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Beste leden en andere lezers

VoVV or u ligt de derde kroniek van onze historische vereniging.

EvEE en terugkijken op het derde jaar (2006) van de vereniging. WeWW hebben ons best

gedaan een aantal activiteiten te organiseren. VoVV or elke bijeenkomst bij Bob en

Jantien in ‘De Roode Leeuwuu ’ was veel belangstelling. Gezellige avaa ovv nden boordevovv l

historische infoff rmatie en het geeftff bij de aanwnn ezige leden bovendien een reünie-

gevovv el. Ina Broekhuizen-Slot droeg gedichten vovv or en vertelde anekdotes in het

WeWW st-Fries en Louis de Boer gaf een interessante lezing over de bewonings-

geschiedenis van z’n 17e eeuwuu se boerderij.

Onder ideale weersomstandigheden was dit jaar de dauwuu trap wandeling met na

aflff oop een broodmaaltiji d weer groots. Meer deelnemers genoten onder deskundige

leiding van Peter Timmerman van hetWeWW st-Friese landschap zoals ze dat nog nooit

hadden gezien.

In deze derde kroniek kunt u genieten van interessante vevv rhalen, die uweww ermeenemen

langs ‘lijnen door de tijd’.

KeKK nt u zelf nog een leuk verhaal of anekdote uit Sijbekarspel of Benningbg roek?

Laat het ons dan weten!

Het jaar 2006 is vovv or het bestuur van de historische vereniging wel bijzonder.

WiWW j hebben het genoegen het eerste deel van de nieuwuu e dorpsfiff lm/documentaire te

presenteren. Het twtt eede deel zal gereed zijn in april 2007.

Het ledenaantal is dit jaar gegroeid tot ruim 160 leden en wij hopen in de loop van

2007 het twtt eehonderdste lid te mogen begroeten!

Met plezier zetten wij als bestuur vovv lgend jaar onze schouders er in ieder geval weer

onder, maar het is wenselijk dat zich meer vrijwilligers aanmelden om de historie

van beide dorpen te onderzoeken.

Dat kan bijvovv orbeeld op het gebied van bewoningsgeschiedenis of hulp bij de

opzet van een permanente tentoonstelling van onze historische vereniging in de

consistoriekamer van het WiWW tte KeKK rkjk e in Benningbg roek.

WiWW j horen graag van u.

Lou Klavaa er, vovv orzitter

24 november 2006.

WiWW ji stett llell n uwuu hulpl ergrr opo prirr ji sjj om ons lell dee ed nbesee tatt nd uit tett brerr idedd n;n u zozz u uwuu faff milie

ofo vrienden kunnen attett ndererr n opo het bestatt an van onze histott rische vererr nigi ingn .gg
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OVER DE STATT PELS VAVV N SIJBEKAKK RSPEL

OpO het NoNN ordrr einde
Aan het begin van Sijbekarspel wonen sedert jaar en dag verschillende telgen van

de faff milie Stapel, een bekend WeWW stfrff ies geslacht. Hieronder is een stukjk e van hun

stamboom weergegeven, waarin de hierna te noemen Stapels vermeld staan.

WeWW sterstraat 1 wordt sedert 1864 door Stapels bewoond. In dat jaar liet het

echtpaar Stapel-WiWW nkel op de plaats waar boerderij ‘de Noordkaap’ stond, de

Grenshoeve bouwuu en. Na zijn zoon boerde er vanaf 1933 zijn kleinzoon Jan, die

tevens wethouder van Sijbekarspel was. De huidige bewoner van de ‘Grenshoeve”,

uiteraard weer een Jan en een kleinzoon van de wethouder Stapel, is op dit

moment nog de enige Stapel op het Noordeinde.

Recht tegenover de VeVV kenwnn eg op nr 8 staat de prachtige boerderij waarin

Gerrit Stapel, veehouder en burgemeester van Sijbekarspel, (1865-1937) woonde.

Gerrit Stapel  x  Neeltje de Boer
1798-1869 1803-1877

Jan Stapel  x  Maartje Winkel           Gerrit Stapel  x  Dieuwertje Over
1842-1904        1845-1931                  1843-1914            1842-1882 

bouwen de Grenshoeve

Simon Stapel  x  Cornelia Bakker Gerrit Stapel  x  Grietje Stapel
1876-1905              1876-1954                                                        1865-1937              1865-1939

burgemeester

Jan Stapel  x  Trijntje Berkhout                             Jan Stapel  x  Aaltje Wit                            Gerrit Stapel  x  Cornelia Klaver
1899-1972          1900-1952                                                           1888-1960       1892-1988                                         1894-1950              1896-1978

wethouder

Simon Stapel  x  Gea Donker                        Cornelis Gerrit Stapel    Grietje Stapel                           Cornelis Stapel  x  Emma J. Dik
 1928-1975   1943-                          1923-2000      1931-                                  1923- 2006  1925-

zwarte Cees          witte Cees

Jan Stapel
1969-

woont nu op de Grenshoeve

links: de neven en nichten

statt pel in 1927.77

v.vvl.n.r: gerrit,tt cees en aaltll je

vavv n jan en aaltll je en cees en

gerrit vavv n gerrit en cornelia.

wel een beetje verwrr aww rrend,

maar zie statt mboom.

²

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾



3

In 1930 stopt hij met boeren en liet hij een huis bouwuu en, nu Dr. de VrVV iesstraat 51.

Hij woonde daar, nog steeds in fuff nctie, tot zijn overlijden in 1937. Zoon Gerrit

zet het bedrijf vovv ort tot zijn overlijden in 1950 en nadien zijn kleinzoon Cornelis.

Deze Cornelis werd vanwnn ege zijn blonde haardos ‘WiWW tte Cees’ genoemd.

‘WiWW tte Cees’ trouwuu t in 1954 met Emma Dik en zij gaan dan in de stolp op nr 10

wonen. Later verhuizen ze naar nr 8 en wordt de boerderij op nr 10 afgff ebroken.

De ronde schoorsteen staat nu op de stolpWeWW sterstraat 92. In 2000 ziji n ‘WiWW tttt e Cees’

en zoon Gerrit gestopt als veehouder en is de boerderij verkocht. Momenteel biedt

de boerderiji een thuis aan lichameliji k en geesteliji k gehandicapten. Op nr 13, in de

boerderij ‘Zorg en Hoop’, boerde ‘ZwZZ arte Cees’ Stapel, een neef van ‘WiWW tte Cees’.

Hij nam in 1956 het veehoudersbedrijf over dat zijn vader er in 1918 begon.

Een veehouder met histott rische belangn sgg tett llingn .gg
Deze Cees vovv nd naast zijn bedrijf nog tijd vovv or tal van andere zaken. Zo hield hij

tientallen jaren een journaal bij waarin de weersgesteldheid en de hoeveelheid

neerslag werd genoteerd,maar ook wanneer de kastanjes in het vovv orjr aar uitliepen.

Hij had een sterk ontwtt ikkeld historisch besef.ff Zo schreef hij bijvovv orbeeld het

gedenkbkk oek over de afdff eling Opmeer en omstreken van de ‘Hollandse

Maatschappij vovv or Landbouwuu ’. Ook bewaarde hij alle oude dorpskranten en

dankzij dit feff it kon de huidige redactie de afgff elopen jaren

enkele malen een oude Dorpskrant in faff scimile in de krant

opnemen. Sedert jaren wordt de omslag van de Dorpskrant

opgesierd met een foff to van een huis of boerderij uit een

van de twtt ee dorpen en meestal ging een nieuwuu e omslagfoff to

vergezeld van een stukjk e over de historie, dat door ‘ZwZZ arte

Cees’ werd geschreven.

Cees heeftff ook, naar aanleiding van een oproep van de

Stichting VrVV ienden van de Stolp, de invnn entarisatie van de

stolpen van Benningbg roek-Sijbekarspel vovv or zijn rekening

genomen. Naast een uitgebreid invnn entarisatiefoff rmulier

heeftff hij van alle stolpen foff to’s gemaakt. De gegevens en

foff to’s van alle stolpen in Noord-Holland ruim 5000 stuks

worden momenteel gedigitaliseerd en zijn binnenkort

online te bekijken op wwww www .boerderijenstichting.nl

rechts: de westerstraataa in

1968, kort na de reconstructie,

met rechts ‘zorg en hoop’.

voor de boerderij is de sloot

gedempt. links ‘de noorder-

hoeve’

⁽afgebrand in 1984⁾ en in het

midden achteraan, nog net

zichtbaar, de boerderij vavv n

witte cees.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾

onder: ere wie ere toekomt:

cees krijgt in 1982 een

koninklijke onderscheiding

opgespeld door burgemeester

smit.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾
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De stott lpl en in ons dorprr en … die gogg eie ouwe tiji d
In Benningbg roek - Sijbekarspel zijn momenteel nog 78 stolpen. VoVV or zover we

konden nagaan zijn alle stolpen gebouwu d als bedrijfsff gebouwuu vovv or de veehouderij,

dus zelfsff het piepkleine stolpje WeWW sterstraat 86, waar nu Jacob en Marina Swier

wonen. Door de schaalvergroting worden van alle stolpboerderijen in

Benningbg roek-Sijbekarspel nog slechts 18 stolpen door een veehouder bewoond.

Bij slechts 1 hiervan staat er ook nog vee in het bedrijfsff gedeelte. Alleen bij Hannes

van Diepen staan ’s winters nog melkkoeien in de groepstal.

Tijdens de invnn entarisatie heeftff Cees vovv or diverse boerderijen ook een stukjk e met

extx ra wetenswaardigheden geschreven en vovv or zijn eigen boerderij heeftff hij dat

heel uitgebreid gedaan. VoVV or we U laten meegenieten van dit stukjk e proza nog

een aardige anekdote.

In de vovv oroorlogse jaren ging het allemaal nog gemoedelijk toe en zo was het

gewoonte dat als je met de bus meewilde, er een stok met een witte lap aan

de weg werd gezet. Jo KuKK iper, die in de boerderij op WeWW sterstraat 66 woonde

(tegenover Imgerd en Corrie Hayaa ema), was buschauffff eff ur. Hoewel er geen

witte vlag stond, stopte hij bij ‘Zorg en Hoop’ en vroeg: “zeg moeten jullie niet

mee te visite naar Gerrit?” Dit sloeg op Gerrit Stapel, burgemeester van

Sijbekarspel, die naast slager KoKK oijman in Benningbg roek woonde. Gerrit was

die dag namelijk jarig en de buschauffff eff ur vermoedde dat het gezin wel op

verjr aardag van vader, respectievelijk grootvtt ader zou gaan.

WeWW stett rsrr trarr at 13, ‘Z‘ oZZ rgr en HoHH opo ’

Eersrr tett bewonersrr Luwe JoJJ nker en ziji n bruid Ariaantjtt e Slaga tgg ett r.rr HeHH t echtptt aar krerr ege

een dochtett r en een zoon, maar helaas, in 1891 overleed Ariaantjtt e,e oud 38 jaar.rr

WeWW ge mooie jarerr n. Luwe JoJJ nker hertrtt orr uwde vier jaar latett r met een weduwvrorr uw uit

HaHH uwert en trtt orr k daar tott en heen. De boerdrr eriji kwam van ziji n vrorr uwskant en werdrr

een titt entatt l jarerr n verhuurdrr . ToTT en verkocht,tt de strtt iji kgk egg ldhaalder bleefe er aan hangn egg n

en gigg ngn er zelfl tott en maar wonen. NaNN een ofo twtt ee jaar kocht JaJJ n Pluistett r,rr de over-

buurman, de plaatstt om zo ruimtett tett maken voor ziji n zoon. JaJJ n Pluistett r hield van

ordrr e opo zaken stett llen. HiHH ji liet het puinpn ad bestrt arr tett n met kogo ggg egg nhalfl jff es en ook de

mestpt laat en het melkbon en het pad naar het land tott e. VeVV rdrr er liet hiji een ierkelder

aanlege ggg egg n en een varkensboet bouwen.

