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Beste leden,

Met genoegen presenteert het bestuur aan u de eerste kroniek van onze historische

vereniging. Daar zijn we best wel een beetje trots op.

Mooie verhalen speciaal geschreven door een aantal dorpsgenoten en voorzien 

van unieke foto’s. Evert Oudt bijvoorbeeld gaat als kind met u terug in de tijd naar

allerlei dorpswinkeltjes en bedrijfjes in Sijbekarspel. Harry Vrieze vertelt over archeo-

logische vondsten en stelt zijn werkgroep aan u voor, terwijl Martien Hoogland,

Justus Houthuesen en Maureen Hulshoff u meenemen naar een boerenleven van

weleer. Cees Stins tenslotte, maakt u wegwijs in de historie van bannen, koggen en

watermolens.

Wij willen graag alle schrijvers hartelijk bedanken voor hun tekstbijdragen, die als

‘lijnen door de tijd’ terug zijn te vinden in deze eerste kroniek.

Mocht u ook nog leuke anekdotes, gekke voorvallen of bijzondere gebeurtenissen

weten die te maken hebben met de historie van Sijbekarspel en Benningbroek; laat

het ons dan weten! Wellicht kunnen we daar in de volgende kroniek aandacht aan

besteden.

Natuurlijk wensen wij u veel leesplezier en hopen dat de kroniek een ‘bewaar-

nummer’ mag worden, waar de kinderen van uw kinderen ook nog eens doorheen

bladeren.

lou klaver, voorzitter

26 november 2004

Wij stellen uw hulp erg op prijs om ons ledenbestand uit te breiden, u zou 

uw familie of vrienden kunnen attenderen op het bestaan van onze historische 

vereniging.
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BOERENFAMILIES

Antje Winkel werd in 1901 geboren op een boerderij aan de Westerstraat 91

te Sijbekarspel. Zij huwde in 1925 met Jacob Clay. Het echtpaar ging

in 1931 op de stolpboerderij van de familie Clay wonen, die in 1945

de naam De Beukenhof kreeg en was gebouwd in 1799. In het dorp

Sijbekarspel woonden al eeuwenlang diverse families Winkel.

Klaas Winkel bijvoorbeeld (1821-1891), die burgemeester was

van Sijbekarspel en getrouwd met Adriaantje Zijp (1823-1900) 

liet in 1860 een boerderij aan de Westerstraat 55 bouwen. Ter

nagedachtenis aan z’n voorvader, had hij de boerderij de naam

‘Postgalei’ gegeven. Jan Winkel Czn. , geboren in 1738, was namelijk

kapitein op de Oostzeevaarder ‘Postgalei’ ,die verging in een storm 

in het jaar 1769.

Siertuin met vogelhuis
De vader van Klaas Winkel heette ook Klaas (1794-1831) Hij had in 1811 de 

boerderij met erf aan de Westerstraat 50 gekocht (later De Beukenhof). Zijn zoon

Cornelis boerde er samen met zijn vrouw Maartje Leek tot aan zijn dood in 1895.

Zonder kinderen na te laten. Uit een boedelbeschrijving blijkt dat hij voor 5400 gulden

aan roerende goederen achterliet, waaronder voor 2500 gulden aan sieraden.

Dat was een behoorlijk bedrag in een tijd dat een hectare land niet meer dan 

1500 gulden kostte. Het roerend goed bestond uit onder andere een sigarenkoker

met goud, een sigarenstel met goud, een gouden lorgnet, een knip met zilver,

een flacon met gouden dop, een karaf met zilver, een gebakschotel, gouden 

oorknoppen, een gouden ring en zes stoelen met zware zitting in de kleur rood.

Deze Winkels waren dus rijke mensen en de boerderij lag er goed bij. Dat was 

ook nog zo in de jeugd van Antje Winkel. Rondom de boerderij was een siertuin

ingericht, compleet met een vogelhuis. Om de schooljeugd uit deze tuin te houden

stond er een bord met de tekst ‘hier liggen voetangels en klemmen’. Antje Winkel

vertelde later aan haar dochters dat ze vaak bij dat bord stil bleef staan.

boven: een foto uit 1910 met

vader zeger winkel en twee

van z’n kinderen.

links in een matrozenpakje

cornelis en rechts de negen-

jarige antje in haar zondagse

jurk.

links: een anoniem schilderij

uit 1889 van stolpboerderij 

de beukenhof met siertuin in
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Deze siertuin met bord is trouwens vereeuwigd op een schilderij uit 1889.

Deze werd gegeven door de neven en nichten van het echtpaar ter gelegenheid 

van het huwelijksfeest van het echtpaar Winkel-Leek. Na het overlijden van

Cornelis Winkel kocht Jan Donker de boerderij in 1896. Hij had diverse 

bijbanen, onder andere in het bestuur van de Boerenleenbank. Dochter Klazina 

en Gerbrand Clay volgde hem op in 1908. Gerbrand was de toekomstige schoon-

vader van Antje Winkel.

Kaastobbe en botertijn
Antje werd geboren als tweede kind uit het huwelijk

van Zeger Winkel en Geertje Mantel. Vader Zeger boerde

op een boerderij met zestien hectare land. Hij had geen

personeel in dienst, alleen in de hooitijd huurde hij

arbeiders in. Dochter Antje hielp met melken en het

boenen van het boerengoed. Omstreeks 1920 werd 

in de lente- en zomermaanden kaas nog dagelijks

gemaakt op de boerderij, hoewel het melkfabriekje

van Sijbekarspel van veel boeren de kaas-en boter-

bereiding inmiddels had overgenomen. ’s Morgens

om half zes was Antje al bezig met het afromen van 

de melk, die vervolgens in een kaastobbe van 400 liter

werd gegoten Stremsel werd toegevoegd om de melk 

te laten indikken. Dan ging Antje een half uurtje brood eten, waarna ze begon met

het ‘doorhalen’ van de kaasmelk. De wrongel, harde stukjes verse kaas zakten naar

beneden in de tobbe en bovenop dreef dan de wei; melk zonder kaasbestanddelen.

De wrongel sneed ze in stukken, die in kaaskoppen werden gedaan en zo onder 

een pers geplaatst. Vader Winkel

had twee persen met elk acht 

koppen. De kazen bleven ongeveer

negen uur onder de pers. Daarna

werden ze gepekeld en op de kaas-

plank gezet. De room van de

avondmelk werd eens per week

gekarnd tot boter. De boter werd

met een spaan versierd, verpakt in

houten kuipjes, zogeheten boter-

tijnen en verkocht op de Hoornse

botermarkt.

De zomerstal
Antje Winkel kwam tijdens haar verkering met Jacob Clay regelmatig op 

De Beukenhof. Ze herinnert zich dat Klazina Clay-Donker zelf ook nog kaasde.

