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Beste leden en andere lezers,

Wij zijn als bestuur van onze vereniging 'puur bloid'. Door onze activiteiten en

de nieuwe dorpsfilm/documentaire over de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek

is onze vereniging bekroond met een prijs! Op zaterdag 20 oktober jongstleden

hebben we op de ‘Hollanddag’ van de Historische Vereniging Holland in

Leimuiden een zogeheten aanmoedigingsprijs gekregen. Die vereniging, actief in

Noord-en Zuid-Holland, stelt zich ten doel de kennis van en de belangstelling van

Holland onder een breed publiek te bevorderen. Ruim 240 historische verenigingen

in deze twee provincies waren uitgenodigd om mee te dingen naar een speciale

Holland-prijs (die ging naar de Stichting Oud Leimuiden-Rijnsaterwoude) en een

aanmoedigingsprijs voor een nog jonge actieve historische vereniging.

Dat zijn wij dus!

Ik citeer het juryrapport:

Deze vereniging bestaat nog maar drie jaar. Desondanks groeit het aantal leden snel.

Dat is te danken aan de vele initiatieven en de speelsheid waarmee deze worden

gepresenteerd. Zo is er al een documentaire op dvd, “Lijnen door de tijd” met 

dorpsverhalen en persoonlijke geschiedenissen. Ook kent de vereniging jaarlijks een

prijs toe aan iemand die zich voor de gemeenschap heeft ingezet. Op geregelde basis

wordt samengewerkt met historische verenigingen in de omgeving van de gemeente."

Onze kersverse nieuwe burgemeester Theo van Eijk, was aanwezig om de prijs 

door middel van een oorkonde aan ons uit te reiken. Het aan deze prijs

verbonden geldbedrag van € 200,-  zullen wij gebruiken voor de

inrichting van een expositieruimte in de consistoriekamer van het

Witte Kerkje in Benningbroek.

Dankzij het bestuur van de kerk in

Benningbroek mogen wij vitrines plaatsen

in de consistoriekamer, geschonken

door het Westfries Museum.
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omslag: alle spelers, speelsters

en regisseur van toneelvereni-

ging aurora in sijbekarspel 

bijeen voor een groepsportret

ter gelegenheid van het 

100-jarig bestaan van de 

vereniging in 1971. 

staand, vlnr kees wijdenes,

cees stapel, leny oudt-hottentot,

dick mekkering, emmy stapel-dik,

gerdina bontekoning-clay,

annie kistemaker-van vliet,

jan geel  en regisseur

b. radecker. zittend, vlnr tiny

vlaar-irgolitz, siem stapel,

annie mul-visser, dirk koning,

frida otten-otter,

annie kooy-woudwijk
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Ze worden ingericht met archeologische voorwerpen, 70 jaar plattelandsvrouwen

en verdwenen middenstand en één door de kerk.

Op vrijdag 23 november is onze eerste tentoonstelling feestelijk geopend door

Margje Jonker. Deze Kroniek 2007 is op dezelfde dag verschenen. Het eerste 

exemplaar werd aangeboden aan Simon Bontekoning, na afloop van een gezellige

West-Friese broodmaaltijd in café De Roode Leeuw en staat weer vol met unieke

verhalen, die je meenemen langs ‘lijnen door de tijd’ in onze dorpen.

Het ‘skouwerkloppie’ was dit jaar voor Yvon Nieuweboer-Oudt voor haar

activiteiten op cultureel en sociaal gebied.

Twee van onze leden zijn afgelopen jaar overleden, namelijk Klaas Slagter en

Liset Spruit. Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden.

Het was voor ons bestuur een druk en opmerkelijk jaar.

Heel blij zijn wij met ons nieuwe bestuurslid Annie Vlaar-Oudeman.

Annie heeft veel bestuurlijke ervaring en haar inzet kunnen we goed gebruiken.

Voor 2008 zijn nieuwe plannen in voorbereiding en proberen we voor u weer een

aantrekkelijk programma samen te stellen.

Ik wens u veel leesplezier met de Kroniek 2007.

Lou Klaver, voorzitter

PS: Kent u zelf nog een leuk verhaal of bijzondere gebeurtenis uit Benningbroek

of Sijbekarspel? Laat het ons weten! Misschien kunnen we het gebruiken in onze

volgende kroniek.t

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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boven: pieter tuinman 

‘onderwijzer der jeugd’ zoals

hij zichzelf noemde, rond 1900

op het lagere schooltje van

benningbroek. hij woonde 

met z’n vrouw trijntje waar 

nu de nieuwe woning van piet

alkema staat.

DE KRAAIENBOOM ALS SAMENWERKINGSSCHOOL

Een samenwerkingsschool is een algemeen toegankelijke school, waar openbaar

en bijzonder onderwijs samenwerken. In 2006 telde Nederland slechts 55 samen-

werkingsscholen voor primair en voortgezet onderwijs. De meeste van deze scho-

len zijn ontstaan op het platteland, doordat scholen van verschillende grondslag

vaak te klein waren om zelfstandig voort te bestaan. De Kraaienboom is daar geen

uitzondering op. Wel is het uniek te noemen dat het idee van een samenwerkings-

school in onze kern Benningbroek/Sijbekarspel al is gerealiseerd vanaf 1974. Door

bewegingen vanuit de bevolking en de mogelijkheden die de gemeentewet bood,

is het hier gelukt om de omstandigheden zo te krijgen dat alle kinderen naar

dezelfde school konden gaan.

Pas op 14 maart 2006 stemde de Eerste Kamer in met een wijziging van de grond-

wet om de samenwerkingsschool wettelijk mogelijk te maken. Dit proces startte 

in 2001, op initiatief van het toenmalige kabinet.

Uit angst voor aantasting van het stelsel van openbaar en bijzonder onderwijs,

kan de instelling van een samenwerkingsschool alleen aan de orde zijn als een

bestaande openbare of bijzondere school opgeheven dreigt te worden. Dus niet 

als nieuw initiatief. Het stichten van een samenwerkingsschool in een nieuwe wijk

bijvoorbeeld, is niet mogelijk.

Dat wetgevers traag reageren op ontwikkelingen in de maatschappij blijkt wel.

De samenwerkingsschool in Benningbroek/Sijbekarspel is namelijk sinds 1999

formeel alweer overgegaan in openbaar onderwijs. De missie om één vorm van

basisonderwijs te realiseren en de mogelijkheid te bieden om onderwijs te

verzorgen voor alle kinderen van het dorp, was toen gerealiseerd.

De bestuurscommissie die door een mogelijkheid in de gemeentewet die taak 

had, is toen opgeheven, omdat het onderwijs inhoudelijk ruimte bood aan alle

gezindten.

Stukje geschiedenis
Het was ergens eind jaren zestig toen in Sijbekarspel een kleine openbare school

functioneerde. De huidige locatie van het atelier van Leentje Linders. De school

met onderwijzerswoning was daar gebouwd in 1873. In Benningbroek aan het

Kerkelaantje functioneerde ook een kleine openbare school: het onderkomen van

Vincent en Els Vlasblom (tot november 2007). Deze school met onderwijzers-

woning was gebouwd in 1862.

De parochie van De Weere had voornemens om naast de Petruskerk aan de 

Dr. de Vriesstraat een dependance van de Canisiusschool te bouwen.

Verder smeedden veel dorpsgemeenschappen in West-Friesland plannen om uit 

te breiden en de overloop van de randstad op te vangen. Nieuwbouwwijken

kwamen zo tot stand. Molenwei I en II stonden op het punt om gerealiseerd te

worden. Deze vier zaken bij elkaar zorgden voor veel veranderingen in onze kern.

De twee scholen in Sijbekarspel en Benningbroek waren eigenlijk te klein om

alleen verder te gaan. De gemeenteraad besloot in 1970 de school in Sijbekarspel

te sluiten en de kinderen naar de school in Benningbroek te laten gaan. Kinderen

van katholieke afkomst konden ook in De Weere terecht of in Nibbixwoud. Dat

gebeurde ook, hoewel steeds meer mensen besloten om hun kinderen in

Benningbroek of Sijbekarspel op school te laten gaan.
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De parochie in De Weere meende dat ook de kinderen in Sijbekarspel/

Benningbroek betere gelegenheid moesten krijgen om naar een katholieke 

school te kunnen gaan.

Er waren bouwplannen gemaakt voor een dependance van de Canisiusschool

naast de Petruskerk. Echter, op het moment dat deze plannen zouden worden 

uitgevoerd, staken enkele dorpelingen de koppen bij elkaar om te proberen dit

tegen te gaan. Wéér een school in onze kern erbij, zou namelijk ook kunnen

betekenen dat er weer een noodlijdende school zou kunnen ontstaan. Of misschien

dat alle twee de scholen wel noodlijdend zouden worden, als meerdere ouders

zouden besluiten hun kinderen van de gefuseerde school in Benningbroek te

halen en naar de katholieke dependance te laten gaan.

Het was nog maar de vraag of er voldoende kinderen uit de nieuwbouw zouden

komen om de twee scholen tot een gezonde grootte te laten groeien.

Waarheen met het onderwijs? 
Met deze vragen in het achterhoofd fietste op een zondagochtend Klaas Kool 

door het dorp en ontmoette, al of niet toevallig, Nic Vlaar voor zijn huis

(de Cunerahoeve), die met dezelfde vragen zat. Hangend over het tuinhek 

tontspon zich daar een gesprek over waar het in het dorp met het onderwijs naar

toe moest. Was het wel zo verstandig om elke gezindheid zijn eigen school te laten

onderhouden? Alle twee wisten ze maar al te goed welke strijd er soms (geweest)

was tussen kinderen van verschillende scholen. Denkend aan hun eigen verleden,

realiseerden ze zich dat het niet tot eensgezindheid leidde om de kinderen naar

verschillende scholen te laten gaan. Bovendien was de tijd dat ieder geloof zijn

eigen bakker, kruidenier, smid of timmerman had aan het verdwijnen.

Misschien wel vooral ingegeven door economische motieven, maar toch.

links: klaas kool, nic vlaar,

willem langereis en wil van

stelten delen fruit aan de

schoolkinderen ter gelegen-

heid van de feestelijke opening

van de school in 1974.

gezond snoepen was toen

al actueel.