InII 1918 trtt orr k JaJJ n Pluistett r naar de KoKK epe oortstt wege ,gg tott en een vaker gegg zee ochtett plek om tett

rerr ntett niererr n. De grgg orr otvtt ader van C.G. Statt pa el kocht tott en de boerdrr eriji met 14,5 ha land

en voege dgg e er 3 ha aan tott e van ziji n eigi egg n land,d wat er naast laga voor miji n vader en

moeder,rr JaJJ n Statt pa el en Alie WiWW t.tt

Er werdrr en 4 kindererr n gegg borerr n, miji n brorr er,rr zustett r,rr ikzkk elfl en tott en nogo een dochtett r

(H(( eHH t warerr n er zes, maar twtt ee overleden alsll kleutett r.rr JHJJ )H . Omdat ik tott t 1991 opo de

boerdrr eriji gegg woond heb,b ben ik zo vriji hier wat meer opo in tett gagg an. MiMM sschien zit er

anderhalve rerr ge egg l tutt ssen wat belangn rgg iji k is voor jullie (Stitt chtitt ngn VrVV ienden van de Stott lpl .

JHJJ )H , want zo bouw je een verzrr amelingn opo en zo niet,tt evengn ogg ede vrienden.

NuNN zit de zoon (J(( aJJ n ViVV s. JHJJ )H van miji n twtt eede vrorr uw (J(( aJJ nnie Statt pa el- Statt pa el. JHJJ )H opo

de boerdrr eriji alsll ecologo igg sch boer.rr Anno 187477 dus. De jongn egg lui voor wie de boerdrr eriji

gegg bouwd werdrr zullen wel enthtt ousiast gegg weest ziji n over de tett keningn .gg Grorr tett zesruitstt

rarr men met gegg bogo egg n bovenkoziji n, sys mmetrtt isch gegg pe laatstt t,tt waarsrr chiji nliji k om zo de

aandacht opo de middenpn artitt ji tett vestitt gi egg n.

boven: grietje statt pel in 1943.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾

boven: zwaww rte cees in 1943,

nogal ernstig kijkend vavv nwege

een oproep voor duitsland.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾



rechts: zorg en hoop in 1948

gefotografeerd vavv nwege het

nieuwe rieten dak. let op de

prachtige spiegel en de sloot,tt

die nog doorloopt voor de

boerderij.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾
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OpO de rorr yo ale stett nen dakkapa el,l de gegg ge ogg lfl dff e rarr nd van de pannensps iege egg l en daarboven

de rorr nde schoorsrr tett en. VeVV rdrr er gigg etitt ji zjj ererr n dakgk ogg ot en koerarr ampm jpp esee ,s machinaal gegg vormde

stett nen in de heelsll tett ens voormuur.rr De koemuur en de achtett rwand kon wel met

handgd egg vormde halfl sff tett ens muur tott e. VoVV or en achtett r een schoorsrr tett en, beiden in het

vierkant gegg pe laatstt t.tt VoVV or heefe tff het vierkant nogo een oversrr tett k van ongn egg veer 1 m om zo

meer ruimtett voor de kamer tett kriji gjj egg n. Achtett r de boerdrr eriji werdrr een boet gegg zee et voor

jongn vgg ee en wat varkens, tutt ssen huis en boet een boenluifi met pompm ,pp voor drinkwatett r

voor het vee ’s wintett rsrr . HeHH t woongn egg deeltett van de boerdrr eriji was van oorsrr ps rorr ngn heel

eenvoudigi .gg VoVV or een kamer met drie bedsdd tett den en een binnenkamer met een ziji rarr am

om de hoek. De voordrr eur met gigg etitt ji zjj ererr n rorr ostett r zal de eersrr tett 30 jaar weinigi ofo nooit

gegg bruikt ziji n om er visitett tett ontvtt angn egg n. MeMM n kwam achtett rorr m. Daar woonden men

overdrr aga en zeker ’s wintett rsrr . HeHH t “statt ltjtt e”, het zomerverbliji fjjff is waarsrr chiji nliji k van bege igg n

afa aan gegg situtt eerdrr gegg weest opo de voorsrr tett twtt ee koestatt llen. De entrtt err e,e dus ook daar via

de schoongn egg maaktett koege agg ngn .gg

De murerr n gegg witttt ett ld,d de schelpl en opo statt l. De statt ander,rr opo statt ande rarr nd van de grgg orr epe ,pp

met blikman (black varnish, iji zjj erlak die sneller drorr ogo tgg dan de ook veel gegg bruiktett

kooltett er.rr JHJJ )H zwzz art gegg maakt (men noemt dit blikmanussen. JHJJ )H en mogo egg liji k de

blauwbakken van de koege agg ngn ook wel. Daarorr po een lopo er.rr InII de grgg orr epe de stett llingn egg n

voor de kazen. De krarr mmen in de zolderbalken waararr an ze vastgtt egg zee et

werdrr en ziji n vaak nogo wel aanwezee igi .gg HeHH t hooischot en achtett rorr m was van

bege igg n afa aan blauw gegg verfr dff . InII de boerdrr eriji van voor 187077 was het nogo

meestatt l apa ppp elbloesem (e( en rorr de verfr sff tott foff JHJJ )H . WaWW arsrr chiji nliji k was de blau-

we verfr veel gogg edkopo er gegg wordrr en. Alsll ik het niet mis heb slaaga dgg e men er

tott en in verfr sff tott fo fff eff n

uit stett enkool tett destitt lererr n. ApA ppp elbloesem werdrr gegg maakt van meekrarr pa ,pp

“beulenwerk”. InII de boerdrr eriji werdrr en nogo rerr stett n van apa ppp elbloesem in

de kamer gegg vonden. WaWW arsrr chiji nliji k was die in 187477 nogo niet behangn egg n.

WeWW l een beschilderdrr plafa off nd. TuTT ssen de balken was kartott n aangn egg brarr cht,tt

nat en wel om het gogg ed strtt arr k tett kriji gjj egg n. Alsll dat dan drorr ogo was, werdrr en

er bloemen in de hoeken en halverwege egg opo gpp egg schilderdrr met twtt ee rerr chtett liji n

aan elkaar verbonden. Geen JuJJ gu egg nstitt ji l dus. De schilder laga daarvoor opo

ziji n rugu en met een langn egg penseel en een vastett hand trtt orr k hiji de liji nen.

onder: de zomerstatt l vavv n

‘zorg en hoop’ rond 1950 met

‘gewittelde’ muren, schelpen

op de koeplaataa sen, de ‘geblik-

manusde’ groepmuur en de

loper op de koegang.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾
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InII 1937,77 biji het opo knapa ppp en van de kamer,rr gigg ngn dit verlorerr n. Ook de houtett n deur-

knopo ppp en verdrr wenen, maar wie wat bewaardrr heefe tff wat,tt die ziji n na 47 jaar

weer in ererr hersrr tett ld. InII de kamer zal van bege igg n afa aan wel een gigg etitt ji zjj ererr n

kachel gegg statt an hebben, achtett r mogo egg liji k een foff rnuis. NaNN derhand brorr ngn agg s

tott tdtt at de WiWW eringn egg rmeer drorr ogo viel. ToTT en viel de bodemdruk helemaal

wege .gg Een vuurdrr uvel,l petrtt orr leumstett llen, en een comfm off rt met een briket

warerr n tott en de opo lossingn .gg

InII 1940 kwam de oorlogo en bezee etttt itt ngn .gg MiMM nder brarr ndsdd tott foff minder koeien,

meer gegg ld. HeHH t elektrtt isch koken kwam opo en zulke foff rnuizen passen niet

in de koedampm . VeVV elal,l ook hier,rr werdrr en tott en de voorsrr tett twtt ee koestatt llen

omgm egg bouwd tott t een woonkeuken en de inhoek werdrr jongn vgg eestatt l. De bed-

stett den warerr n een paar jaar eerdrr er al buitett n gegg bruik gegg stett ld,d door de bouw

van een paar slaapa kamersrr opo zolder.rr NaNN 6566 jaar had de dakkapa el een fuff nktitt e

gegg krerr ge egg n! Een van de bedsdd tett den was daarbiji gegg trtt arr nsfs off rmeerdrr tott t trtt arr pa ppp enhuis.

InII 1950 werdrr er een douche aangn egg lege dgg en in ‘5‘ 8 kwam de wc inpn andigi .gg OpO het

bedriji fjj was met de komst van de zuivelfl aff briek de kaasmakeriji verdrr wenen in 1907.77

InII 1956 deed de melkmachine ziji n intrtt err de en in 196866 moest het paardrr ,d de grgg orr tett

vriend,d die eeuwendoor ziji n baas zo trtt orr uw gegg holpl en had,d het veld ruimen, letttt ett rliji k

voor een trtt err kker.rr En tott en kwam de grgg orr otstt tett verarr nderingn ,gg de ligi bgg oxoo enstatt l,l hier in

197277 . (na WiWW tttt ett Cees en Cor Roskam de 3e ligi bg oxoo enstatt l in Siji bekarsrr ps el. JHJJ )H

Geen koeien meer opo statt l,l eersrr t nogo wat,tt latett r ook hier gegg en hooi meer in de bergr .gg

MeMM nsen en koeien krerr ge egg n meer ruimtett ,e meer comfm off rt.tt MaMM ar de boerdrr eriji en gegg tutt igi egg n

nogo altitt ji d van de voorbiji e eeuwen, waarin mensen en diererr n met elkaar onder dat

grgg orr tett dak het wisselen van de seizoenen zo duideliji k beleefe dff en.

JuJJ ni 2000,0 C.G. Statt pa el

Cees Stapel woonde vanaf 1991 in de Molenstraat en overleed op 20 december

2000. Met dank aan Jan en Grietjt e Belles-Stapel vovv or infoff rmatie en foff to’s en de

boerderijenstichting vovv or het “stukkie” van Cees.

justus houthuesen en mauaa reen hulshoff

links: de haard in de woon-

kamer vavv n ‘zorg en hoop’, een

typisch jaren 50 interieur.

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾

onder: de vavv der vavv n zwaww rte

cees in 1943 met paard de vos.²

⁽fotocollectie

g. belles-statt pel⁾
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DE SLALL GAA ERIJEN VAVV NAA BENNINGBROEK-SIJBEKAKK RSPEL (DEEL2)

Uit de stukjk es “winkeltjt es en bedrijfjff es” van EvEE ert Oudt weten we inmiddels dat

vriji wel alle winkeltjt es van weleer vevv rdwdd enen ziji n. In dit twtt eede stuk ovevv r slageriji en

halen we herinneringen op aan slagerijen, die verdwdd enen zijn uit het dorpsbeeld.

Hoeveel koeien, kalveren, schapen en varkens zullen er niet geslacht zijn bij deze

slagerijen, die slachtoffff eff r in de letterlijke betekenis van het woord zijn geworden

van de moderne tijd.

De slaga egg riji in het vrorr ege egg rerr hart van Siji bekarsrr ps el,l de KeKK rkebuurt
In 1882 huwuu t de van TeTT rschelling afkff omstige Filippus EwEE oud, dan 20 jaar oud,

met de in Sijbekarspel geboren Jansje KoKK rt. VeVV rmoedelijk hadden zij een slagerij

op S 53 (nuWeWW sterstraat 29), want in 1906 wordt in een acte biji notaris H. de Boer

te Hoogwgg oud melding gemaakt van het vovv lgende: ”Mejuffff rff ouwuu Jansje KoKK rt,

weduwuu e van den heer Filippus EwEE oud, zonder beroep, wonende te Sijbecarspel,

die verklaarde onder beloftff e van vrijwaring vovv lgens de wet te hebben verkocht

en bij deze in eigendom over te dragen aan de heer Pieter Scheer Johanneszoon,

slager.................. een huis ingericht tot slagerij met schuren en erf staande en

gelegen te Sijbecarspel ..............vovv or een koopprijs van achtendertighonderd

gulden............”. Pieter Scheer is de broer van WoWW uter Scheer, vrachtrijder uit

Benningbg roek. Blijkens een acte uit 1924 van notaris Rees verkoopt Pieter Scheer,

in deze acte autobusondernemer (!) genoemd, de slagerij aan WiWW llem Raa.