Gerbrand had een arbeider en een knecht in dienst en verder een meid die 

afkomstig was van het eiland Urk. De meid hielp met het melken en het boenen

van het boerengoed en met het wassen van de kaasdoeken. In het voorjaar hielp

ze met het schoonmaken van de koegang, vooral met het schoonmaken van de

kasten. Verder kookte ze op de koegang, in de hoek waar een fornuis stond onder

de schoorsteen. Vlakbij deze plek werd tevens gekaasd. Met Kerstmis ging de 

meid met een vissersboot mee terug naar huis In de maand mei ging het vee 

de weide in en maakten de boeren de koestal schoon.

boven: foto uit 1916 van de 

vijftienjarige zoon jacob clay

onder: de kaasbereiding op 

de boerderij is in volle gang.

rechts: jan dammes ⁽links⁾ uit

sijbekarspel met z’n hulp 

piet zaal op weg met de honden-

kar naar de hoornse boter-

markt. hij schreef nooit iets

op, maar toch wist hij alle

boter van de boeren zonder

vergissingen op de markt te
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Bij Zeger Winkel werden er schelpen neergelegd, terwijl de stenen rood en geel

werden geschilderd. Gerbrand Clay versierde de koestal niet. Wel werd er een

loper over de koegang gelegd. De spatschutten verhuisden naar zolder en tussen

de koegang en de koestal werden blauwe schutten geplaatst die tot aan de zolder

reikten. Via een deur kon men op de stal komen. De familie Clay ging in het 

staltje op de koegang wonen.

Uiterlijk vertoon
Gerbrand Clay had een stuk bouwland. Hij bezat daarom twee paarden, waarmee

in de herfst met de driewielde kar de bieten uit het land werden gehaald. Dat was

zwaar werk en gaf diepe sporen in het land. Zeger Winkel had, net als de meeste

boeren, een gewoon tuig voor zijn paarden. Regelmatig werd het koper

van dit tuig gepoetst, terwijl de witte leidsels af en toe werden gekookt

en geboend. Zo kon men met de Tilbury goed voor de dag komen.

Naar de kerk ging het gezin Winkel met een dichte wagen, een 

zogenaamde tentwagen; later gingen ze allemaal op de fiets.

Sommige boeren tuigden hun paard met een gril. Dit was van

stevig leer en ging over de kop van het paard. Vader Zeger kocht zijn

pakken bij kleermaker Pruimboom uit Hoorn. Deze maakte degelijke

prima kleren. In Sijbekarspel zat namelijk geen kleermaker. Moeder

Geertje had een naaister in Hoorn en de kinderen gingen erheen te

passen.Ze kocht zelf lappen stof, onder meer katoen of mousseline,

die dan door de naaister werden gemaakt. Zelf verstelde ze de

kleren, maar er waren ook boerinnen die een thuisnaaister hadden. Geertje

droeg op verjaardagen en andere speciale gelegenheden een mooie broche, een

kap met oorijzers en zijspelden en een vesthorloge dat met een ketting om haar

hals werd gedragen.

Dubbele bruiloft
Bij de familie Winkel waren er nog gastdagen en theemiddagen in de jaren ’20.

De gasten kwamen in de middag en ’s avonds was er een goede broodmaaltijd met

speciaal vlees, tulband en krentenbrood gekocht bij de dorpsbakker Hagtingius.

Vader Winkel huurde dan een melker voor het middagmelken. Gastdagen werden

bij de familie Clay niet meer gehouden en ook de theevisites werden minder. Op

zondagmiddag van de kermis werden

bij Zeger en Geertje Winkel de neven

en nichten uitgenodigd. Sommigen

bleven te logeren voor de eerste deun

van maandagochtend. Antje Winkel

trouwde in 1925 met Jacob Clay. De

bruidsdagen duurden zeventien dagen.

Het echtpaar ging dan op theevisite bij

de omes en tantes. ‘s Middags werden

bij de thee bonbons en bruidsuikers

gepresenteerd en koek, twee tegelijk.

Dit laatste werd door de gastvrouw

soms met het spoor uit Hoorn gehaald.

Daarna gebruikte men een goede

broodtafel en ’s avonds om tien uur

vertrok men weer.

onder: moeder geertje winkel-

mantel op een foto uit 1910,

met links haar dochter niesje

en rechts dochter corrie.

links: de bakkerij van de 

familie j. hagtingius was

omstreeks 1910 gevestigd op 

de westerstraat 83. hij stookte

z’n oven met takkenbossen en

turf. links voor de winkeldeur

staat de broodbakker met z’n

vrouw pietertje langereis en

rechts hun knecht piet bouwer.

hagtingius bakte in de kermis-

tijd tullebanden en spouwers,

maar ook zijn krentenmikken



Tijdens de bruidsdagen kwamen ook de diverse tantes langs om de uitzet te bekijken.

Op de dag van de bruiloft ging het echtpaar Clay-Winkel eerst naar het gemeente-

huis voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk. Naar de kerk ging het echtpaar

niet, zoals trouwens de meesten niet. De bruiloft werd in het café gevierd, samen

met het 25-jarig huwelijksfeest van het echtpaar Clay-Donker. Het was dus een

dubbele bruiloft en duurde tot in de vroege ochtend. Er werden maar liefst drie

broodmaaltijden geserveerd, de laatste vlak voordat de gasten naar huis gingen.

De Beukenhof
Het echtpaar Jacob en Antje  boerde eerst nog een jaar in Sijbekarspel en ging toen

een boerderij huren in de Bobeldijk. Het land was verdeeld over zes verspreid 

liggende percelen die alleen met de praam te bereiken waren. Bewerking was dus

tijdrovend. Daarbij was het duur land waarvoor meer dan twee honderd gulden

per hectare werd betaald. Jacob Clay had een arbeider in dienst en Antje had een

keer in de week een hulp voor het huishoudelijke werk. Maar de was deed ze zelf

evenals het inmaken van groenten in het najaar. Na het plotseling overlijden van

Gerbrand Clay in 1931 kwamen ze op de boerderij de Beukenhof in Sijbekarspel.

Hun dochter Gerdina Clay getrouwd met Piet Bontekoning namen de boerderij

over in 1968 en in 2002 kwam vervolgens de zoon Jaap van Gerdina en Piet op 

de boerderij.

door martien hoogland

5

rechts: een foto van het cafe

‘het wapen van sijbekarspel’

omstreeks 1903. in 1896 was de

familie klaas jongert in het

cafe begonnen. boven de deur

hing het wapenbord van de

gemeente. op het grasveldje

voor het cafe stonden de 

kermiskramen rechts de 

houten doorrijstal met 

herbergier jongert en z’n

paard. links op het hek zit 

joh. ruig, die werd vast-

gehouden door dochter 

aaltje jongert. in het midden

staat betje visser. in 1906 werd

het cafe overgenomen door

dochter jane jongert die was

getrouwd met cees schagen. 

zij hadden het cafe tot 1932.

rechts: de hervormde kerk 
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TUSSEN WIND EN WATER

Rond het jaar 1100 werd het inklinken van de bodem een zo groot probleem 

dat het land niet langer droog bleef bij storm en vloed. Dijken waren nodig om

hier te kunnen blijven wonen. De Westfriese Omringdijk was door een aaneen-

schakeling van dijken en dijkjes eind 17e eeuw voltooid. De dijk was onder meer

aangelegd door monniken en er was langer aan gewerkt dan aan de Chinese

muur. Vanaf die tijd was West-Friesland min of meer beschermd

tegen het zeewater.Op de hoger gelegen kreekruggen

en oeverwallen waren dorpen gesticht die het

water moesten worden beschermd.