(foto jaap gorter)
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Het zorgde er wel meer voor dat er één gemeenschap aan het ontstaan was in

plaats van twee naast elkaar bestaande. De nieuwkomers in de ‘nieuwbouw’ zouden

misschien wel een derde groep vormen binnen onze kern en het was dus zeker

zaak om als autochtonen samen te werken om de eigen identiteit van het dorp 

te behouden. Toen ook nog bleek dat de noodlokalen, die al klaar lagen om 

opgebouwd te worden, niet aan de eisen voldeden, was de gedachte snel geborenvv

om met elkaar te zorgen dat er één school zou komen in het dorp, maar dan wel

voor iedereen. Zowel Nic Vlaar als Klaas Kool hadden invloed genoeg om hun

achterban in die gedachte mee te krijgen.

School voor iedereen
Dat dit initiatief niet zo maar gerealiseerd werd, lijkt logisch. Er moest voor

gezorgd worden dat iedere gezindte zich thuis zou voelen op deze school voor

iedereen. Bovendien was er eigenlijk geen wettelijke mogelijkheid om één school

voor elkaar te krijgen. Er werden inspraakavonden gehouden onder leiding van

Jaap Gorter. De gemeenteraad met wethouder Siep Haakma voorop, spande zich

in om ook een nieuwe locatie te vinden, zodat 'nieuwbouw', katholiek en niet-

katholiek met elkaar samen goed onderwijs zouden kunnen krijgen, waarbij

men respect zou hebben voor elkaar en van elkaar zou kunnen leren.

Er zijn veel discussiebijeenkomsten geweest in het gemeentehuis van Sijbekarspel.

Jan Linders droeg ideeën aan over hoe het onderwijs er inhoudelijk uit zou kunnen

zien. Pastor Van Liempt uit De Weere zorgde voor de communicatie met de

achterban en het draagvlak bij de katholieke gemeenschap. Jan en Leentje Linders

kwamen in 1971 in de opgeheven school van Sijbekarspel wonen. Jan werkte eerst

als meester in het schooltje van Benningbroek en al snel werd hij daar hoofd toen

meester Dijkstra ziek was geworden. De lagere school werd in 1974 gesloten.

Uiteindelijk resulteerde het intensieve overleg in 1974 in de opening van een

nieuw gebouw aan De Kreek in Benningbroek, met de naam De Kraaienboom.

De naam verwijst naar het gemeentewapen van Sijbekarspel en staat voor eenheid

van de bevolking. De drie kraaien in dit wapen zag men als symbool voor de

verschillende gezindten. “Vogels van verschillende pluimage”, zoals dat bij de 

opening werd genoemd en uitgebeeld, zaten toch maar mooi met elkaar in één

boom. Er zijn in dat jaar kinderen van de school in De Weere en van de school in

Nibbixwoud overgegaan naar de nieuwe school voor iedereen.

Jan Linders werd het eerste hoofd van de school. Later heette dat directeur.

De school was gerealiseerd en daarna aangestuurd door een bestuurscommissie,

bestaande uit zeven leden. Drie leden werden voorgedragen door de parochie,

drie leden door de oudercommissie en één lid kwam vanuit de gemeenteraad.

Dit laatste was noodzaak, omdat het een gemeenteschool bleef en er geen 'stichting

samenwerkingsschool' kon worden opgericht. Het was óf openbaar óf bijzonder.

Het was dus openbaar, maar de invloed van het katholieke gedeelte van de bevolking

was zodanig gewaarborgd, dat er wel degelijk gesproken kon worden van een

samenwerkingsschool.

Door de realisatie van de nieuwbouw in Molenwei I kwamen er snel meer kinderen

naar de school aan het Kerkelaantje dan men had voorzien en groeide de school

binnen enkele jaren enorm.

boven: foto uit 1971 

van jaap gorter.

boven: oude gemeentewapen

van sijbekarspel.
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Nieuwe locatie
Ondertussen werd er hard gewerkt aan de samenwerkingsschool op de nieuwe

locatie. In 1971 was het nog een driemansschool, in 1972 al een viermansschool.

Elke klas had nog zijn eigen meester of juf. Het aantal lokalen bepaalde dus

tegelijkertijd ook het aantal leerkrachten. Deeltijd kenden we niet.

In 1973 moesten er vijf lokalen gebruikt worden, zodat er naast een onderkomen

in de consistoriekamer van de kerk, ook nog een ruimte in café De Roode Leeuw

werd ingericht voor onderwijs. Hoeveel duidelijker moest het

uitgebeeld worden dat onderwijs overal en voor iedereen

bedoeld is. In 1974, bij de opening van

het nieuwe gebouw aan De Kreek, werden

alle zes de lokalen direct in gebruik 

genomen. Door die snelle uitbreiding

kwamen er ook meer leerkrachten.

Om juist de verschillende achtergronden

van kinderen te kunnen aangrijpen voor

de inrichting van het onderwijs, koos de

bestuurscommissie ervoor om zowel

leerkrachten met een katholieke als een

niet-katholieke achtergrond te benoemen.

Maandelijks bereidde het onderwijsteam

lesthema’s voor, waarbij pastor Van Liempt

en een vertegenwoordiger van de

protestantse kerk hun kennis en invloed

gebruikten om de inhoud zodanig op te

stellen dat onderwerpen van alle zijden

belicht werden. Uitvoerige discussies in het team hebben ervoor gezorgd dat

kringgesprekken in de klas de juiste waarde kregen. In 1978 stopte Jan Linders als

hoofd en werd ik gevraagd om die functie over te nemen.

In 1980 was het gebouw 

te klein geworden.

Er kwam een zevende

lokaal en kleuterschool 

De Kwekkelaar aan de

Schoolstraat werd onderdeel

van de samenwerkings-

school. Vooruitlopend op de

nieuwe wet die kleuter- en

lagere school samenvoegde

tot basisschool, was dit 

nieuwe element van samen-

werken al in de praktijk

gerealiseerd. Er gingen op

een bepaald moment 260

leerlingen naar samenwer-

kingsschool De Kraaienboom,

op twee locaties. Er was zelfs

een klas die 42 leerlingen

telde.

boven: optocht van school-

kinderen naar de nieuwe

school in 1974. op de voor-

grond het eerste hoofd van

de school jan linders.

(foto jaap gorter)

links: jelte oosterkamp komt

als 25-jarige leerkracht op de

lagere school de kraaienboom.

(foto jaap gorter)
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Maatschappelijke veranderingen
De maatschappij veranderde snel, ook in ons dorp. Men respecteerde elkaar meer.

Of dit door de invloed van de school kwam, is maar zeer de vraag, want het was

ook een landelijke beweging.

Dat een school gekozen wordt vanwege zijn grondslag, is maar in weinig gevallen

aan de orde. Wel is het de sfeer, het didactisch concept, dat bepalend is voor een

keuze. In ons dorp is dat niet aan de orde. Er is maar één school. Gelukkig, maar

het geeft tegelijkertijd wel de opdracht aan de school om te zorgen er ook voor

iedereen te zijn.

De uitgangspunten van het geloof zijn in de jaren als minder belangrijk ervaren

om het onderwijs in te richten. Wel heeft het woord 'respect' steeds het accent

behouden, maar dan in een veel bredere betekenis.

Door deze veranderende opvattingen en belevingen kwam de bestuurscommissie

in 1999 tot het standpunt dat de missie voltooid was. Dit was de conclusie na

een gespreksavond met de bevolking in de school.

'Respect' voor anderen en andermans gedachten en spullen was het speerpunt 

dat de school als opdracht moest zien. En dat zou ook kunnen zonder een

bestuurscommissie. Misschien nog wel beter, omdat schaalvergroting, ook in het

onderwijs, een belangrijk item werd. Er moest meer samengewerkt worden met

andere scholen, er ontstonden samenwerkingsverbanden op gemeentelijk en

regionaal niveau. Om de aansluiting niet te missen, zou een bestuurscommissie

eerder belemmerend dan bevorderend kunnen werken. Samenwerken kreeg dus

weer een heel andere inhoud. De bestuurscommissie hief zichzelf op en gaf de

bestuurstaak terug aan de gemeente. Inhoudelijk is de samenwerkingsgedachte

altijd van kracht gebleven. Ik ben tot 2003 hoofd en directeur van De Kraaienboom

geweest. Waar blijft de tijd, denk ik dan.

Onderwerp van studie
In brochures en informatie die de Vereniging

Openbaar Onderwijs verspreidt, is de grond-

gedachte over hoe samenwerking tot stand

moet komen in een school, geen andere dan

men hier in ons dorp al in 1974 wist te

realiseren. Dat het een uniek gebeuren was,

blijkt wel.

Veel dorpen die met dezelfde problematiek

kampten, kwamen luisteren hoe het hier tot stand was gekomen. Weinigen 

hebben het weten te realiseren. Het is in de jaren tachtig onderwerp geweest van

een studie op de Universiteit in Nijmegen. Hier is het toch maar mogelijk geweest.

In 2007, nu de maatschappij zich veel minder druk maakt over verschillen 

tussen protestant en katholiek, omdat samenwerking met andere gezindten als

bijvoorbeeld moslims meer aandacht vraagt, is het pas mogelijk om officieel een

samenwerkingsschool te stichten en is het slechts in 55 gevallen gelukt.

JELTE OOSTERKAMP
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HET BOERENLEVEN VAN WELEER

Jannie Stapel-Bras uit Benningbroek (1909-1991) hield in 1967 een lezing voor de

Plattelandsvrouwen van Sijbekarspel en Benningbroek in café De Roode Leeuw.

Jannie trouwde in 1930 met Simon Stapel Ze kregen een zoon, Cees, en woonden

in de boerderij l'Esperance aan de Dr. de Vriesstraat 55, waar nu Casper

Westerveld woont en zijn huisartsenpraktijk heeft. De boerderij was gebouwd

rond 1835 voor veehouder Pieter Winkel (1801-1856), die bekend stond als 

'Pieter Almachtig', omdat hij naast het burgemeesterschap ook grote invloed had

in andere besturen, waaronder het waterschap.

De lezing van Jannie ging over het boerenleven van weleer, met name de periode

tussen 1850 en 1925. Zij gaf een uitgebreide uitleg over het binnenwerk van de

boerderij die zij bewoonde. Bij de bouw werd eerst de plaats van de hooiberg

bepaald, daarna de veestalling en de dars en dan pas het woongedeelte.

Daarna vertelde ze over meubels en gebruiksvoorwerpen in het algemeen uit 

die jaren. Vervolgens kwamen er nog enkele anekdotes uit haar jeugd, over

West-Friese klederdracht, sieraden, vertier en vermaak.

