ideale broedplaats en de soldaten verspreiden het virus
verder als ze met verlof naar huis gaan. Maar ook voor
Nederland geldt bij deze eerste golf in het begin: veel zieken en weinig sterfgevallen. Maar die zijn wel heftig door
het bloed opgeven uit de longen. Een bericht in augustus
dat iemand enkele uren na de dood geheel zwart werd, is
ook niet bevorderlijk om te denken dat het niet zo erg is.
Gelukkig is het in september al snel minder, maar dan
komt die tweede golf vanaf oktober die veel genadelozer
is. November geeft helemaal een explosie van sterfgevallen, verergerd door vele massale bijeenkomsten.
Op 11 november 1918 eindigt namelijk de Eerste Wereldoorlog door een wapenstilstand en wordt er uitgebreid
gefeest. Mensen vieren dit, zoeken elkaar op en het virus
kan zich verder verspreiden.
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De onrust in het land door revolutionaire bewegingen (2e
week van november de Revolutiepoging van Troelstra!)
levert ook weer samenscholingen op. De tegenbeweging
voor koningin Wilhelmina verzamelt ook zijn achterban
voor bijeenkomsten. Op 18 november 1918 komen 40.000
mensen naar het Malieveld in Den Haag om hun Oranjegezindheid te tonen. Het virus vaart er allemaal wel bij.

Maar dan gaat het hard, op 3 augustus 1918 bericht de
krant dat er in Zuid-Scharwoude al 20 gevallen zijn en in
Broek op Langedijk ook enkele.

Schager Courant, 3 augustus 1918

Schager Courant, 24 november 1918
De regering zelf bevordert ongewild de verspreiding
van het virus door voor het hele land op 28 november
1918 een ‘Algemeene Biddag’ vast te stellen. De regering
vraagt daar zelfs vrij voor te geven en overal worden er
kerkdiensten gehouden.

Schager Courant, 24 november 1918
Wanneer komt het griepvirus in Langedijk?
Het eerste bericht staat in de Schager Courant van 31 juli
1918 en gaat over Zuid-Scharwoude: “Alhier doet zich een
geval van Spaansche griep voor.”
Een dag later bericht de krant dat zich in Oudkarspel ook
een geval voordoet “bij een militair die Zondag met verlof is
thuisgekomen.”
26

Toch is dit allemaal nog in de milde vorm van de eerste
golf, dus veel zieken en weinig sterfgevallen. Maar Langedijk ziet duidelijk dat het niet zomaar een griepje is.
Er komt opeens een onverwacht probleem bij als grote
volksophopingen worden afgeraden. Daar blijken de komende kermissen van september ook onder te vallen, net
nu die mooie periode voor de deur staat!
De Commissaris der Koningin stuurt op 25 juli 1918 een
ambtelijk bericht naar de gemeenten en geeft ze ‘in overweging’ de kermis te verbieden waar “vaak de matigheid
niet voldoende betracht wordt.”
Kermissen verbieden? In Langedijk? Dat zullen we nog
wel eens zien!
Kunnen de kermissen nog wel doorgaan?
Kermisvieren is in Langedijk een sterk verankerd gebeuren. Broek op Langedijk heeft de kermis al in 1876
afgeschaft en ontloopt deze kans op besmetting van de
Spaanse griep. De andere drie dorpen hechten echter behoorlijk aan dit feest, dat alleen in 1914 was afgeschaft
wegens ‘ernstige tijdsomstandigheden’ (Eerste Wereldoorlog net uitgebroken). In 1915, 1916 en 1917 was er wel
weer kermis, maar hoe moet dat nu in 1918 met die besmettelijke Spaanse griep?
De 7 gemeenteraadsleden per dorp vergaderen er begin
augustus 1918 serieus over. De eerste griepgevallen zijn
er wel in Langedijk, maar het aantal is toch nog erg beperkt. De uitkomst is: Oudkarspel en Noord-Scharwoude
vieren toch kermis. Omdat Zuid-Scharwoude de kermis
alleen niet door wilde laten gaan als de andere dorpen
dat ook zouden doen, gaat het daar dus ook door.
Half augustus komen er wel berichten dat andere verder gelegen dorpen, die ook de kermis door lieten gaan,
daarna een flinke toename van griepgevallen te verduren
kregen. In Winkel waren na de kermis een paar dagen later 50 personen gelijktijdig ziek geworden en Winkel was
geen uitzondering. Samengepakt in tenten en danszalen,
in een warme en bedompte atmosfeer, het virus had daar
vrij spel.
Ondanks deze berichten wordt in Langedijk het besluit
niet teruggedraaid. Koninginnedag op 31 augustus is op
last van koningin Wilhelmina al zonder feestelijkheden
vanaf 1914. Mooi dat het verzetje van de kermis wel door
mag gaan en de mensen toch nog iets hebben.
In de maand september vieren de drie dorpen hun dierbare dorpsfeest.
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De 2e golf slaat ook in Langedijk toe
De kermisvieringen in september leverden ongetwijfeld
besmettingen op, maar het is nog met het minder gevaarlijke virus. De zwaarste periode moet voor Langedijk nog
komen. Eind oktober en vooral in november 1914 duikt
het veranderde en gevaarlijke griepvirus op. Er vallen
snel dodelijke slachtoffers en daarom komen er kordate
maatregelen.
In Oudkarspel wordt begin november de lagere school
twee weken gesloten omdat de Spaanse griep flink
heerst. Daar zijn 2 leerkrachten ook ziek en onderwijzer
Horst overlijdt er zelfs aan!

Schager Courant, 23 november 1918
De lagere school in Zuid-Scharwoude gaat ook begin
november een paar weken dicht, 65 kinderen en enkele
leerkrachten zijn daar ziek. In Broek op Langedijk is een
derde deel van de bevolking ziek en gaan de bijzondere
én de openbare lagere school dicht.
Wat betreft Noord-Scharwoude is er iets vreemds aan de
hand. Er is geen enkel krantenbericht te vinden dat over
het sluiten van een school gaat. De gemeenteraad vergadert op 28 oktober en de Spaanse griep wordt niet eens
besproken. Wel is er in de rondvraag een verhitte discussie over een gehouden oefening met de brandspuit. De
leden waren niet ingelicht zodat alleen de commandeurs
hadden geoefend. De burgemeester had dit op eigen
houtje geregeld en er was nog zo afgesproken dat het
een grote oefening zou worden. Het besluit van de raad
wordt miskend en is de spuit nu wel goed? Dit is het toppunt en dit mag in de pers! Nee, in Noord-Scharwoude is
de Spaanse griep geen belangrijk onderwerp.
Voor geheel Langedijk geldt dat de Sint Maartenviering
voor de kinderen op 11 november wordt verboden. Een
goede beslissing want november wordt echt een rampmaand. Opvallend is dat de meeste slachtoffers dan in
Broek op Langedijk vallen, in totaal 14. Dat is meer dan
de 11 slachtoffers in die maand in de andere drie dorpen
samen. Hoe kan dat? Zou het komen omdat er in Broek
op Langedijk veel water is naar verhouding? Waar dan
weer veel wilde waterdieren zijn zoals eenden en ganzen? Verder zijn de Langedijker leefomstandigheden gelijk en kun je toch niet stellen dat de bevolking in Broek
op Langedijk minder sterk of ongezonder is? Omgekeerd
is het ook niet te verklaren dat er in Noord-Scharwoude
in november maar twee overlijden. Zelfs voor heel 1918
is het aantal overledenen daar extra laag.

Het vele water in Broek op Langedijk is hier goed te zien. Konden daarom wilde waterdieren (eenden, ganzen), die zelf niet
ziek worden, het virus daar makkelijker verspreiden?
Echt goede redenen zijn er eigenlijk niet te bedenken voor
deze opvallende cijfers. Het enige verschil in gedrag met
de andere drie dorpen zou een intensiever kerkbezoek in
Broek op Langedijk kunnen zijn. Zou dat het virus in de
kaart hebben gespeeld? Dat zou wel heel schokkend zijn,
maar we weten het gewoon niet.
Laten we eens precies de overlijdenscijfers per dorp bekijken over een periode van tien jaar en kijken welke verschillen er te zien zijn.
De verschillen in overlijdenscijfers per dorp
We moeten wel in ogenschouw nemen dat er verschil is
in het aantal inwoners per dorp.
Op 31 december 1918 is dat:
Oudkarspel
: 1.996
Noord-Scharwoude : 1.726
Zuid-Scharwoude : 1.803
Broek op Langedijk : 2.316
Broek op Langedijk heeft dus de meeste inwoners en
vooral ten opzichte van Noord-Scharwoude is dat best
veel: 590 meer.
De afkortingen in het volgende schema zijn:
Broek op Langedijk = BOL
Zuid-Scharwoude = ZS
Noord-Scharwoude = NS
Oudkarspel = O
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1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922

BOL
26
22
30
18
31
35
34
30
29
17

ZS
16
21
27
25
28
31
24
35
19
28

NS
21
14
30
19
22
18
27
27
14
22

O
21
17
22
26
35
38
24
22
25
27

Misschien op een enkeling na kunnen we dus stellen, dat
deze namen in november allemaal slachtoffer zijn van de
Spaanse griep.

In 1918 zijn er duidelijk minder mensen overleden in
Noord-Scharwoude en in de andere drie dorpen juist
meer. Noord-Scharwoude heeft wel de minste inwoners,
maar naar verhouding blijft het toch weinig.
Als we de ergste griepmaand november bekijken, is het
allemaal nog duidelijker.

Schager Courant, 16 november 1918,
Auke Dirkmaat wordt geroemd

In november 1918 overleden personen
Oudkarspel
: 5
11 dagen, 33, 53, 76 en
			
77 jaar
Noord-Scharwoude : 2
28 en 29 jaar
Zuid-Scharwoude : 4
3 mnd., 1, 26 en 55 jaar
Broek op Langedijk : 14
1, 6, 8, 12, 16, 16, 17, 25, 28,
			
28, 29, 56, 63 en 64 jaar

Namen in november in de andere drie dorpen
In Oudkarspel:
Jacob Hart
33 jaar
Pieter Schrieken
76 jaar
Klaas Leyen
11 dagen
Trijntje op ’t Land
53 jaar
Maartje Semeyns
77 jaar

Namen overledenen Broek op Langedijk in november
1918, met daarachter de leeftijd
2 nov.
Stijntje Jacoba Troost
6
6 nov.
Cornelia Kloosterboer
17
6 nov.
Pieter Cornelis Wagenaar
1 j. 4m.
8 nov.
Cornelis Strijbis
28
8 nov.
Jan Huibers
29
9 nov.
Auke Dirkmaat
64
9 nov.
Albertus ten Bruggencate
56
10 nov. Klaas Glas
25
12 nov. Grietje Keizer
12
13 nov. Cornelis Bruin
28
13 nov. Pieter Riedel
16
16 nov. Hendrik Slager
8
21 nov. Maartje Trompetter
63
30 nov. Dieuwertje Biersteker
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In Noord-Scharwoude:
Jacob de Greeuw
Antje Heneweer

29 jaar
28 jaar

In Zuid-Scharwoude:
Pieter Goedhart
Wilhelmus van Diepen
Cornelia Maria Bleeker
Jantje Kasten

55 jaar
3 maanden
26 jaar
1 jaar

In december overlijden per dorp nog maar enkele mensen. Dat kan nog steeds heel goed door de Spaanse griep
komen, zoals bekend bij de 45-jarige Jacob Plakman uit
Oudkarspel. Zijn kameraden plaatsen apart een advertentie zodat wij weten dat hij lid was van de Internationale Anti-Militaristische Vereeniging, de I.A.M.V.

Is nu de Spaanse griep de enige doodsoorzaak in Broek
in november? Voor 100 % staat dat niet vast, maar drie
krantenberichten bewijzen al heel veel:
* op 30 oktober: ruim een derde van de bevolking blijkt
Spaanse griep te hebben
* op 12 november: er staan 7 lijken boven de aarde
* op 23 november: er zijn in Broek op Langedijk 10 mensen overleden aan de Spaanse griep
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Nieuwe Langedijker Courant 18 december 1918

Spaanse griep trof ook Langedijk in 1918

Zijn er in Langedijk nog graven met grafstenen te zien
van deze slachtoffers?
Wie speurt naar graven uit de tijd van de Spaanse griep
zal in Langedijk toch nog iets kunnen vinden. Na 100 jaar
soms moeilijk leesbaar, maar ze zijn er wel. In ieder geval
is nu nog te zien, tenminste als er onlangs niet is geruimd
en de gemeente de paden begaanbaar houdt:
In Oudkarspel
: Pieter Schrieken
In Broek op Langedijk : Stijntje Jacoba Troost,
Albertus ten Bruggencate,
Klaas Glas en
Pieter Cornelis Wagenaar.

Deze wetenschappelijke benaming is beter dan vernoemen naar een land. Een virus kent geen grenzen en verplaatst zich over de hele wereld, tot in Langedijk aan toe.
Spaanse griep reden van mijn bestaan
Dat de Spaanse griep diep ingreep op de samenleving
was ook binnen mijn familie terug te vinden.
Mijn opa Arie Ootjers verloor zijn vrouw Jantje Schagen
(1889-1919) door de Spaanse griep op 2 juni 1919. Toen de
ergste periode van de griep was geweest, stierf zij toch
nog tijdens de derde golf van naschokken. Net na een jarenlange strijd tegen TBC te hebben overleefd.
Arie bleef achter met een baby van 7 maanden (Marijtje)
en plaatste een advertentie voor een huishoudster. Daar
reageerde Hermanna Bigler op uit Meppel. Zij werkte al
in Noord-Holland en was wees nadat haar moeder was
overleden op 30 december 1918 aan... de Spaanse griep.
Arie en Hermanna trouwden in 1920. In 1921 werd mijn
moeder geboren, Janny, vernoemd naar Jantje en haar
opa Jan Ootjers.
Bronnen:
Het drama van 1918 – Eric Mecking
Kerkhoven in Langedijk, eigen onderzoek
Regionaal Archief Alkmaar
Diverse kranten

Weintje overleeft 70 jaar haar man Klaas!