De afwatering vond plaats via

bestaande veenriviertjes en de

daarop haaks of parallel

gegraven sloten. Zodoende

ligt  vandaag de dag het

land in verschillende 

dorpen schuin aan de

dorpsstraat. Landeigenaren

uit de dorpen, oftewel buur-

schappen, gingen samenwerken

om hun land te beschermen tegen

wateroverlast. Uit deze buurschappen

zijn de latere West-Friese waterschappen

voortgekomen.

Bannen en koggen
Een buurschap/dorp werd een banne genoemd; het (rechts)grondgebied van een

dorp. Zo had je bijvoorbeeld de Twisker Ban en de Abbekerker Ban, maar ook

Benningbroek en Sijbekarspel vormden zo hun eigen ban. Drie tot vijf bannen

waren weer verenigd in een Cogge en onze dorpen maakten deeluit van de Middel

Cogge.Vier Coggen vormden vervolgens een Ambacht. In 1288 werd West-Fries-

land opgedeeld in vier Ambachten, t.w. het Houtwouder Ambacht (later de Vier

Noorder Koggen), Geestmerambacht, Niedorper Ambacht ( Scager Cogge en

Niedorper Cogge) en Drechterland. Het banne-bestuur hield toezicht op molens,

bruggen en sluisjes. Een kogge daarintegen was verantwoordelijk voor dijkaanleg

en dijkonderhoud.. Vanaf 1503 werd besloten dat de dijkgraaf van Medemblik het

gezag uitoefende over het Ambacht De Vier Noorder Koggen, t.w. Medemblikker

Kogge, de Hoogwouder Kogge, de Wognummer Kogge en de Middel Kogge.

Boeren grensend aan de Westfriese Omringdijk, moesten dijkgedeelten over de

breedte hun land zelf onderhouden hetgeen veel geld kostte. Als een boer daartoe

niet meer in staat was, ‘stak hij de schop’ aan de dijkvoet. Tijdens de schouw door

de dijkgraaf werd hem dan (zonder verder overleg, omdat het verboden was de

dijkgraaf aan te spreken) het land afgenomen en aan een ander gegeven die wel 

in staat was het dijkgedeelte te onderhouden. Als iemand schade aan de dijk toe-

bracht riskeerde hij zelfs de doodstraf., maar dat is eigenlijk nooit gebeurt. Op de

Omringdijk waren een tiental galgen geplaatst Bij Lambertschaag stond een galg

met de naam ‘Gerecht der Vier Noorder Koggen’ De galgen dienden voornamelijk

ter afschrikking van misdadigers of als ceremoniële plek bii het uitspreken van

een vonnis.

onder: detail uit een 

reconstructiekaart van

noord-holland in 1300.
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Watermolens
Bij Enkhuizen stond de eerste West-Friese watermolen in 1452 aan

de Noorderdijk. Vanaf begin 16e eeuw nam het aantal molens snel

toe en kon men bij sommige uitmalingspunten wel meer dan tien

molens aantreffen zoals bij Medemblik. In het Ambacht De Vier

Noorder Koggen werden de eerste watermolens gebouwd eind 

15e eeuw.Dat blijkt uit een proces van 1497 tussen de ‘geestmeesters’

van Haarlem tegen de dorpen Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek

In het proces werd gesproken over de ‘costen van dijckaedsen,

wateringen, sluisen en ook molenen’. Begin 16e eeuw werd de wind-

bemaling door Benningbroek ingevoerd en stond er in1534 

al een watermolen. Midwoud wilde dit voorbeeld volgen, maar dat

was duidelijk tegen de zin van Medemblik en andere omliggende

dorpen Dit geschil leidde in 1536 tot de beroemde ‘Molenacte der

Noorder Coggen’, waarin een uitvoerige beschrijving staat van de

waterstaatkundige werken die uitgevoerd moesten worden. Voorlopig werd besloten

zeven molens te bouwen. Belangrijk was dat in deze akte werd vastgelegd dat de

af- en uitwatering gemeenschappelijk zouden worden geregeld.De moeilijkheden

waren echter nog niet opgelost omdat Benningbroek zijn eigen molen al had gesticht

(betaald door de inwoners zelf) en Midwoud dat van plan was. Vele processen zijn

daarna nog gevoerd omdat niet alle dorpen even tevreden waren met de gekozen

oplossingen, wat leidde tot de ‘Kleine Molenakte’ uit het jaar 1546, waarin werd

geregeld gezamenlijk nog eens vier watermolens te bouwen. Omstreeks 1825 werd

De Vier Noorder Koggen bemalen door vijfentwintig molens.

Waterwegen 
Waar de watermolen van Benningbroek precies

heeft gestaan is niet duidelijk. Op oude kaarten is 

bij het Kerkelaantje een molen te zien. Dat is nu

moeilijk voor te stellen omdat de gronden van

Nibbixwoud en Wognum hoger liggen dan de

noordkant van Benningbroek en het water natuur-

lijk afstroomt naar de Broerdijk. Ook liggen daar

geen brede sloten of vaarten. Aannemelijker is dat

de watermolen in de buurt van de Molensloot 

nabij de groene brug in de Tuinstraat heeft gestaan.

In oude akten of processen over de Gouwe werd

gesproken over  afwatering via de Molensloot.

Sijbekarspel was en is nu nog voor een groot deel

van zijn afwatering afhankelijk van de Gouwsloot

die richting Aartswoud stroomt. De noordkant van

Sijbekarspel heeft in de huidige verkaveling een

nieuwe afwatering gekregen via de nieuw gegraven sloot vanaf de Vekenweg naar

het zuideinde van Abbekerk. Om het water uit het meest westelijke deel van de

Gouwe te malen, werden twee molens geplaatst om het water in de Zuiderzee te

krijgen. Eén om het water in een nieuw gevormde polder de Kolk van Dussen te

malen en de ander op de ‘Braecksluis’ (de sluis in de West-Friese zeedijk) bij

Aartswoud omstreek 1585. De westkant van Benningbroek was voor de afwatering

afhankelijk van de Molensloot. De Grote Vaart was en is van belang voor Wognum.

Deze twee sloten voerden water af in de Bennemeer en vervolgens werd het water

boven: kaart van de water-

staatkundige werken die 

volgens de molenakte van 1536

uitgevoerd moesten worden.

boven: watermolens langs 

de oosterdijk bij medemblik

richting onderdijk. het water-

schap de vier noorder koggen

had een oppervlakte van

medemblik, onderdijk, werver-

shoof, zwaagdijk, hauwert,

midwoud, oostwoud, benning-

broek, sijbekarspel, de weere,

abbekerk en lambertschaag.
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links: foto van het stoom-

gemaal met ambstwoning 

voor de hoofdmachinist en

pakhuizen voor de opslag van

steenkool in 1907. momenteel 

is in het stoomgemaal het

nederlands stoommachine-

museum gevestigd.

onder: foto van de watermolen

westuit no. 7 aan de kolkweg

bij aartswoud, gebouwd ca. 1585

en eigendom van de stichting

de westfriese molens.

via de ‘Waerdijksluis’ (later de Kopperhornsluis) geloost in de Zuiderzee. Aan de

oostkant van Benningbroek liepen veel slootjes van zuid naar noord rechtstreeks

in de Broerdijk sloot.

Stoombemaling
Tot 1869 waren in het waterschap De Vier Noorder Koggen de watermolens actief.