Voor deze Kroniek leek het ons aardig enkele tekstgedeelten van de lezing te

citeren, die over meubels en gebruiksvoorwerpen gingen. Samen met de foto’s,

die gemaakt zijn door oud-Benningbroeker Jan Bouman, geeft het verhaal

van Jannie Stapel-Bras een uniek kijkje in het leven van een

boerenfamilie van ruim honderd jaar geleden.

De pronkkamer
Jannie Stapel-Bras: "Nu wil ik dan overgaan met het bespreken van 

de losse meubels en gebruiksvoorwerpen. Eerst de pronkkamer van het

voorhuis. Er lag een vloerkleed van wol, je mocht daar alleen op kousen

lopen, dat was voor de huisgenoten zelf. Als er volk kwam, dan mochten ze

hun schoenen aanhouden. Er stond een glazenkast om het porselein, glas en

zilver in te doen, het kwam er mooi in uit. Grote stopflessen van geslepen kristal

waren voor wijn of sterke drank, de kleine voor likeur of rum. Een suikerpot uit 1830,

boerenjongenspot van 1894 en een bowlstel van 1925. Een chocoladepot had ieder

boerengezin; in de winter werd 

hij veel gebruikt. Samen met

buren of vrienden werden 

’s avonds liters chocolademelk

gedronken en dan kwam ook 

de koektrommel op tafel. Goed

gevuld met speculaas, gekocht 

van venters. In de wintermaanden

kwamen wel vijf of zes venters

langs de deur met grote trommels 

speculaas, taai en pepernoten.

De hoge met leer beklede leuningstoel 

kennen we nog wel uit onze grootmoeders

tijd. We zien grootmoeders stoel,

voorzien van een kussen geborduurd 

in kruissteek.

boven: de 1-jarige jannie met

haar zusje van 3,5 jaar.

(foto particuliere collectie)

links: een originele 

chocoladepot uit 1861.

(foto jan  bouman)

links: een fraai pronkkastje,

gemaakt rond 1850.

(foto jan bouman)

onder: grootmoeders hoekje

in de kamer; stoel, stoof en

een tafeltje met naaigerei.

(foto jan bouman)
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Het tafeltje ernaast is van 1894, gemaakt door de dorpstimmerman Arie

Waterdrinker. Dat was voor de naaimachine. Nu staan de voorwerpen erop die

grootmoeder dagelijks gebruikte. De theestoof stond naast de stoel, met een koperen

keteltje werd water verwarmd door turfkooltjes. Maar er waren ook veel grootvaders

die zo’n stoel gebruikten. Op zijn tafeltje staan gebruiksvoorwerpen als een quadrille-

doos. Quadrille is een kaartspel, heel moeilijk te leren. Het werd dan ook niet veel

gespeeld en is verdrongen door pandoeren, eenentwintigen en klaverjassen. De tafels

waren verschillend van vorm. In het voorhuis (de pronkkamer) had men een ronde 

of ovalen tafel van mahoniehout of een notenhouten blad op een gedraaide poot die

onder in vier kleine pootjes uitliep. In de huiskamer stond een schuiftafel met een los

blad. De rand was van mahoniehout en in het midden lag een kleedje van groen 

zeildoek. Vier rechte poten maakten het tot een stevig geheel.

Bedstee met beddenkwast
De bedstee was voorzien van een

beddenkwast, die dienst deed om er

zich aan op te trekken als men

wilde gaan zitten in bed of zich

omkeren. Het beddenbankje vóór de

bedstee is van 1861. In die tijd lag

er op de planken van de bedstee

gewoon los stro. Later kreeg je 

stromatrassen, dekens gevuld met

ganzendons, met in de winter nog

een wollen deken en een stenen 

of koperen kruik. Op de bedden-

plank stond een olielampje of

een kaars.

De petroleumlamp werd nog steeds

gebruikt, men zag daar heel mooie

hanglampen bij, voorzien van koper

en beschilderd glaswerk.

Dit glas nam veel licht weg, maar

men was niet veel licht gewend 

in die dagen.

rechts: een glazen boeren-

jongenskom met lepel en een 

glazen boerenjongenspot 

uit 1864.

(foto jan bouman)

rechts: bedstee en

beddenbankje. de kruiken

staan er naast.

(foto jan bouman)
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Toen we elektrisch licht kregen, was dat iets wonderlijks: zomaar aan een knopje

draaien en de lamp ging branden! Toch was men er erg zuinig mee; in de kamer werd

lang geschemerd bij het theelichtje, erg gezellig. Als in de koegang al een lampje van

25 watt brandde, mocht er nergens anders meer een lamp branden.

In de winter kookte men in de huiskamer of in een hoek op stal; ‘s zomers werd 

er sowieso op de koestal gekookt. Daar bereidde men zuivel en inmaak van slabonen

en jam in weckpotten. Ook de was gebeurde op de koestal; het uitkoken in een 

mengketel. Het wassen met de hand met wasbord en boender in de houten wastobbe

op de wasschamel. We zien het bleekwaterkruikje, de blauwsel en stijfsel, de groen-

zeepkop en het stukje sunlight-zeep. De koegang kreeg ‘s winters iedere week een

goede beurt. Alles werd dan geschrobd en het hooischot met een doek afgenomen, de

koeien gerost en de staarten gewassen. Het was een mooi gezicht, alles zo schoon,

maar ’t moest ook wel, omdat men er sliep en kookte.

Ik wil graag nu de pauze om de foto's te kunnen laten zien."

JANNIE STAPEL-BRAS

links: de attributen voor een

heldere en schone ‘waschdag’.

(foto jan bouman)

links: schoonmaakspullen,

waaronder een mechanische

stofzuiger uit 1910. er was toen

nog geen electriciteit.

(foto jan bouman)
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TABAK, ROKEN EN ROOKGEREI

Tabak komt van oorsprong uit Amerika. Het was een cere-

monieel en medicinaal, alsook genotsmiddel van de indianen,

dat na de ontdekking van dat werelddeel door Columbus in

1492 over de gehele wereld werd verspreid. In Europa 

aanvankelijk voornamelijk als geneesmiddel. Tabakssap uit 

de verse bladeren werd gebruikt voor drankjes en gedroogde

bladeren werden verwerkt in allerlei zalfjes voor veel ziekte-

soorten. Pas in het begin van de zeventiende eeuw werd tabak

populair als genotsmiddel en begonnen mensen pijpen te

maken om deze tabak te kunnen roken. Ook werd op tabak

gekauwd (pruimen) en in de achttiende eeuw was bij wel-

gestelde mensen het snuiven van tabak bekend.

Begin 21e eeuw wordt er nauwelijks nog pruimtabak gebruikt,

laat staan dat ze nog tabak snuiven.

Kleipijpen
De eerste pijpenmakers in Nederland kwamen in de zeventiende eeuw uit Engeland.

Naderhand werden de kleipijpen ook door de Hollanders zelf gemaakt. Gewone

pijpen kocht je vroeger in losse onderdelen. Ze gingen snel kapot en werden dan

weggegooid. Het vinden van een onbeschadigde pijp in de grond is dan ook een

utopie. Ik weet niet hoeveel pijpenkoppen en stelen er in een veilingkist gaan, maar

zo’n kist bijna vol heb ik in de loop van zo’n vijftig jaar kunnen verzamelen. Een

aantal exemplaren is nu te zien in een vitrinekast in de consistoriekamer van het

Witte Kerkje van Benningbroek, waar de historische vereniging een tentoonstelling

heeft ingericht. Ik heb het altijd interessant gevonden een pijpenkop of steel nader

te bestuderen. Op pijpenkoppen zie je een grote variatie aan versieringen, zoals een

hiel- of zijmerk, letters, cijfers, ja zelfs gezichten in reliëf en allerlei andere afbeeldin-

gen, waaronder schepen en wapenschilden. Ik ging mij steeds meer afvragen wie

waren toch die rokers in vroeger tijden? Ik kreeg de indruk dat eigenlijk iedere man

een pijp rookte in het dorp. Bovendien, vroeg ik mij af, wat is er nog meer nodig

om een lekker pijpje te roken? Welgestelde boeren hadden in de pronkkamer een

prachtige tabakspot of een gegraveerde tabaksdoos staan op een tafeltje. Ook de

'stopper' of 'stamper' en het 'schrapertje' - in onze streek 'pijproder' genoemd -,

waren onmisbare accessoires. Iedereen droeg ze in zijn zak.

Eigen teelt 
Ik weet nog goed dat mijn vader in de Tweede Wereldoorlog ook tabak teelde.

Hij had twee soorten: Burnley en Virginia. In ons huis in Alkmaar hingen op de

overloop en aan het plafond van een niet als zodanig gebruikte slaapkamer grote

hoeveelheden tabaksbladeren te drogen. Eenmaal droog werden jutezakken vol op

de fiets naar Hoorn gebracht. Naar ik meen naar de firma Pool om te worden

gekerfd/gesneden. De in papieren zakken verpakte ‘eigen teelt’-

tabak kon later worden opgehaald. Heel wat van dat spul hebben

we opgerookt als shag of pijptabak. Thuis hadden we een pijpen-

rekje aan de wand met op een koperen plaatje de tekst: ‘Het is geen

man die niet rooken kan’. Ik kan mezelf nu nog heel goed vinden in deze tekst,

hoewel ik allang ben gestopt met roken.

CHIEL DE LEEUW

boven: chiel de leeuw met pijp

aan tafel. op tafel een set

goudse pijpen in een houten

standaard.

(foto peter sasburg)

onder: grootvaders hoekje in

de kamer; leren leunstoel,

tafeltje met kaartspel in doos

en houten tabakspot.

(foto jan bouman)
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DE SLAGERIJEN VAN BENNINGBROEK-SIJBEKARSPEL 
(DEEL 3)

Voordat wij ons verhaal over de slagerijen vervolgen, willen we iets corrigeren in

onze bijdrage aan de kroniek van 2005, over de slagerij van Jan en Mary Dam.

In het register waarin alle kadastrale mutaties vermeld staan, vonden we dat ene

Willem Baan, stratenmaker, het pand overdeed aan Reindert Kooijman. We gingen

er vanuit dat Kooijman de slagerij is begonnen. Dankzij speurwerk in het archief

door Gré Mantel-Visser, weten we inmiddels beter.