V.l.n.r. Hermanna Ootjers-Bigler, Janny, Marijtje, Alie en
Arie Ootjers, ongeveer 1930

Opvallend bij de informatie op de steen van
Klaas Glas is dat zijn vrouw hem 70 jaar heeft
overleefd! Toen Klaas Glas overleed, was zijn
vrouw Weintje in verwachting. Hun dochter
zou geboren worden in april 1919.
Derde golf van naschokken in 1919 en 1920
Deze jaren met weinig zieken en weinig sterfgevallen zien we ook in Langedijk terug. Er komen dus nog wel een paar gevallen voor, maar
daarna keert deze griep hier niet meer terug.
Spoorloos is het virus in de hele wereld verdwenen zonder de kans te geven zijn structuur
te ontrafelen.
Ruim 10 jaar geleden is pas het gehele virus in
kaart gebracht. Voortaan heet het virus H1N1
en krijgen varianten, zoals de Vogelgriep
H5N1, andere cijfers.
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Reinie Kaas

Speurtocht naar overlijden
Jacob Kaas en Gerrit Smak
in Tweede Wereldoorlog
Jacob Kaas werd net geen 26
jaar, zijn overlijden werd pas in
1952 bij zijn ouders Gerrit Kaas
en Lijsbeth Witsen gemeld.
Zijn vader heeft al die jaren niet
aflatend naar hem laten zoeken.

Gerrit Smak werd 26 jaar, zijn
overlijden was al in augustus
1946 bekend bij zijn ouders Jan
Smak en Trijntje Leijen.

Mijn motivatie voor een verdere zoektocht.
Het bericht die zondagmorgen in juni 1952 van zijn overlijden in Bergen-Belsen februari 1945, ben ik nooit vergeten en heeft me altijd geïntrigeerd. Wat kon Jacob hebben
misdaan dat hij politiek gevangene werd, die in de laatste
oorlogsmaanden nog door half Duitsland werd gesleept?
Die vraag motiveerde me om verder onderzoek naar het
antwoord te doen.
Gerrit Smak
In het boek van Arie Kaan ‘Toevallig gevallen’ over Langedijker oorlogsslachtoffers, wordt ook Gerrit Smak genoemd. Hij werd geboren op 26-06-1918 te Broek op Langedijk en woonde op de Sluiskade. Zijn ouders kwamen
uit de buurt van Winkel.

Beide mannen waren in Broek op
Langedijk geboren en stierven in
februari 1945 in Duitsland.
Overlijdensbericht Jacob Kaas in Bergen-Belsen maakte diepe indruk
Mijn grootouders van moederskant woonden net voor
de brug naar het Schapenland in Broek op Langedijk. Jacob Kaas was op het Schapenland geboren op 31-3-1919,
een buurjongen dus. In juni 1952 was zijn lang gevreesde
overlijdensbericht nieuws van de dag bij mijn grootouders en ik, vierde klasser, was er diep van onder de indruk. Ik wist niet wat
Bergen-Belsen precies
betekende, maar het
klonk helemaal niet
goed. Ook later liet
het me niet los. Jacob
ging als jongeman in
september 1942 voor
de
Arbeitseinsatz
(eigenlijk
dwangarbeid) naar Berlijn
en ging dood in het
concentratiekamp
Bergen-Belsen. Wat
was er in vredesnaam
in die tussentijd geOverlijdensadvertentie Jacob Kaas
beurd?
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In Bad Kreuznach in het westen van Duitsland was hij
overleden aan longontsteking en bevriezing, naast ondervoeding. Het bericht van zijn overlijden was relatief
gemakkelijk te vinden, er was een inschrijving op 10-21945 in het Sterbebuch van die plaats. Hij werd op de
nabijgelegen joodse begraafplaats van Bretzenheim begraven. Ook politieke gevangenen bleken dus ‘Untermenschen’ te zijn.
In augustus 1946 hoorden zijn ouders over zijn dood.
Het boek van Arie Kaan geeft geen opheldering over de
dood van Jacob en Gerrit ver weg van Berlijn. En aanvankelijke navraag bij het Rode Kruis in Den Haag evenmin.
Mijn ome Kees Kaas, die iets eerder ook een ruim jaar
in Berlijn moest werken, was met verlof thuisgekomen,
maar niet meer teruggegaan en ondergedoken bij familie
in de Horstermeer.
Helaas is hij in 1948 bij een ongeval om het leven gekomen, hem over die tijd vragen ging niet meer. Tegen mijn
tante heeft hij niet veel verteld, alleen dat hij Gerrit Smak
kende van Berlijn.
Speurtocht in Bergen-Belsen
Twee jaar geleden, zomer 2016, zou ik met een vriendin
gaan fietsen in Duitsland. Bij de voorbereidingen van die
tocht bleek dat we vlak langs Bergen-Belsen zouden komen. We besloten om in de buurt te overnachten en een
dag uit te trekken voor bezoek aan het herinneringscentrum. Van tevoren had ik contact opgenomen in de hoop
meer te weten te komen. Dat lukte en ze waren blij met
mijn komst, want nog steeds is veel onbekend over de
vele mensen die naamloos zijn overleden in Bergen-Belsen.

Geen van de grote groep buitenlandse mannen (totaal
ruim 70) die ervoor waren gearresteerd, heeft ook maar
iets erover losgelaten. De archivaris in Bergen-Belsen
roemde de solidariteit van de Nederlanders met hun
(goede) vijanden. Mijn motivatie nam een andere wending. Dit zou een belangrijk verhaal zijn, Nederlandse
dwangarbeiders in Berlijn die het Duitse Rijk hadden gesaboteerd. Bij die versie heb ik nu vraagtekens.
Ik maakte een afspraak met het archief van het Rode
Kruis in Den Haag om de daar aanwezige akten van de
zoektocht naar de vermisten te bestuderen.
De gebeurtenissen vanaf Berlijn-Grünau tot aan hun
dood.
In januari 2018 heb ik drie dagen in het archief van het
Rode Kruis in Den Haag gezocht naar meer gegevens. De
medewerker daar had mij ook in contact gebracht met
een Duitse onderzoeker, die min of meer naar dezelfde
gegevens zocht. Met zijn hulp en het combineren van
onze gegevens kwam ik tot het verhaal van de laatste levensmaanden van Jacob en Gerrit.
Op 28 november 1944 werd een groep van ruim 70
buitenlandse dwangarbeiders in een woongroep in Berlijn-Grünau door de SS opgepakt.

In het herinneringscentrum vertelden ze dat in Berlijn-Grünau, waar Jacob en Gerrit woonden, een verzetsgroep was geweest. De Nederlanders daar (circa 30 man)
hadden in hun barakken Duitse FLAK (luchtafweer) -medewerkers, in die tijd vaak door heel jonge Duitsers bemand, geholpen met vluchten.
Oktober 2018

Verdenking Jacob Kaas
31

Speurtocht naar overlijden Jacob Kaas en Gerrit Smak in Tweede Wereldoorlog

Onder hen zo’n 30 Nederlanders, waar Jacob en Gerrit
deel van uitmaakten. Ze werden overgebracht naar de
politiegevangenis Berlijn-Alexanderplatz. Deze gegevens zijn langzamerhand aan de zoekdienst naar vermisten verteld door de vier overlevenden van de groep. Van
deze periode is in Duitsland weinig bewaard gebleven
om de gebeurtenissen te kunnen reconstrueren. Mogelijk
zijn gegevens opgeslagen in ontoegankelijke Russische
archieven.
Vijf aanklachten voor de arrestatie zijn voor slechts een
paar individuen bekend, er was geen gezamenlijke aanklacht. Bij Jacob Kaas werd expliciet door de verteller
vermeld dat hij gevluchte Duitse FLAK-medewerkers
had geholpen. Verdere individuele aanklachten waren:
diefstal van munitie, sabotage, werkweigering, veel meer
geld in bezit hebben dan mocht. In de gevangenis moeten
ze een aantal malen zijn verhoord en mogelijk ook gemarteld, gezien de werkwijze van de SS op andere plaatsen.
Ze hebben echter nooit iets losgelaten. Is dat logisch bij
zo’n grote groep (75 man) en meerdere nationaliteiten?
Al op 8 december werden ze door een gevangenisarts
gekeurd of ze in staat waren om te werken. Ze waren
politieke gevangenen geworden. Bij een oudere Nederlander werd door de arts vermeld dat hij ‘verstopping’
had, op 14 december overleed hij in Sachsenhausen. Op
12 december 1944, 14 dagen na hun arrestatie werden ze
overgebracht naar het concentratiekamp Sachsenhausen,
vlakbij Oranienburg ten noorden van Berlijn. Van een
proces zal in die korte tijd geen sprake zijn geweest.

Merkwaardig was dat twee van de gevangengenomen
Nederlanders na drie dagen werden vrijgelaten. Volgens
insiders waarschijnlijk op voorspraak van hun Berlijnse
werkgever. Hoe ernstig en eerlijk kan dan de beschuldiging van sabotage zijn geweest? Of had de SS ‘gewoon’
andere plannen met de mannen die toch al arbeidsslaven
waren?
De oorlogsgebeurtenissen vanaf september 1944
Om de verdere geschiedenis te begrijpen zijn de ontwikkelingen in het tweede halfjaar van 1944 belangrijk.
D-day, 6 juni 1944 in Normandië, werd het begin van het
einde van de oorlog. In die junidagen landden 3,5 miljoen Amerikanen en Britten in Frankrijk om het tweede
front te beginnen. Helaas leidde deze overweldigende
krijgsmacht niet tot een snelle overgave van Hitler. Vanaf september 1944 begonnen de geallieerden de nachtelijke luchtbombardementen op Duitsland te verhevigen.
Er werden gebouwen en belangrijke infrastructuur voor
het oorlogsgebeuren gebombardeerd. Met name spoorwegknooppunten, spoorwegen en spoorbruggen in
het westen van Duitsland werden daarmee lam gelegd.
Bevoorrading van het front en het vervoeren van het
wonder-wapen de V2 naar de kust, waarmee Hitler de
oorlog hoopte te winnen, werd daarmee bemoeilijkt. Het
spoorwegknooppunt van Bingen en Bad Kreuznach, de
zogenaamde Kanonenbahn van Berlijn naar Metz, werd
zwaar getroffen. Eind 1944 begon Hitler nog het Ardennenoffensief, voor dit front was ook veel materieel nodig.

Kaart USA operaties, corridor t.o. Koblenz, tegenover leger
USA, eind januari 1945. Was heel belangrijk voor de SS

Kaart WO2 Bad Nauheim
Rollend concentratiekamp, de 12e SS Eisenbahn Baubrigade (12.SS-EBB)
Vanaf september 1944 werden treinen met dwangarbeiders ingezet om de schade die de bombardementen veroorzaakten te herstellen, zodat er weer treinverkeer met
het westelijk front mogelijk werd.
Half november 1944 werd begonnen met het organiseren
van de twaalfde en laatste mobiele bouwtrein.
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Goederenwagons werden omgebouwd zodat ze konden
dienen als rollend gevangenenkamp. Er waren per trein
circa 50 wagons, met in iedere wagon circa 12 houten
britsen, soms meer, voorzien van stro en een wollen deken, waarin per brits 2 mannen sliepen. Verder een tafel,
houten banken, een kachel en kleine kasten, wasbekkens
en een ton voor urine en ontlasting. Voor de bewakers
waren er betere wagons en verder nog een ziekenwagon,
keuken-, proviand- en gereedschapswagons. De trein
werd bewaakt door circa tien SS-ers (uitgerust met karabijnen), meest afkomstig uit de concentratiekampen; de
commandant was een SS-er met verstand van bouwtechnieken. De echte bewakers waren ook gevangenen, de
kapo’s, meest criminele Duitsers gerekruteerd uit de concentratiekampen. Verder 50-60 spoorwegmensen, voor
vervoer van het materieel en om aanwijzingen te geven
voor het werk van de dwangarbeiders.
De 12e bouwtrein was klaar voor een lading gevangenen,
waaronder een groot deel van de 75 gevangenen uit Berlijn-Grünau en op Kerstavond 1944 werden ze in Sachsenhausen op de trein geladen.
Een spoorwegarbeider die meereisde op de bouwtrein
vertelt: Als Eisenbahner wurde ich am 11. Dezember 1944
nach Sachsenhausen beordert. Dort warteten noch mehrere
tausend Kollegen (gemeint sind: KZ-Häftlinge) auf ihr kommendes, schweres Los. ------- Auf Sachsenhausen zurückzukommen, muss ich erwähnen, dass es mir leider nicht möglich
war, einen Blick in das dortige KZ-Lager zu werfen noch mit
den Insassen zu sprechen. Dieser Umstand gab mir zum ersten
Mal zu bedenken, dass der Standort nicht ganz in Ordnung
war. Erst in dem Augenblick, wo der Bauzug fertig war, hatte
ich Gelegenheit, mit den Gefangenen persönlich mich eingehend über die traurigen Zustände eines KZ-Lagers zu unterhalten. Aus jeder Antwort konnte man die Freude merken, die
alle besaßen, dass sie nun dieses Lager verlassen konnten.
Uit: Rollendes KZ – Die 12. SS-Eisenbahnbrigade van Joachim
Hennig.
De eerste bestemming van de trein was Kamp (Bornhofen) am Rhein op de rechter Rijnoever niet ver van de
Lorelei. Aan de overkant de grotere plaats Boppard,
maar als toeristisch uitstapje kan deze reis zeker niet beschouwd worden. Op 25 december moeten ze zijn aangekomen, 504 meest vermagerde en mogelijk gedemoraliseerde mannen uit allerlei door Duitsland veroverde
landen. Vanuit Kamp werden ze tewerkgesteld in Nieder- en Oberlahnstein, een zwaar gebombardeerd spoorwegknooppunt bij Koblenz. Ze moesten 10 uur per dag,
bijna zonder pauze werken en ze mochten niet naar de
latrine (“arbeiten, nicht scheissen”). Het eten dat ze kregen
stond niet in verhouding tot de zwaarte van het werk dat
ze moesten verrichten: 1 liter soep en 2 stukken brood
per dag.
Een bewaker op de 12. SS-EBB vertelt: de staf van de SS
bestond uit jonge mannen die nog nooit aan het front waren ge-

weest. Hun enige bezigheid was, samen met de kapo’s (afgeleid
van kameraden politie!) ons te kwellen en te bedriegen wat betreft voeding en geld. (naar Frank Poetter, Rollende Särge).
Een sterke groep op de trein waren de Hollanders, waarvan 4 van de 30 deze hel hebben overleefd en na de oorlog verteld hebben hoe het was en wat er gebeurd is. In
Kamp overleed begin januari de tweede Hollander volgens een van hen. Van 20 januari tot 25 februari verbleef
de trein bij Bad Kreuznach, een plaats in Hessen, circa
45 km ten zuidwesten van Mainz. Het moet er die winter
heel koud zijn geweest.