De watermolens droegen bij tot een betere waterbeheersing, zodat het land bewoon-

baar en bewerkbaar bleef. Door de ontwikkeling elektriciteit en stoom werden

veel molens afgebroken. In 1869 kwam het eerste gedeelte van het Stoomgemaal

De Vier Noorder Koggen bij Medemblik in bedrijf. Zo kon er ook bij windstil

weer worden doorgemaald.

Daar de bodem verder zakte en de sluisjes hun werk niet meer konden doen,

werden in 1897 de vijzels en schepraderen vervangen door centrifugaal pompen.

In 1907 werd een zuiggasmotor bijgebouwd ter vervanging van de stoommachines.

De capaciteit werd nu dermate groot dat de overgebleven watermolens overbodig

werden. Deze molens werden publiekelijk verkocht voor ƒ 500,- per stuk. Er is er

nog maar een over en die staat bij Aartswoud. De Koggemolen Westuit no. 7.

Door de ruilverkaveling in 1972 is er een dermate grote waterpeilverlaging door-

gevoerd dat er een nieuw gemaal moest worden gebouwd bij Onderdijk. Het stoom-

gemaal zou gesloopt moeten worden, omdat in de dijk geen overbodige werken

mogen blijven staan volgens de reglementen van het Hoogheemraadschap.

Maar de Stichting Stoomgemaal wist dat te voorkomen door het gemaal op de

monumentenlijst te laten zetten en koopt het nadien voor een gulden van het

Waterschap West-Friesland. Vandaag de dag is waterbeheersing in onze regio 

bijzonder actueel Door de wateroverlast onderzoekt het Waterschap Hollands

Noorderkwartier de mogelijkheden om het stoomgemaal, met twee elektrische

waterpompen, weer in gebruik te nemen. Het kan verkeren…

door cees stins

geraadpleegde bronnen:

in de ban van de dijk, johan schilstra

west-friesland in oude kaarten, marc hameleers

binnewaeters gewelt, guus j. borger, saskia bruines

scriptie andre bouwens

het watermachien
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WINKELTJES EN BEDRIJFJES

Evert Oudt (1930) probeert voor u zo goed mogelijk herinneringen uit zijn jeugd-

jaren weer te geven, van de ‘neringdoenden’ in Sijbekarspel.

Als ik terug ga in de tijd van mijn kinder-

jaren dan komen er steeds herinneringen

naar boven die me aan het denken zetten.

Zo van: hoe was het ook weer in ons dorp

Sijbekarspel? Mijn bewust waarnemen

van het dorpsgebeuren gaat terug vanaf

het jaar 1935, wij woonden toen in de

oude smederij welke op de plaats stond

waar nu P. Halfweeg zijn huis heeft.

Deze smederij was in de jaren 1920-1930

van Cor Bakker, die wegens voor mij

onbekende oorzaak is gestopt. Nadat de

inventaris er uit was, is het verhuurd aan

mijn vader en moeder. Mijn eerste

bewuste kennismaking met de grote

wereld is hier begonnen.

Bestemming timmerwinkel
Als klein jongetje van ongeveer vijf jaar ging ik naar mijn oom Klaas Leeuw en

tante Stijntje die een timmerzaak hadden in de Kerkebuurt. Om daar naartoe 

te gaan werd ik soms op de autobus gezet met bestemming timmerwinkel.

De chauffeur was iemand uit het dorp, dus werd ik voor de zaak uitgezet.

Het ritje in zo’n grote autobus bus was al een hele belevenis. Later bleek dat er

maar zeventien mensen in konden, maar in mijn ogen was het een hele grote.

Bij mijn oom in de timmerzaak, nu BVV, mocht ik een melkblok maken, dat 

was een klein plankje op een blokje hout timmeren.

rechts: de twaalfjarige 

evert oudt met z’n fiets 

in 1942.

rechts: de kerkebuurt van 

sijbekarspel in 1925. links op

de voorgrond de timmerzaak

van klaas leeuw, die zelf

rechts op de foto staat met

een stapel planken op z’n



boven: emaille voor-

raadbussen waarop geschreven

staat wat erin behoort te zit-

ten.

links: een petroleumstel 

uit de 19e eeuw.

links: op de foto uit 1925 links

het mooie toegangshek van de

boerderij zorg en hoop, waar

jan stapel gzn. boerde. rechts

de schilderswerkplaats van

jan kuin. op de fiets zit freek

de jong, kaasmaker in de melk-

fabriek “prins hendrik” in 
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Betje Klomp
Mijn oom en tante hadden geen kinderen dus mocht ik ook wel mee wat

wegbrengen met de handkar. Zo ook naar het noordeinde

van het dorp. Dan kwamen we langs het winkeltje van

Betje Klomp. Een klein huisje waarvan het achterste

stukje de winkel was waar bussen met koffie,

thee, enz. op planken langs de wand stonden.

Op de grond lagen klompen en bezems,

op een tafel stond de weegschaal. Voor het

huisje liep de wegsloot met een stoepje

aan de kant van de sloot en een brugje er

over. Aan de leuning van het brugje aan de

wegkant was een stok gebonden waar bezems, stoffers en sponzen aan waren

bevestigd om te laten zien dat deze artikelen te koop waren. Betje Klomp was een

alleenstaande vrouw van ongeveer vijftig jaar met zwarte kleren aan. Ze liep of

fietste met een mandje aan haar arm met waar-

schijnlijk boodschappen. Ik kan mij nog

herinneren dat zij op het stoepje in de sloot

wat waste. Een waterleiding was er toen niet

in elk huis. Het drinkwater kwam meestal

uit de regenwaterbak. Ook is mij later

verteld dat Betje geen kachel had in huis.

Als het te koud was verwarmde ze het

huisje met een vierpits petroleumstel, waar

ook op gekookt werd. Het winkeltje werd

later verschillende keren verbouwd en 

vergroot; nu Westerstraat nr. 9.

Stopverf en zoethout
Op Westerstraat 26 woonde en werkte schilder Jan Kuin. De werkplaats staat 

hier nog, het woonhuis is vervangen door een nieuwe woning waar zoon Piet het

schildersvak voortzette. Als kind vroeg je de schilder, als die ergens aan het werk

was, om een klein stukje stopverf waar je dan poppetjes van vormde, zoals nu 

met kneedklei.
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Schuin tegenover het schilders-

bedrijf staat een boerderij waarin

voorheen Simon Ruiter boerde.

Nadat het melken was gedaan

ging hij met paard en wagen melk

venten in Sijbekarspel. Op een

platte bakwagen met twee melk-

bussen achterop, zodat je erbij

kon vanaf de straat. Eén bus met

melk en één bus met karnemelk,

dat van zijn eigen boter maken

kwam. Ik weet nog heel goed dat

als het in de winter glad was - en

dat was het al snel met die straat-

stenen en een naar de kanten

aflopend wegdek - dan had zijn

paard stiften onder de hoefijzers; kleine blokjes ijzer met een rond ‘rivetje’ wat in

een gat in het hoefijzer werd geslagen. Maar deze stiften gingen er wel eens onder-

uit en lagen dan op straat. Wanneer je zo’n stift vond, kon je hem teruggeven en

kreeg je 1 cent per stuk. Een kapitaal voor ons kinderen, daar kon je een stukje

zoethout voor kopen.