Willem Baan werd in 1880 in de gemeente Sijbekarspel geboren. Hij heeft als slager

gewerkt op Marken en in elk geval ergens na 1903 had hij in Benningbroek op

nummer B149 de slagerij die hij later aan Reindert overdeed. Wanneer hij in

Benningbroek is begonnen en of er toen al een slager was, weten we niet.

Gré attendeerde ons ook op foto 21 in het boekje Kent u ze nog... die van

Sijbekarspel en Benningbroek? Hier zien we het 55-jarig bruidspaar Otter-Ruiter.

Op het moment van de foto is hij in ruste, maar voordien was Willem Otter

(nood)slager. Er was geen winkel bij de slachtplaats. Het huis waar hij slachtte, B24,

is vanaf 1965 als opslagplaats door de firma Sasburg gebruikt. In de jaren zeventig is

het afgebroken en is er een nieuw huis gezet, dat nu bewoond wordt door de familie

Nieuwenhuizen (Dr. de Vriesstraat 17).

De laatste slagerij met een rijke historie: Slagerij Pereboom 
Nog één slagerij rest ons te bespreken, die van Pereboom, welke van Benningbroek

verhuisde naar Buurt 19 in Midwoud. Willem Pereboom trouwde in 1900 met

Guurtje Koorn. Het jonge stel, Willem was toen 23, kocht de langhuisstelp zonder

land aan de Dorpsstraat B149 te Benningbroek (nu het huis van Anneke Helder en

Cees Bakker aan de Oosterstraat 68).

In de stolp werden varkens gemest en het lange voorhuis diende als woning en ten

dele ook als slachtplaats. Er was geen winkel en zoals de foto uit 1926 laat zien,

verried niets dat hier een slager zat. Willem ging zijn klanten langs voor bestellingen,

waarna die werden rondgebracht. Hij had klanten in Midwoud, Nibbixwoud,

Benningbroek/Sijbekarspel en omdat Guurtje uit Aartswoud kwam, had hij

zelfs daar en op de Gouwe klandizie.

Hun drie zoons Klaas, Jan en Pieter, werden in respectievelijk 1903, 1906 en 

1914 geboren.

boven: jan pereboom op de 

kermis van benningbroek in

1925. op de achtergrond de 

bakfiets van jan de vries,

snoepverkoper en kelner in

cafe de  roode leeuw.

(fotocollectie jan pereboom)

links: foto van de stolp aan de

oosterstraat 68 uit 1926. hier

waren willem en guurtje in

1900 een slagerij begonnen.

(fotocollectie jan pereboom)
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Willem was een bekwaam zakenman en zodoende kon hij zich permitteren in 1910

de prachtige patriciërswoning op de Buurt 26 in Midwoud te kopen. De twee 

linkerramen in de van oorsprong symmetrische gevel werden vervangen door één

groot raam en hier kwam een fraai betegelde slagerswinkel. Achter in het huis kwam

de slacht- en uitbeenplaats.

Zaterdagochtend vroeg maakte Willem met de sjees, (die we op de ‘staatsiefoto’

zien) een snelle rit naar de Hoornse veemarkt. De biggen die hij daar kocht, werden

door De Groot naar Benningbroek gebracht. Daar, in de oude stolp, werden de

biggen zo'n veertien dagen aangehouden en vervolgens aan plaatselijke veehouders

doorverkocht voor het afmesten. Behalve dat de biggen na die twee weken alweer

wat groter waren, bestond de winst vooral uit de meerwaarde die ze hadden 

gekregen doordat ze slachtafval aten en daardoor meer weerstand hadden.

De tweede en derde generatie Pereboom
Klaas, de oudste zoon, werd accountant. Aanvankelijk woonde en werkte hij op

Buurt 12. Later kocht hij het huis van burgemeester Avis op Buurt 19 en vestigde

hier zijn kantoor. Zoon Jan trad al op

twaalfjarige leeftijd in de voetsporen van

zijn vader. Direct na de lagere school

ging hij bij zijn vader aan de slag en

daarna werkte hij als slagersknecht

achtereenvolgens in Warder, Zaandam

en Wijk aan Zee. Ondertussen behaalde

hij zijn slagersvakdiploma. Na zijn

huwelijk in 1930 met Maria Moeijes,

namen zij de zaak van Willem over.

Willem en Guurtje maakten plaats voor

het jonge stel. Daarom werd van de

boerderij in Benningbroek het voorhuis

afgebroken en voor de stolp een nieuw

woonhuis gezet, waarin zij tot rond 

1950 woonden.

rechts: de familie pereboom

voor de slagerij aan de buurt

in midwoud rond 1913, enkele

jaren na de verhuizing uit 

benningbroek.

vlnr dirk weeshof (knecht),

willem pereboom, zoon klaas,

guurtje pereboom-koorn, zoon

jan en een onbekende vrouw.

(fotocollectie jan pereboom)

onder: familie pereboom

omstreeks 1926. vlnr vader 

willem, klaas, jan, pieter en

moeder guurtje.

(fotocollectie jan pereboom)
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Hun oude dag sleten zij in de woning bij het accountantskantoor van Klaas. Huis en

stolp werden verhuurd en in 1959 voor ƒ9250,-  verkocht aan Dirk Avis, een melk-

veehouder met land in Midwoud. Deze brak later de stolp af en zette er een schuur

met golfplaatdak. In 1972 gingen hij en zijn vrouw in Hoogwoud wonen en werd

het huis verkocht aan Cees Bakker en Anneke Helder. Anneke heeft in de schuur 

nu haar atelier.

Jan en Maria kregen vier kinderen: Willem, Gurie, Annie en Jan. Jan, de jongste van

het stel, volgt drie jaar HBS en gaat daarna bij zijn ouders in het bedrijf werken.

Via het leerlingstelsel behaalt hij zijn vakdiploma’s. In 1967 trouwt hij met Joke

Kuyt en in dat jaar nemen zij de bedrijfsvoering over. Vader en moeder werken nog

volop mee en dat is wel zo prettig, want in die jaren worden ook de kinderen

geboren. De traditie om naast de slagerij ook slachtvee te houden, wordt voortgezet,

waartoe in 1970 een nieuwe stal wordt gebouwd. In die tijd worden er zo’n honderd

tot tweehonderd varkens en tien tot twintig runderen gehouden.

Van slagerij tot slachtplaats
Door de toenemende concurrentie van de supermarkten komen er steeds minder

klanten in de winkel, welke daarom in 1998 voorgoed zijn deuren sluit. Maar de

slachtplaats blijft!

De strenge eisen die aan slachtplaatsen gesteld worden en de hoge voorrij-, keurings-

en onderzoekskosten (onder andere op BSE) maken dat het slachten van een enkel

rund en varken door individuele slagers financieel niet meer haalbaar is. Daarom

slacht Jan Pereboom sedert jaren runderen voor verschillende slagerijen in de

omgeving. Halve koeien of delen daarvan gaan dan naar de slagers.

De runderen - Belgische blauwen of verbeterd roodbont - kocht Jan tot voor enkele

jaren terug zelf in Den Bosch. Sedert de opheffing van de veemarkten vanwege 

de MKZ-crisis, koopt hij vee bij Hans Vlaar en andere veehouders in de omgeving

of hij slacht een rund uit zijn eigen veestapel.

Varkens slachten is er al jaren niet meer bij. Hoewel we in Nederland op dit

moment ongeveer veertien miljoen varkens hebben, gaan die voor een groot 

deel per veewagen naar Oost-Europa. Vanuit de grote slachterijen aldaar gaat het

merendeel als halve varkens per koelwagen naar diverse EU-landen.

JUSTUS HOUTHUESEN EN MAUREEN HULSHOFF

links: het nieuw gebouwde

huis voor willem en guurtje

pereboom (nu oosterstraat 68),

kort na de bouw op een

ansichtkaart uit de dertiger

jaren.

(collectie p.t. vlaar)
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NEDERLAND IS …PARDON… WAS VOL!???
Over een familie uit Sijbekarspel, die naar Canada emigreerde.

Dat was een verrassing! Stond ik onlangs in een boekhandel in Amsterdam en zie ik

daar op de omslag van een boekje een foto waarop een groep mensen poseert voor

het plaatsnaambord van Sijbekarspel. Het bleek een boekje te zijn dat, verluchtigd

met vele foto’s gemaakt door Ben Meerendonk, het reilen en zeilen van het foto-

persbureau beschrijft, dat hij na de Tweede Wereldoorlog gestart was.

Met een foto van de omslag ging ik bij enkele dorpelingen langs. Evert Oudt wist

onmiddellijk te vertellen dat dit de naar Canada geëmigreerde familie Sneek is.

Meer over deze familie te weten komen moest lukken, toen Gré Mantel-Visser mij

vertelde dat er een dochter van deze familie in De Weere woont.

"Met wie spreek ik?" klonk het een beetje achterdochtig door de telefoon. "Met wie?

Een gesprek over mijn familie? Maar waarom dan? Een foto?" Enfin, het is toch

gelukt een afspraak te maken met Riet op 't Veld-Sneek. Na enkele dagen een

telefoontje: "Wat wilt u precies dinsdagavond, want ik ben toch echt niet van plan

om uitvoerig over mijn familie te…"

Na haar gerustgesteld te hebben dat er echt geen dingen gebeuren die zij niet wil,

toog ik dus naar De Weere. "Ik wil wel voetbal kijken op tv, want daar ben ik een

fan van. Ach we zijn denk ik toch zo klaar..." Al spoedig was het ijs gebroken en zo

ontstond toch nog een geamuseerd, pittig lang gesprek.

Een omvangrijke kinderschare 
De ouders van de kinderen op de foto, Jan Sneek en Neeltje Sneek-Groot, beiden 

in 1910 geboren, zien we links op de foto staan. Achter de kinderen is de boerderij

van Lieuwe Beets te zien, nu bewoond door Simon en Nanette Oudt. En het plaats-

naambord?... dat was voor de foto even verplaatst! Ben van Meerendonk, inmiddels

94, maakte de foto in mei 1960 in opdracht van het Amerikaanse tijdschrift Time.

boven: oudste zoon jaap sneek.

(fotocollectie

r. op ’t veld-sneek)

rechts: klaar voor vertrek

naar schiphol. jan sneek en

neeltje sneek-groot met naast

hen vlnr anton, niek, annie,

joop, nel, paul, toos, jan,

vronie, frans, greet en gerard.