Station Kamp am Rhein (1964), plaats van de
Eisenbahnbaubrigade niet meer aanwezig
(foto: Ver. Voor Heimatgeschichte Kamp-Bornhofen)
Tussen 30 januari en 11 februari zijn daar nog zeven Hollanders gestorven, onder hen Gerrit Smak. De doodsoorzaken waren longontsteking met bijkomend bevriezing,
ondervoeding en ziek zijn. Ze werden allemaal begraven
op de joodse begraafplaats van Bretzenheim, een dorp
niet ver van Bad Kreuznach, ‘Untermenschen’, niet waardig om op de begraafplaats van Bad Kreuznach begraven
te worden.
Ergens in februari 1945, na de 11e, is een ziekentransport
vertrokken naar onbekend voor degenen die op de trein
achterbleven. Er was verteld dat de trein naar een koekfabriek in de buurt van Hannover zou gaan waar ze konden aansterken. Bij dat ziekentransport waren 8 Hollanders inclusief Jacob Kaas. Een overlevende meldde na de
oorlog dat Jacob weinig gewerkt had omdat hij al snel
ziek was. Hoevelen er bij waren is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk ging het transport terug naar Sachsenhausen. Of het transport daar is aangekomen, of dat halverwege de koers is gewijzigd omdat de Russen Berlijn al
dicht waren genaderd, zal wel altijd onopgehelderd blijven. In die tijd heerste chaos en paniek in ‘moederkamp’
Sachsenhausen. Vanuit het oosten van Duitsland werden
al veel politieke gevangenen die niet meer konden werken en rijke joden, per trein naar Bergen-Belsen vervoerd.
Van de overlevenden van Sachsenhausen heeft niemand
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de zieken van het transport uit Bad Kreuznach gezien.
Een obscuur kattebelletje van wat latere datum meldt dat
op 19 februari een ziekentransport met 156 zieke mannen
uit Sachsenhausen vertrok, dat op 21 februari aankwam
in Bergen-Belsen. Mogelijk is dat het transport met Jacob
geweest, hij overleed op de avond van de 25ste februari
1945 volgens aangifte door een inwoner van Bergen-Belsen. Van hem is geen graf.

In het ‘Sterbebuch’ van Bergen-Belsen stond een kort bericht over hem. Naam en geboortedatum waren niet helemaal juist: Jacob Kazz was zijn naam en hij was geboren
op 31-2-1919.
Vanuit Den Haag had ik een kopie van het door het Ministerie van Justitie gemaakte overlijdensbericht, waarop
juiste naam en geboortedatum, maar niet juiste dag van
overlijden waren vermeld. Die dag was bepaald op 31-51945, een datum waarop de administratie van het kamp
weer op orde was nadat het 16 april 1945 door de Engelsen was bevrijd.
Het Internationale Rode Kruis
In Bergen-Belsen bleek dat Jacob twee maal in het gedenkboek van 2007 was vermeld. Eenmaal was zijn fout
gespelde naam gevonden in de gemeente en eenmaal
omdat duidelijk was geworden dat hij in Bergen-Belsen
overleden moest zijn. Pas laat werd duidelijk dat het
dezelfde man was. Het Rode Kruis had lang naar hem
gezocht via de enkele overlevenden uit zijn woongroep,
lotgenoten op de barre tocht door verwoest en barbaars
Duitsland.
De overlevers, de belangrijkste getuigen van de hel
Voor de nog op de trein achtergebleven Hollanders duurde de hel voort. De reis ging verder naar Frankfurt en
al snel oostwaarts via Eisenach, Dresden, Praag en Pilsen want de geallieerden kwamen steeds dichterbij. Op 3
mei eindigde de reis in Ebensee, een buitenkamp van het
kamp Mauthausen in Oostenrijk, het werd op 8 mei 1945
door de Amerikanen bevrijd.
De heer Huisman, meer dood dan levend bevrijd in Ebensee, meldt nog een dodelijk incident op 20 maart 1945. Bij
het zoeken naar eten in Bad Nauheim werd Jan Alders in
zijn rug geschoten en gedood. Later blijkt de overlijdensdatum veranderd te zijn naar 18 maart en doodsoorzaak
een bombardement. Het lot van de overgebleven dwangarbeiders lijkt na maart 1945 wat ‘dragelijker’ geworden
te zijn toen de wrede kapo ‘dicke Otto’ in Dresden van de
trein ging. Waarom de trein nog doorgereden is naar Oostenrijk is onduidelijk. Waarschijnlijk om de overlevenden
in Mauthausen te vernietigen.

Meer dood dan levend,
Berlijn museum

1948 Vermistenlijst
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De aanhoudende zoektocht van vader Kaas na de oorlog.
Al op 1 augustus 1945 vraagt Gerrit Kaas aan de familie Jonker in Haarlem of hun zoon Dirk al is thuisgekomen uit Berlijn. Dirk woonde op hetzelfde adres in
Berlijn-Grünau. Hij vertelt in de brief dat Jacob eerst in
Berlijn-Buch heeft gewoond, maar later naar de Regattastr. 18/5 in Grünau verhuisde. Jacob werkte voor een
aardappelgroothandel. De laatste brief van Jacob was
geschreven op 14 september 1944. In augustus ging het
gerucht dat Jacob in november 1944 door de SS was gearresteerd met nog 70 andere jongens.

heeft gevolgd naar Ebensee, een route die het Leger des
Heils hem had verteld. Op 2-10-1947 komt bericht van
het Ministerie van Sociale Zaken, die vader Kaas kennelijk hebben gehoord: geen spoor van Jacob.
Weer verloopt een jaar waarin het ministerie de overlevenden Cadzand en Van Elten heeft gehoord. Cadzand
meldt dat Jacob samen met twee Zeeuwen op ziekentransport is gegaan. Van Elten noemt daarbij nog 2 andere namen waaronder Dirk Jonker. Uit een bericht van
het ministerie op 27-9-1948 blijkt dat alle 4 ook nog steeds
vermist zijn en de behandelend ambtenaar maakt de opmerking: “Het onderzoek loopt regelmatig dood tot het tijdstip
dat vermisten op ziekentransport zijn gegaan. Uit meerdere
stukken blijkt dat de bekende representanten van dit ziekentransport nog steeds vermist zijn.”
Op 19 juli 1951 bericht het Rode Kruis dat Jacob met grote
waarschijnlijkheid in Bergen-Belsen is overleden. Per dag
stierven daar honderden mensen en de registratie was
slecht. Er zijn geen aanwijzingen dat Jacob Bergen-Belsen
heeft verlaten, dus de conclusie is: “Met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen
dat Jacob Kaas, geb. 31-3-1919 te Broek op Langedijk te
BERGEN_BELSEN is overleden en wel niet eerder dan op
5-4-1945 en uiterlijk 31-5-1945.”
Er is niet vermeld of dit bericht de ouders heeft bereikt.
Pas in juni 1952 komt burgemeester Schelhaas de ouders
het uiteindelijke bericht brengen dat hij op 25-2-1945 daar
is overleden.

Brief vader van Jacob Kaas voor informatie
Hij krijgt een antwoord waaruit blijkt dat een kamergenoot van Dirk, die kort voor de arrestatie naar een privéadres kon verhuizen en in Amsterdam woont, gehoord
heeft dat het ziekentransport waarin ze zaten in handen
van de Russen is gevallen en dat ze vermoedelijk nog leven en in Polen krijgsgevangen zijn.
Op 28 juli 1947 schrijft vader Kaas een brief en verzoekt
weer om opsporing van zijn zoon. Inmiddels weet hij van
de dood van Gerrit Smak en ook van zijn oomzegger Jacob Witsen, die als matroos bij de Kriegsmarine in 1946
in Duitsland aan tuberculose was overleden. Informatie
komt er dus wel uit Duitsland, maar hij weet nog niets
over zijn zoon en ze zitten met smart op hem te wachten.
Over een verblijf als krijgsgevangene bij de Russen wordt
niet meer gepraat. Hij vertelt nu een iets ander verhaal,
hij schrijft dat Jacob in Bad Kreuznach ziek was geworden en daarom op een ziekenlijst geplaatst werd. Hij was
alweer hersteld, maar hij moest met het ziekentransport
van de 100 zieken mee, want hij stond op de lijst. Als route beschrijft hij de tocht die de trein na Bad Kreuznach

Bericht dat Jacob Kaas waarschijnlijk is overleden
Jacob KAZZ/Kaas heeft van de acht zieke Hollanders die
naar onbekend zijn versleept als enige een officiële overlijdensakte en overlijdensdatum. Zijn overlijdensbericht
is niet met de administratie in Bergen-Belsen verbrand,
maar een kopie van de akte bleek in de gemeente Arolsen
aanwezig te zijn.
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Speurtocht naar overlijden Jacob Kaas en Gerrit Smak in Tweede Wereldoorlog

Met mijn gegevens kon het herinneringsoord in Bergen-Belsen nu concluderen dat omdat Jacob in Bergen-Belsen is overleden, ook de andere 7 Hollanders met
zekerheid daar moeten zijn gestorven, van hen zijn geen
akten en ook geen graven.

* De voorbereiding voor de 12.SS-EBB was kort voor de
arrestatie begonnen.
* In de gevangenis onderzocht een arts hen op arbeidsgeschiktheid.
* Binnen 14 dagen werden de mannen al vervoerd naar
Sachsenhausen.
* De SS-ers beschouwden de dwangarbeiders als
Untermenschen, daarom werden de doden van Bad
Kreuznach op een joodse begraafplaats begraven.
Conclusie:
Jacob Kaas en Gerrit Smak hadden de grote pech dat ze tijdens
de Tweede Wereldoorlog dwangarbeiders waren. Toen de oorlogsmachine van Hitler dreigde vast te lopen, werden ze nog
verder vernederd en uitgehongerd. Van hun Berlijnse groep
overleefde maar 13%, veel minder dan gezien werd bij de andere bouwtreinen.

Massagraf Bergen-Belsen
Waarom lijkt verzet en solidariteit van dwangarbeiders
met (goede) Duitsers onwaarschijnlijk?
Er zijn naar mijn mening daarvoor een aantal aanwijzingen.
* Op sabotage stond in die tijd de doodstraf. Geen van de
ruim 75 gevangen dwangarbeiders uit Berlijn-Grünau
heeft die straf gekregen. Op termijn zijn velen overleden
(87%), sommigen zelfs binnen een paar maanden.
* Een overlevende die een week eerder was verhuisd
naar een privéadres bezweert een vader dat “de jongens
helemaal niets op hun geweten hadden, want bij ons op de kamer werd nooit zwart gehandeld of over politiek gezwetst, het
was juist een van de rustigste kamers van het Lager . . . Hij
is dankbaar om uit de klauwen van de Groene Politie te (zijn)
ontkomen, want dat zijn barbaren, die kijken niet op schuld
of geen schuld.”
* Geen van de 75 buitenlandse mannen is ondanks waarschijnlijk barbaarse behandeling door de Duitsers doorgeslagen en heeft Duitsers verraden.
* Er was geen gezamenlijke aanklacht voor de mannen,
er waren 5 individuele aanklachten, waar ieder uit die
barak voor moest boeten.
NB dit is alleen bekend door de herinneringen van 4 overlevenden.
* Twee Nederlanders werden, ondanks de zware aanklacht waar de doodstraf op stond, na drie dagen vrijgelaten.
* De Duitsers hadden gebrek aan dwangarbeiders om de
gevolgen van de zware bombardementen in het westen
te herstellen en zo de spoorweg weer vrij te maken om
materieel en soldaten naar het westen te vervoeren.
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Herinneringssteen
Amsterdam 26-09-2018 Dr Reinie Kaas
Bronnen:
* Het opsporingsarchief/informatiebureau van het Rode Kruis
te Den Haag, geholpen door Albert Oosthoek, nu Nationaal
Archief in Den Haag
* De Gedenkstaette van het concentratiekamp Bergen-Belsen,
archivaris Bernd Horstmann
* Levendig contact met Bernd Vorlaeufer-Germer historicus te
Bad Homburg die me hielp met Duitse bronnen en me mede
in contact bracht met de literatuur:
- Rollendes KZ. Die 12. SS Eisenbahnbaubrigade in Kamp/
Rhein und Bad Kreuznach door Joachim Hennig.
- Rollende Saerge door Frank Poetter in Mitteilungen des
Oberhessischen Geschichtsvereins Giessen
* Verder contact met International Tracing Service te Bad
Arolson, het Landesarchiv te Berlijn en het archief Sachsenhausen, maar deze instanties kregen meer informatie van mij
(verkregen bij het Rode Kruis), dan ik van hen.
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Redactie

Twee oude foto’s
Jaap Witte uit Zuid-Scharwoude kwam bij het opruimen
twee oude foto’s tegen.
Hij vermoedde wel dat het in Langedijk was, maar verder wist hij niets.
Hij vroeg zich af of dit iets voor Langedijker Verleden
was. Jazeker, wij hebben graag dat mensen foto’s doorgeven en wij gaan dan speuren naar meer informatie!
Dat is bij de eerste foto gelukt, omdat de redactie wat
familietrekken van Kramer meende te zien.