Raa stopt er rond 1934 mee, verhuurt de slageij aan Jan Brandsma en verkoopt

de invnn entaris aan hem. ViVV er jaar later neemt Tijs Bijpost vovv or ƒ 1000,- de goodwdd ill

en invnn entaris over van Brandsma en het onroerend goed van WiWW llem Raa. Tijs is

de zoon van Reindert Bijpost, die recht daartegenover een kruidenierswinkeltjt e

heeftff . Om dit in die moeilijke crisistijd te kunnen fiff nancieren gaat hij een hyhh po-

thecaire lening van ƒ 5000,- aan biji ziji n vader. De betaling van de“intrest ad drie en

een half percent’’ dient als vovv lgt te worden vovv ldaan: “des dinsdags van iedere week

een bedrag van drie gulden 40 cent, in handen en ten huize van den schuldeischer

of ziji n rechtvtt evv rkriji genden, in Nederlands geld, zonder kokk rting of schuldvdd evv rgeliji king”.

MeMM t de koe door het dorprr
VaVV n de slagers van vovv or 1938 hebben we geen nazaten

gesproken en weten we uit mondelinge overlevering

maar weinig. Uit de herinnering van Cees Stapel (witte

Cees), die met slagerszoon Cor Raa bij meester Bruin

op school zat, ontlenen we dat vader WiWW llem een

gezellige man was, die reclame vovv or zijn vlees maakte

door vovv or Pasen met de koe, die hij ging slachten, door

het dorp te wandelen. VaVV n de vovv lgende eigenaar, Tijs

Bijpost, weten we veel meer. Tijs leerde het vak bij een

slager in Langediji k en ontmoetttt e er ziji n lief,ff Betjt e Doorn.

RuRR im een jaar na de geboorte van hun dochter Tine in

1936 begonnen ze vovv or zichzelf in Siji bekarspel. Hier ziji n

later ook dochter Corrie en zoon Reindert geboren.

De eerste jaren, vovv lop crisis, zullen wel niet gemakkelijk

ziji n geweest en daarop vovv lgde meteen de 2e wereldoorlog.

Slagers waren toen der tijd vrijwel altijd ook noodslager.

onder: tijs bijpost met een te

slachten koe op het pad naast

de slagerij. op de achtergrond

een vavv n de in aanbouw zijnde

bejaardenwoningen.

dit woninkje werd als eerste

bewoond door mevr. visser, de

moeder vavv n gre’ mantel-visser.

⁽fotocollectie r. bijpost⁾²
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Zoals het hieronder afgff ebeelde ‘Sonderausweis’ laat zien mocht Tijs in de oorlogs-

jaren in ‘sperrtijd’ naar de boeren vovv or noodslachtingen.

In die donkere jaren was de slagerij ook een uitdeelpunt van de gaarkeuken.

Soep en stamppotten kwkk amen warm in melkbkk ussen uit Hoorn. Tijs kocht net

als Cees Boontjt es op dinsdag een koe in Purmerend. Hij vertrok daartoe diep in

de nacht op de fiff ets! naar Purmerend. De koe, thuisgebracht door Klaas de Graaf,ff

slachtte hij die middag samen met slager Rood uit Opmeer. Het slachten gebeurde

om de week in Opmeer en Sijbekarspel.

Bijzondere gebeurtenissen waren het slachten van een kalf met twtt ee koppen dat

bij de faff milie Schipper (WeWW sterstraat 56) was geboren. Ook is het eens gebeurd

dat een koe bij de vleeskeuring na het slachten miltvtt uur bleek te hebben. Dat gaf

me een commotie! De koe kwkk am van Luwuu e Jonker en alles moest toen ontsmet

worden: de weg van Jonker naar de slagerij, de stallen, de slachtplaats, terwijl de

kleren vernietigd moesten worden!

links: de familie bijpost in de

huiskamer tijdens het 25-jarig

huwelijksfeest vavv n betje en

tijs. links tine en corrie en

geheel rechts rein.

⁽fotocollectie r. bijpost⁾

boven: rein bijpost rond 1941

voor de slagerij toen die nog

niet verbouwd waww s.

⁽fotocollectie r. bijpost⁾
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‘E‘ en onsjs e gegg hakt om tett kokkererr llen’
Betjt e deed de winkel, maar zoals gebruikelijk in die tijd vovv nd de meeste nering

plaats door bij de klanten ‘te horen’ te gaan en de bestellingen per transportfiff ets

met grote mand te bezorgen.

In die tijd was het een traditie dat, als er een kind was geboren, het buurtjt e of de

faff milie een kilo biefsff tuk bij de slager bestelde. Tien dagen lang moest een van de

kinderen dan een biefsff tuk van een ons aan huis bezorgen.

De kinderen moesten vanzelfsff prekend bij allerhande klusjes helpen. De herinner-

ingen daaraan zijn nog zeer levendig. Zo kwkk am Tine eens ergens lappen bezorgen

en kreeg te horen dat ze in Hoorn 10 cent goedkoper waren. Nou zei Tine “dan

haalt U ze daar toch”, pakte de lappen resoluut terug en verliet het erf.ff ’s Middags

kwkk am mevrouwuu haar lappen in de winkel halen, want vovv or 10 cent kon je vanzelf-ff

sprekend niet met de bus naar Hoorn! De slager kreeg uiteraard nog wel even te

horen dat hij een brutale dochter had. Een andere keer moest Corrie eens, toen

zij om kwkk art vovv or twtt aalf uit school kwkk am naar de “deftff ige” mevrouwuu Noot, de

vrouwuu van de notaris in Benningbg roek. KoKK rt daarvovv or had deze de slager gebeld:

‘A‘ ch slager, kunt U een onsje (!!) gehakt brengen, liefsff t vóór 12 uur, om nog wat

te kokkerellen’. Heel anders was het bij de vrouwuu van dokter de VrVV ies. Daar hoefdff e

je níet te bellen aan de vovv ordeur,rr maar liep je achterom en ging je na wat vriendeliji kekk

woorden met een snoepje weer op huis aan. Ook was er een klant, die altijd als je

kwkk am bezorgen nog iets vergeten was. “Goed mevrouwuu ,ww na de middag kom ik

Uw onsje ham nog evevv n brengen” Bij het naba ezorgen kwkk am het dan zelfsff vovv or

dat ze nogmaals iets liet naba rengen. Op een keer werkte Corrie de 3e bestelling,

leverworst, door de brievenbus en wist niet hoe snel ze daarna weg moest komen.

De kinderen Bijpost fiff etsten altijd zo snel mogelijk langs het huis van deze klant,

omdat ze anders de kans liepen dat ze geroepen werden.

Om de gugg nst vrarr ga egg n
Nieuwuu e klanten wervevv n was uiteraard zeer belangrijk. Als een boer van knecht

wisselde, altijd op 1 mei, was het zaak om het nieuwuu e gezin als klant te krijgen.

VaVV naf het moment dat het gezin van de oude knecht, na het melken ’s morgens,

rechts: bij het huwelijk vavv n

tine met rein ongert in 1959.

de trouwstoet te voet op

weg naar de pastorie, toen

tijdelijk gemeentehuis. vooraan

corrie met klaas waww gemaker,

daarachter rein, aan het

einde vavv n de stoet gert en

aagje bijpost-visser. hier is

goed te zien hoe de slagerij

er na de verbouwing uitzag.

⁽fotocollectie r. bijpost⁾
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vertrok, werd er op het hek van

het werkmanshuisje gepost.

Eerst door een van de kinderen,

die werd tegen schooltijd af-ff

gelost door moeder, waarna

bij de komst van de nieuwuu e

bewoners vader zijn vlees-

kwkk aliteit en lage prijzen

benadrukte en ‘om de gunst

vroeg’.

De nering liep in de loop der

jaren steeds meer terug en terwiji l

Betjt e de winkel bleef doen, ging

Tijs enkele dagen te werk bij

slager Rein Groot in Hoorn.

Begin jaren ’60 kon het niet

meer toe, de goodwdd ill werd

verkocht aan Cees Boontjt es en

de slagerij sloot zijn deuren.

KrKK err ngn egg slaga egg r
Blijkens een stukjk e van de hand van ‘ZwZZ arte Cees’ Stapel in 2000 in de dorpskrant

schijnt er trouwuu ens nog een slager te zijn geweest: “Op WeWW sterstraat 28, nu

Rob Vlaar melkophaler stond rond 1850 de boerderij van Jan Stelling.

TeTT gen de koemuur aan zo ongeveer stond ook nog een huisje. Daar woonde

Fok Raa, een noodslachter. “Krengeslager” zei men vroeger zonder omhaal.

WaWW nneer Jan Stelling en z’n vrouwuu zomers op het staltjt e zaten achter op de

koegang dan hadden ze het uitzicht op het slachtafvff al van buurman.....”

justus houthuesen en mauaa reen hulshoff

links: rekening voor het

waww ssen vavv n 9 lammeren, een

nevenactiviteit vavv n tijs bijpost.tt

⁽fotocollectie r. bijpost⁾

links: slagersgereedschap

vavv n tijs bijpost met als

achtergrond een stukje uit

de notatt risakte.
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’T BOERENHUIJS IN ’T GLOP
(D(( oktett r de VrVV iesstrarr at 12,2 Benningn bgg rorr ek)k

Hoewel het bouwuu jw aar niet precies vaststaat, mag aangenomen worden, dat het

bouwuu www erk omstreeks 1625 is ontstaan. Dit valt af te leiden uit de nog ovevv rgeblevevv n

oorspronkelijke opzet, de toegepaste materialen in de fuff ndering en gevovv nden

keramiek. In eerste opzet is het pand niet als boerderij gebouwuu d, want de

“VeVV rpondingsboeken”, een soort onroerende zaken belasting administratie,

tonen vovv or boerderijen een unifoff rme heffff iff nghoogte van ƒ 2-14-6 (2 gulden,

14 stuivers en 6 penningen). Deze heffff iff nggrondslag is in 1632 vastgesteld en blijftff

tot 1732 ongewijzigd. Het pand wordt in deze periode aangeslagen vovv or ƒ 2-8-0.

WaWW arschijnlijk is de boerderij in zijn oorspronkelijke opzet vovv or een tuinder

gebouwuu d. Hierdoor is het verschil in verponding te verklaren. Op de oudste kaart

van WeWW st-Friesland, die tussen 1651 en 1654 door Johannes Dou is gemaakt, staat

de boerderiji ingetekend. VaVV n oorsprong was het een in hout opgetrokkk en afgff eleide

WeWW st-Friese stolp.In het laatste kwkk artaal van de 17e eeuwuu ligt er bij de boerderij

weinig land en is het een tuinder die er woont. Hij is het geweest die een grote

kelder in het vierkant heeftff laten bouwuu en. Tijdens de restauratie van het pand, in

1971, zijn we restanten van deze kelder tegengekomen.