(foto ben van meerendonk⁄ahf

collectie, internationaal

instituut voor sociale

geschiedenis)



16

Jan Sneek is geboren op Westerstraat 28 in de stolp Landzicht, waar nu de twee

families Vlaar wonen: Gerard en Tiny en zoon Rob met Judith.

Jan Sneek trouwde met Neeltje Groot uit Hoogwoud. Zij betrokken een stolp 

halverwege de Vekenweg, tegenover de stolp die er nu nog staat. Hier werd in 1935

het eerste kind, Jaap, geboren. Op de ongeveer 3 ha land bij de stolp teelde Jan als

tuinder aardappelen, witlof, gladiolen, anemonen en dergelijke. In februari 1942

verbrandde de boerderij en verhuisde het gezin met inmiddels zes kinderen naar 

het kort op de weg staande huisje op nummer 30 van de Westerstraat, vlak naast 

de ouderlijke boerderij. Voordien had Klaas Hoogland hier een winkeltje (zie het 

verhaal van Evert Oudt in de kroniek van 2004). We vinden zes kinderen heden ten

dage al pittig veel en zelf dacht ik, tjonge wat een enorm gezin met twaalf kinderen,

maar in totaal blijken er maar liefst veertien te zijn geboren!

In alle hoeken en gaten, nou ja het waren bedsteden, moeten wel kinderen hebben

geslapen in het niet al te grote huisje. Vanzelfsprekend een heel stel op zolder, waar

je 's winters wakker werd met een berijpte dekenrand van de uitgeademde vochtige

lucht of zelfs met sneeuw op je deken, want stuifsneeuw kroop door elk kiertje en er

zat alleen maar riet onder de pannen. Vanzelfsprekend moest iedereen meehelpen

met allerhande werkzaamheden, maar de sfeer was prima en Riet heeft dan ook

warme herinneringen aan die tijd. Moeder, maar ook vader, stond altijd voor 

iedereen klaar. De oudere dochters verzorgden voor een groot deel de kleintjes en

er was dan ook een hechte band tussen de kinderen.

De naoorlogse jaren
In de naoorlogse jaren stimuleerde de overheid sterk het emigreren uit ons kleine

volle landje. In 1953 nam oudste zoon Jaap het initiatief en emigreerde, achttien jaar

oud, naar Canada. Hij voer met 'de Groote Beer' een Amerikaans troepentransport-

schip dat door de Holland-Amerika Lijn was omgebouwd tot emigrantenboot. Een

jaar later, in 1954, bracht zijn moeder het veertiende en laatste kind ter wereld.

Oudste dochter Riet kreeg ‘kennis an ientje’ uit De Weere. Met hem, Cor op ’t Veld,

trouwde zij begin ’59 en zij namen het café De drie Weeren over van een oom van

Cor. Nog datzelfde jaar beviel Riet van haar eerste dochter.

En toen besloten Jan en Neeltje om met de rest van het gezin te emigreren.

In mei 1960 vertrokken ze naar Canada. Ten zuiden van Toronto ging Jan verder 

als agrariër sector werken. Voor de geboorte van Riet's vierde kind in 1964 kwam

hij nog naar Nederland, maar kort na terugkomst in Canada overleed hij. Het laat

zich raden dat moeder Sneek, die geen Engels sprak en het ook nooit goed machtig

is geworden, heel wat moeilijke jaren heeft gehad. Toch heeft ze een hoge leeftijd

bereikt. In 2000 is ze op negentigjarige leeftijd overleden.

Altijd zijn er intensieve contacten gebleven tussen Riet en haar broers en zussen.

Eerst met gesprekken opgenomen op de bandrecorder en talloze brieven. Nu is er

geregeld telefonisch contact en vorig jaar, toen Riet zeventig werd, waren alle zusters

naar Nederland gekomen. Op Jaap na zijn ook alle broers nog in leven en van de

Canadese neefjes en nichtjes zijn er vier met Nederlandse immigrantenkinderen

getrouwd. De familie heeft inmiddels bijna 200 nazaten in Canada.

JUSTUS HOUTHUESEN 

boven: de laatste foto op

nederlandse bodem, vertrek

van schiphol.

(fotocollectie

r. op ’t veld-sneek)

onder: nieuw verworven

bezittingen in canada; 

een echte farm en een

amerikaanse slee.

(fotocollectie

r. op ’t veld-sneek)
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BIJ GEERTJE EET JE EEN LEKKER PEERTJE

Bertus Bontekoning (84) is tuinder vanaf 1950. In dat jaar besloot zijn vader 1 ha

weiland 'in de bomen' te zetten. Eigenlijk voelde Bertus zich als boerenzoon een

soort 'dubbelganger': hij wilde zijn dertien melkkoeien niet missen, maar ging toch

ook in het fruit.

Bertus: “Ik had natuurlijk de bekende stoofpeer Gieser Wildeman in 

de tuin staan. Een ruim 150 jaar oud perenras, zoet van smaak. Een prima

peertje. Bij mijn vader en moeder at ik zogeheten 'Prins peertjes', die bij

de bakker waren gedroogd en dan werden gekookt. Ze waren niet echt

lekker. Maar we aten ook Gieser Wildeman stoofpeertjes. Prachtig rood

van kleur, heel smakelijk. Die aten we alleen op zondag, het was een luxe."

Bertus trouwde in 1950 met Geertje Schoen (76) uit Heerhugowaard.

Ze kregen samen twee kinderen. Geertje herinnert zich: "Bij mij thuis aten

we verschillende West-Friese gerechten. Peertjes natuurlijk, maar ook

broeder ofwel jan-in-de-zak, een echt oud boerengerecht, krombekken

(witte bonen) met boerenboter en 'verloren' brood, de West-Friese variant

op de Hollandse wentelteefjes. Oud witbrood werd dan gedoopt in

een mengsel van eieren en melk en aan twee kanten gebakken in een

koekenpan. Hartstikke lekker!" "Nu maak ik nog steeds Gieser Wildeman

stoofpeertjes in het najaar; heel gezond! Ze bevatten een hoog gehalte 

aan onder andere kalium en kalk. Ik bereid deze stoofpeertjes zoals mijn

moeder dat deed. Alleen de geur al stemt mij bijzonder plezierig en ik

denk dan terug aan eetmomenten van vroeger", mijmert Geertje.

In de middeleeuwen aten de West-Friezen nogal sober. Brood en brij stonden 

dagelijks op tafel, hoewel er toen ook al bonen, erwten, wortelen, kool en vis werden

gegeten.

Aardappelen kwamen pas op het menu vanaf het jaar 1750. Het was moeilijk om

iedere dag genoeg en gezond voedsel te krijgen. Grote gezinnen zorgden ervoor dat e

zij in de herfst voorraden graan, aardappelen, appels en peren aanlegden, die in 

kelders droog en koel werden bewaard. Begin twintigste eeuw kregen huisvrouwen 

de gelegenheid groenten en fruit te conserveren in glazen potten met gummiringen,

van de Duitse firma Weck. Het zogeheten 'wecken' is in West-Friesland populair

gebleven tot de komst van de koel/vrieskast in de keuken, rond 1950. Fornuizen en

petroleumstellen waren al bekend in de negentiende eeuw.

Recept van Geertje
Hoe krijg je lekkere stoofpeertjes? Geertje geeft het recept: "Schil ongeveer 1 kilo

stoofperen 'skiltje deur', dat wil zeggen dat je een deel van de schil laat zitten en

meestooft. De grote peren snijd je in vieren, de kleine doormidden. Klokhuizen

en steeltjes haal je weg. De peertjes stoof je vervolgens circa 45 minuten in een

deel water. Dan zijn ze gaar.

Om ze rood te krijgen, moet je ze zeker nog 2,5 uur laten stoven. De stoofpeertjes

bind je met perensap en een eetlepel aardappelmeel, zo blijven ze er lekker 

doorschijnend uitzien. Suiker toevoegen is niet echt nodig, omdat de peertjes al 

zoet zijn van zichzelf, maar wij vinden ze met suiker veel smakelijker. Ik gebruik

geen pijpkaneel en citroensap, voor ons maakt dat voor de smaak niks uit.

boven: een kookboekje van

ruim 100 jaar geleden. ‘voor

jonge vrouwen, om gemakke-

lijk alle spijzen smakelijk,

degelijk en voordeelig zelve

te bereiden’.
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De warme rode stoofpeertjes smaken het beste met aardappelen en ‘draadjesvlees’

oftewel rundersudderlappen."

Bollen met stroop en boter
Bertus en Geertje hebben elkaar leren kennen op een toneeluitvoering in Hensbroek

in 1948. In hun verkeringstijd genoten ze niet alleen van elkaar, maar ook konden

ze de West-Friese broodmaaltijden bij hun wederzijdse ouders bijzonder waarderen.

"In het voorjaar, als de koeien naar buiten gingen, werd de stal schoongemaakt.

De bakker bracht dan heerlijke warme ronde bollen, die je met stroop en boeren-

boter kon opeten. Dat was erg lekker. Net als de spouwers, niet te vergeten: dikke

beschuitbollen die werden gegeten tijdens de kermis. Erg gezellig zo met zijn allen.

Wij eten nog steeds West-Friese bolussen: zoete broodjes met kaneel en suiker.

Ze komen van de warme bakker", vertelt Bertus.

Bertus en Geertje eten iedere dag steevast

om 12.00 uur warm in de keuken.

Meestal gewoon de Hollandse pot, af en 

toe een pasta. Niet met de pannen op tafel,

maar keurig gedekt voor z’n tweeën.

Zo gaat dat al jaren bij hun thuis.

Ik hoop dat ze daar nog lang van kunnen

genieten.

PETER SASBURG

onder: bertus en geertje zitten

lekker te eten aan tafel,

september 2007.

(foto peter sasburg)

links: bertus en geertje bezig

met de laatste pluk van hun

gieser wildeman peren, daarna

is bertus als tuinder gestopt.

(foto uit 1990, gemaakt 

door buurman jaap dantuma)
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boven: jannie stapel-bras

toont trots haar oorkonde

tgv van haar 50-jarig lid-

maatschap van de

plaatelandsvrouwen in 1987.

(foto particuliere collectie)

PLATTELANDSVROUWEN VAN TOEN EN NU 

De NBvP, de Nederlandse Bond voor Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen

werd opgericht in 1930. De bond was niet verbonden aan een geloof of politieke

overtuiging: alle vrouwen van het platteland waren welkom en boerinnen in het 

bijzonder.