Gewoon Jan Dofie
Weer verder terug stond een klein huisje met achterend, waar nu de garage van 

de K.I. is. Dit huisje werd bewoond door de schoenmaker Jan Langereis met

vrouw en kind. Jan Langereis was doofstom en werd Jan Dofie genoemd in het

dorp. Dus als je naar de schoenmaker moest, moest je naar Jan Dofie, heel

gewoon. De schoenmaker was een bekende verschijning in het dorp, op een fiets

met achterop een wit bordje met rode letters S-H (slecht horend). Ik kan me de

lucht van leer en pik nog zo goed herinneren. Als ik door de deur binnenstapte,

zag ik aan de rechter wand twee planken waarop enkele schoenen lagen en er

stond een potkachel in de hoek. Jan zat dan achter zijn naaimachine of aan een

werktafel met daarop de te repareren schoenen, of hij zat met de leest tussen zijn

knieën spijkers in een schoenzool te slaan.

boven: de melkfabriek 

“prins hendrik” in 1915. 

de fabriek was gebouwd in 

1907 en werd gesloten in 1939.

op de foto staan marijtje de

groot-korver en drie kinderen

van de kaasmaker rentenaar.

rechts: de kerkebuurt in 1904.

met rechts op de voorgrond
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Je kwam binnen en gaf de kapotte schoen aan Jan, die hem bekeek, knikte en 

met enkele geluiden gebaarde dat het wel goed kwam. Zaterdags bracht Jan de

gerepareerde spullen op de fiets terug, hij schreef het te betalen bedrag dan 

met een griffel op een lei. Zo kon hij met de mensen praten, die ook op de lei

schreven.

Kruidenieren en vrachtrijden
Even verder, aan de andere zijde van het K.I.-gebouw, was een lang huis dat met

de topgevel aan de straat stond, aan de zijkant in het voorste gedeelte was het

kruidenierswinkeltje van Klaas Hoogland. Klaas had in het winkeltje een toon-

bankje waar wat busjes op stonden met o.a. snoep zoals drop. Op een paar plan-

ken stonden bussen met koffie en thee. Ik weet alleen dat ik er voor mijn tante

een beetje gist moest halen. Dit was een winkeltje waar je alleen heen ging om een

busje petroleum te halen of een pondje suiker. Waar deze

mensen een inkomen van hebben gehad weet ik niet,

maar niet uit dat weinige wat er uit dat winkeltje

werd verkocht. Weer verder terug gaan we

naar een woning met weer een winkeltje, van

R. Bijpost. Ook weer kruidenierswaren met

zand-zeep-soda, suiker, koffie, thee, bonen,

erwten en stroop. R. Bijpost reed vracht met

paard en wagen naar Hoorn en Alkmaar;

met boter van de melkfabriek naar de

markt in Hoorn en met kaas naar de

Alkmaarse kaasmarkt.

Schapen jagen
Aan de overkant was een slagerij, toentertijd van slager Raa. Hier werden koeien,

kalveren en schapen geslacht. Er werd aan huis gevraagd of er vlees of vet nodig

was en dat werd dan de volgende dag bezorgd. Er werd ook vrak vee geslacht als

noodslacht; dit vlees mocht niet worden uitgevent, maar moest worden afgehaald,

zogenaamd vrijbankvlees. Dit werd bekend gemaakt door middel van briefjes 

aan bomen. Naast de slagerij was een bestraat gedeelte waar in de zomer schapen

werden gewassen. Als de schapen last hadden van ongedierte op de huid onder 

de wol dan werden ze ondergedompeld in een daarvoor bestemde vloeistof.

Deze tijd was prachtig voor ons jongens, een koppel schapen ophalen bij een 

boer en dan naar de wasplaats drijven. En die gewassen waren weer terug.

Zo verdienden we een paar stuivers met ‘schapen jagen’. Hier eindig ik de toch

nog summiere beschrijving van de neringdoenden aan het noordeinde van

Sijbekarspel. In de volgende kroniek komen nog meer winkeltjes en bedrijfjes 

aan de orde.

door evert oudt 

onder: een blauw emaille

zand-, zeep- en soda-stel 

uit de vorige eeuw. voor 

verzamelaars populair 

vanwege de nostalgische

waarde.
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DE AMSTERDAMSE SCHOOL IN BENNINGBROEK

Zoals van meer boerderijen in onze dorpen is het bouwjaar van deze West-Friese

stolp onbekend. Een aanknopingspunt voor de datering vormen wellicht een 

aantal bodemvondsten. Bij graafwerkzaamheden voor een melkput zijn namelijk

veel tegelfragmenten gevonden, die vrij nauwkeurig te dateren zijn. De oudste

tegels zijn zogenaamde dierkwadraattegels. Deze tegels, gefabriceerd in Hoorn 

of Enkhuizen, kunnen gedateerd worden tussen 1600 en 1620. Het is niet 

waarschijnlijk dat het huidige

vierkant en de dakconstructie

uit die tijd stammen. Wellicht

zijn deze tegels afkomstig uit

een gesloopte boerderij, die hier

eerder gestaan heeft. Groter is

de kans dat de eveneens aan-

getroffen met mangaan beschil-

derde landschapstegels, rond

1800 mogelijk in Friesland

geproduceerd, afkomstig zijn uit

de schouw van de huidige boer-

derij en dat de boerderij dus

omstreeks 1800 gebouwd is.

Dirk Weeder
We bekijken hoe, in samenhang met de bewoners en de bedrijfsvoering, de

bebouwing van deze plaats zich in de 20e eeuw heeft ontwikkeld. Zo rond 1870

boerde ene Dirk Weeder gehuwd met Geertje Mol in Oostwoud. Deze Dirk was

een nazaat van ene Dirck Barentsz, wiens ouders rond 1680 in hoeve ‘de Weed’ in

de gelijknamige buurtschap aan de Westfriese Omringdijk (nu IJsselmeerdijk) 

bij Venhuizen woonde. Dirck Barentsz, zijn broer en zus zijn de eersten die in de

huwelijksakten ‘Weeder’ genoemd worden. Dirk Weeder uit Oostwoud moet een

ondernemend man zijn geweest. Zo bezocht hij in 1889 de wereldtentoonstelling

in Parijs, een voor die tijd zeer bijzonder uitstapje. Ook kocht hij een boerderij 

in een van de nieuwe IJpolders en liet die door een zetboer uitbaten. In 1885

kocht hij op de faillissementsveiling

van Cor Blauw in Wognum de

mooie boerderij ‘Welgelegen’, die

nog altijd in volle glorie naast de

kerk te bewonderen is. Een goede

koop, want de boerderij was toen

pas zes jaar oud. Dirk en zijn vrouw

Geertje Mol hadden dertien kinderen.

Alle kinderen hebben de volwassen

leeftijd bereikt. Dit is heel bijzonder,

want in zo’n groot gezin overleden

doorgaans een of meer kinderen aan

een ziekte waarvoor we nu behoed

worden middels vaccinaties en anti-

biotica. Misschien scheelde het dat

de broer van Geertje dokter was! 

onder: een kapotte 

landschapstegel van

omstreeks 1800.

rechts: een zogeheten 

dier-kwadraattegel uit 

de 17e eeuw.

onder: een familiefoto van

dirk weeder en geertje mol

rond 1893. rechts staat 
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De Amsterdamse School
De ondernemersgeest van Dirk leidde tot grote welgesteldheid, hetgeen

bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat hij voor vijf van zijn zonen een boerderij

kocht. Zo ook voor zoon Jacob, die in 1913 trouwde met Antje Vos.