Inverdan werd in 1940 van een nieuwe voorgevel voorzien maar het ijzeren hek staat er nog steeds! Het huis
links op de foto is al jaren geleden gesloopt.
Bij de tweede foto hebben wij echt uw hulp nodig.
We weten al wel dat het ongeveer 1925 is en in ZuidScharwoude. De foto is genomen van zuid naar noord.
Aan de linkerkant zijn tijdens de ruilverkaveling alle huizen verdwenen en ook rechts zijn intussen verscheidene
huizen gesloopt.
We denken aan de kale bomen en de kleding te zien dat
het in november is. Iedereen is nogal netjes gekleed en
niemand heeft klompen aan, zou het op een zondag zijn?
Verder weten wij nauwelijks namen. Piet Kramer kon ons
ook over deze foto nog wel wat vertellen over de huizen:
“Het huis links werd bewoond door Neel Luitjes. Daarnaast het
huis waar Herman Buter nog heeft gewoond.
Het huis rechts is gesloopt en daar is nu o.a. het garagepad naar
Inverdan.
Tussen de twee bomen is nog zichtbaar een puntje van het huisje van De Ruiter, later kantoor Kramer Verzekeringen, nu woning.
Daarnaast het huis waarin Maus Uitterdijk woont, nu Dorpsstraat 332. De gevel is later naar achteren verplaatst.
Dan nog zichtbaar een stuk van het dak van drukkerij Bouman,
met daarnaast de winkel van Piet Tuyn, later Truus.”

De familie Kramer poseert in Zuid-Scharwoude
voor huize Inverdan, plm. 1936-1937.
Kleine Piet Kramer links voorop de fiets wist ons
nu alle namen te geven.
We hebben contact gezocht met Piet Kramer van huize
Inverdan en die gaf meteen duidelijkheid.
Op de foto zien we een deel van het gezin Kramer:
- De man met de bolhoed is zijn oom Arie, die pastoor
was
- De man met de gleufhoed in
het midden is Klaas Kramer, de
vader van Piet.
- Dan van links naar rechts Piet
Kramer zelf voorop de fiets bij
zijn broer Nic (‘zuurkool’)
- Dan Tiny, Arie, Annie, Greet
met daarboven Corrie
- Helemaal rechts Jaap

Piet denkt ook nog een broertje te herkennen:
“Ik meen op de voorste rij in het jongetje 6e van rechts te
herkennen mijn broer Dirk Kramer, ca 3 jaar, geboren in 1921.
Dus zou de foto zijn van 1924-1925.”
Zelf herkenden wij Alie Woldhuis (1917), voorste rij 4e
van rechts. De vrouw achter haar legt een hand op haar
schouder. Het zou mooi zijn als u ons verder kunt helpen
met de namen.

Piet is op de foto een jaar of twee
waarmee de foto valt te dateren
op plm. 1936-1937. Het huis op
de achtergrond is huize Inverdan (Dorpsstraat 322), waarin
Piet zijn grootvader Gert Kramer
in 1890 de zuurkoolproductie
begon.
Oktober 2018
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Arie Kaan

En nu terug die grond van de
gemeente
Ruilverkaveling veranderde Langedijk drastisch
De ruilverkaveling rond 1970 was voor Langedijk erg
noodzakelijk. Onderzoek had aangetoond dat de tuinbouw een moeizame toekomst tegemoet bleef gaan en de
mechanisatie op al die akkers beperkt zou blijven.
Maar dan blijkt in de praktijk dat het hele gebied wel erg
radicaal gaat veranderen. De karakteristieke bruggen
naar de paden gaan bijna allemaal weg en veel sloten
worden gedempt. Vooral het dempen van de Voorburggracht is erg ingrijpend, maar is ook wel heel erg nodig.
Eindelijk krijgt Langedijk een goede riolering die er voor
die tijd dus helemaal niet was! Alles ging ‘te water’ uit
alle keukens, toiletten en niet te vergeten: ook uit alle fabrieken. Daar kwamen allerlei voorwerpen nog bij waar
de mensen gewoon vanaf wilden. Maar wat eerst met
een fraaie boog in het water werd gegooid, kwam bij het
droogmalen van de sloten allemaal weer tevoorschijn!
Drooggevallen
Achtergracht geeft in
1968 bij het Wittekruispad al zijn ‘schatten’
weer prijs
Veel
Langedijkers
maken nu ook mee
dat ze in hun eigen
woonsituatie flinke
veranderingen krijgen. Niet meer over
een brug of varend naar je huis, maar via een weg. Daarbij wordt de tuin wat groter omdat een stukje grond, dat
toch over is, erbij mag worden getrokken. De gemeente moet in een paar jaar al die veranderingen regelen en
heeft het daar maar druk mee. Om nu alles kadastraal te
regelen is rond 1970 daarom een enorme opgave. In de
praktijk kan dat wel eens op gemoedelijke basis worden
opgelost. De mensen zorgen goed voor hun tuin en waar
nu precies die grens ligt, is van minder belang. De ambtenaren van de gemeente die dit allemaal moeten regelen
zijn Erkelens en Lont.

Erkelens in 1968 met fototoestel op de brug van het Wittekruispad. De Caterpillar staat al klaar om als zware machine de brug
te liften en af te laten voeren.
Het gaat over rechtsvordering, grond opeisen en handhaven omdat er gemeentegrond in gebruik is en anders
komt er een revindicatieprocedure! Ontruimen binnen 2
maanden graag met het vriendelijke verzoek alle beplanting, erfafscheiding, bestrating en bouwwerken weg te
halen . . . Maar we hebben dat vroeger met Erkelens en
Lont en het college afgesproken en die vonden dat goed!
Aan die afspraken hielden we ons en we hebben het altijd
goed bijgehouden en . . .
Laten we eens kijken via een individueel geval hoe zoiets
kan uitpakken.
Familie Eradus van het Wittekruispad
Jaap Eradus (1938) en Anneke Korver (1944) trouwen in
maart 1965 en komen te wonen in zo’n typisch Langedijker situatie. Hun huis op het Wittekruispad is te bereiken
via een pad, over een brug en ze hebben een vrij uitzicht
achter hun huis.

Een nieuwe tijd, een nieuw beleid
Het is 2011 en na zoveel jaren is er een andere wind gaan
waaien door Langedijk op grondgebied. De gemoedelijke basis van weleer heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe zakelijkheid. Ruim 40 jaar later worden er juridische
brieven gedeponeerd in de brievenbussen van mensen
die zich van geen kwaad bewust zijn, maar nu wel erg
kwaad worden! Die mensen moeten zich opeens verdiepen in juridische termen als ‘verkrijgende verjaring’ en
‘bevrijdende verjaring’.
38
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Getrouwd in maart 1965

En nu terug die grond van de gemeente

Blij met
hun huis in 1965
op het
Wittekruispad
Er komt echter
een periode aan
dat hier veel aan
zal veranderen.
Nog eerder dan
de ruilverkaveling in het Langedijker deel van
het Geestmerambacht, zullen de
sloten tussen de
Koog en de sportvelden van LSVV
worden gedempt.
Een compleet
nieuwe woonwijk zal daar het aanzicht voorgoed veranderen. In 1968 is het zover dat de Achtergracht voor hun
huis wordt gedempt en de brug, die daar overheen gaat,
wordt gesloopt.

Tot 1968 is er nog een
vrij uitzicht achter het
huis,
kijkend naar het oosten

De aansluiting op een riool is ook een mooie verbetering.
Omdat de wegen recht worden doorgetrokken, verandert
de oppervlakte van het perceel. Zelfs het college van B &
W was langs geweest om de situatie te bespreken en te
bekijken.
In 1969 komt er een bericht van Grondzaken dat het goed
is dat er een stukje grond bij het perceel komt. Wel zorgen
voor
een goede afscheiding, hekwerk en beplanting. Dat doet
de familie Eradus graag. In oktober 1982 verleent de gemeente een bouwvergunning om een schuur te bouwen.
Later komt er een tuinkas bij in de tuin en beide objecten
geven veel plezier in het gebruik.
De gemeente eist grond terug
Wat na ruim 40 jaar nauwelijks nog is te verwachten, gebeurt toch. De schuur blijkt voor een deel op gemeentegrond te staan en de tuinkas helemaal. De gemeente gaat
de grond terugvorderen wegens een actief handhavingsbeleid en werkt het verder zuiver juridisch af.
Dat doet de gemeente bij alle inwoners, niet alleen bij
de familie Eradus. De gemoedelijkheid in Langedijk
die vroeger als smeerolie in een machine werkte, heeft
plaatsgemaakt voor zand in de machine.
Wie dacht na zoveel jaar wettelijk dat stukje gemeentegrond in eigendom te hebben, moet het toch nog huren of
kopen. Bang voor gerechtelijke kosten en dwanginvordering voelt de familie Eradus zich klem gezet.
Nee, de ruilverkaveling is nog geen afgesloten hoofdstuk
in de Langedijker historie. Het brengt onverwacht in Langedijk nu nog veel teweeg. Zeker bij de familie Eradus,
die hun rustige oude dag ernstig verstoord zien worden.

Eind 1968, de
grondwerkzaamheden zijn volop
aan de gang. Op
de achtergrond de
Kooger Kerk, op
de voorgrond de
Wittekruisstraat
met iets daarboven de Kastanjelaan.

Situatie tussen Koog en
sportvelden van
LSVV voor de
nieuwbouwwijk
daar komt (foto
archief Langedijker Verleden)
Eind 1968 worden er nieuwe wegen aangelegd rondom
hun huis, de Wittekruisstraat en de Kastanjelaan. Dat
komt goed uit na de geboorte van hun eerste kind: niet
meer over die brug met de kinderwagen.

Bronnen:
- Interview Jaap Eradus en Anneke Eradus-Korver
- Foto’s en documenten familie-archief Eradus
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Arie Kaan

Schenking naïef schilderij van
Cornelis de Geus
Schenking

Jan Smit, voorzitter van het Westfries Genootschap, kwam zondag 2 september 2018 een
schilderij brengen van Cornelis de Geus. Het
Genootschap had vier naïeve schilderijen gekregen en ging voor drie een goede plek zoeken. Hij dacht voor dit schilderij aan de Stichting Langedijker Verleden en vroeg vooraf of
wij belangstelling hadden. Dat hadden wij
zeker omdat we een dergelijk schilderij nog
niet bezitten.
Met plezier hebben wij het schilderij in ontvangst genomen in het Regthuis. Jan Smit bewonderde onze expositie en bleef als gemoedelijke Westfries nog geruime tijd napraten.
Wie was Cornelis de Geus
Hij is geboren in 1914 in Noord-Scharwoude
en werkte lang op de administratie van de
fa. Eecen. Hij begon halverwege de jaren 60
te schilderen en heeft heel veel schilderijen
gemaakt. Hij behoort tot de bekende naïeve
schilders uit ons land.
Cornelis woonde achter de oude kolfbaan
van Schilderman, die bijna naast het Regthuis
stond. Daarachter over de Voorburggracht
staan drie woningen en in het dubbele woonhuis woonde links Cornelis de Geus en rechts
Hendrik Delien, nu Piet Krijgsman.
Het blijkt dat diverse mensen binnen onze
Stichting nog familiebanden met deze Cornelis de Geus hebben.

Het geschonken schilderij van Cornelis de Geus

Sfeervol en herkenbaar
Mooi dat hij op eenvoudige wijze toch zo treffend bekende taferelen op het doek wist te krijgen. Ook voor Langedijk is dit schilderij uit de praktijk gegrepen. Ik moest
meteen denken aan de rails die we op het schilderij zien
en die op sommige akkers werden gebruikt. Nauwelijks
in het Geestmerambacht, daar waren ze niet nodig omdat
bijna alle akkers door sloten omgeven waren.
Maar wie bijvoorbeeld land had in de droogmakerij van
de Kerkmeer, die was daar wel toe gedwongen. De Kerkmeer had een ringvaart met een verhoogde kade rondom
en daarbinnen lagen hele lange akkers.
Slechts een smal slootje van ongeveer een meter scheidde
de akkers daar van elkaar. Varen was daar dus onmogelijk
en er was trouwens ook geen sluis om de droogmakerij
binnen te komen. De schuiten lagen daarom in de ringvaart aan de kade. Hoe krijg je dan de producten van die
lange akkers naar de schuit? Inderdaad, door rails uit te
leggen.
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De lorrie is links te zien met kisten aardappelen. De kisten
worden in de schuit gestapeld door v.l.n.r. mijn neef Bert
Kaan, Arie Kaan en mijn broer IJsbrand Kaan.
Op de achtergrond is Oudkarspel te zien.
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Schenking naïef schilderij van Cornelis de Geus

De lorrie die daarop reed had een grote houten beun
waar de kisten (aardappelen) of manden (kool) op werden gezet. Op het schilderij zien we zo’n schuit liggen en
de lorrie is daar naartoe geduwd.

Historische foto’s laatste jaar voor de ruilverkaveling

Persoonlijk kwamen bij mij door dit schilderij weer allerlei herinneringen boven. Het tuinderbedrijf van Kaan
had namelijk in de Kerkmeer twee akkers naast elkaar en
ik heb daar heel wat op gewerkt. Op die lange en smalle
akkers werden de ijzeren rails in het midden uitgelegd.
De ijzeren lorrie met de houten beun werd met handkracht naar de kade geduwd.

Het geeft een indruk van hoe er tot de verkaveling moest
worden gewerkt in de Kerkmeer.
Cornelis de Geus heeft deze situatie goed weten weer te
geven.