Het werkterrein van de bond omvatte het algemeen welzijn van de vrouwen op het

platteland en vooral die van de boerinnen. Dat was in Sijbekarspel en Benningbroek

natuurlijk niet anders, met hun vele reeds lang bestaande boerenbedrijven.

Door de start van het landbouwhuishoudonderwijs in het begin van de twintigste

eeuw, kwam de traditionele rolverdeling op de boerderij duidelijk aan het licht.

Al lange tijd was het zo dat de boerendochter werd opgevoed tot huisvrouw en

boerin. In de jaren dertig hield de bond zich dan ook voornamelijk bezig met de

taak van de boerin, haar taak als huisvrouw en in mindere mate als ‘vrouw in de

maatschappij’ en haar algemene en culturele ontwikkelingen.

Pas zeven jaar na de oprichting, kwam er een afdeling van de bond in Benningbroek

en Sijbekarspel. Op initiatief van Geer Wijdenes-Pluister en Jannie Stapel-Bras werd

deze afdeling in 1937 opgericht.

Om een indruk te geven van de activiteiten van de bond in die jaren, heb ik gezocht

in de notulen van de periode tussen 1937 en 1962, toen het 25-jarig jubileum werd

gevierd.

Gedeelten uit de notulen van de afdeling Benningbroek en Sijbekarspel
Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen/ NBvP 

Mevr. Wijdenes-Pluister en mevr. Stapel-Bras worden genoemd als ‘voorloopsters’

bij de oprichting van onze afdeling.

Op vrijdagavond 2 april 1937, aanvang 19:30 uur bij Café Eijlander, heet 77

mevr. de Vries een groot aantal aanwezigen, 47 dames, hartelijk welkom.

Op de tafels stond, heel gezellig, een bloemetje.

Het bestuur werd voorgesteld: mevr. de Vries-van Linge, voorz.

mevr. Kunnen-Helder, secr.

mevr. Leeuw-Kistemaker, penn.

mevr. Helder-Huijgens, vice voorz.

mevr. Langereis-Otter,vice secr.

Die avond werd afgesproken om 2 cent meer voor de thee te betalen, zodat er

ook steeds een koekje bij kon, en zo werd de prijs van de thee: 17 cent.

Nog diezelfde avond bleek de vereniging er al 6 nieuwe leden bij te hebben, zodatr

er met 53 leden werd begonnen.

De eerst volgende bijeenkomst werd gepland op 4 mei , op die avond zou dr. de

Vries een lezing met klankbeelden verzorgen ('Engelse ziekte en hoe haar te

voorkomen', de klankbeelden werden verzorgd door de heer Sasburg).

Na het huishoudelijke gedeelte las mevr. de Vries nog een aardige schets voor,

getiteld: "Het paard".

In de zomer(1937) zijn de dames op excursie (reisje) naar Opmeer (Aurora) en

Alkmaar (Ringers fabrieken) geweest.



Het ledental was ondertussen gegroeid naar 66 leden, er mocht dus maar 

1 koekje worden genomen, anders was de trommel te vlug leeg...

(zo'n opmerking gaf wel enige vrolijkheid).

De 1e kerstbijeenkomst werd op 21 december gehouden, ook weer bij

Café Eijlander. De kerstboom brandde en veel kaarsen op de tafels. Er werden

kerstliederen gezongen,er was een kerstverhaal, thee en kerstgebak.

In 1939 worden de avonden op dinsdag gehouden, maar dan is er ook de 'Snip en

Snap revue' op de radio. Hier zou in de planning voor de bijeenkomsten in het 

vervolg enige rekening mee worden gehouden. Op de kerstavond van 1939 werden

alle vrouwen van de gemobiliseerde mannen uitgenodigd.

Het begin van 1940 brak aan met 'onrust en dreiging', de a.s. oorlog was

merkbaar. Nog wel waren er bijeenkomsten, bijv. over: de verzorging van kamer-

planten, een lezing met lichtbeelden over de zandverstuivingen bij Arnhem, Velp

(Posbank) en een avond over azijn. Ook was er een bak- en handwerkwedstrijd.

In de gemeente wilde men een lucht-of zelfbeschermingvereniging oprichten (1940).

Hier werden de dames op geattendeerd.

Met een nieuw begin werd gestart op 23 augustus 1945 in Café Manshanden te

Benningbroek. Aandacht was er voor het overlijden van mevr. Claij-Donker eni

woorden van deelneming voor mevr. Verhoef-Tuinman.

Hierna werd plechtig het Wilhelmus gezongen.

Ook werd er stil gestaan bij  de zuivering in onze Bondsgelederen (geen Agrarische

Landsvrouwen meer), ook onze afdeling moest 'orde op zaken' stellen. Boeken en

bescheiden waren weer 'terug' in het bezit van het 'oude' bestuur...

En men wilde meedoen met de bevrijdingsoptocht.

In oktober volgde er een nieuwe bestuursverkiezing. Ook katholieke vrouwen 

konden nu lid worden. Enige leden zegden toe te gaan breien voor de

Plattelandsvrouwen in de getroffen gebieden of kleding af te staan.

In 1947 wordt het 10-jarig bestaan gevierd met rijm, zang, muziek, dans en toneel

van eigen bijdrage. Er is en grote opkomst, 74 leden zijn aanwezig. Als waardering

voor haar vele Bondswerk kreeg mevr. de Vries en taart aangeboden met hierop het

wapen van de Bond gegarneerd.

In juni 1948 werd een ieder gevraagd een kop en schotel mee te nemen, omdat

caféhouder Pels zelf niet verwachtte het benodigde aantal te hebben. Naar later

bleek een misvatting:hij had er wel genoeg, gelukkig maar, want vele dames

waren dit toch wel vergeten mee te nemen.!

De dames Bakker, Bouman en Broersma boden aan om mee te borduren aan de

wandlap voor de Holl. Mij. van Landbouw, bij hun 100-jarige bestaan ('48).

De bijeenkomst in september staat in het teken van de Oranjefeesten i.v.m. de

inhuldiging van prinses Juliana tot koningin. Mevr. Stapel-Bras geeft een geestig

verslag van de rokkendefilé-dag op het Plein in Den Haag. Ook geeft zij uitleg

over haar 'feestrok'.

Tijdens de kerstavond ('48) wordt verteld, dat ten behoeve van de

Plattelandsvrouwen de burgemeester de straatlantaarns 1 uur langer laat branden,

zodat de dames niet in het donker naar huis behoeven te fietsen.
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onder: toegang tot het terras

van cafe pels omzoomd door

lindenbomen in 1906. 
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onder: wandkleed gemaakt

voor de gemeente.

Voorz. mevr. de Vries treedt tijdens de jaarvergadering van 1949 af na 12 jaar

voorzitter te zijn geweest. Mevr. S.Leeuw-Kistemaker zal haar opvolgen. Na de

pauze vertoonde dhr. Cardozo eigen filmpjes, die hij o.a. had gemaakt tijdens de

jubileumfeesten.

Tijdens speekbeurten wordt in 1950 aan de dames gevraagd niet te gaan zitten

handwerken. In overleg met de gemeente en de diaconie en onze afdeling van de

Bond is er sinds 15 augustus een gezinsverzorgster in onze gemeente aan het werk

gegaan. Ook streeft onze vereniging er naar om de wagen met het doorlichting-

apparaat voor TBC in onze gemeente te krijgen.

In maart 1951 verzorgt wijkzuster van Leeuwen de avond. Op deze bijeenkomst

laat mevr. Stapel-Bras haar wandkleed zien, even mooi geworden als haar rok,

zodat ze wel weer naar de koningin kan. Mevr. Stapel vroeg de aanwezigen 

allemaal hun naam op het kleed te willen borduren.

Op 2 november 1951 introduceerde dhr. Sasburg het gebruik van de televisie.

In de jaarvergadering van februari 1953 werd er geld bijeengebracht voor de 

watersnoodramp in Zeeland.

19 augustus 1954 was een bijzondere bijeenkomst. De afdeling

wilde wel meewerken aan een dorpsfilm, die door de zangvereniging

was georganiseerd. Omdat de zaal in café Ruig te donker was, werd

ieder verzocht stoel en tafels mee naar buiten te nemen, zodat daar de

film kon worden opgenomen. (In de nieuwe dorpsfilm/ documentaire

'Lijnen door de tijd’ zijn fragmenten terug te zien van deze film)

In 1960  werden er bijeenkomsten in de school te Benningbroek

gehouden, daar hoefde de gemeente geen geld voor te hebben, als dank

hiervoor zou een wandkleed worden vervaardigd, i.v.m. de opening

van het 'nieuwe' (verbouwde) gemeentehuis.

In maart 1962 werd het 25-jarig jubileum van de afdeling gevierd. Het feestelijke

programma, dat iedereen ontving, was door mevr. Bijpost-Visser ontworpen.

Voordat het jubileumprogramma 'Wij jubileren' begon, werd er een lied gezon-

gen, dat door juffr. Bon was gemaakt op de wijze van het NH Bondslied Verder

was er een cabaretprogramma. De leden boden de vereniging een geborduurd

bestuurstafelkleed aan, ontworpen

door mevr. T. Rentenaar-Mienis,

waarin het wapen van de gemeente

Sijbekarspel was verwerkt.

In november 1962 was de avond 

in café de Moel te

Benningbroek. Mevr.

Bijpost-Visser bood

het bestuur toen een

nieuwe, mooi geverfde,

voorzittershamer aan.



Opkomst van het feminisme
In de jaren veertig en vijftig kwam er meer aandacht voor het huishouden in het

algemeen, kinderverzorging en opvoeding. De jaren zestig kenmerkten zich door de

komst van de telefoon en de televisie en in de jaren zeventig had je de opkomst van

het feminisme, aandacht voor de

dubbele arbeidsbelasting van de

boerin en haar rechtspositie. Sinds

de jaren tachtig kwam de sociale

zekerheid van de vrouw aan de

orde en onderwijsvoorzieningen.

Je vraagt je soms af: is er nu wat

veranderd voor de boerinnen en

andere plattelandsvrouwen in de

dorpen Benningbroek en

Sijbekarspel?

De werkzaamheden zijn niet 

veranderd, wel gemoderniseerd.

De vrouw van NU heeft zich 

ontwikkeld en is zich meer bewust

van haar kwaliteiten en onmis-

baarheid. Na zeventig jaar is dát een groot verschil! Maar of daardoor de

traditionele rolverdeling op de boerderij is veranderd? Ik denk van niet.