In 1685 wordt de boerderij met 686 roeden en 11/2 morgen aaneengelegen land

door Engel Arentsz van Swaagdijk vovv or 1900 gulden verkocht aan de tuinder

Cornelis Claesz KuKK iper (totaal ongeveer 2 hectare). In de akte wordt de ligging

van het pand omschreven als: “leggende tot Benningbg roek in het WeWW stende boven

Gou”. In de 18e eeuwu wordt de ligging ook wel omschrevevv n als: “’t Boerenhuyuu s in

`t Glop van Benningbg roek”. De weg door Benningbg roek werd vroeger vanaf de

Ganker tot de KeKK rkelaan het “OostEijnde” genoemd, terwijl het stuk weg vanaf

de KeKK rkelaan tot de molen als het “WeWW stEijnde” werd omschreven. Landerijen ten

zuiden van de weg waren “Boven Gou” gelegen, terwijl alle landerijen ten noorden

als “Buiten Gou” of ook wel als “Buitenland” werden aangeduid. In de 17e en

18e eeuwuu lag de boerderij in een grote open ruimte. Dit noemde men het Glop

van Benningbg roek, waardoor de boerderij ook wel wordt omschreven als

“’t Boerenhuijs in ’t Glop van Benningbg roek”

rechts: illustrataa ie bemesten

vavv n het weiland in de 18e eeuw.
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In 1720 verkopen de erfgff enamen van Cornelis KuKK iper de boerderij met ongeveer

3 morgen land aan Mr. Pieter van der Beets, die sinds 1718 secretaris en notaris

is in Benningbg roek. Het gebouwuu zal toen aan herstel zijn toe geweest. De nieuwuu e

eigenaar pakt de verbouwuu ing goed aan. Hij vervangt de houten vovv orgevevv l door

metselwerk. Daarbij heeftff hij de vovv orgevel 69 cm verhoogd om haar een meer

statige stadse allure te geven.Zowel de toegepaste steen als het metselverband van

deze gevel en het raamkozijn in het terugspringend deel van de gevel zijn in het

eerste kwkk art van de 18e eeuwuu te dateren. Dat kozijn met raam is de licht- en lucht-

opening geweest van de zaad- of kaaskamer.Biji het onderzoek tiji dens de restauratie

in 1971 bleek, dat de puibalk op houten stijlen rust. De houten topgevel heeftff

men in 1720 gehandhaafdff . Het oorspronkelijk eindspant van de topgevel en het

daarin opgenomen deel van een bolkozijn zijn eveneens tijdens de restauratie

teruggevovv nden.

Pieter van der Beets vermeerderde geleidelijk zijn bezit door land aan te kopen.

Hij heeftff de wind niet mee gehad, want de veepest en vele muizenplagen heersten

in die tijd. ToTT en hij in 1748 al zijn onroerend goed door fiff nanciële moeilijkheden

moest verkopen heeftff hij zijn invnn esteringen met verlies van de hand gedaan.

Als berooid man verlaat hij Benningbg roek. TwTT ee jaar later overlijdt hij in

Rotterdam.

De boerderij werd door VaVV n der Beets met 51/2 morgen grond verkocht aan Lijsbet

en Antjt e Claes Bent, dochters van de plaatselijke herbergier. De herbergier was al

in het bezit van rond de boerderiji gelegen grond. Door het grotere grondbezit

komt na 1750 het accent op de veehouderij te liggen. De kelder heeftff men toen

buiten gebruik gesteld en dichtgegooid.

In 1755 trouwuu t Antjt e Claes Bent met Pieter van Campen. Zij gaan op de boerderij

wonen. In 1758 koopt Pieter met zijn zwager het “Schoegjgg e”, de strook grond die

ten westen van de boerderiji ligt. Het is nu mogelijk de boerderij uit te breiden

door er een staarthuis aan te bouwuu en. Pieter en Antjt e hebben niet lang op de

boerderij gewoond, want in 1761 vertrekken zij naar WoWW gnum.

links: hilco visser maakte

een tekening vavv n de boerderij

in 1984.

onder: in de 18e eeuw zagen

de koeien er heel anders uit

dan vavv ndaag de dag.
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Pieter verkoopt dan zijn deel, de helftff in de boerderij, aan zijn zwager Jan Arisz

Bijman, die in 1752 met Lijsbet Claes Bent trouwuu de.

In 1799 en 1802 koopt Barent van der Hulst van zijn zwagers hun erfdff eel in de

boerderij van Jan Arisz. Bijman. Het totale grondbezit is dan al uitgegroeid tot

ruim 15 morgen.

De boerderij wordt in 1822 verkocht aan Dirk Raba oen. Dirk Raba oen is een rijke

boer die meerdere boerderijen in WeWW st-Friesland heeftff bezeten. Na aankoop laat

hij de oostgevel tot aan de staldeur metselen, hierbij zijn de muurstijlen en

korbelen weggenomen. De oude balken zijn toen opgelegd op de nieuwuu e muren

en kozijnen. De oorspronkelijke fuff ndering is daarbij wel gehandhaafdff . Dit

gebeurt later ook bij het vervangen van de achtergevel. De grote negen ruitsramen

in vovv orgevel en staarthuis moeten in die periode zijn geplaatst. Neeltjt e Raba oen, de

dochter van Dirk, trouwuu t Klaas Portegijs en gaat met hem op de gerestaureerde

en gemoderniseerde boerderiji woww nen. Nu breektkk een periode aan van ruim 100 jaar

waarin meerdere generaties van de faff milie Portegijs hier wonen. Jacob Portegijs,

mede-oprichter van het Historisch Genootschap OudWeWW st-Friesland, gehuwuu d

met Niesje Vlaar, is de laatste Portegijs, die het pand bewoont. Hij is geen eigenaar

geweest. Hij heeftff de boerderij vanaf 1906 gepacht van zijn broer en zusters.

Later heeftff hij en zijn vrouwuu Niesje, na het overlijden van zijn broer en zusters,

het vruchtgebruik genoten van de boerderiji . Als hiji in 1944 ovevv rliji dt is de boerderiji

al vovv or de helftff eigendom van de Cunera kerk in Nibbixwxx oud en de andere helftff

is eigendom van het armbestuur van vovv ornoemde kerk. De boerderij is vanaf

1936 tot 1970 verpacht aan Gerrit Vlaar Gzn.

Hierna is het bedrijf door de H. Cunera parochie in Nibbixwxx oud verkocht aan de

oudste zoon van Gerrit, Nicolaas G. Vlaar. Omdat er geen behoeftff e was aan twtt ee

boerderiji en op 1 bedriji f besloot de nieuwuu e eigenaar de oude en vevv rvallen boerderiji

te verkopen. In 1971 wordt Ir. A.M. de Boer de nieuwuu e eigenaar, die de boerderij

aansluitend geheel heeftff laten restaureren. Tijdens de vovv orbereidingen van de

restauratie wordt de boerderij tot Rijksmonument verklaard.

louis de boer

rechts: illustrataa ie hooien

op het land in de 18e eeuw.
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WINKELTLL JES EN BEDRIJFJES, DEEL 3

In de Kroniek 2005 ben ik gestopt met de beschrijving van de melkfaff ba riek en de

smederij in Sijbekarspel. Nu beschrijf ik het gedeelte van Sijbekarpel tot de

Molenbuurt.

WeWW beginnen met het manufaff cturenwnn inkeltjt e van Piet Meijer, nu WeWW sterstraat 80.

Het winkeltjt e is gesloopt en er staat nu een bungalow. Het was een winkeltjt e waar

je in ons dorp veel profiff jt van had en het vovv orzag in de behoeftff e van de alledaagse

dingen zoals wol, sokken, bretels, garen en band of een werkbkk roek. Ook vovv or

schrijf benodigdheden als papier, schriftff en, potloden en pennen kon je er terecht.

En was er vraag naar iets waarvan hij dacht dat het ook in zijn winkeltjt e aanwnn ezig

moest zijn, dan was het er de vovv lgende week en bracht hij het ook nog bij je thuis.

TwTT ee huizen verder woonde de faff milie Jac Dekker. De man en zijn vrouwuu

verkochten snoep en frff uit, vanaf een bakfiff ets met een dekzeil erover net als een

tent. De standplaats was dan bij een caféff in ons dorp als daar een uitvtt ovv ering of

kermis was. Ook op het vovv etbt alveld waren ze aanwnn ezig en bij andere evenementen

in het dorp. De bezoekers van uitvtt ovv eringen in de caféff ’s kwkk amen vroeger veel op

de fiff ets, die dan bij KoKK bus in bewaring werd gegeven. Uiteraard tegen stallings-

kosten van wel twtt intig cent.

In het boerenstolpje WeWW sterstraat 86 was de brandstofzff aak van Dirk Bakkum

Pastoor, die ook met paard en wagen een bodedienst reed naar Hoorn en boter

en kaas vervovv erde naar de markten in Hoorn en Alkmaar. Na het sluiten van de

melkfaff ba riek was er minder te vervovv eren. Bovendien was er schaarste aan brand-

stof in de oorlog, er waren geen boodschappen meer te halen vovv or mensen uit

winkels in Hoorn, er was in die tijd bijna niets te krijgen. De zaak is toen stil-

gelegd, mede door de leeftff ijd van Bakkum Pastoor. Na de oorlog is de zaak

overgegaan naar Nic Muntjt ewerf,ff die met een vrachtauto het bodewerk heeftff

vovv ortgezet tot halverwege de jaren vijftff ig. ToTT en is de zaak opgeheven.

WeWW er twtt ee huizen verder was het kruidenierswinkeltjt e van Cees en Jantjt e de Graaf.ff

Nu staan er vijf woningen op deze plaats. Het was een kruidenierswinkeltjt e annex

brandstoffff eff nhandel.

links: cees en jantje de graaf

statt an rond 1930 voor hun

kruidenierswinkeltll je.

⁽foto particuliere collectie⁾
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Deze winkel had vovv or die tijd een grote verscheidenheid aan dagelijkse bood-

schappen. Ook de verkoop van klompen was heel belangrijk, omdat bijna alle

kinderen op klompen liepen en omdat het vovv or veel mensen in die tijd gewoon

was op klompen te lopen in bedrijven en op boerderijen. De brandstoffff eff n werden

per bakfiff ets bezorgd, evenals kruidenierswaren, maar dan wel op een andere dag.

Bakfk iff etstt met melkbussen
Drie huizen verder stond de oude smederij waar ik over heb geschreven in de

Kroniek 2005. Nadat ons gezin is verhuisd naar WeWW sterstraat 73, werd de oude

smederij bewoond door de faff milie Jb KoKK ning. Jacob KoKK ning was eerder samen

met zijn vrouwuu Alie een melkzaak begonnen in de oude pastorie van Sijbekarspel.

In 1939 is hij gaan venten met melk- en andere zuivelproducten. Alle dagen reed

hiji op een bakfk iff ets met een bus melk, karnemelk, boter en kaas tot aan de viersprong

van de Gouwu . Zijn vrouwuu ventte met een handwagentjt e met kleine melkbkk usjes,

dichter bij huis tot aan de Molenbuurt.

Jacob KoKK ning sloopte ook wel luxexx auto’s. Dit waren grote Amerikaanse auto’s, van

merken als Dodge, Hudson en Buick. In de crisisjaren vovv or de oorlog werden deze

luxu exx Amerikaanse auto’s te duur om in te riji den en daarom werden er vevv el gesloopt.

Bij het slopen van deze auto’s heb ik vele uren doorgebracht. VaVV n het onderstel

werd door de smid een boerenwn agen gemaakt. De carrosserie van de gesloopte

auto werd onder andere gebruikt als boetjt e in het land vovv or varkens en schapen.

Na het overlijden van KoKK ning is de melkzaak nog een poosje vovv ortgezet door zijn

vrouwuu met zoon Siem. In 1958 is de melkzkk aak vevv rkokk cht aan Piet en Gerda Halfwff eww eg.

In 1971 is het woonhuis met winkel gesloopt en er werd een nieuwuu e woning met

een ruimte vovv or een rijdende winkelwagen gebouwuu d. Met deze rijdende winkel-

wagen werd gevevv nt tot Aartswoud en tot aan het viaduct in Benningbg roek. In 1998

hebben Piet en Gerda van een saneringsregeling gebruik gemaakt en is het bedrijf

gestopt.

rechts: de pastorie vavv n

sijbekarspel in 1932, waww ar

jacob en alie koning een

melkzaak waww ren begonnen.