De laatste kool in de herfst van 1970

De echt allerlaatste oogst was de kool in 1970 en daarna
werden de akkers niet meer bewerkt.
Het varen was voorgoed voorbij en het hele Geestmerambacht werd ingericht voor het vervoer over de weg.

Tuinders namen bijna nooit foto’s van hun werk, jammer
genoeg. Dat kostte maar tijd en vooral geld, wat in dit
behoorlijk arme gebied bijna niemand hiervoor wilde uitgeven. Trouwens, wie had er eigenlijk een fototoestel, dat
was al een uitzondering. Daarom zijn er zo weinig foto’s
van al die akkerwerkzaamheden.
Maar in 1970 was er bij ons thuis toch het besef dat in
dit laatste jaar van oogsten wat foto’s genomen moesten
worden. De verkaveling zou immers in 1971 dit gebied
op de schop nemen en de Kerkmeer onzichtbaar maken
in het landschap. Gelukkig zijn er daarom wat foto’s gemaakt van onder andere de lorrie die op de rails staat. We
sjouwen de kisten met aardappelen vanaf de lorrie naar
de schuit.

De laatste kooloogst gaat in 1970 door de ringvaart van de
Kerkmeer. Vooraan Willem Kaan die de metòr bestuurt.
Daarna 2 vletten die mee worden gesleept, waarin
IJsbrand Kaan (midden) en Arie Kaan (links).
Bron:
Foto’s uit familie-archief Kaan

We komen uit de Kerkmeer en varen net de bocht om vanaf de Kerkmeer. Op de achtergrond de
Ambachtsdijk. We gaan richting de brug naar de Nieuwe weg en varen dus al op de Winterweg.
IJsbrand Kaan vult alvast de veilingpapieren in hoeveel aardappels we gaan afleveren op de veiling.
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Foto ijsclub Volharding

Wie, waar en welke gelegenheid?

Wij zoeken nog naar meer informatie over een foto van
ijsclub de Volharding uit Oudkarspel.

Allemaal vragen waar we graag antwoorden op willen
hebben.

Jaap Mosk stuurde ons deze foto die het bestuur laat
zien van deze ijsclub met een fraaie beker/bokaal. Het
lint daarbij heeft de tekst HULDE AAN VOLHARDING
VAN DE ALKMAARSCHE IJSCLUB.

Dick IJff heeft ons al een beetje op weg geholpen:
- De tweede van links staande lijkt me of Pieter of zijn broer
Jacob Mosk. Pieter Mosk was getrouwd met de zus van mijn
Oma (Hiltje van Exter), Jannetje van Exter.
- De zesde staande van links is L. de Wit uit Oudkarspel.

Is het ter gelegenheid van een jubileum van het 25- of
40-jarig bestaan van de in 1896 opgerichte ijsclub? Is het
de viering van een behaald kampioenschap van een van
de leden?
En waar is de foto eigenlijk genomen?

42

Misschien komen er bij anderen nu herinneringen boven
voor meer namen en waar de foto genomen is.
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Henk Komen

Pannekeet, een Langedijker
buurtschap in de Waard
Ten oosten van de Oosterdijk in Zuid-Scharwoude lag een groep eilanden in het meer de Waard. Deze eilanden
waren door de inwoners van Zuid-Scharwoude in gebruik als bosland of als bouwland. De twee grootste eilanden
werden het Hasselaarsbos en het Zuiderbos genoemd. Bij de inpoldering van het meer de Waard in 1627-1630 gingen de gravers van de ringvaart recht door deze eilanden heen. Daardoor kwamen delen van dat buitendijks land
van Zuid-Scharwoude binnen de nieuwe polder Heerhugowaard te liggen. Dergelijke oude gronden die binnen
een droogmakerij kwamen te liggen, werden druiplanden genoemd. Het was te duur voor de initiatiefnemers van
de inpoldering van de Waard om deze gronden van Zuid-Scharwoude aan te kopen. Daardoor bleven deze in het
bezit van die gemeente. Ze vormden binnen Heerhugowaard een aparte polder, de Zuid-Scharwouderpolder. Er
ontstond een buurtschapje dat Pannekeet werd genoemd. Met de gemeentelijke herindeling, in de tweede helft
van de vorige eeuw, werd de Zuid-Scharwouderpolder bij Heerhugowaard gevoegd. Het buurtschapje is verdwenen. Hier ligt nu de Hasselaarsweg met het bedrijventerrein De Zandhorst II.
sluitende ringdijk te voorzien. Ten zuiden van het Hasselaarsbos lag het eiland Zuiderbos. Dat eiland werd
wel aangekocht van Zuid-Scharwoude en kwam buiten
de Zuid-Scharwouderpolder te liggen. Door afvlakking,
inklinking en herverkaveling is er van de eilanden niets
meer terug te vinden.

Detail van de kavelkaart van Heerhugowaard uit 1631 (bron
RAA). De bovenzijde is het oosten. Het grijze gebied is het
oude ingepolderde druipland. Het Hasselaarsbos en de eilanden aan de Westdijk vormden de Zuid-Scharwouderpolder.
De noordgrens (links op de kaart) is de Hasselaarsweg. Op de
hoek Hasselaarsweg en Westdijk staat het huis Pannekeet.

Plempwerck en Zwarte brug
Tot de herverkaveling van de Zuid-Scharwouderpolder
in de jaren veertig van de vorige eeuw, bleef de oude middeleeuwse kavelstructuur gehandhaafd. Er lagen twee
meertjes met de namen Noorderwijd en Zuiderwijd. Het
oudste woonhuis in deze polder was het
Hasselaarshuis, gelegen op het meest oostelijk gelegen eiland het Hasselaarsbos (hier staat nu Hasselaarsweg 15).
Het was een grote stolpboerderij die dateerde van voor
de inpoldering van de Waard. Eigenaar was de Amsterdamse familie Hasselaar. In 1627 werd op een van de binnengepolderde akkers een huisje aan de ringdijk (Westdijk) gebouwd. Van dat huisje bestaat een kaartje uit 1632
waarop de plaatselijke situatie goed is te zien.

De eilanden van Zuid-Scharwoude lagen hoger dan de
omliggende ingepolderde grond van Heerhugowaard.
Ook lagen er grote waterpartijen tussen de eilanden.
Daardoor was het noodzakelijk om deze druiplanden te
voorzien van een omringdijk, zodat het een zelfstandige
polder binnen Heerhugowaard werd. In de waterdoorgang aan de noordzijde legde men een dam. Nu loopt
hierover de Hasselaarsweg. Het eiland het Hasselaarsbos
had al grotendeels een beschermende dijk. Die dijk liep
van de boerderij Hasselaarsweg 15 in zuidelijke richting,
maar sloot niet aan op de ringdijk (Westdijk). Hier moest
eveneens een dam in het water gelegd worden om de
binnengedijkte gronden van Zuid-Scharwoude van een
Oktober 2018

Een kaart uit het ‘Caert
Boek’ van Baert Claes uit
1632 (bron St. Den Huygendijk). De bovenzijde
van de kaart is het westen. We zien het huis
Pannekeet
evenwijdig
getekend aan de Westdijk
van Heerhugowaard. In
werkelijkheid stond de
keet haaks op de dijk op
de middelste akker. Met
‘plempwerck’ bedoelde
men een aangelegde dam.
Hierover loopt nu de
Hasselaarsweg. Tegenover de rechter akker ligt
nu de Lange Balk.
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Pannekeet, een Langedijker buurtschap in de Waard

We zien drie akkers met daarop een huis met de naam
Pannekeet. Het is een langwerpig houten gebouwtje dat
evenwijdig getekend is aan de Westdijk. In werkelijkheid
stond het huisje op de middelste akker, haaks op de dijk.
Volgens de omschrijving bij dit kaartje was de linker akker van Dirk Remmes, de akker met daarop Pannekeet
van Jan Arentsen en de rechter akker werd verlengd met
een dam, op het kaartje ‘plempwerck’ genoemd. Deze
vormde later onderdeel van de Bosweg, nu Hasselaarsweg genoemd.
Tegenover de rechter akker werd over de ringvaart een
houten brug gebouwd. Deze gaf toegang tot het kerkpad naar de Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude. Die brug
wordt in een verkoopakte uit 1908 nog Zwarte brug genoemd. We kennen deze brug nu als de Lange Balk.
Op de kavelkaart van Heerhugowaard uit 1631, met
daarop het land van de Zuid-Scharwouderpolder, zien
we zuidelijk van Pannekeet in de ringdijk een brug. Dit
betekent dat het water van de Zuid-Scharwouderpolder
aanvankelijk in open verbinding stond met de ringvaart
van Heerhugowaard. Later werd het noodzakelijk, door
inklinking van de gronden van de Zuid-Scharwouderpolder, om deze brug te vervangen door een sluisje.
Southberch ackers en Pannekeet
Het aantal akkers van Zuid-Scharwoude dat door de
ringvaart van Heerhugowaard werd doorsneden bedroeg 38 in getal. De kopeinden daarvan kwamen binnen de ringdijk van de Waard te liggen en gingen tot de
Zuid-Scharwouderpolder behoren. Die akkers werden
ongeveer halverwege gescheiden door een brede afvoersloot. Deze liep vanaf de Noorderwijd naar de brug in de
ringdijk (later sluis) en zorgde voor de afvoer van het water uit de Zuid-Scharwouderpolder. Ten zuiden van die
sloot lagen 22 akkers en ten noorden daarvan 16. Op de
tweede akker ten noorden van die afvoersloot werd het
huis Pannekeet gebouwd en op de derde akker kwam de
Hasselaarsweg te liggen.
De dertien akkers ten noorden van de Hasselaarsweg
werden ‘Southberch ackers’ genoemd. Er is in de literatuur gesuggereerd dat de naam Southberch iets met
zoutwinning te maken zou hebben. Het woord panne
van Pannekeet zou dan zijn afgeleid van zoutpan. Er zou
hier op het oude land van Zuid-Scharwoude in de vroege
Middeleeuwen door het verbranden van turf aan zoutwinning zijn gedaan. Hierover is echter niets met zekerheid te zeggen. Het is ook heel goed mogelijk dat we de
oorsprong van de naam Pannekeet helemaal niet zo ver
in het verleden hoeven te zoeken. Deze keet op het land
van Jan Arentsen kan met aarden pannen bedekt zijn geweest in plaats van met riet, zoals overal elders in die tijd
gewoon was. Een houten keet met pannen in plaats van
riet viel op en zou heel goed de oorsprong van de naam
kunnen zijn.
44