Vrouw als duizendpoot
Al vanaf de jaren zeventig is er aandacht voor de vele activiteiten die vrouwen 

op het platteland uitoefenen, in de agrarische bedrijven, in de gezinnen, in het 

vrijwilligerswerk en in een betaalde baan buitenshuis. In de jaren tachtig worden

de vrouwen als 'duizendpoot' omschreven. En wordt het thema 'loon naar werken'

gepresenteerd. De NBvP erkent de gevolgen van de veranderde positie van vrouwen

en komt met thema’s voor een 'Leefbaar platteland'. In Noord-Holland wordt de

commissie Producent Consument binnen de NBvP opgericht (duurzaam produce-

ren en consumeren). Landelijk krijgt de NBvP in de jaren negentig de toevoeging

'Vrouwen van NU'. De Bond wil graag een jong, nieuw en aansprekend imago,

want de doelgroep lijkt te verouderen.

In 2005 verscheen het manifest 'Vitaal Platteland'. Hierin werden tien aanbevelingen

gedaan voor het behoud van een leefbaar en dynamisch platteland.

In oktober 2007 is tijdens een themadag in Wageningen de boerin nog steeds op

zoek naar haar 'verdiende loon', haar financiële positie.

Uit bovengenoemde blijkt dat er sprake is van 'herhalingen' binnen de bond en

concludeer ik dat er, ondanks voortschrijdend inzicht, op het platteland toch niet

veel veranderd is.

ANTOINET VAN RIESEN-RENTENAAR

(Voorzitter Vrouwen van NU/NBvP afdeling Benningbroek/Sijbekarspel)
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boven: in maart 1987 vierde

de plattelandsvrouwen van

benningbroek en sijbekarspel

het 50-jarig bestaan.

uit handen van de voorzitster

a. kooy-woudwijk kregen 

de dames stapel-bras en

schagen-visser een oorkonde

uitgereikt, omdat ze 50 jaar

lid waren. aagje bijpost-visser

kreeg een serveerschaal omdat

ze al jarenlang alle bloem-

versieringen verzorgde.

vlnr op de foto j. stapel-bras,

e. schagen-visser, a. bijpost-

visser, m. kistemaker-mus en

a. kooy-woudwijk.

(foto klaas laan)



MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN?

Begin 20e eeuw had je in Benningbroek en Sijbekarspel nog verschillende kruide-

niers, bakkers en melkboeren. Zo kon je altijd wel ergens op de buurt terecht voor je

boodschappen. Net als in andere dorpen in West-Friesland is die middenstand

tegenwoordig uit onze dorpen verdwenen. Nu worden de boodschappen gedaan in

supermarkten in Wognum, Opmeer of Medemblik. Vroeger waren er in de dorpen

ook allerlei andere neringdoenden. Onder hen vond je schilders, smederijen,

timmermannen en metselaars. Begin jaren ’60 was het nog mogelijk om een leuke

zomerjurk of pullover uit te zoeken bij de firma Langedijk-Poland in Sijbekarspel.

Veeolie en schapenpillen
Wat de bakkers betreft: de ene week kwam de katholieke bakker bij je langs en de

andere week stond de protestante bakker met brood op de stoep.

De slager kwam eerst met een klein bestelboekje, vervolgens bracht hij later op de

dag met een bakfiets de bestelde vleeswaren. Wie kan zich nu nog melkboer Dirk

Nes herinneren? Verse melk lepelde hij nauwkeurig uit een grote melkbus en bij de

geboorte van een kind kreeg de kraamvrouw van Dirk een kwart litertje slagroom.

Goed voor moeder en kind wist Dirk met overtuiging te vertellen. Kruideniers 

verkochten van alles. Zo had Varkevisser vanaf 1952 niet alleen levensmiddelen en

delicatessen, maar ook veeolie en schapenpillen gingen over de toonbank.
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rechts:  vader teun nes

(1896-1979) was eerst bakkers-

knecht. hij ventte brood met

een hondenwagen in het dorp.

nadat gert de vries met z’n

melkzaak aan de molenbuurt

was gestopt, begonnen vader

en zoon nes rond 1950 met de

verkoop van melk en zuivel-

producten in benningbroek.

zoon dirk (1925-2007) is daarmee

doorgegaan tot 1984. op de

foto uit de jaren ’50 vlnr 

dirk met hond, vader teun en

moeder marijtje nes-kok 

(1900-1972) bij de venterskar.

(foto particuliere collectie)

rechts: reint varkevisser en

zijn vrouw maartje starten

met een kruidenierswinkeltje

aan de molenbuurt in 

benningbroek in 1952. reint 

was actief bij de fanfare en

maartje lid van de zang-

vereniging. in 1973 nam zoon

cees de winkel over. door de

komst van supermarkten in

omliggende dorpen werd de

winkel in 1983 gesloten.

(foto particuliere collectie)
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Bij de ‘radiodokter’ Cornelis Sasburg kon je terecht voor een nieuwe radio.

Hij omschreef deze toestellen in advertenties als ‘een bron van muzikaal genot’.

In 1951 introduceerde hij in het dorp een nieuw nationaal fenomeen: de televisie.

Nadien konden de buurtkinderen op woensdagmiddagen gezellig televisie komen

kijken. Bij de achterdeur lag dan altijd een grote hoop met laarzen en klompen.

Pau Reus had een klein kruidenierswinkeltje en een kapsalon. Met een grote

tondeuse en schaar werd je snel en vakkundig geknipt. Schilder Piet Kuin schilderde

zowel ‘in-binnen’ als ‘in-buiten’ en bij de familie Vlaar aan de Dr. de Vriesstraat 26

werd door hem ook de keuken nog behangen. Westfries groen en koegang blauw

maakte hij zelf.

Bedrijvigheid door boeren
Transportbedrijf K. de Graaf zorgde voor het  transport van kalveren naar de

markt in Purmerend, smederij Schimmel bekapte paarden en

Jac. Louter repareerde tuigen en halsters. Zo zie je dat veel

middenstanders in de jaren ’50 en ’60 veel werk hadden van 

de plaatselijke boeren. Het gaf bedrijvigheid in de dorpen.

Helaas is van deze economische zaken niets meer over.

Begin 21e eeuw worden de voorzieningen in de dorpen er niet

beter op. Tankstation Op den Kelder en het bloemenwinkeltje

De Spoorbuurt hebben jammer genoeg de deuren moeten

sluiten. Gelukkig is de ambachtelijke slagerij van Jan en Mary Dam er nog wel en

rijdt bakker Willem Caspers met vers brood rond in de dorpen.

De Commissie Verdwenen Middenstand van onze historische vereniging, bestaande

uit Conny Stolk-van Veen, Gré Mantel-Visser en Evert Oudt, is druk bezig gegevens

te verzamelen van verdwenen middenstanders in Benningbroek en Sijbekarspel.

Hun onderzoek maakt deel uit van het project Verdwenen Middenstand in

West-Friesland, op initiatief van de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries

Genootschap. Momenteel valt er nog niets concreets te melden naar aanleiding van

het onderzoek.

PETER SASBURG

links: cornelis sasburg 

(1910-1972) woonde en werkte

vanaf 1932 in het voormalig

witte doktershuis. de bekende 

plattelandsdokters vader en

zoon van balen blanken,

dokter koeze en dokter de

vries hadden daar hun 

praktijk. cornelis geïnspireerd

door dit verleden, adverteerde

als ‘radiodokter’ van 

benningbroek. op een foto uit

1936 zit hij in zijn ‘spreekkamer’

bij een gerepareerd radio-

toestel. tot in de jaren ‘60 

verkocht hij radio’s en 

televisie’s .

(foto particuliere collectie)
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Schenkingen aan de Historische Vereniging
Sijbekarspel/Benningbroek in het jaar 2006 en 2007.

*Mies Ott-Stapel uit Medemblik 

West-Fries boerderijleven op linnendoek geschilderd.

(kunstenaar onbekend) 

Lezing voor de Plattelandsvrouwen in 1967 met prachtige foto’s en dia’s door

Jannie Stapel-Bras.

Foto’s van meubels, gebruiksvoorwerpen, kleding en sieraden uit de periode

1850-1925.

De foto’s zijn gemaakt door oud-Benningbroeker Jan Bouman.

*Annie Bontekoning uit Benningbroek

Jaarboeken Westfries Genootschap en boeken met jaargangen eind jaren ‘40

van de Speelwagen; een populair maandblad gewijd aan de historische 

schoonheid, folklore en geschiedenis van Hollands Noorderkwartier.

*Annie Vlaar-Bijman uit Wognum

Rekeningen van haar schoonvader Gerrit Vlaar van de verdwenen middenstand

uit de jaren ’30 t/m ’50 in de dorpen.

w.o. Varkevisser, schildersbedrijf Kuin, Jac Louter, smid Verhage, Reus etc.

geeft mooi beeld van producten en niet te vergeten prijzen !