⁽foto b. peper, sijbekarspel⁾

boven: alie koning onderwrr eg

met haar handwaww gentje.

⁽foto b. peper, sijbekarspel⁾
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Sintett rklaastatt fa eff l
Bakkkk er P.PP Peereboom had de bakkkk erszaak ovevv rgenomen van Hagtingius. De bakkkk er

stookte de oven met takkenbossen en turf.ff WaWW nneer bij de bakker turven werden

gebracht, gingen wij, kinderen, helpen met het lossen van de turf in het turfhff ok

en dan kregen we een stukjk e koek. Een week vovv ordat de Sint in het land vevv rscheen,

had de bakker een zogenaamde Sinterklaastafeff l in de woonkamer staan, waarop

divii evv rse fiff guren als kikkkk ers, muizen, hondjd es en poesjes waren uitgestald van suiker,

chocolade en marsepein. Als kind mocht je van je ouders daar uitzoeken wat je

dan aan Sinterklkk aas wilde vragen vovv or in je schoen of kokk us (als je zoet was geweest).

Op WeWW sterstraat 110 woonde Arie WaWW terdrinker met vrouwuu en dochter Lies.

Arie was een man met vele beroepen: timmerman, meubelmaker, hersteller van

tafeff ls, stoelen en kasten, elektricien en in de oorlog had hij als specialiteit het

maken en plaatsen van houten zolen onder klompen en schoenen. En daarnaast

had hij ook nog kippen, dus hij was eierenboer zoals dat toen heette. De drie

schuren vovv or de kippen stonden op het land achter twtt ee nu gesloopte huisjes

tussen Simon Kistemaker en Arie VrVV iend. VaVV naf de weg ging een smal spoor met

daarop een lorrie naar het land, vovv or het vervovv eren van meel naar de schuren en

van de eieren naar de weg. De kippen liepen vrij op een afgff ebakend stuk land

om de schuren heen (scharrelkippen).

TwTT ee huizen verder was het kruidenierswinkeltjt e van Bertus KoKK ol met z’n vrouwuu

Marie Tiet. Zij verkochten onder andere zout, zeep, soda, bonen, erwten, stroop,

azijn en rookwkk aren. Stroop werd met een grote houten lepel uit een stroopbus

geschept, om het zo in een potjt e te laten druipen. Suiker en zout werden uit een

zak geschept, in een papieren zak afgff ewogen en dichtgebonden met een touwu tjt e.

Zo ging het ook met bonen, erwten en meel. Met een bakfiff ets werd petroleum

rondgebracht. Na het overlijden van Bertus heeftff zoon KeKK es het winkeltjt e vovv ort-

gezet met z’n vrouwuu . Na het overlijden van KeKK es is het winkeltjt e opgeheven.

Nu staat op die plaats de woning van WiWWm en LyLL da KoKK ol.

FaFF miliebedriji fjj KiKK stett maker
Naast deze woning is het aannemers- en metselbedriji f van Kistemaker. Dit faff milie-

bedrijf is meer dan honderdvd ijftff ig jaar daar gevestigd. Nu de vierde generatie.

Eerst Jan (1853), dan m’n grootvtt ader Simon (1894), dan mijn oom Jan (1929) en

nu weer Simon (1969).

boven: ‘o, kom eens kijken,

waww taa ik in mijn schoentje vind!

alles gekregen vavv n die beste

sint’.

links: kruidenierswinkeltll je

vavv n bertus kool en marie tiet.

voor de deur statt an v.vvl.n.r.

kostganger d. vavv n der zelm.

zoon kees, vavv der bertus en

moeder marie.
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Het bedrijf is begonnen in 1853 op die plaats. Het eerste grote werk was aan de

Pekelharinghavaa en in Medemblik. VeVV le verhalen heb ik gehoord van mijn groot-

vader Simon Kistemaker, die leefdff e van 1864 tot 1947.

Ovevv r de aanvnn ovv er van stenen ovevv r het water vanuit Medemblik naar de losplaats aan

de Molensloot op het Snekerpad (nu Schoolstraat). Lopende met een handwdd agen

met boorbuizen om putten te boren vovv or gaswellen en water, zelfsff naar Andijk,

en dat vovv or een uurloon van naar ik meen vijftff ien cent. Op de handwdd agen werd

de fiff ets meegenomen om ’s avaa ovv nds naar huis te fiff etsen. Opperman Jb van WeWW sten

bleef overnachten. Na enkele dagen een put te hebben geboord gingen ze weer

lopende naar Sijbekarspel. De rekening vovv or het gedane werk van klanten werd

eenmaal per jaar vlak vovv or de kerst aangeboden (!!), maar dan ook betaald.

Zo werd het oude gemeentehuis op de grens tussen Sijbekarspel en Benningbg roek

is ook door Simon gebouwuu d. Zoon Jan bouwuu de in 1930 de woning vovv or dokter de

VrVV ies. Zijn zoon Simon bouwu t nu onder andere bruggen en houdt zich bezig met

restauratiewerkzaamheden.

Doorgaand richting Molenbuurt kregen we eerst de timmer- en electriciteitszaak

van Klaas KoKK eman, nu WeWW sterstraat 81. De bedrijfsff woning is inmiddels gesloopt

en er is een nieuwuu eww woww ning vovv or in de plaats gebouwuu dww . Ik weww et miji nog te herinneren

dat Klaas bezig was een zogenaamde vierkantsladder te maken, dat is een ladder

die tegen het vierkant in een boerderiji stond om op het opgeslagen hooi te kunnen

kokk men. Zo’n ladder was zevevv n meter lang. Om die te maken werd een denneboom

in de lengte met een handzaag doorgezaagd. In de twtt ee helftff en werden dan sporten

gezet, al met al een werk van enkele dagen!

KoKK eman was een bedrijvig man met een groot hart vovv or alle verenigingen in ons

dorp, vovv oral vovv or toneel, de vereniging vovv or nut en genoegen, de faff nfaff re, het

onderwijs, de brandwdd eer en vovv lksspelen. In de jaren vijftff ig is KoKK eman gestopt en

is het bedrijf gesloten.

KoKK len,n cokes,s brikettett n en tutt rfr
Aan de overkant was het transportbt edrijf en de kolenhandel van Klaas de Graaf

gevestigd. Met z’n vrachtauto (een WiWW llys Overland) vervovv erde hij goederen naar

de frff uitvtt evv iling in ZwZZ aag en Blokkkk er en naar de vevv emarktkk en in Hoorn en Purmerend.

Brandstoffff eff n als kolen, cokes, briketten en turf,ff werden aan huis afgff eleverd.

Ook aan de scholen die cokes stookten als brandstof.ff Door gevovv rderde leeftff ijd

is de Graaf met het transportbt edrijf gestopt en is de zaak opgeheven.

rechts: een foto uit 1903,

gemaakt ter gelegenheid

vavv n het 50-jarig bestatt an vavv n

metsel- en betonbedrijf

kistemaker. tweede vavv n

rechts statt ataa simon kistemaker

en vierde vavv n links de huis-

schilder jan kuin.

⁽foto particuliere collectie⁾

boven: simon kistemaker

⁽1864-1947⁾

⁽foto particuliere collectie⁾
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Het vovv lgende huis was het schildersbedriji f van Portegies. Later woww onde er Jb Schipper

die met petroleum ventte en jarenlang bode was van het ziekenfoff nds. Hier schuin

tegenover was bakker Arie de Boer, een bakker zoals er meer waren in het dorp.

In de winkel enkele planken met koektrommels. In een toonbank met een glazen

scharnierend deksel, lagen de koekjk es uitnodigend vovv or de klanten.

Het assortiment van koekjk es was bekend als ’allerhand’, dat waren koekjk es die de

bakker zelf bakte. De bakker stond bekend om zijn speciale kwkk aliteit roggebrood.

Alles werd natuurlijk zelf gebakken, dus ook beschuit en krentenbollen.

Dan ziji n we aangekomen in de Schoolstraat. Deze straat heette vroeger het Sneker-

pad. Aan de linkerkant zie je drie huizen met aan het einde van het pad een boeren-

stolpje waar Arie Breed een schildersbedrijfjff e had. Na diens overlijden is het

bedrijfjff e opgeheven en als woonhuis doorgegaan. Na de sloop van de oude stolp,

is er op die plaats weer een nieuwuu e stolpwoning gebouwuu d. De straat hield op

achter de stolp van Arie Breed en liep verder als een landpad tot aan de WiWW jzend,

nu A.C. de Graafwff eg. Het Snekerpad was tevens het toegangspad vovv or de halte-

plaats met perron van de tramWoWW gnum-Schagen. Er stond daar een wachthuisje

met de naam ‘De Blikken TrTT ommel’, halte Sijbekarspel.

Op de plaats waar nu de faff milie Haakma woont, was vroeger de bloemisterij van

Jn KoKK ster met een prachtige tuin vovv l met planten en bloemen, met verwarmde

kassen van platglas en een grote vevv rwarmde bloemenkas, waar nu nog een gedeelte

van aanwnn ezig is. De woning en het bedrijf heeftff de heer KoKK ster op deze prachtige

plaats laten bouwuu en in het begin van de jaren twtt intig.

WeWW zijn nu aan het einde van het dorp Sijbekarspel. Ik heb met veel genoegen

deze omschrijving van bedrijfjff es en winkeltjt es uit mijn herinnering naar boven

gehaald en een zo goed mogelijk beeld gegevevv n van de bedrijvigheid in ons dorp.

VaVV n wat er nog is en van wat allemaal is verdwdd enen.

evert oudt

boven: in 1913 statt ataa links

bakkersknecht arie de boer

met bakkersmand naast z’n

hondenkar. iets voor hem

antje timmer, jochie met

kruiwaww gentje is henk visser

met daarnaast z’n moeder,

die ook antje heette.

⁽foto particuliere collectie⁾

links: prentbriefkaart uit

de jaren ’30.

⁽collectie p.pp vlaar benningbroek⁾
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rechts: in 1921 gaataa de jeugd

uit sijbekarspel een dorpen-

tocht maken. v.vvl.n.r.

marie jonker ldr., jan visser

czn., betje visser jdr.,

bruin visser jzn., schooljuf

blad, aard middelburg en

trien appel.

ze zien er wel waww taa anders dan

nu; geen snelle felgekleurde

schaataa spakken, maar eigenlijk

op z’n zondags met mantels en

pakken aan, hoeden en petten

op. betje visser jdr. draagt

zelfs een boa.

⁽foto particuliere collectie⁾

HET WEL EN WEE VAVV N EEN IJSCLULL B

Op maandag 13 november 1961 hielden de ijsverenigingen TATT P (ToTT t Aller Pret)

uit Sijbekarspel en IJTB (IJsclub en TrTT ainingsgroep Benningbg roek) een fuff sie-

vergadering in caféff Oudt te Sijbekarspel. Tien bestuursleden (vijf uit Benning-

broek en vijf uit Sijbekarspel) zouden de vereniging gaan leiden, onder vovv orzitter-

schap van S. Stapel. De vergadering besloot de naam IJTB aan te houden. Met die

fuff sievergadering begon een nieuwuu notulenboek dat de grondslag vovv rmt vovv or dit

artikel over het wel en wee van een dorpsijsclub, afgff ewisseld met interviewtjt es

anno 2006.

De contributie werd in de eerste vergadering vastgesteld op ƒ1,50 per persoon

van 18 jaar en ouder en ƒ1,50 vovv or een gezinskaart van vader, moeder en kinderen

onder de 16. Het bestuur haalde het geld persoonlijk bij de leden aan huis op,

‘ieder in zijn eigen buurt en iets verder’.