Vlossers en modderlingen
Voor het werk van de inpoldering van de Waard werden
in 1627 rondom het meer veel van die houten keten gebouwd om de duizenden arbeiders die hier werkten als
‘slikkers’ en ‘modderlingen’ te kunnen huisvesten. Het
huis Pannekeet was waarschijnlijk zo’n keet. Zo weten
we van de bedijking van de Zijpe dat er minstens drieduizend van die keten stonden. Dat zullen er voor de
Heerhugowaard niet minder zijn geweest. De arbeiders
kwamen van heinde en ver. Mannengemeenschappen
waren het en hun voornaamste gereedschap was de
schop en de kruiwagen. Daar moesten die arbeiders zelf
voor zorgen. Het werk werd uitbesteed per dijkvak aan
aannemers. Veel onderscheid tussen bazen en knechten
was er niet. Het waren lieden van allerhande soort, die
wanneer ergens een inpoldering plaatsvond, probeerden
een ‘besteding’, de aanleg van een dijkvak, te bemachtigen. De arbeiders werden aangeduid als ‘speter’ (spitter),
‘kruier’ of ‘slechter’. Aan paarden hadden ze in de drassige grond niet veel. ‘Diepers’ en ‘vlossers’ (zij die vuil uit
sloten haalden) waren betrokken bij het uitdiepen van de
al met water gevulde sloten en ‘slikkeraars’ en ‘modderlingen’ baggerden de benodigde specie voor de dijken.
Ervaring met dit werk was niet nodig en die hadden ze
ook niet. Affiniteit met het werk evenmin. Ze kwamen
slechts op het werk af, voor het loon dat ze onmiddellijk
uitgaven aan ‘zoetelaars’, houders van kraampjes met
voedsel, drank en kleding. Een klacht uit die tijd vertelt
dat zij zich overgaven aan allerlei uitspattingen: ‘drincken, hoereren, dobbelen ende spelen’. De Langedijker bevolking zal veel te stellen hebben gehad met die plotselinge
invasie van arbeiders. Onderdak vonden ze in houten keten, zoals Pannekeet. De eerste keten werden allemaal op
droge grond geplaatst. Later toen de polder droog viel,
kwamen ze ook in de polder te staan voor het verdere
werk zoals het graven van de perceelsloten en de aanleg
van wegen.
Schuitenmakerij Pannekeet
In de verponding (belastinglijst) van 1655 zien we dat
Pannekeet genoemd wordt als het ‘Huijs van Harck Pieterszn ofte Pannekeet’. Harck had als achternaam de naam
van zijn woning gekozen. Na zijn overlijden in 1662 verkocht zijn weduwe Maertjen Cornelis het huis Pannekeet
aan Pieter Claesz. In 1706 wordt bij Pannekeet een schuitenmakerij genoemd. De bewoner is Otte Jansz Schuijtemaker. Hij gebruikte als achternaam zijn beroep. Een verkoopakte uit 1750 vertelt ons dat Grietje Pieters, weduwe
van Otte Jansz, aan haar zoon Pieter Ottesz het erf met
werkhuis verkoopt, zijnde een schuitenmakerij. In 1763
kocht Bruijn Bruijnsz de Zee, van beroep schepen van
Noord-Scharwoude, het huis met werf en twee hellingen
van Jan Jansz Dorregeest om deze door te verkopen aan
Jan Jansz Nat uit Zaandam. Toen Jan Nat overleed, kon
zijn weduwe Heijltje Willems de lasten niet meer opbrengen. Bruijn Bruijnsz de Zee schoot haar te hulp en kocht
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in 1783 het spul, ‘een neringrijke schuitenmakerij, met alle
gereedschappen en twee lange hellingen, staande en gelegen
aan de Ambachts Oosterdijk aan de Waard ringsloot’ weer
van haar terug. In 1809 werd Jacob de Boer hiervan de
eigenaar.
Op de eerste kadasterkaart uit 1830 van de Zuid-Scharwouderpolder staat behalve het huis Pannekeet ook een
stolpboerderij aan de noordzijde van de Hasselaarsweg,
hoek Westdijk.
Elf akkers zuidelijker zien we op die kaart nog een tuinderswoning. Er zouden meer woningen komen in dit
buurtje dat de Pannekeet werd genoemd. Van een schuitenmakerij bij het huis Pannekeet vernemen we niets
meer. Jacob de Boer woonde er, getrouwd met Maartje
Kooy (-1858) van de Hasselaarsweg. In 1858 volgde hun
zoon Jacob, getrouwd met Adriana Slikker (-1894) hen op.
Na het overlijden van haar man Jacob hertrouwde Adriana met Klaas Kaas uit Langedijk. In 1888 werd het woonhuis gesloopt en vervangen door een grote stolpboerderij
met een dubbel vierkant. Na het overlijden van Adriana
Slikker in 1894 verkocht Klaas Kaas de boerderij. Sijbrand
Rol (1851-), kastelein uit Zuid-Scharwoude, werd de
nieuwe eigenaar voor ƒ 1020, maar Sijbrand kwam niet
naar Pannekeet. Als strijkgeldhaalder was hij waarschijnlijk op de veiling aan de boerderij blijven hangen. Een
jaar later, in 1895, kon hij deze weer kwijt voor ƒ 1200 aan
Cornelis (Cees) Beets (1869-1950). Sijbrand Rol was er in
ieder geval niet bij ingeschoten. Cees Beets was in 1893
getrouwd met de uit Oudkarspel afkomstige Grietje Visser (1870-1951). Na enige jaren aan de Bovenweg in Sint
Pancras gewoond te hebben kwam hij naar de boerderij
Pannekeet. Zoon Sijbrand (de oudste uit 1894) was nog in
Sint Pancras geboren. De andere kinderen Maartje (1898-),
Jantje (1901-) en Jan (1903-) werden in Pannekeet geboren. In 1902 vond herbouw plaats. De slechts veertien jaar
oude grote stolp verdween, waarschijnlijk door brand en
werd vervangen door een kleinere boerderij.
In 1909 kocht Cornelia (Neeltje) van Kleef-Kos (18611938), weduwe van Anton (Teunis) van Kleef (18611904), de boerderij van Cees Beets. Zij moest er ƒ 2500
voor betalen. In 1916 verkocht ze de aangrenzende ten
zuiden van haar boerderij gelegen akker aan haar zoon
Dirk van Kleef (1886-1962), gehuwd met Guurtje Bruin
(1886-1963). Er was daar nog net voldoende ruimte tot
de sloot naar de sluis om een nieuwe woning te bouwen
voor Dirk en Guurtje. Haar zoon Andreas (1896-1985) en
zijn vrouw Johanna van Duijn (1897-) waren de laatste
bewoners van de boerderij Pannekeet. In 1938 volgde
een gedwongen verkoop. Voor de aanleg van een nieuwe
brug (de Lange Balk) en de Westerweg moesten de boerderij en woning gesloopt worden. In 1940 werd in het
kader van de werkverschaffing de Zuid-Scharwouderpolder herverkaveld. Het was de eerste herverkaveling

in West-Friesland. Deze was gereed in 1943. De nieuwe
betonnen brug werd pas in 1949 opgeleverd. De bouw
ervan was door de oorlog jarenlang opgehouden. Op de
plaats van de gesloopte boerderij Pannekeet kwam een
afslag, de beruchte haarspeldbocht vanaf de brug de Lange Balk naar de Westerweg.
Boerderij De Nieuwe Pannekeet
Aan de noordzijde van de Hasselaarsweg, hoek Westdijk,
stond eveneens een stolpboerderij. De oudst bekende
bewoners zijn Pieter Willemsz Pannekeet en zijn vrouw
Trijn Jans. Zijn zoon Willem Pietersz Pannekeet kocht in
1730 de andere erfgenamen uit.
In de verdelingsakte wordt deze boerderij De Nieuwe
Pannekeet genoemd.

Kadasterkaart uit 1924 met daarop de stolp De Nieuwe
Pannekeet van Arie Groen, de stolp Pannekeet van Cornelia
van Kleef-Kos, het huis van Dirk van Kleef bij de sluis en zuidelijk daarvan de woning en schuur van Jan van Kleef Az.
Zijn dochter Maartje Willems (-1798) volgde hem op. Zij
trouwde met Pieter Volkertsz (plm. 1708-1765). Pieter
kwam van de Schaapskuilmolen in Waarland waar zijn
vader, Volkert Cornelisz (1675->1742), watermolenaar
was. Hun kinderen namen de achternaam van hun moeder aan, Pannekeet, naar de naam van de boerderij waar
ze woonden. Soms noemden zij zich kortweg Pan.
Na het overlijden van Pieter Volkertsz in 1765 hertrouwde Maartje met Jacob Hoogsaat, watermolenaar. Nadat
Maartjes kinderen het ouderlijk huis De Nieuwe Pannekeet hadden verlaten, zochten zij een nieuwe achternaam.
Dat werd Halfschepel, een bijnaam van hun overgrootvader, dus de opa van Pieter Volkertsz, namelijk Cornelis
Volkertsz (geboren plm. 1645 in Grootebroek), gehuwd
met Martie Cornelis (-1684) uit Veenhuizen.
Zonder toestemming van de overheid kon men toen nog
zijn achternaam veranderen. Alle Halfschepels zijn van
deze familie afkomstig.
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De Hasselaarsweg omstreeks 1935 met op de achtergrond
de brug over de ringvaart, de Lange Balk. Rechts aan de
noordzijde van de Hasselaarsweg de boerderij
De Nieuwe Pannekeet (foto NHA).
Rond 1830 woonde Jan Zut (-1858) en zijn vrouw Trijntje Weel op de boerderij De Nieuwe Pannekeet. Toen Jan
overleed, nam zoon Arie (-1881) het tuindersbedrijf van
hem over. Hij was getrouwd met Maartje Schreuder. In
1870 sloopte hij de oude boerderij en bouwde op dezelfde plaats een kleinere stolp. Na het overlijden van Arie
bleef Maartje achter met zes minderjarige kinderen. Haar
bezit kwam in 1884 in de verkoop, midden in de grote
landbouwcrisis, wegens het in gebreke blijven van de
niet meer op te brengen lasten. In de verkoopakte wordt
het pand ‘de boerderij op de Southberch-ackers’ genoemd. De
naam De Nieuwe Pannekeet is dan verdwenen.
Koper voor ƒ 8543 was Joannes Mes (1838-1906), pastoor
van de katholieke parochie in Langedijk. Deed hij deze
aankoop uit sociale overwegingen en konden daardoor
de weduwe Maartje Schreuder en haar kinderen er blijven wonen? In ieder geval werd de boerderij verhuurd.
Na het overlijden van Joannes Mes werd de boerderij
verkocht aan IJsbrand Spanjaard, groentehandelaar uit
Noord-Scharwoude. In de verkoopakte wordt genoemd
een boerenwoning nabij de Zwarte brug over de ringvaart. Dat is de huidige Lange Balk. Spanjaard verhuurde
de boerderij aan Arie Jacobsz Groen (1854-1935), gehuwd
met Johanna (Jantje) Kos (1859-1931). Zij was de zuster
van Neeltje van Kleef-Kos.
De beide zusters Kos woonden dus tegenover elkaar aan
weerszijde van de Hasselaarsweg, Neeltje in de boerderij Pannekeet en Jantje in De Nieuwe Pannekeet. In 1912
kochten Arie en Jantje de stolp. Na het overlijden van
Arie in 1935 werd de stolp verhuurd aan Klaas van Straten en zijn vrouw Anna Bekker. Zoon Jacob Groen (18871965), lid van de Tweede Kamer voor de KVP, verkocht
de boerderij in 1938 aan Provinciale Waterstaat.
De stolp werd gesloopt voor de aanleg van de Westerweg
en een nieuwe betonnen brug op de plaats van de houten
Lange Balk.
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Heer van Zuid-Scharwoude
De meeste eilanden aan de Westdijk van de Zuid-Scharwouderpolder (in Langedijk spraken ze van Waarddijk)
waren in handen van de kerkmeesters van Oudkarspel en
van het armenhuis van Zuid-Scharwoude. Uiteindelijk,
op een enkele kavel na, kwamen deze rond 1840 allemaal
in handen van Adriaan Johan Cornelis Maas Geesteranus
(1805-1871). Hij had het leenrecht van Zuid-Scharwoude
gekocht zodat hij zich heer van dit dorp kon noemen.
Zijn vader was Pieter Cornelisz Maas (1766-1850) en zijn
moeder Wilhelmina Susanna Geesteranus (1772-1827).
In 1843 kreeg hij toestemming om de beide achternamen
van zijn ouders te gebruiken. Een dubbele naam was heel
deftig in die tijd. Hij kreeg daardoor het aanzien en de
status van een jonkheer. Maas Geesteranus was rechter
in Alkmaar, lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en gemeenteraadslid van Den Haag. In 1834 trouwde hij met jonkvrouw Catharina Anna Caan (1811-1914).
Na zijn overlijden in 1871 werd Catharina de erfgename.
Rond de eeuwwisseling verkocht zij haar bezit in de
Zuid-Scharwouderpolder.
Huis van Swart
Zuidelijk van de boerderij Pannekeet kwamen er aan
de Westdijk nog vijf woningen bij. Daartoe behoorde de
hiervoor al genoemde in 1916 gebouwde woning van
Dirk van Kleef, die naast de boerderij Pannekeet stond.
De eerste woning die halverwege de Westdijk werd gebouwd, was het huisje van Lijsbet Cornelis, genoemd in
1731 als huurster (huis B op kaart uit 1895). Eigenaar was
Claas Adelborst uit Broek op Langedijk.

Topografische kaart uit 1895 met daarop de Zuid-Scharwouderpolder. Aan de Westdijk (of Waarddijk) van noord naar
zuid staan: de boerderij De Nieuwe Pannekeet, de boerderij
Pannekeet, huis A gebouwd in 1906 (fam. Van Kleef), huis B
dateert van vóór 1731 (Jan Swart), huis C van rond 1900
(Jan Groen) en huis D gebouwd in 1875 (Johannes Koenis).
De H-nummers zijn de woningen en huizen aan de
Hasselaarsweg. Behalve Hasselaarsweg15 lagen deze buiten
de Zuid-Scharwouderpolder, evenals Westerweg 44,
de boerderij van Blokker.
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In 1733 werd Pieter Molenaar de bewoner. Vervolgens
werd de woning in 1837 verkocht aan Teunis Kliffen, gehuwd met Volkje Met (1822-1902). Volkje was een dochter
van Jan Jacob Met (-1836), een bekende hoefsmid in Heerhugowaard. Volkje was eerder getrouwd met Jan Swart
(1816-1861).
Uit dat huwelijk kwam Arie Swart (1848-1911) die in 1873
trouwde met Trijntje Kliffen (1851-1928), de dochter van
zijn stiefvader Teunis Kliffen uit diens eerdere huwelijk
met Aafke Boon. Arie en Trijntje betrokken de woning en
moeder Volkje Met bleef inwonen. Na de familie Swart
kwam Groenveld en daarna Jacob Buter. De volgende
woning die aan de Westdijk werd gebouwd, dateerde uit
1875 en was de meest zuidelijke woning in het buurtje
dat hier ontstond (huis D op kaart uit 1895). Eigenaresse
van deze woning was jonkvrouw Catharina Anna Caan.
Cornelis Kramer uit Zuid-Scharwoude werd er pachter.
In 1896 kon hij het huis met het land kopen en het jaar
erop volgde een gedeeltelijke herbouw.
In 1920 werd de woning verkocht aan Teunis Pietersz
Kostelijk die het in 1925 verkocht aan Johannes Koenis.
Tussen deze woning en die van Swart kwam rond 1900
nog een woning (huis C op kaart uit 1895). Bewoner was
Cees Zut en later Jan Groen.
Familie Van Kleef aan de Pannekeet
Als laatste noemen we de tuinderswoning van de familie
Van Kleef, gebouwd op een stuk bouwland grenzend aan
de Westdijk even ten zuiden van de Hasselaarsweg (A
op kaart uit 1895). Eigenaar was Cornelis Kruk die het in
1878 had gekocht. In 1906 verkocht hij het aan Cees Beets
die enkele kavels noordelijker woonde op de boerderij
Pannekeet. Beets bouwde er een grote tuinderswoning
met gebroken kap en oostelijk ervan, op de lange smalle
kavel, een vrijstaande schuur, vrijwel even groot als de
woning.

De tuinderswoning van Jan van Kleef en Marie van
Kleef-Beemsterboer omstreeks 1933. Links de Westdijk
(Waarddijk) met op de achtergrond de Lange Balk met het
stoomgemaal aan de ringvaart (Foto NHA).

Die nieuwe woning en de schuur waren voor hemzelf,
want hij verkocht de boerderij Pannekeet in 1909 aan
Cornelia van Kleef-Kos. Tot 1924 bleef Cees Beets met zijn
vrouw Grietje Visser er wonen. Nieuwe eigenaar van de
tuinderswoning van Beets werd Johannes (Jan) van Kleef
(1890-1943).
Hij was een zoon van Cornelia van Kleef-Kos van de
boerderij Pannekeet en in 1916 getrouwd met Maria (Marie) Beemsterboer (1894-1983). Het is mogelijk dat ze tot
1924 woonden in een huis aan de Hasselaarsweg. Dit
huis stond aan de noordzijde van de Hasselaarsweg, nog
binnen de Zuid-Scharwouderpolder.