Zij begonnen te boeren in de door vader gekochte boerderij op de

Nieuweweg. Daar werd in 1920 hun enig kind, Geer, geboren. Jacob en

Antje ging het kennelijk voor de wind. De boerderij B62, op de hoek van

de Nieuweweg en de toenmalige Dorpsstraat van Benningbroek (tegen-

woordig Dr. de Vriesstraat 40) kwam in hun bezit. Deze boerderij was 

in slechte staat, maar aangezien dáár wel elektriciteit was en op de

Nieuweweg niet, besloot men deze boerderij op te knappen en vervol-

gens te verhuizen. Nu wilde het geval dat de zwager van Jacob, Dirk Saal,

zich als architect in Alkmaar gevestigd had. Hij was een aanhanger van

de architectonische stroming, die in die tijd opgang maakte en aangeduid

werd als de Amsterdamse School. Bekende architecten als M. de Klerk,

P.L. Kramer en J.M. van der Mey, zetten zich af tegen het zakelijke bouwen zoals

Berlage dat als nieuwe bouwstijl voorstond. Vooral De Klerk ontwierp prachtige

gebouwen waarin de mogelijkheden van het werken met baksteen ten volle werden

benut. Vanuit de trein naar Amsterdam, aan de noordzijde vlak voor het Centraal

Station, kunt U dit in al zijn glorie bewonderen.

Een bijzondere combinatie
Bekende bouwwerken van Dirk Saal zijn het nu afgebroken bejaardenhuis 

Avondlicht in Hoorn en zorgcentrum Westerhout in Alkmaar. Maar ook de voor-

malige O.L.-school van Benningbroek is door hem ontworpen. Gezien de familie-

relatie lag het dus zeer voor de hand dat Dirk Saal voor de verbouwing van de

boerderij zou tekenen. Aldus geschiedde en ontstond een West-Friese stolp, die 

in de stijl van de Amsterdamse School verbouwd is, een bijzondere combinatie.

Kenmerkend zijn met name de erker aan de noordzijde en het portaaltje met 

het gemetselde boogje.

Dirk Saal tekende ook de verbouwing van de boerderij van zijn zwager Dirk Weeder

aan de Dorpsstraat 69 in Oostwoud en die van schoonzus Ariaantje in Wadway nr. 9.

Ook dit zijn nog altijd bestaande voorbeelden van Amsterdamse School architectuur.

In huis bouwde Saal een bijzondere schouw van groene, uit Italië geïmporteerde

tegels.

boven: de dorpsstraat van 

benningbroek in de jaren ’20

met links de boerderij van

jacob weeder. op de achter-

grond bram moeijes met z’n

weiwagen en op de voorgrond

corrie en lies valentijn.

⁽rechts op de foto⁾.

links: de boerderij van de 

familie hartog in het jaar 2000.
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Omdat de schouw niet onder de bestaande schoorsteen kwam te staan, liet hij de

rookafvoer via een onder de vloer gemetseld kanaal hier op aansluiten. Het zal

niet verbazen dat de kachel onvoldoende trok. Daarom is later met een asbestpijp

via de zolder een verbinding tussen kachel en schoorsteen gemaakt. Deze pijp

werd omhuld met stro dat aan de buitenzijde met cement was afgesmeerd. Ook is

er nog een tijd een gemetselde schoorsteen direct naar boven.

Koeien over de rijksweg, varkens op de trein
Het land behorende bij de twee boerderijen bedroeg zo’n 26 bunder. Achter de

B62 lag eerst het ‘Hoge stuk’ met daarachter tot het tramspoortje naar Schagen

het ‘Lage stuk’. Ten oosten van de Nieuweweg lagen de ‘Grietenweide’ en het ‘

Frans Broersland’, dat doorliep tot de Wijzend. Ten noorden van de Wijzend lag

nog een perceel dat ‘de Ketel’ heette. In 1936 ging zo’n vier hectare verloren door

de aanleg van de nieuwe Rijksweg (nu A7). Als er koeien naar het land ten oosten

van de weg moesten, werden ze over de rijksweg gejaagd. Meestal gebeurde dit 

op zondagochtend, als er niet veel verkeer was. In de jaren ’20 had het bedrijf

ruim 30 koeien, wat varkens en schapen. Tot de komst van de melkfabriek in

Benningbroek (nu de dierenwinkel van Rood) werd er op de boerderij aan de

Nieuweweg gekaasd. In de koegang van B62 bevond zich, dicht bij het vierkant,

een diepe put. Hierin stond een door timmerman Franken uit Opmeer gemaakte

pomp, die bestond uit een meterslange uitgeholde boomstam. Aan de bovenzijde

hiervan was de leren zuiger en de zwengel gemonteerd. ‘s Morgens en ‘s avonds

werd het water uit deze put voor de koeien gepompt. Het water liep via een lange

houten goot tussen twee koeien door naar een gemetselde goot, die met geel en

groen geglazuurde plavuizen betegeld was. De houten goot werd na gebruik

omhoog gehesen aan de zolderbalken. Voor de varkens werd in 1922 aan de zuid-

kant een uitbouw met een plat dak gebouwd. De zeugen werden gevoerd met 

pap. Het meel daarvoor kwam van de toenmalige Coöperatie ‘de Volharding’ in

Opmeer. De biggen werden gemest tot 500 pond! Zeer veel spek dus in vergelijking

tot het slachtgewicht van zo’n 110 kg van heden ten dage. Voor de slacht werden

de varkens in Benningbroek op de trein naar Amsterdam gezet, waar ze ook

gewogen werden. Omdat Jacob dat voor geen cent vertrouwde, spoorde hij ook

naar Amsterdam en overnachtte in Krasnapolski om de volgende ochtend op te

kunnen letten of niet iemand met de voet de weegschaal een beetje oplichtte.

Geer en Gerrit
Dochter Geer behaalde in 1935 haar MULO-

diploma. Een betrekking krijgen was in die 

crisisjaren bijna een utopie en omdat ze goed

kon leren ging ze naar de HBS. Burgemeester

Stapel kwam daarover nog eens praten of

dat nou echt wel nodig was, want voor elke 

leerling moest de gemeente een bijdrage 

leveren! Na HBS-b en op instigatie van 

dokter de Vries een medisch analistenop-

leiding in Amsterdam, kwam ze in dienst 

van dr. Swets, die praktijk hield in ziekenhuis

‘De Villa’ aan de Draafsingel (nu sportschool

Van der Werff) alsook het Stadsziekenhuis

(nu bibliotheek).

boven: de betegelde schouw 

in de kamer na de verbouwing

in 1920.

rechts: trouwfoto 

van gerrit hartog en 
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In 1940, Jacob was toen 61, verhuisde het gezin Weeder naar Heiloo en werden 

de boerderijen verhuurd. Geer trouwt in 1942 met Gerrit Hartog, zoon van de

gemeentesecretaris te Spanbroek. Gerrit was ook gemeenteambtenaar, maar wilde

eigenlijk wel veehouder worden. In zijn vrije tijd leerde hij het vak bij Slagter en

Koolhaas in Spanbroek. Eind 1946 trokken Gerrit en Geer in de boerderij.