Binnen het bestuur werden ‘baancommissarissen’ aangesteld vovv or de Grote VaVV art,

de VeVV ken- en de Molensloot. Omdat deze laatste het meest centraal lag, zou hierop

eventuele wedstrijden worden gehouden. Die eerste winter van de ijsclub in

nieuwuu e samenstelling vevv rliep ideaal: er kon worden geschaatst. Op twtt eede kerstdag

om 10.00 uur in de morgen kwkk am het tienkoppige bestuur bijeen en diezelfdff e

middag om 14.00 uur werden er langebaanwnn edstrijden gehouden. De tamtam

werkte goed en snel in het dorp. De baan liep om het zogenaamde ‘eilandjd e’.

De jeugd schaatste vier keer het rondjd e, vovv lwassenen tien keer. De winnaar kreeg

een wisselbeker en er werden premies verreden.

De utott po ie van een landiji sbaan
Bij de oprichting van de IJsclub Benningbg roek in 1908 stond in de statuten

geschreven: De vererr enigi igg ngn beoogo tgg :tt A. HeHH t maken en onderhouden van iji sbanen.

B. HeHH t veiligi en ongn egg hinderdrr iji sverkeer.rr C. Bevordrr eringn van het wintett rvermaak.

D. Den tott estatt nd van het iji s opo enbaar maken. E. Doelmatitt gi egg werkversrr chafa fff iff ngn opo

het iji s.’ VoVV oral dat eerste punt heeftff het bestuur heel wat hoofdff brekens gekost.

De winter na de fuff sievergadering was die van 1962/1963. Een lange winter met

een lang ijsseizoen en onder andere een barre Elfsff tedentocht. (‘Enkele leden van

de ijsclub hebben de moed gehad mee te doen.



Ze zijn niet aan de fiff nish gekomen, maar het was een prestatie.’) Dat ijsseizoen

begon vovv or IJTB met de besprekingen over een mogelijke ijsbaan. Het is de eerste

keer dat dit onderwerp in de annalen ter sprake komt, maar nog lang niet de

laatste. Het verlangen naar een eigen ijsbaan loopt als een rode draad door het

bestaan van de club, maar op een of andere manier is het er nooit van gekomen.

In de jaren zestig werd bekeken welke percelen het meest geschikt waren vovv or

zo’n baan ‘qua ligging en nationale eisen van afmff etingen.’ Het land van C. Appel

te Benningbg roek kwkk am daarvovv or in aanmerking, maar Appel wilde zijn land niet

viji ftff ien jaar lang ter beschikking stellen. Andere mogeliji kheden werden besproken,

maar kwkk amen niet van de grond. Het inspireerde de club in april 1965 tot het

maken van een wagen met ijsbaan vovv or de KoKK ninginnedagoptocht.

IJI sJJ baan biji dorprr shuis ofo sps ortvtt eld
Er is nog geopperd een ijsbaan te maken op de plek waar het dorpshuis zou

komen, maar of er daadwdd erkelijk pogingen daartoe waren gedaan, valt niet op

te maken uit de notulen. Op de jaarvevv rgadering van 1967 vroeg Floor Rentenaar

naar mogelijkheden vovv or een ijsbaan op het stuk land dat de gemeente had

gekocht vovv or sportvtt elden. Rentenaar en Arie de Boer zouden het plan eens gaan

bekijken. Het leverde niets op, ‘omdat er andere sportvtt erenigingen zijn die nog

steeds niet het nut van een ijsbaan inzien’. In januari 1975 schreef de secretaris

de gemeente aan met het verzoek in plan Molenwnn ei II, ‘in de daarin te creëren

watermassa’ een ijsbaan te realiseren. Drie bestuursleden zouden erover praten

met B &W en twtt ee anderen zouden alle frff acties benaderen. Het lobbyen was in

die tijd dus al uitgevovv nden. Zij het zonder resultaat.

Supu erorr po timist Luchies
In de jaren tachtig werd er geprobeerd de inmiddels aangelegde bosvijver te

verbreden tot ijsbaan: ‘De burgemeester van Noorder-KoKK ggenland was zelfsff met

wethouder KuKK it en secretaris Bruin in het bosplan om ter plekke het project te

bekijken. Er werd zelfsff gepraat over een landijsbaan.’ KeKK nmerkend vovv or het

eeuwuu ige vevv rlangen naar een landiji sbaan waren ook de woorden die in 1985 werden

gesproken, toen AbAA Luchies 25 jaar bestuurslid was en werd benoemd tot Lid van

VeVV rdienste van het gewest. Floor Rentenaar zei toen: “De mensen zeggen wel eens

wat doen jullie eigenlijk in dat bestuur. Maar de dingen die erbij komen vragen

meer tijd dan het eigenlijke ijswerk. AbAA is een superoptimist en hoopt ooit eens

een landijsbaan te beleven.”

In 1992 gloort de hoop op het behalen van ‘ons hoogste doel, een landijsbaan’,

weer even op als de gemeente een manege gaat bouwuu en en de ijsclub vergeefsff

hoopt op gebruik van het anderhalve hectare grote buitenterrein in de winter-

maanden. VaVV naf die tijd is de hoop min of meer opgegeven, hoewel Pete Stiel in

1996 nog als vovv orzitter van het zwembadbestuur probeerde het gras bij het

zwembad af te dijken en onder water te laten lopen.

Schaatstt en met hindernissen
VoVV or de jeugd tot dertien jaar had de club per leeftff ijdscategorie schaatsen met

hindernissen bedacht. Elke categorie had zijn eigen hindernis, variërend van

halverwege de baan twtt ee vlaggetjt es in een stoof zetten, twtt ee stuiters zoeken in

grind of zaagsel, was aan de lijn hangen (vovv or meisjes), door een autoband

kruipen (jongens) tot de dubbele zes uit een dominospel halen of drie stuiters

in een flff es zien te wurmen.
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onder: charlotte admiraal

voor het eerst op schaataa sen

bij de wilgenrak.

⁽foto particuliere collectie⁾
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rechts: diploma linda admiraal

Het jeugdschaatsen had altijd genoeg belangstelling. In de vrijwel ijsloze winters

van eind jaren zeventig ontstond het idee in samenwnn erking met De Paddeploeg

een uitjt e naar de net gebouwuu de kunstijsbaan in Alkmaar te maken. Het werd een

jaarlijkse traditie. In 1984 is binnen IJTB een speciale jeugdcommissie opgericht

‘ter bevovv rdering van het jeugdschaatsen’. Met een groepje van zo’n viji ftff ien kinderen

trainde Jan van IJzerloo ‘belangeloos’ op de kunstiji sbaan in Alkmaar. Hiervovv or werd

subsidie aangevraagd en gekregen: ƒ150,-. De jeugd boekte flff inke vovv oruitgang in

snelheid en techniek. Er werd samengewerkt met een jeugdgroep uit Nibbixwxx oud

en in de kantine van de ijsclub daar werden jaarlijks de behaalde diploma’s en

certififf caten uitgereikt. Jaap Admiraal (die zich als bestuurslid en vovv orzitter in de

jaren negentig inzette vovv or de club en vovv oral het jeugdschaatsen) zegt daarover

nu: “WiWW j hadden acht kaarten vovv or de ijsbaan in Alkmaar op de zaterdagmorgen.

Tien lessen van oktober tot kerst. In ons dorp raakte ik die kaarten prima kwkk ijt.

Er ontstond zelfsff een wachtlijst van drie jaar. Op De Meent was geen ruimte vovv or

extxx ra schaatsuurtjt es, waarna het bestuur besloot vovv or snellere doorstroming te

zorgen door kinderen maximaal drie jaar mee te laten doen.”

Schaatstt TrTT arr iningn sgg Grorr epe KoKK go ggg egg nland
Eind jaren tachtig werd de STG (Schaats TrTT ainings Groep) KoKK ggenland opgericht

als een zelfsff tandige vereniging die het hele district Medemblik beslaat. Er kwkk am

een heuse bondstrainer, die met drie hulptrainers (onder wie Jan van IJzerloo en

Jellie Braan) de training verzorgde. Er werd zelfsff een driedaags schaatskamp

gehouden in Assen. En in de zomer werd er in de duinen getraind. Anno 2006

bestaat deze STG vovv or de jeugd nog steeds.

VeVV rder werktkk e de iji sclub samen met de basisschool. Admiraal: “In de jaren negentig

organiseerden we in samenwnn erking met De Kraaienboom een zogenaamde Elf-ff

stedentocht vovv or de jeugd. Ik had bordjd es gezaagd, geschuurd en op afrff asterpaaltjt es

gemonteerd, waarna de klas van meester Menno Haakma, groep 8, er de plaats-

namen van de elf Friese steden op zou schilderen. Maar na een dag was er nog

maar één bordjd e klaar. ToTT en heeftff Menno vovv lgens mij ‘s avaa ovv nds in zijn eentjt e alle

bordjd es afgff emaakt.”

Binnen het district Medemblik, waartoe de ijsclub hoorde, verdeelden de dorpen

onderling per winter waar de estafeff ttewedstrijden zouden worden gehouden, waar

het schoonrijden, de kortebaan- en de langebaanwnn edstrijden en het priksleeën.



ToTT m Rood had in de loop der jaren twtt ee priksleeën vovv or de club gemaakt en

Piet Stam beschikte over een derde. Daarnaast was er door alle dorpen heen een

dorpentocht, met in elk dorp de mogelijkheid op te stappen.

Altett rnatiefe prorr go rgg arr mma
‘WeWW hebben de afgff elopen winter weinig van de ijssport kunnen genieten, want

de ijsgoden zijn ons de laatste jaren minder goed gezind’. Zo begint menig jaar-

verslag. ‘Het is moeilijk om een jaarverslag van het doen en laten van een ijsclub

te maken als er geen ijswinter is. Dat was ook het afgff elopen jaar het geval.’

VaVV nwnn ege die kwkk akkelende winters zocht het bestuur alternatieven. Zo werd op

9 januari 1972 vovv or de eerste keer een cross- en trimloop georganiseerd.

Het fiff nanciële resultaat viel tegen. De inkomsten bedroegen namelijk ƒ 196,50

en de uitgavaa en vovv or bekers, medailles, taart, kaas en waardebonnen ƒ 346,96.

Daarop werd geopperd een cross of halve marathon in de herfsff t te houden in

samenwnn erking met bijvovv orbeeld atletiekvkk ereniging Hollandia in Hoorn. Jaap

Admiraal: “De gedachte was dat een halve marathon geld zou opleveren vanwnn ege

de inschrijving. Prijzen bietsten we bij de middenstand en de melkfaff ba riek: kaasjes,

worsten en dergelijke. Egmond is er uiteindelijk groot mee geworden, wij niet.”

ViVV er jaar later bedacht het bestuur weer iets nieuwuu s, een avaa ovv ndfiff etstocht in mei,

‘omdat het fiff etsen erg in is tegenwnn oordig’. Er was zoveel animo vovv or, dat het in

augustus van datzelfdff e jaar nog eens werd gedaan. ‘A‘ l was het dan fiff nancieel geen

succes, wij hebben als vereniging toch weer iets gedaan vovv or de gemeenschap.’

Een bezoek aan de kunstijsbaan in Alkmaar werd vanaf eind jaren zeventig ook

een alternatief vovv or een ijsloze winter. En de club hielp vanaf die tijd mee bij het

organiseren van de kermisloop en de crossloop op 30 april, georganiseerd door

de Oranjevereniging.

Elfl sff tett dentott cht
Begin jaren tachtig was het ledental ingezakt door kwkk akkelende winters. Dat ver-

anderde toen in 1985 na 22 jaar weer een Elfsff tedentocht werd gereden, waaraan

ook vijf leden van de ijsclub deelnamen. ‘En alle vijf reden ze hem uit’. Die strenge

winter, het succesvovv lle jeugdschaatsen in Alkmaar én een deur aan deur leden-

werfaff ctie zorgden vovv or een toename van het ledental naar 150 én 35 donateurs.