De woning van Jan van Kleef Az, omstreeks 1933.
De kinderen zijn Jaap, Henk en Niek (foto P.J.M. v. Kleef).

Door de aanleg van de Westerweg en de nieuwe brug
Lange Balk moesten de boerderijen en woningen aan
de Pannekeet worden gesloopt. Alleen de schuur van
Jan van Kleef bleef staan.
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Daarvoor werd een nieuwe woning aangebouwd.
Situatie omstreeks 1950 (foto P.J.M. v. Kleef).
47

Pannekeet, een Langedijker buurtschap in de Waard

Het woonhuis van de familie Arie Swart en Trijntje Kliffen in
de Zuid-Scharwouderpolder omstreeks 1900. V.l.n.r.:
Aafje Swart, Teunis Swart, vader Arie Swart, moeder Trijntje
Kliffen, grootmoeder Volkje Met, Jan Swart en Dirk Swart
(foto St. Langedijker Verleden).

De familie Van Kleef op een foto van vóór 1938, genomen voor
de boerderij van Commandeur in Zuid-Scharwoude.
De echtparen staan naast elkaar. Achterste rij v.l.n.r.:
Willem Duys (1899-1958), Johanna v. Kleef (1901-1971),
Maria v. Kleef (1905-1977), Johannes Schotten (1906-1959),
Margaretha v. Oeljee (1900-), Hendricus v. Kleef (1892-1958),
Johanna v. Duijn (1897- 1979), Andreas v. Kleef (1896-1985),
Marie Beemsterboer (1894-1983), Johannes v. Kleef (18901943). Voorste rij v.l.n.r.: Theodorus Bruijn (1883- 1965),
Katharina v. Kleef (1887- 1958), Jacob Reus (1894-),
Elisabeth v. Kleef (1893-1992), wed. Cornelia v. Kleef-Kos
(1861-1938), Guurtje Bruijn (1886- 1963),
Hendrik (Dirk) v. Kleef (1886-1962) (foto P.J.M. v. Kleef).

Topografische kaart uit 1950. De Zuid-Scharwouderpolder
is herverkaveld. We zien de nieuwe brug Lange Balk en de
Westerweg en er zijn twee wegen haaks op de Hasselaarsweg
bij gekomen. Bij de naam Pannekeet zien we de enige woning
die daar is overgebleven, de woning van Jan van Kleef Az. Bij
de naam Kleuterhof ligt de boerderij Hasselaarsweg 24.
De broer van Jan, Andreas, zat op de boerderij Pannekeet
en zijn broer Dirk woonde in het huis tussen de boerderij
en zijn nieuwe aankoop. Zo kwam de familie Van Kleef
bij elkaar in het buurtje de Pannekeet wonen. De achterliggende schuur werd door de broers voor gezamenlijk
gebruik gekocht met als voorwaarde dat Jan na vijf jaar
recht had op koop van deze schuur voor hetzelfde bedrag. In 1938 kwam de grote verandering.
De boerderijen en de woningen werden opgekocht door Provinciale Waterstaat in verband met de aanleg van
een nieuwe brug over de ringvaart
(de Lange Balk), de aanleg van de
Westerweg en de herverkaveling van
de Zuid-Scharwouderpolder. Alleen
de schuur achter het huis van Jan
van Kleef bleef staan. Het woonhuis
stond te dicht bij de dijk en moest wijken voor de Westerweg. Jan bouwde
een nieuwe kortere woning tegen de
schuur aan. Het nieuwe adres werd
Waarddijk 1 in Zuid-Scharwoude.
Van het Pannekeetbuurtje was na de
oorlog alleen nog deze woning van
Jan van Kleef over. In 1954 nam zoon
Jan van Kleef jr (1922-1998), gehuwd
met Anna Beers (1923-2007) Waarddijk 1 van zijn ouders over.
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De Westerweg, even voorbij de brug Lange Balk, in zuidelijke richting gezien. Links de woning van Jan van Kleef Jz
en Anna Beers (adres Waarddijk 1). Dan in het midden een
schuur door Klaas Beers aangelegd aan de oostkant van de
oprijlaan naar Waarddijk 1. Later heeft zijn zoon daar een
huis neergezet. Achter de lantaarnpaal de woning
gebouwd door de provincie. Rechts daarvan de woning van
Arie Blokker, Westerweg 44. Dit alles is verdwenen.
Hier ligt nu een bedrijventerrein (foto H. Komen).
Omstreeks 1965 bouwde de provincie zuidelijk van
Waarddijk 1 een woning voor Bijvoet, kantonnier bij de
provincie. Na zijn overlijden werd de woning enkele jaren bewoond door Tjade Koelemij uit Callantsoog. Later zijn de woning en de garage gesloopt en zijn er door
de provincie twee kantoren neergezet. Jan en Marie van
Kleef bleven tot 1987 in de Pannekeet wonen. Jack van
Kleef Azn (een kleinzoon van eerder genoemde Dirk van
Kleef) werd in dat jaar de nieuwe bewoner en tevens
de laatste, want in 2001 werd de woning gesloopt. De
Zuid-Scharwouderpolder en de buurtschap Pannekeet
zijn verdwenen. Hier ligt nu het Heerhugowaardse bedrijventerrein De Zandhorst II.
Met dank aan Piet van Kleef Jz en Robert Volkers voor het beschikbaar stellen van de familiegegevens.
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Bemaling Geestmerambacht met
de molens van weleer
Recentelijk wees een kennis uit de ‘Molenwereld’ me
op een artikel van Bart Slooten in het blad ‘Molenpost’,
het molenmagazine voor Noord-Holland. Bart (lid van
de Historische Vereniging Koedijk en secretaris van de
Stichting de Westfriese Molens van het Westfries Genootschap) gaf daarin onder de titel ‘Malen of ten onder gaan’
een interessant overzicht van alle molens, groot en klein,
die in de voorbije eeuwen actief zijn geweest bij het op
peil houden van het waterniveau in de ‘polder Geestmerambacht’. Het leek mij interessant om de inhoud van
dat artikel hierbij ook in ons blad voor het voetlicht te
brengen, zij het in iets gewijzigde vorm met een andere
introductie en met toelichtende figuren. Tenslotte danken
we allemaal het feit dat we hier in Langedijk met droge
voeten door het leven kunnen gaan aan de inspanningen
van destijds om de dreiging van het water het hoofd te
bieden. Je zou het nu niet zeggen maar die bedreigingen
zijn talloze geweest.
De polder Geestmerambacht
Wanneer we het over het Geestmerambacht hebben is
een opmerking hier op zijn plaats. We moeten namelijk
het ambacht ‘Geestmerambacht’ onderscheiden van de
‘polder Geestmerambacht’. Onder invloed van de Franken werd Holland ingedeeld in ‘gouwen’ (Westflinge),
en deze weer in ‘ambachten’. Westfriesland kende 4 ambachten, waarvan het ‘Geestmerambacht’ er een was.
Een ambacht was weer onderverdeeld in bannen, maar
dit terzijde.

West-Friesland, ambachten, 1750
De polder is maar een deel van het ambacht en krijgt pas
zijn definitieve vorm in het begin van de zestiende eeuw.
Dan pas wordt de ring van dijken gesloten en kan men
met recht van een ‘polder’ spreken. Aanvankelijk zal er
sprake zijn geweest van een natuurlijke wijze van afwatering op het omringend gebied, met name op de (toen
nog onbedijkte) Heerhugowaard door het spuien van het
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water door sluisjes in de dijken wanneer het peil van het
boezemwater dat toeliet. Deze situatie heeft niet zo lang
geduurd want door verdere bodemdaling zag men zich
al gauw genoodzaakt om tot bemaling over te gaan. De
eerste watermolens in Nederland dateren uit 1407-1408
(een watermolen te Groet), dus men had al enige ervaring
met polderbemaling. Op 20 september 1533 kreeg het
polderbestuur van het Hof van Holland toestemming tot
het plaatsen van een viertal watermolens aan de Oosterdijk bij Langedijk, welk aantal in 1558 nog eens met twee
werd vermeerderd. De Oosterdijk beschermde het gebied
tegen de watermassa van de Heerhugowaard en plaatsing daar lag voor hand vanwege de overheersende westenwinden. Voorwaarde voor bemaling is uiteraard wel,
dat het gehele gebied omdijkt is, zodat het waterstaatkundig gezien afgesloten is van het omringende gebied.
Zo’n waterstaatkundige eenheid, die van de omringende
gebieden gescheiden is door een dijk en een horizontale
waterstand heeft, noemt men een polder. Men kan dus
stellen dat met het plaatsen van de eerste watermolens
aan de Oosterdijk in 1534 de ‘polder’ Geestmerambacht
een feit was.
Waterberging en bemaling
De polder Geestmerambacht was een bijzondere polder
door de aanwezigheid van de vele meren binnen de omringende dijk. Bij de ontginning van het gebied werden
deze oorspronkelijk gelaten voor wat ze waren of ingedijkt. Men groef sloten van west naar oost in de vorm van
wat een ‘opstrekkende verkaveling’ wordt genoemd. Op
de kaarten van voor de verkaveling in de jaren
zeventig is dat goed te zien. Zodoende was een
vaargebied ontstaan van 4840 ha., waarin vervoer te water voor de hand liggend was. Vier
molens en zelfs zes waren echter onvoldoende
om een gebied van 4840 ha. droog te houden,
maar men zal aanvankelijk getracht hebben het
beste rendement tegen de laagste kosten te verkrijgen.
Hiermee was de polder nog allesbehalve tot zijn
uiteindelijke grootte gekomen. Halverwege de
zestiende eeuw was de beheersing van het water en de molentechnologie dusdanig dat men
de droogmaking van de meren in de polder
durfde aan te vatten. In de periode 1546 tot 1632 werden
een tiental meren drooggemaakt. Daarmee won de polder in totaal 766 ha., maar verloor het evenveel aan waterbergend vermogen.
Voor de bemaling leverde dat naast het verlies aan waterbergend vermogen een tweede nadeel op: de polder
Geestmerambacht ontving nu ook nog eens het uitgemalen water van de droogmakerijtjes (binnenpolders) en de
ambachtsmolens moesten dit extra water ook nog op de
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boezem uitslaan. In deze situatie voldeden de zes molens
in geen geval en uiteindelijk werd de windbemaling op
bevredigende wijze uitgevoerd door 11 molens.

Benoorden de Koorndijk en de Selschardijk in Harenkarspel ligt de Ringpolder. Deze vormde in het begin een
aparte polder van 910 ha. Maar het gebruiksgemak in
combinatie met het geringe peilverschil tussen deze polder en de polder Geestmerambacht maakte dat uiteindelijk de sluisjes in genoemde dijken werden weggeruimd
en de Ringpolder werd toegevoegd. Het totaal uiteindelijk te bemalen oppervlak bedroeg hierdoor 4840 ha.
(Geestmerambacht) + 910 ha. (Ringpolder) + 766 ha. (de
gezamenlijke droogmakerijtjes).
Samen met de twee molens van de Ringpolder levert dat
bij een bemalingsoppervlak van 6516 ha., met 13 molens, ongeveer 505 ha. per molen op. Deze 500 ha. bemalingsoppervlakte bij een opvoerhoogte van ongeveer één
meter is in de loop der eeuwen een goede maat gebleken
om op wind een polder van deze grootte droog te kunnen
houden.
De poldermolens op de Oosterdijk
In de Otterplaat van 2000 heeft Jan IJff al eens onder de
titel “Wat is er overgebleven van onze watermolens?”
een uitgebreid overzicht gegeven van de molens op de
Oosterdijk en hun lotgevallen. Dus geef ik hierbij ter opfrissing van het geheugen slechts een samenvatting van
de belangrijkste kenmerken van deze molens. In onderstaande figuur worden de locaties van de molens met
hun aanduidingen weergegeven op een kaart van het
ambacht in 1880.
De aanduiding begint met de letter A voor de zuidelijkste molen te Sint-Pancras tot en met L voor de noordelijkste op het noordeinde van Oudkarspel. De J werd bij
de aanduiding niet gebruikt om verwarring met de I te
voorkomen. Tot in de achttiende eeuw werden de I en J
voor de ie- of j-klank nogal eens door elkaar gebruikt in
de spelling (een erfenis uit het Latijn, dat wel de i, maar
niet de j kent).