Frans met pensioen
Vanaf de 50-er jaren voltrokken de veranderingen in de bedrijfsvoering zich in rap

tempo. Tot dan toe was een paard de belangrijkste krachtbron. Eén paard was vast

en in de zomer werd er dan voor een week of zes een paard gehuurd in de Waard

en Groetpolder. In 1957 komt dan de eerste trekker, een Mc Cormick van 14 pk

en een transporteur om het hooi in de berg te brengen. Om het hooi met de

transporteur in de berg te kunnen brengen worden aan de zijkant van de dars

grote dubbele deuren gemaakt. Deze deuren zijn bij de vernieuwing van de dars-

muur in de 80er jaren weer verdwenen. Met al die mechanische pk’s in huis kon

Frans, het Oldenburger paard, met pensioen! Maaien en schudden gebeurt vanaf

nu met de trekker. Vanaf 1960 wordt het hooi in baaltjes geperst die, om hooibroei

te voorkomen, afwisselend in de berg aan de Nieuweweg en die aan de Dorpsstraat

gaan. Zo’n 4000 baaltjes per seizoen. In 1960 wordt er ook voor het eerst gekuild,

nadat Appel in Spanbroek twee ronde betonsilo’s had gemaakt. Aanvankelijk worden

die handmatig gevuld, maar later gebeurt dit door de loonwerker met een kraan.

De betonsilo’s hebben inmiddels plaats gemaakt voor sleufsilo’s voor rijkuilen.

Rond 1960 wordt de altijd lekkende platdakse aanbouw achter de koegang afge-

broken en een flinke schuur gezet, die als Zuid-Hollandse stal wordt ingericht.

Omdat er nu ruim voldoende koeplaatsen zijn wordt een deel van de koegang

afgeschut en ingericht als bijkeuken.

Jaap en Lidy
Pas begin jaren ‘70, vader Jacob is

dan al bijna twintig jaar overleden,

gaat de plaats in eigendom over 

op Gerrit en Geer. Zij hebben

inmiddels vier kinderen, Jan-Jacob,

Jaap, Gerrit en Anneke. Jaap kiest

met hart en ziel voor de boerderij.

De stolp aan de Nieuweweg wordt

verkocht. In 1986 neemt Jaap het

bedrijf over en enkele jaren later

trouwt hij met Lidy Deutekom.

Gerrit en Geer trekken in een

nieuwbouwhuis in Wognum. Vader

komt dagelijks per fiets naar de

boerderij om mee te werken. In 1974 wordt de boomgaard achter het huis 

opgeofferd aan de bouw van een ligboxenstal voor 75 koeien. Vooral voor het 

creëren van meer mestopslag wordt deze in 1995 verlengd. Jaap en Lidy hebben

twee zonen, Joppe en Thomas.

door maureen hulshoff en justus houthuesen

boven: de vierjarige 

joppe hartog aait 

voorzichtig de koe dirkje.

boven: een foto van de 

familie hartog uit 2003, 

vlnr joppe, jaap, lidy en 

thomas.
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EERSTE BEWONERS VAN SIJBEKARSPEL

De inzichten omtrent de bewoning van oostelijk

West-Friesland zijn de laatste decennia fundamenteel

gewijzigd. Jaren is men van mening geweest dat er

vóór het jaar 1000 na Christus geen bewoning mogelijk

was. Voor zover vroeger bekend was West-Friesland

een ontoegankelijk veengebied. Het overtollige

regenwater werd afgevoerd door grote en kleinere

sloten. De bekendste in oostelijk West-Friesland zijn

de Kromme Leek in het zuiden en de Gouwe in het

noorden. Vanaf Benningbroek liep er via de

Bennemeer nog een riviertje in noord-oostelijke 

richting. De kolonisatie, vanaf 950 jaar na Christus,

en de daarmee gepaard gaande ontginning van het

veengebied vond plaats vanuit het westen vanaf de

Noordzeekust en vanuit het oosten vanaf de omge-

ving van Medemblik. Eén en ander werd mogelijk

gemaakt door een hogere temperatuur en een 

klimaat waarin het minder regende dan normaal.

Het gevolg was dat de bovenste laag van het veen uit-

droogde, waardoor het betreedbaar werd en geschikt

was te maken voor akkerbouw. Opmerkelijk is het

verschijnsel dat op de plekken van bewoning de

grondlagen van klei en zand erg dicht aan de opper-

vlakte komen. Een zandlaag was nodig om daarin

putten te kunnen graven voor schoon drinkwater en

de klei werd gebruikt voor het verbeteren van de

toplaag ten behoeve van het telen van landbouw-

gewassen, het bakken van potten en het dichtsmeren

van de van wilgentenen gevlochten huiswanden.

Van akkerbouw naar veeteelt
Grote veengebieden in West-Friesland werden in cultuur gebracht ten behoeve

van de akkerbouw (overwegend graanbouw). Het overtollige water bleef bij de

ontginning een probleem. Teneinde een blok ontgonnen veen te beschermen

tegen het water, afkomstig uit het niet ontgonnen gebied, werd een zogenaamde

veendijk aangelegd. Langs deze veendijk werd een sloot gegraven die het water 

zijdelings moest afvoeren. Aan de westkant van De Weere is nog een restant van

zo’n dwarssloot te vinden. Plaatselijk bekend als de ‘Dickelerweere’. Door het 

onttrekken van het water uit het veen kon lucht toetreden met het gevolg dat 

het organische materiaal verteerde (oxydatie). Het uiteindelijke gevolg voor 

West-Friesland is geweest dat er na zo’n vier à vijfhonderd jaar akkerbouw geen

veen meer over was en men noodgedwongen over moest schakelen op veeteelt.

Ook speelde daarbij de steeds slechter wordende waterstaatkundige situatie een

belangrijke rol. Dit blijkt uit diverse historische bronnen. De boeren moesten in

die tijd graantienden betalen aan de Graven van Holland. Uit belasting onder-

zoeken is gebleken dat dit rond 1500 in West-Friesland praktisch niet meer 

voorkwam.

boven: een reconstructiekaart

van de jongste periode van de

steentijd ⁽van ca. 8000 tot 

2000 v. chr.⁾, het zogeheten

laat-neolithicum, rond 3000 

v. chr. in de legenda onder

punt 7 vertegenwoordigen 

de aanduidingen meerdere 

tijdelijke nederzettingen in de

omgeving van winkel, kolhorn

aartswoud, sijbekarspel en

oostwoud.
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Bewoning langs getijdengeulen
Na het verdwijnen van het veen kwam het oorspronkelijke maaiveld zoals 

dat ver voor het begin van de jaartelling werd gevormd weer tevoorschijn.

Van dit landschap, nadat het veen was verdwenen, is op dit moment niet veel 

meer te zien. Hier en daar is een stuk bewaard gebleven. Bijvoorbeeld de door

Landschap Noord-Holland beheerde

gronden langs de A7 bij het viaduct te

Benningbroek. Op talrijke plaatsen in

West-Friesland zijn in de loop der 

jaren archeologische vondsten gedaan

die wijzen op een vroegere bewoning.

Omstreeks 2500 jaar voor Christus

bestond West-Friesland grotendeels uit

een waddengebied met zo langzamer-

hand dichtslibbende getijdengeulen.