Eind jaren tachtig nodigde sportvtt ereniging DESS de ijsclub uit toe te treden tot

22

links: priksleewedstrijden op

de bosvijver in de jaren ’80

⁽foto particuliere collectie⁾

onder: in 1986 deed jaap hartog

aan de elfstedentocht mee.

⁽foto particuliere collectie⁾
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rechts: diplomaschaataa sen

op de molensloot in december

1985. links statt ataa jan vavv n ijzer-

loo en rechts op klompen

piet statt m. aan statt rt

inger de boer.

⁽foto particuliere collectie⁾

deze club, omdat beide clubs aan duursport doen. Er leefdff e bij IJTB wat angst dat

het positieve saldo dan snel op zou zijn en dat er donateurs weg zouden lopen.

Het bestuur hield de zaak af,ff hoewel er hevig over werd gediscussieerd. ‘Je moet

als vereniging elkaar helpen en gezamenlijk strijden vovv or betere accommodatie

en wellicht een baan’, vovv nden enkele leden.

Lid van VeVV rdrr ienstett
ToTT t de bestuursleden van het eerste uur behoorden onder anderen: C. Klavaa er,

A.J. de Boer, C. Roskam, S. Stapel, P.PP Bart, A. Luchies en P.PP Reus. Op de gewesteliji ke

vergadering van de KNSB in het seizoen ’71/’72 werd Piet Bart benoemd tot Lid

van VeVV rdienste waarvovv or hij een Zilveren Schaats opgespeld kreeg. In 1985 viel

AbAA Luchies die eer ten deel en in 1991 Piet Stam: ‘WeWW kennen Piet vovv oral op

klompen als vlaggenist en organisator van wedstrijden.’ Floor Rentenaar was

21 jaar actief bestuurslid en werd tot erelid van de club benoemd. ‘Floor houdt

niet van die poespas, maar hij bedankt evengoed’.

De eerste vrouwuu in het bestuur was mevrouwuu Grietjt e Donker-Klavaa er, die in 1980

aantrad. Later kwkk amen er meer vrouwuu en bij: ToTT os Vlaar-Smit, Alie van het Dorp,

Ineke Aayaa ,yy Margreet Kistemaker, Nel Sijne. Andere bestuurders waren Imgard

Hayaa ema, Jaap Hartog, Sjaak Mulder, WiWW llem de Boer en ToTT m Rood.

HeHH t einde van de club?
Het notulenboek is vovv l na de jaarvevv rgadering van 1995. De ijsclub bestaat nog

steeds. Zij het sluimerend. Na het aftff reden van Jaap Admiraal en het overlijden

van Piet Stam is Cees Stins vovv orzitter geworden en Harry VrVV ieze secretaris.

Harry VrVV ieze: “WiWW e weww et gaan wiji na de fuff sie van de gemeenten Noorder-

KoKK ggenland,WoWW gnum en Medemblik wel als vereniging fuff seren met de ijsclub

van Nibbixwxx oud. Die vereniging heeftff tenminste een eigen ijsbaan, hoewel de

onlangs geopende kunstijsbaan in Hoorn misschien ook vovv or nieuwuu leven in de

ijsclub kan zorgen.”

lidy deutekom
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Schenkingn egg n M.MM de Leeuw,ww Benningn bgg rorr ek 2004
1 glis ( oude schaats), edelhertbt ot

2 17e eeuwu s kannetjt e, zgn. steengoed

3 17e eeuwu s steelpannetjt e

4 benen heftff van een steek-of slagwgg apen

5 17e eeuwuu se pispot (stuk ) opschriftff in slib kom te bed

6 17e eeuwu s kannetjt e zgn. steengoed

7 17e eeuwu s kannetjt e zgn. steengoed

8 gatendeksel( gebruik onbekend)

9 boerengereedschap vovv or het aderlaten

10 aardenwnn erken schotelfrff agment 17e eeuwuu s, ( met tulp in slib)

11 17e en 18e eeuwu se tegelfrff agmenten ( 2 1/2 tegeltjt e)

12 4 zalfpff otjt es 17e en 18e eeuwuu

13 2 stremselpotjt es

14 1 brandewijnpotjt e (?)

15 grotere vaas of flff es(?)

16 mammoetkies opgevist bij goeree

17 3 lepels waarvan 2 van tin

18 2 oude brilletjt es in kokers

19 diverse pijpenkoppen

20 10 spinsteentjt es ( 16e en 17e eeuwuu )

21 3 belastingplaatjt es rijwielen 1927, 1934/1935 en 1938/1939

22 diverse foff ssielen (Frankrijk)

23 5 oude munten, gespen, vierkante spijker, knikkers, kogels, sleutels, kraantjt es

24 tegeltjt es

Boeken:

- Geschiedenis van de twtt eede wereldoorlog delen 1 t/m 7

- Dit land boven het IJ 2 delen - J. Schilstra

- Getekend land - Herman Lambooy

- VeVV rleden land - H.F. Bloemers e.a

- AtAA las van de Antieke wereld - A.A.M. van der Heyde

- Satelliet Beeld AtAA las van Nederland ( uitg.Robas)

- Speurtocht naar onze vovv orouders - G.D. van der Heide

- Op zoek naar de eerste mens - Herbert WeWW ndt

- De Nederlanders en hun landschap - J. WiWW llems

- Oorlogsdocumenten en verdere oude geschriftff en

Schenkingn egg n G. NiNN naber -HuHH yu gyy egg ns,s Siji bekarsrr ps el 20050
- WeWW stfrff ies vovv lkslied ( incl.muziek) - D. Pijper

- De Speelwagen - 4e jaargang (1949) nrs. 1 t/m 12

- De Speelwagen - 7e jaargang (1954) nrs. 7 en 9

- De Speelwagen - 8e jaargang (1953 ) nrs. 1, 6 en 7

- De Speelwagen - 9e jaargang (1954) nrs. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 en 10

- De Speelwagen - 10e jaargang (1955) nrs. 1 t/m 10

- WeWW st-Friesland Oud en Nieuwuu / Jaarboek WeWW stfrff ies Genootschap:

de jaren ; 1946- 1951, 1953 t/m 1990 en 2000

- Noord-Holland, maandblad over de provincie Noord-Holland (nrs. 0 t/m 8)

- Skroivendevovv rt 48 stuks tussen 1988 en 2004

⁽foto conny stolk- vavv n veen⁾

⁽foto conny stolk- vavv n veen⁾
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⁽foto conny stolk- vavv n veen⁾

- Ach Lievev Tijd, 19 nummers, index ontbt reekt

- KwKK artaalblad CBG jaargang1,nr. 2, jaargang 2, nr. 2 en 3, jaargang 5, nr. 4,

jaargang 9 nr. 3 en 4

- Opgravaa ingsbulletin v/d gem.Archeologische Dienst Hoorn , nr.1. maart 2002

- KeKK nt u ze nog… die van Sijbekarspel en Benningbg roek delen 1 en 2

- Statuten en huishoudelijk reglement Historisch Genootschap

OudWeWW st-Friesland, 1924

- WeWW st-Friese boerenbruiloftff en foff lkloristische optocht Opmeer 02-08-1953

- Programmaba oekjk e 25ste WeWW stfrff iezendag te Schagen 26-07-1950

- Programma Zangersfeff est 19-05-1974 + krantenknipsel

mevr. T. VeVV rhoef-ff van Rijn, WoWW gnum

- Foto 50 jarig huwuu elijksfeff est

faff . Chattellon met buren - mevr. A. Rentenaar-Timmerman,

WoWW gnum 2005

- 3 foff to’s en 1 ansichtkaart - mevr. R Meurs-Spijker,

Opperdoes 2005

- 2 oude foff to’s dorpsgezicht en pastorie - dhr. Klaas Lageveen, AbAA bekerk 2006

- 3 oude foff to’s - dhr. R. Bijpost, Middenmeer 2006

- 5 vitrinekasten - WeWW stfrff ies Museum, Hoorn 2006

- Archief Basisschool “de Kraaienboom” - mevr. A. ApAA pel-Spruit, Benningbg roek

Boeken van de schrijfsff ter Jannetjt e ViV sser-Roosendaal:

- De lage hoek 1943

- TeTT rwijl de schepen wachten 1949

- De enkele daad 1951

- Het zout der liefdff e 1959

- De Swanenplaats 1960

- Buiten de rooilijn 1962

- De hertenkop

en andere verhalen 1966

- Bij nader inzien 1966

- WiWW e wind zaait 1967

- De slotsom 1968

Zes omnibussen:

- Het een of het ander

- In de storm

- Beloftff e

- Kloin pittichie - A.C. ter Horst-Hoekstra

- No ja mekind, zo wazze nou die WeWW st-Friezen - Maria Lucieer- Frankenhout-WiWW t

- Alles op z’n tijd 1969

- Zomaar een vrouwuu 1970

- Er was eens 1971

- En toch 1972

- De erfeff nis 1973

- Het molenpad 1975

- De laatste snaar 1977

- Een verloren droom 1979

- WaWW t altijd blijftff 1981

- De onderste steen 1983

- Het derde geslacht 1985

- De wachter

- Eerst ik

- In ’t laatste kwkk artier
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LEDENLIJST
NaNN am InII itialen Aanhefe WoWW onpn laatstt
Aayaa N. Fam. Sijbekarspel
Admiraal J. Fam. Benningbg roek
Appel A. Dhr. Benningbg roek
Back - de VrVV ies G. Mevr. Baarn
Bakker R. Dhr. Alkmaar
Bakker P.PP Dhr. Sijbekarspel
Bakker J. en M. Fam. Sijbekarspel
Bakker Jr. J. Dhr. Sijbekarspel
Bakker-Helder C. en A. Fam. Benningbg roek
Bart P.PP Dhr. Benningbg roek
Bart-Mayaa A. Mevr. WoWW gnum
Beets-Moeyes M. Mevr. Grootebroek
Besseling W.WW Dhr. Sijbekarspel
Beunder R. en C. Fam. Benningbg roek
Bijpost R. Dhr. Middenmeer
Blankendaal - Vlaar J.C. Fam. Benningbg roek
Bontekoning B. en G. Fam. Benningbg roek
Bontekoning P.PP en G. Fam. Sijbekarspel
Bontekoning J. en A. Fam. Sijbekarspel
Bontekoning P.PP Dhr. Bovenkarspel
Bontekoning-Beemster S. en A. Fam. Benningbg roek
Boon P.PP Dhr. Benningbg roek
Boon-Smit M. en B. Fam. Sijbekarspel
Bos C.J. Mevr. AvAA enhorn
Bos J.G. Fam. Amsterdam
Bouman C. Dhr. Medemblik
Bras G. Dhr. Benningbg roek
Bregman P.PP en L. Fam. Benningbg roek
Brink-Nes I. Mevr. Nibbixwxx oud
Bruinink-Oudt N. Mevr. Hoorn
Cardozo M. Fam. Kansas City 66213 USA
Commandeur R. Mevr. Midwdd oud
Dam J. en M. Fam. Benningbg roek
de Boer A.J. Dhr. Sijbekarspel
De Boer A. Dhr. Benningbg roek
de Graaf J. en G. Fam. Hoogwgg oud
de Haas-Bouman A. Mevr. Hoogkarspel
de Leeuwuu M.J. Fam. Benningbg roek
de VrVV ies I. Mevr. Hilversum
Dekker B. en J. Fam. Benningbg roek
Dekker J.C. Fam. Benningbg roek
Dekker-KoKK ster M. Mevr. WoWW gnum
den Heijer R. Fam. Benningbg roek
Futselaar L. Dhr. Benningbg roek
Gerssen H. en E. Fam. Benningbg roek
Godfrff iedt-WaWW gemaker E. en M. Fam. Sijbekarspel
Goedhart R. en J. Fam. Sijbekarspel
Gorter-Bouw A. Mevr. Benningbg roek
Groen R. Mevr. Hoorn
Haakma M.S. Dhr. Benningbg roek
Haakma E. Mevr. Medemblik
Haakma S. Dhr. Sijbekarspel
Hagedoorn R. Fam. Sijbekarspel
Hakvkk ovv ort-Bakker B. Mevr. WiWW eringerwaard
Hartog G. Dhr. Benningbg roek
Hartog J. en L. Fam. Benningbg roek
Hartog-WeWW eder G.E. Mevr. WoWW gnum
Helder F. Dhr. Sijbekarspel
Helder K. Dhr. Sijbekarspel
Horstman N. Mevr. Sijbekarspel
Houthuesen - Hulshoffff J. en R.M. Fam. Sijbekarspel
Jongma T.D. Dhr. Sijbekarspel
Jonker N. Mevr. Sijbekarspel
Jonker C. en A. Fam. Sijbekarspel
Jonker-de VoVV s J. Mevr. Sijbekarspel
Kistemaker-Mus M. Mevr. Sijbekarspel
Klavaa er L. Dhr. Sijbekarspel
Klavaa er J. Dhr. Midwdd oud
Klomp E. Mevr. Sijbekarspel
KoKK eman K. Dhr. Enkhuizen
KoKK ning K. Dhr. Benningbg roek
KoKK oij A. Dhr. Sijbekarspel
KoKK ol A.W.WW Dhr. Nibbixwxx oud
KoKK ol K.J Dhr. Midwdd oud
KoKK ol J.W.WW Dhr. Benningbg roek
KoKK ol M. en R. Fam. Sijbekarspel
KoKK ol C. Dhr. Benningbg roek
KoKK opmans W.WWH. Fam. Sijbekarspel
KoKK opmans-Moeijes T. Mevr. Sijbekarspel
KuKK ip-Stam C. en J. Fam. Sijbekarspel
KuKK per R. en W.WW Fam. Sijbekarspel