De polder in 1880
De 11 molens
A

Alternatieve naam
de Jan Huijberts molen,
nu de Twuyvermolen
B
de Molen van Mulder
C		
D		
D2
Molen van Zwaantje
E
De Hubertsmolen
F
De Rootgesmolen
G
Kotmolen van Hart
H
Verlaetsmolen
I
Arien Jewits molen.
K
de Trompersmolen
L
de Serwieldermolen

Locatie

In bedrijf

Vervallen

St-Pancras
Broek op Langedijk
Broek op Langedijk
Broek op Langedijk
Broek op Langedijk
Broek op Langedijk
Zuid-Scharwoude
Zuid-Scharwoude
Noord-Scharwoude
Oudkarspel
Oudkarspel
Oudkarspel

1663
1597
voor 1633
voor 1639
1868
voor 1625
voor 1640
voor 1572
voor 1567
voor 1626
1575
1575

nog bestaand
1930 gesloopt
1887 verbrand
1867 verbrand
nog bestaand
1908 verbrand
1930 gesloopt
1934 verbrand
1930 gesloopt
1902 gesloopt
1879 verbrand
1910 gesloopt

U zult opmerken dat er in bovenstaande staatje 12 molens worden genoemd terwijl we het meestal over ‘11 molens op de Oosterdijk’ hebben. Molen D2 is echter de vervanger van de verbrande molen D, zodat er altijd maar maximaal 11 molens tegelijkertijd
actief zijn geweest.
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A is de nog bestaande molen uit 1663 bij de bocht in de
Twuyerweg te Sint-Pancras. Molen B stond iets noordelijker, aan het uiteinde van de sloot die onder de brug in
de Twuyerweg doorloopt. C en D stonden aan de Dijk
in Broek op Langedijk. Toen er een verbrandde in 1867,
was het polderbestuur zo verstandig deze niet meer vlak
bij het dorp, maar verder op de Oosterdijk te herbouwen. Dit is de nog bestaande molen D2, op de Broeker
hoek. Noordelijker stonden de molens E en F resp. aan
de (zuidelijke) Molensloot en bij de samenvloeiing van
de (noordelijke) Molensloot en de Kraakmansloot. Deze
beide zouden nu aan de rand van het woongebied Oosterdel staan. Aan en ten zuiden van het Kerkepad (nu de
Langebalkweg) stond molen G. Dit was de enige molen
van afwijkend type: een wipmolen i.p.v. een Noord-Hollandse binnenkruier.
Zijn type vermoedt dat het óf nog een der eerste molens uit de zestiende eeuw is geweest, óf ooit tweedehands is aangekocht en daar geplaatst. Molen H stond
aan het eind van de Wuyversloot bij het (nog bestaande,
maar thans in ernstig verval verkerende) schutsluisje in
de dijk, nabij de Roskamsluis. Molen I zal aanvankelijk
wel vrij gestaan hebben, maar stond aan het einde van
zijn loopbaan redelijk ingebouwd tussen de huizen van
Oudkarspel, daar waar later het sluisje in de Dorpsstraat
werd gebouwd (een van de weinige watermolens die in
een dorp hebben gestaan). Molen K stond in het noorden
van Oudkarspel aan de Ambachtsdijk aan het einde van
de toenmalige Molensloot en L ook aan de Ambachtsdijk
op de plek van het huidige dierenasiel.
De molens van de binnenpolders
Binnen Geestmerambacht lagen aanvankelijk de volgende meertjes al of niet omgeven door enig moerasland
(tussen haakjes het jaar van de droogmaking):
- de Oude of Weidgreb, 62 ha (1548);
- de Nieuwe of Rietgreb, 30 ha (+ 1550);
- het Kromwater, 17 ha (1546);
- het Warmenhuizer Kerk- of Debbemeertje, 20 ha (1632);
- de Kerkmeer, 65 ha (1547);
- de Dergmeer 45 ha (+ 1550);
- de Diepsmeer, 182 ha met het Moors- of
Tjaarlingermeer, 45 ha (1594);
- de Daalmeer, 91 ha met de Mare, 26 ha en het Oudie,
8 ha (1561);
- de Grote en Kleine Kleimeer, 70 ha (1568);
- en het Vronenmeer, 105 ha (1562).
Polders slaan hun overtollig water gewoonlijk uit op een
boezem. Een boezem is een stelsel van met elkaar in open
verbinding staande wateren (sloten, vaarten, kanalen en
meren) met een hoger peil dan de daar op uitmalende
polders. De boezem loost op zijn beurt het teveel aan water door sluisgang of bemaling op het open water (de zee,
het IJsselmeer, het Markermeer of de grote rivieren).
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De Grebpolder

Een enkele boezem loost weer op een andere boezem, die
dan op zijn beurt het teveel aan water weer loost op een
der bovengenoemde open wateren. Binnenpolders echter zijn polders in een polder waarop zij ook uitmalen.
Dit nu was bij alle bovengenoemde droogmakerijtjes het
geval: zij maalden alle uit op de polder Geestmerambacht. Voorts waren er in de loop der tijd nog twee andere binnenpolders bijgekomen, namelijk de Rekerkoog bij
Schoorldam en de Westbeverkoog bij Sint-Pancras, beide
ontstaan uit onderbemalen laag land. Al deze poldertjes hebben een molen gehad, waarvan alleen die van de
Grebpolder te Schoorldam nog over is.

De molen van de Grebpolder 02
De Rekerkoog (18 ha) had tot de Franse tijd een klein molentje, dat rond die tijd verdwenen is, waarna de bemaling werd overgenomen door die van de Grebpolder. Zijn
waterlopen waren tot de ruilverkaveling van 1956 nog
aanwezig, maar een en ander is toen geheel verdwenen.
Het molentje heeft 150 m benoorden de Huiskebuurtweg
nr. 17 gestaan, tussen Koedijk en Schoorldam, aan het
(thans aanwezige) doodlopende weggetje.
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Door de peilverlaging die de ruilverkaveling met zich
mee heeft gebracht, kunnen en de Rekerkoog en de twee
afdelingen van de Grebpolder hun water nu via een overstort lozen op de polder Geestmerambacht.
De Grebpolder heeft zijn molen nog, naast Molenweg nr.
1. De molen is in 1875 als vijzelmolen gebouwd als opvolger van een verbrande schepradmolen. Het kan nog
steeds de thans 100 ha grote polder bemalen. Er staat ook
een gemaal naast de molen.

De verbrande molen op de Kerkmeerdijk
Ofschoon de molen geheel afbrandde (hij was alleen varend te bereiken) overleefde de motor de brand zodanig,
dat hij weer gebruikt kon worden. Het gemaalgebouwtje
werd op de oude molenwaterlopen gebouwd. Het nieuwe gemaal staat aan de Kerkmeerweg, iets benoorden de
kruising met de Hopmansweg.

De Dergmeer- en Kerkmeerpolders
Het Kromwater werd vanouds via een grondduiker naar
de Dergmeer, onder de toenmalige Bijnesloot door, bemalen door de molen van de Kerkmeer. De Dergmeer heeft
oorspronkelijk een eigen molen gehad, maar in 1864 besloot men tot gezamenlijke bemaling door middel van
de molen van de Kerkmeer. Daartoe werd het water via
een grondduiker onder de ringsloot door en via een op
lager peil gebrachte sloot tussen Derg- en Kerkmeer en
een tweede grondduiker onder de ringsloot van de Kerkmeer door in deze laatste polder gebracht. In 1925 kreeg
de polder tevens een eigen motorgemaal, later bijgestaan
door een windmotor. Thans heeft de Dergmeer een eigen
gemaal aan de Dergmeerweg, 200 m ten noorden van de
kruising met de Moorsmeer.

Het Warmenhuizer Kerk- of Debbemeertje
Deze had een klein molentje, dat net ten noorden van de
huidige sportvelden heeft gestaan (bij de driesprong van
de Warmenhuizerweg en de Sportlaan). Het huidige gemaal ligt 350 m oostelijker aan de Warmenhuizerweg.

De Kerkmeer had een binnenkruier met vijzel, die op
29 december 1914 verbrandde door blikseminslag bij
onweer. Daarna werd deze vervangen door het nog
bestaande gemaaltje, dat nu als monumentje in stand
wordt gehouden.
In november 1914 was net een nieuwe 22 kW Kromhout
ruwoliemotor in de molen geplaatst als hulpaandrijving
op de molenvijzel.
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Deze twee polders werden oorspronkelijk gezamenlijk
door twee molens bemalen. De Noordermolen en de
Zuidermolen, beide staande op de oostelijke dijk van de
Diepsmeer.
De Noordermolen werd in 1859 gesloopt, daar men van
mening was het met één molen voortaan wel af te kunnen en dat is inderdaad het geval geweest.
De Moorsmeer was met twee grondduikers en een tussensloot, de Pompsloot, verbonden met de Diepsmeer
(Pomp is een oude benaming voor grondduiker). Thans
heeft de Moorsmeer een eigen gemaal aan de Rekerkoogweg, 1 km ten oosten van de kruising met de Diepsmeerweg (tussen de Nelsonhoeve en De Paarlberg in). De
Diepsmeer is geen binnenpolder meer: bij de bouw van
het nieuwe gemaal voor Geestmerambacht (ter hoogte
van de ringsloot van eerstgenoemde polder) is een aparte
pomp ingebouwd die het water via de Saskesloot rechtstreeks op de boezem brengt.

De molen werd in 1917 gesloopt en vervangen door een
windmotor met elektrische hulpaandrijving.

De Daalmeer e.a.
De gehele polder is thans ingenomen door Alkmaar-Noord. Geen van de drie gebiedjes is meer een
polder: het Oudie is als recreatieplas weer onder water
gezet (Oudieplas), de Mare is opgenomen in de opgespoten gronden rond het gelijknamige winkelcentrum en de
Daalmeer kon door de ophoging van de bouwterreinen
hetzelfde peil krijgen als het hoogwatergedeelte van de
polder Geestmerambacht, zodat men nu de geheel volgebouwde Daalmeer via de geopende schutsluis in- en uit
kan varen.

De Kleimeer
De Kleimeer bestond uit drie delen: de Noorder-Kleimeer,
de Zuider-Kleimeer en de Kleine Kleimeer, drie meertjes
die door grondduikers met elkaar waren verbonden. Het
vijzelmolentje stond aan de Veersloot aan de noordzijde
van de Zuider-Kleimeer, tussen de twee grootste meren
in. Deze werd in 1922 gesloopt en vervangen door een
windmotor met hulpaandrijving. De Kleimeer is de enige
polder in het Geestmerambacht die bij de ruilverkaveling
in de jaren 70 gespaard is gebleven.
De Daalmeer met de Mare en het Oudie vormden gedrieën voor de verkaveling ook een te bemalen binnenpolder. Oorspronkelijk schijnt de Mare een eigen molentje
gehad te hebben, maar al vrij spoedig kwam dit poldertje
onder bemaling van de Daalmeer. De Daalmeer had een
binnenkruier vijzelmolen in de noordhoek van de polder
staande. De plaats van de vroegere molen is nog goed
te bepalen, te vinden aan het einde van de Molentocht,
bij het Molentochtpad, net ten zuiden van het busstation
(achter het witte boerderijtje dat met het schutsluisje de
herinnering aan vroeger tijden levend houdt).
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Evenals de vorige polder is het grondgebied van de Vronermeer sterk veranderd door de uitbreiding van Alkmaar. Het zuidelijk deel is al ingenomen door bebouwing
en het noordelijk deel zal binnenkort volgen. De polder
was in drie delen verdeeld, gescheiden door twee vaarsloten op Ambachtspeil.
De molen stond te Sint-Pancras-Zuideinde (toen nog behorend tot de toenmalige gemeente Koedijk) aan de westkant van de polder, in het middelste deel. Hij verbrandde
op 20 juli 1925 door onweer en wérd vervangen door een
windmotor. Zijn oude standplaats is te duiden op ongeveer 150 m benoorden de Keesman en 200 m oost-noordoost van de kruising van deze weg met de N245.

Dieper in de polder lag nog een stuk van 22,5 ha dat door
een apart (wip) molentje werd bemalen op de Westbeverkoog. Bij beide molens was een schutsluisje waardoor
je vanuit het Geestmerambacht in de Westbeverkoog en
vervolgens in het dieper gelegen deel kon komen. Het
kleine molentje zou nu in het parkje staan dat gelegen is
tussen de spoorlijn Alkmaar-Hoorn en het Kanaal Omval-Kolhorn, ongeveer waar het kanaal een flauwe bocht
naar het noordoosten maakt. Wind zou er niet meer voor
hem zijn!
Windmotoren

De Westbeverkoog
De Westbeverkoog (140 ha) ontstond in 1871 door vereniging en omkading van de laag gelegen landen bewesten
de Beverkoog, die een grootte had van ongeveer 45 ha en
die vanouds al was omkaad en werd bemalen door molen A van het Geestmerambacht (overigens als zijn taak
voor de grote polder erop zat).
Ook de Beverkoog werd in de nieuwe polder opgenomen. Men bouwde een eigen molen. Zijn plaats was waar
nu de overstort van de polder is aan het einde van de
Dijkstalweg. In 1926 werd hij gesloopt en vervangen door
een windmotor.
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De meeste verdwenen molens zijn opgevolgd door gemalen. Noord-Holland was na Friesland echter dé provincie
waar op grote schaal gebruik is gemaakt van windmotoren, de ijzeren opvolgers van de klassieke, oudhollandse
windmolen, soms ook wel de Amerikaanse windmolens genoemd. De volgende polders hebben een windmotor gehad:
Binnenpolder

In gebruik
Type
vanaf		
1917
vijzel
1925
vijzel
1926
vijzel

de Daalmeer
de Vronermeer
de Westbeverkoog
de Westbeverkoog
(onderbemaling)
1926
de Kleimeer
1922
de Kerkmeer*
voor 1951
de Dergmeer*
voor 1940
de Debbemeer*		

Raddiameter
in meters
8
6
8

Aantal
bladen
27
21
24

vijzel
3		
vijzel
5,5
18
vijzel
4,5
18
vijzel
4,5
18
vijzel			

Gesloopt

Hulpaandrijving

voor 1951
tussen 1950 en 1961
1973

elektromotor

na 1970
tussen 1971 en 1983
tussen 1968 en 1971
na 1961
1969

dieselhulpmotor

*) gebouwd door schuitenmaker Bertus de Waal uit Noord-Scharwoude.
Vrijwel alle genoemde windmotoren werden geplaatst
op de locatie van hun voorgangers, uitgezonderd die van
de Kerkmeer.
Wat is er nog over?
Zoals we gezien hebben, zijn er nog drie molens over in
het gebied van de polder Geestmerambacht: de molen
A te Sint-Pancras en de molen D te Broek op Langedijk
en van de binnenpoldermolens die van de Grebpolder te
Schoorldam. Van de windmotoren is niets bewaard gebleven.
Van de gemalen is het belangwekkende gemaaltje van de
Kerkmeer in Oudkarspel nog bewaard gebleven.
Veel is door de ruilverkaveling (1969-1976) met de grond
gelijk gemaakt (of zelfs daaruit verwijderd).
Nabij de Oosterdijk liggen vermoedelijk nog wel enkele
funderingen van verdwenen molens, maar daar is nog
nooit onderzoek naar gedaan. Kortom: veel verdwenen,
iets bewaard, maar wat er nog is, zeker de moeite van het
behouden waard!
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