Men woonde op de oevers van de voor-

malige deels verlande getijdengeulen 

en op de overgang van kwelders naar

open water. Op een gereconstrueerde

kaart van het landschap in noordwest

Nederland, van omstreeks 2500 jaar voor

Christus, zien we in de omgeving van

Aartswoud langs de oevers van een groot kweldergebied een concentratie van 

nederzettingen uit het Laat-Neolithicum. De meest noordelijke vestigingsplaatsen

vinden we nabij Kolhorn, in de Groetpolder en in de buurt van Gawijzend, een 

in de middeleeuwen verdwenen dorp in de Wieringermeer. In de jaren tachtig

bestond het vermoeden dat er in het zuiden een nederzetting zou liggen ten 

oosten van de Vekenweg.

’t Woiffie
In verband met de voorbereiding van de ruilverkaveling De Gouw zijn in 1985 

en 1986 ter plaatse onderzoeken uitgevoerd. Op de gronden gelegen achter de

boerderij Zorg en Hoop zijn door de stichting R.A.A.P. (Regionaal Archiverings

Archeologisch Project) met betrekking tot deze vestigingsplaats diverse proef-

boringen gedaan. De resultaten waren van dien aard dat in 1989 werd besloten

een nader onderzoek uit te voeren. In één van de opgravingputten aan de rand

van de nederzetting werd op 

13 september het graf van een

ongeveer 50 jarige vrouw gevonden.

Later bekend als het ‘Woiffie van

Soibekarspel’. Op de open dag op

4 oktober 1989, nu 15 jaar geleden,

kwamen meer dan 2000 belang-

stellenden de grafkuil bezoeken.

De nederzetting ligt onder een

circa 0,80 m. dik pakket van klei

en zand, welke in een later tijd-

perk door de zee is afgezet.

Een en ander als gevolg van 

zeespiegelstijging.

boven: de vroegste bewoners

van west-friesland woonden 

in hutten afgedekt met riet 

en leefden van de jacht en 

visvangst.

links: het skelet van het

“woiffie van soibekarspel’’

uit de enkelgrafcultuur, 

een periode tussen ca. 2600-

2300 v. chr. een bijzondere

vindplaats aan de rand van

een nederzetting aan de

vekenweg in sijbekarspel.

de meeste vindplaatsen in

west-friesland hebben 

betrekking op een latere 

periode; de klokbekercultuur

⁽ca. 2300-2100 v. chr.⁾ of de



onder: een gevonden werktuig

uit de bronstijd; nl. vuur-

stenensikkel aan een

houten steel.

onder: een bijl gemaakt van

een gewei van een eland

omstreeks 2500 v.

chr.

rechtsonder: 

een touwbeker uit 

de enkelgrafcultuur,

gevonden in de buurt van

aartswoud.

onder: een zogenoemde klok-

beker, lijkt een beetje op een

omgekeerde klok uit de klok-

bekercultuur. in dit soort

bekers bewaarde men voedsel.
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In vergelijking met de opgravingen in Kolhorn is het aantal vondsten in Sijbekarspel

gering. De grond van de vestigingsplaatsen werd, teneinde droge voeten te houden,

regelmatig afgedekt met een laag riet. Door de inwerking van de, uit het vergane

riet afkomstige, humuszuren is veel organisch materiaal zoals hout, schelpen en

botten in de loop der tijd verloren gegaan.

Meer bodemvondsten
Hoewel er geen spectaculaire vondsten werden gedaan zijn er toch

een tweetal opmerkelijke zaken te melden. In de grond onder 

de vestigingsplaats zijn sporen gevonden van een ‘eergetouw’.

Een eergetouw was een ploeg die werd gebruikt voor grond-

bewerking. In samenhang met de vondst van graankorrels kan

worden geconcludeerd dat akkerbouw in dit gebied 2500 jaar voor Christus

mogelijk was. Een ander opmerkelijk aspect van de opgraving was het ontbreken

van een stuk bot uit de schedel van de begraven vrouw. De onderzoekers hebben

kunnen vaststellen dat bij de begraving dit deel van de schedel reeds ontbrak of

versplinterd was en door verwering geheel is verdwenen. Het gat in de schedel 

zou kunnen wijzen op boren in de schedel of, en dat is het meest voor de hand

liggende; ze is overleden door een klap op het hoofd. Is het ‘Woiffie van Soibekarspel’

slachtoffer geworden van moord? Het zou kunnen.

Door grondwerkzaamheden komen de oorspronkelijke grondlagen hier en daar weer

aan de oppervlakte. Het is aannemelijk dat in de toekomst meer artefacten (voor-

werpen) met archeologische waarde gevonden zullen worden. Vorig jaar werd in

de Bennemeer nog een kloofbijl gevonden die dateert uit ca. 3000 jaar voor Christus.

door harry vrieze

De werkgroep archeologie houdt zich binnen de historische 

vereniging Benningbroek - Sijbekarspel bezig met archeologie

in de breedste zin van het woord.

Het is de bedoeling van de werkgroep dat de bodemvondsten in ons gebied die

reeds voor handen zijn of die nog worden aangetroffen nader te bestuderen 

en te beschrijven en deze met eventuele hulp van specialisten te plaatsen

in een historisch tijdpad van de bewoning van

Benningbroek en Sijbekarspel.

Vondsten kunnen van allerlei aard zijn. Van elk gevonden

voorwerp of gedeelte er van is een historisch interessant

verhaal te maken. Of het nu een stuk vuursteen is, een

stuk van een oude pot (geglazuurd of niet), een fles(je)

of een munt, het maakt niet uit.

De werkgroep hoopt, en eigenlijk rekenen we daar een beetje

op, dat de inwoners van Benningbroek en Sijbekarspel ons actief behulpzaam 

zullen zijn bij de uit te voeren werkzaamheden.

De resultaten zullen jaarlijks worden gepubliceerd in de kroniek van de 

historische vereniging.
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foto van 

engelien vrieze - de voogd.

de werkgroep archeologie in vergadering bijeen, van links naar rechts:

ren ’e beunder ⁽53 jaar⁾, oosterstraat benningbroek. 

werkzaam als constructeur roestvrij staal. 

hobby’s archeologie en geschiedenis in het algemeen.

hans stolk ⁽49 jaar⁾, klammeland benningbroek. 

werkzaam in het voortgezet onderwijs. 

hobby’s genealogie, archeologie tevens medewerker bij het archeon.

peter boon ⁽49 jaar⁾, het hogeland benningbroek.

werkzaam als aannemer.

hobby’s historie in het algemeen is vroeger werkzaam geweest als fysisch geograaf.

harry vrieze ⁽66 jaar⁾, molenstraat sijbekarspel ⁽co
..
ordinator werkgroep⁾. 

gepensioneerd vroeger werkzaam geweest bij de heidemij.

hobby’s geologie, archeologie, natuur ⁽weidevogels⁾ en fietsen.

ben mes ⁽48 jaar⁾, schoolstraat sijbekarspel. 

werkzaam als co
..
ordinator energiebedrijf. 

hobby’s algemene belangstelling geschiedenis, voetbal, honden en oude brommers.

chiel de leeuw ⁽71 jaar⁾, dr. de vriesstraat benningbroek.

gepensioneerd, was vroeger werkzaam bij de politie. 