boven: drie moiden uit

sijbekarspel met fietsen,

v.vvl.n.r. reinout scheer,

ma baas, meintje clayaa .yy
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Linders L. Mevr. Sijbekarspel
Lobatto-Cardozo B. Mevr. Uithoorn
Luurtsema / van Stralen R. en J. Fam. Benningbg roek
Mantel-ViVV sser G. Mevr. Sijbekarspel
Mekkering P.PP Dhr. Benningbg roek
Mes B. en R. Fam. Sijbekarspel
Mijdam-Oudt B. en M. Fam. Hoorn
Moeijes B. Dhr. Benningbg roek
Molenaar W.WW Fam. Sijbekarspel
Nieuwuu eboer R. en Y.YY Fam. Sijbekarspel
Nieuwuu enhuizen C. Fam. Benningbg roek
Op den KeKK lder A. Mevr. Benningbg roek
Op den KeKK lder R. Fam. Benningbg roek
Otten J. Dhr. Benningbg roek
Oudt E. en L. Fam. Sijbekarspel
Oudt C.S. en A. Fam. Benningbg roek
Oudt S.C. en N. Fam. Sijbekarspel
Peper B. Dhr. Sijbekarspel
Polsma T. Mevr. Zandvovv ort
Polsma N. Mevr. Hoorn
Posch P.PP en G. Fam. Sijbekarspel
Posch K. Dhr. Sijbekarspel
Posch-Sluis J. en M. Fam. Sijbekarspel
Raa C Fam. 03530 La Nucia Spanje
Ravaa ensbergen R. en H. Fam. Sijbekarspel
Rentenaar B. Dhr. Alkmaar
Rentenaar-Timmerman A. Mevr. WoWW gnum
Reus C. en T. Fam. Sijbekarspel
Rood D. en T. Fam. Benningbg roek
Sasburg en Polsma P.PP en H. Fam. Midwdd oud
Schagen C. Dhr. Benningbg roek
Scheer G. Mevr. Benningbg roek
Schermer-Kistemaker J. Mevr. Medemblik
Schipper J.J. Dhr. Sijbekarspel
Scholten P.PP en M. Fam. Sijbekarspel
Schut J. en H. Fam. Sijbekarspel
Sjerps M. Mevr. Hoorn
Slagter A. en P.PP Fam. Benningbg roek
Slagter v.vv d. Busse M. Mevr. Hoogwgg oud
Spil S.M. Dhr. Sijbekarspel
Spruit B. en A. Fam. Benningbg roek
Spruit J.D.J. Fam. Medemblik
Spruit-Ros L. Mevr. Benningbg roek
Stapel-Steinfoff rt J. en C. Fam. Sijbekarspel
Stins C. en M. Fam. Benningbg roek
Stolk H. en C. Fam. Benningbg roek
Stompedissel-Rentenaar T. Mevr. Harlingen
Thibaudier F. Mevr. Sijbekarspel
Timmerman C. en M. Fam. WoWW gnum
Timmerman P.PP Fam. Benningbg roek
VaVV n Deelen H. Dhr. Enkhuizen
van den Ordel W.WWJ. Fam. Benningbg roek
van Diepen T. en A. Fam. Sijbekarspel
van Etten P.PP Dhr. Nibbixwxx oud
van IJzerloo J. en L. Fam. Benningbg roek
VaVV n Os A. en E. Fam. Sijbekarspel
van Riesen-Rentenaar A. Mevr. Hoogkarspel
van VeVV en-Balk W.WW Mevr. Sijbekarspel
VeVV rhart W.WW Dhr. Sijbekarspel
VeVV rhoef - van Rijn A. en T. Fam. WoWW gnum
ViVV s H. Dhr. Driebergen
ViVV sser J. Dhr. Benningbg roek
ViVV sser H. Fam. Sijbekarspel
Vlaar M. en N. Fam. Benningbg roek
Vlaar G. Dhr. Benningbg roek
Vlaar H. en T. Fam. Sijbekarspel
Vlaar K. Dhr. Benningbg roek
Vlaar J. en E. Fam. Benningbg roek
Vlaar D. Dhr. Benningbg roek
Vlaar S.J. Fam. Benningbg roek
Vlaar-Oudeman N.G. en A. Fam. Benningbg roek
Vlaar-Smit P.PP en R. Fam. Benningbg roek
Vlaar-WaWW genaar W.WW en K. Fam. Benningbg roek
Vlaar-WeWW nker C.M. Mevr. Benningbg roek
Vlasblom V.VV en E. Fam. Benningbg roek
VoVV s M. Dhr. Benningbg roek
VrVV iend W.WWJ. Dhr. Obdam
VrVV iend N. Dhr. Benningbg roek
VrVV ieze H. Dhr. Sijbekarspel
WaWW gemaker K. en K. Fam. Sijbekarspel
WeWW sterveld C.G. Fam. Benningbg roek
WiWW jtman K. en A. Fam. Benningbg roek
Zandvliet P.PP en M. Fam. Sijbekarspel
ZwZZ agerman-Moeijes M. Mevr. Hensbroek

onder: leerlingen vavv n de

lagere school uit benningbroek

rond 1915 met juf vavv n wijk.
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EEN BUUR MET GEVOVV EL VOVV OR CULTLL UUR

ToTT eval of niet, uit Benningbg roek komen maar liefsff t drie dorpsbewoners die deeluit

maakten van het eerste bestuur van het WeWW stfrff ies Genootschap. Het waren ook

nogeens buren van elkaar. Zo had je eigenlijk al een kleine historische vereniging

in de 19e eeuwuu in het dorp met mensen die het noodzakelijk vovv nden verdwdd ijnende

WeWW st-Friese gewoonten te verzamelen en vovv or het nageslacht te bewaren.

Een initiatief dat ruim 100 jaar later is opgepakt door onze historische vereniging.

Op 6 augustus 1924 werd in hotel, caféff , restaurant De Roskam in Hoorn het

Historisch Genootschap OudWeWW st-Friesland uiteindelijk opgericht. Doel was het

‘in eere houden en het beoefeff nen van alles wat op de geschiedenis vanWeWW st-Friesland

betrekking heeftff ’. Het bestuur bestond uit 8 mannen en een vrouwuu . Oud-Benning-

broeker dokter G.C. van Balen Blanken (1852-1939) werd vovv orzitter. Hij was

geboren in het witte doktershuisje. Zijn vader (1827-1903) was dokter in

Benningbg roek en omstreken. Met paard en koets bezocht hij zijn patiënten thuis.

Zoon Gerard Cornelis vestigde zich als dokter in Spanbroek in 1880. In zijn vrije

tijd had hij het ‘hartstikke’ druk. Het schrijven van toneelstukjk es, gedichten en

artikelen, maar ook lezingen en vovv ordrachten deed hij met plezier. Als vovv orzitter

van het Genootschap was hij ook hoofdff -redacteur van de bundel geworden.

De geschiedenis en het dialect van WeWW st-Friesland waren zijn grote liefdff e. Of hij

zich had laten inspireren door zijn ouders, vertelt de historie niet. Ik neem aan

van wel. Zijn vader die rond 1850 ‘dokterde’ in Benningbg roek heeftff vast en zeker

contact gehad met buurman Pieter Portegijs (1828-1887), die naast veehouder

ook polderbestuurder en kerkmeester was. Zoon Jacob Portegijs (1876-1944) trad

in de vovv etsporen van z’n vader. Naast gemeentebestuurder had hij een grote

belangstelling vovv or de historie van WeWW st-Friesland. Hij verzamelde tal van

geschriftff en, kronieken en boeken over de regio. Op de zolder van zijn boerderij

had hij zelfsff een ‘museum’ ingericht met een bibliotheek en allerlei vovv orwerpen

van historische en/of foff lkloristische waarde. Het is niet ondenkbkk aar dat de vader

en zoon VaVV n Balen Blanken elkaar nog hebben gesproken over de faff milie Portegijs

en dat Jacob vervovv lgens is gevraagd om bestuurslid te worden van het WeWW stfrff ies

Genootschap. De enige vrouwuu in het bestuur was dus ook een Benningbg roeker,

namelijk Marijtjt e Molen (1872-1955), getrouwu d met Jan Buishand. In de jaren

’20 en ’30 was hij tuinder, frff uit- en bollenkwkk eker in Benningbg roek, naderhand is

de tuin overgenomen door Frans Feld. Naast haar hulp in de tuin, was zij ook

actief in de Theosofiff sche beweging, de vereniging vovv or vrouwuu enkiesrecht,

gemeenteraadslid vovv or de ‘VrVV ijheidsbond’, nu beter bekend als VVD en hield

Marijtjt e zich bezig met drankbkk estriji ding. KoKK rtom een vrouwuu met een bijzonder

brede ontwtt ikkeling. Met gevovv el vovv or tradities, verscheen zij op vergaderingen

altijd met ‘kap en dek’. Dat kon de kersverse vovv orzitter van het genootschap

natuurlijk wel waarderen. Jarenlang verzorgde zij wekelijks stukjk es tekst in het

WeWW st-Fries in de toenmalige Hoornsche Courant onder het pseudoniem ‘Maroitjt e

uit Benningbg roek’. In het WeWW stfrff ies Museum hangt nog altijd een portret van

haar, geschilderd door bekende Hoornse tekenleraar Johan KeKK rkmeijer.

peter sasburg, m.m.v.vv gre’ mantel-visser, sijbekarspel

Brorr nnen
Stichting WeWW stfrff iese Families, september 1999

Ach Lieve Tijd WeWW st-Friesland, Uitgeverij WaWW anders

boven: foto gerard cornelis

vavv n balen blanken.

boven: foto jacob portegijs.

boven: foto marijtje molen.