*Ineke Koopman uit Hilversum

Notulenboekje Commissie Stichting 1940-1945,

periode 1948 t/m 1954

VIEREN VAN DE BEVRIJDING

Voorzitter burgemeester Elmers en dominee Baudet

In de commissie de bekende verzetsstrijder Arie Broers, maar ook

Maurits Cardozo, Ab Geuzenbroek, Piet Bart en Jaap Koning maakten

deel uit van dit  illustere gezelschap

Oorkonde Oranjevereniging (5 jarig-bestaan in 1965) ten behoeve

van erelid politieman Jan Koopman 

*Westfries Museum, Hoorn

Twee glazen vitrinekasten, twee glazen vitrinetafels en een vitrinekast

met lichtspots



boven: detail uit een

schoolfoto van de openbare

lagere school in sijbekarspel

in 1910. bovenaan staat

trien bakkum-pastoor. dan

vlnr jacob clay, juf veldmeyer,

grietje middelburg en meintje

wit. op de tweede rij kees kuin

en kees reus (rechts). de derde

rij vlnr geertje nieuwboer,

lieuw jonker en jan kistemaker.
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LEDENLIJST
Naam Adres Postcode Woonplaats
Aaij-Hof E.J.M. Burg. Elmersstraat 69 1655 KG Sijbekarspel

Admiraal S. Sportlaan 7 1655 KE Benningbroek

Appel A. Dr. de Vriesstraat 51 1654 JV Benningbroek

Back - de Vries G. Sophialaan 45 3743 CV Baarn

Bakker R. Baangracht 37 1811 DR Alkmaar

Bakker P. Mient 48 1655 KS Sijbekarspel

Bakker J. en M. Burg. Elmersstraat 53 1655 KG Sijbekarspel

Bakker Jr. J. Westerstraat 75 1655 LG Sijbekarspel

Bakker-Helder C. en A. Oosterstraat 68 1654 JM Benningbroek

Bart P. Minnewei 4 1679 GW Midwoud

Bart-May A. Sweelinckhof 1 K 38 1687 BV Wognum

Beets-Moeyes M. Beukenlaan 112 1613 TK Grootebroek

Besseling W. Burg. Elmersstraat 29 1655 KE Sijbekarspel

Beunder R. en C. Oosterstraat 27 1654 JL Benningbroek

Bijpost R. Kanaalweg 22 1775 AL Middenmeer

Blankendaal - Vlaar J.C. Oosterstraat 24 1654 JK Benningbroek

Bontekoning B. en G. Oosterstraat 17 1654 JK Benningbroek

Bontekoning P. en G. Westerstraat 35 1655 LC Sijbekarspel

Bontekoning J. en A. Westerstraat 50 1655 lC Sijbekarspel

Bontekoning P. Graaf Willemstraat 193 1611 HE Bovenkarspel

Bontekoning-Beemster S. en A. Oosterstraat 19 1654 JK Benningbroek

Boon P. Het Hogeland 1 1654 JR Benningbroek

Boon-Smit M. en B. Mient 21 1655 KP Sijbekarspel

Bos C.J. Goudwinde 36 1633 DE Avenhorn

Bos J.G. Nieuwe Keizersgracht 378 1018 VG Amsterdam

Bouman C. Oostersingel 16 1671 HC Medemblik

Bras G. Het Hogeland 9 1654 JR Benningbroek

Bregman P. en L. Oosterstraat 12 1654 JJ Benningbroek

Brink-Nes I. Dorpsstraat 25a 1688 CA Nibbixwoud

Bruinink-Oudt N. Betsy Perk 333 1628 PE Hoorn

Cardozo M. 12490 Overland Park Apt. 912 Kansas City  66213 USA

Commandeur R. Harn 62 1679 VJ Midwoud

Conijn J. en J. Dr. de Vriesstraat 15a 1654 JS Benningbroek

Dam J. en M. Dr. de Vriesstraat 49 1654 JV Benningbroek

de Boer A.J. Goudhaver 4 1687 WG Wognum

De Boer A. Dr. de Vriesstraat 12 1654 JT Benningbroek

de Boer P. Wijzend 6 1688 JA Nibbixwoud

de Boer Cees en Ans Zwaagdijk 266 1682 NS Zwaagdijk

de Graaf J. en G. Westerboekelweg 22a 1718 MK Hoogwoud

de Haas-Bouman A. Klaverbouw 1 1616 SW Hoogkarspel

de Leeuw M.J. Dr. de Vriesstraat 7 1654 JS Benningbroek

de Vries I. Neuweg 441 1215 JC Hilversum

Dekker B. en J. Oosterstraat 38 1654 JK Benningbroek

Dekker J.C. Dr. de Vriesstraat 38 1654 JV Benningbroek

Dekker W. en A. Oosterstraat 63 1654 JN Benningbroek

Dekker E. Woudrustlaan 15 1711 KA Hensbroek

Dekker-Koster M. Sweelinckhof 1 K 14 1687 BV Wognum

den Heijer R. Kerkelaan 12 1654 JP Benningbroek

Drijver-v.d.Plas G. en W. Burg. Elmersstraat 98 1655 KK Sijbekarspel

Fijnaut T. Burg. Elmersstraat 18 1655 KH Sijbekarspel

Futselaar L. Oosterstraat 88 1654 JN Benningbroek

Geerling Ray Oosterstraat 84 1654 JN Benningbroek

Gerssen H. en E. Oosterstraat 49 1654 JM Benningbroek

Gijsbers D. en W. Oosterstraat 51 1654 JM Benningbroek

Godfriedt-Wagemaker E. en M. Westerstraat 47 1655 LL Sijbekarspel

Goedhart R. en J. Burg. Elmerstraat 30 1655 KH Sijbekarspel

Gorter P.D. Zwin 4 1654 KG Benningbroek

Gorter-Bouw A. Molenstraat 9 1654 KA Benningbroek

Groen-Bakker N. J. Willemszstraat 7 1624 CH Hoorn

Haakma M.S. Dr. de Vriesstraat 31 1654 JT Benningbroek

Haakma E. Gerrenbraak 29 1671 LL Medemblik

Haakma S. Westerstraat 148 1655 LH Sijbekarspel

Hagedoorn R. Westerstraat 88d 1655 LE Sijbekarspel

Hakvoort-Bakker B. Barsingerweg 9a 1766 GD Wieringerwaard

Hartog G. Dr. de Vriesstraat 8 1654 JS Benningbroek

Hartog J. en L. Dr. de Vriesstraat 40 1654 JV Benningbroek



onder: een uitje naar sunlight

zeepfabrieken, georganiseerd

door de winkeliers bijpost

en de graaf in sijbekarspel in

de jaren ‘30. op de foto een

aantal klanten van hen die

mee mochten. 

onderaan t. bakker-zwagerman

(links) en b. broersma-masten-

broek. op de tweede rij

a. stapel-wit en m. klaver-stam.

op derde rij m. peereboom-

broertjes en w. zwaan-bakkum

pastoor. bovenaan staan 

s. houter-lakeman, m. schimmel-

langereis, c. visser-mooy en

a. engels-kuiper.
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Hartog-Weeder G.E. Jacob Kwastlaan 30 1687 BM Wognum

Helder F. Westerstraat 124 1655 LH Sijbekarspel

Helder K. Westerstraat 122 1655 LG Sijbekarspel

Horstman N. Westerstraat 118 1655 LG Sijbekarspel

Houthuesen - Hulshoff J. en R.M. Westerstraat 92 1655 LE Sijbekarspel

Huisman A. en L. Dr. de Vriesstraat 4 1654 JS Benningbroek

Jongma T.D. Westerstraat 62 1655 LC Sijbekarspel

Jonker N. Vekenweg 1 a 1655 LJ Sijbekarspel

Jonker C. en A. Westerstraat 74 1655 LD Sijbekarspel

Jonker-de Vos J. Vekenweg 1 1655 LJ Sijbekarspel

Karsten W, en M. Oosterstraat 13 1654 JJ Benningbroek

Karsten-Visser G. Oosterboekelweg 26 1661 BS De Weere

Kerkhof-Troost A. Klosterstiege 30, 48599 Gronau Nordrhein Westfalen

Kistemaker-Mus M. Westerstraat 88c 1655 LE Sijbekarspel

Klaver L. Westerstraat 67 1655 LE Sijbekarspel

Klaver J. Minnewei 62 1679 GW Midwoud

Klaver M. Claes Heynensoenlaan 20 1241 BM Kortenhoef

Klijnsma F. Klammeland 7 1654 KH Benningbroek

Klomp E. Westerstraat 82 1655 LD Sijbekarspel

Koeman K. Westerstraat 218 1601 AR Enkhuizen

Koning K. Dr. de Vriesstraat 11 1654 JS Benningbroek

Kooij A. Westerstraat 5 1655 LA Sijbekarspel

Kool A.W. Wijzendhoek 10 1688 DD Nibbixwoud

Kool K.J De Zuid 40 1679 GX Midwoud

Kool J.W. Molenstraat 35 1654 KA Benningbroek

Kool M. en R. Westerstraat 90 1655 LE Sijbekarspel

Kool C. Klammeland 14 1654 KH Benningbroek

Koopmans W.H. Mient 28 1655 KR Sijbekarspel

Koopmans-Moeijes T. Schoolstraat 5 1655 KD Sijbekarspel

Kuip-Stam C. en J. Westerstraat 49 1655 LD Sijbekarspel

Kuper R. en W. Mient 46 1655 KS Sijbekarspel

Linders L. Westerstraat 41-43 1655 LC Sijbekarspel

Lobatto-Cardozo B. Achterberglaan 31 1422 CW Uithoorn

Löwenthal F. Westerstraat 104 1655 LA Sijbekarspel

Luurtsema / van Stralen R. en J. Molenstraat 1 1654 KA Benningbroek

Mantel-Visser G. Westerstraat 54 1655 LC Sijbekarspel

Mekkering P. Molenstraat 17 1654 KA Benningbroek

Mekkering D. Europaingel 74 693 GT Wervershoof

Mekkering C. Scharwoude 44 1634 EB Scharwoude

Mes B. en R. Schoolstraat 4 1655 KD Sijbekarspel

Mijdam-Oudt B. en M. Tinnegieter 25 1625 AP Hoorn

Moeijes B. Klammeland 6 1654 KH Benningbroek

Molenaar W. Westerstraat 110 1655 LG Sijbekarspel

Moolevliet C.A. Burg. Elmersstraat 27 1655 KE Sijbekarspel

Nieuweboer R. en Y. Mient 56 1655 KS Sijbekarspel

Nieuwenhuizen C. Dr. de Vriesstraat 17 1654 JS Benningbroek

Oosterkamp J. en Kreek 6 1654 JX Benningbroek

Op den Kelder A. Nieuweweg 1 1654 JV Benningbroek

Op den Kelder R. Dr. de Vriesstraat 35 1654 JT Benningbroek

Otten J. Molenstraat 31 1654 KA Benningbroek

Oudt E. en L. Westerstraat 39A 1655 LC Sijbekarspel

Oudt C.S. en A. Molenstraat 30 1654 KB Benningbroek

Oudt S.C. en N. Westerstraat 32 1655 LB Sijbekarspel

Peper B. Westerstraat 21 1655 LB Sijbekarspel

Polsma T. Tolweg 17 2042 EJ Zandvoort

Polsma N. Visserseiland 212 1621 AA Hoorn

Posch P. en G. Westerstraat 24 1655 LA Sijbekarspel

Posch K. Westerstraat 22 1655 LA Sijbekarspel

Posch-Sluis J. en M. Westerstraat 57A 1655 LD Sijbekarspel

Prikkel-Buishand A. Kroonwaard  69 1775 BX Middenmeer

Raa C Carrer Vall de Ébo San Rafael 03530 La Nucia Spanje

Ravensbergen R. en H. Dres 14 1655 KL Sijbekarspel

Rentenaar B. Wendelaarhof 4 1814 GR Alkmaar

Rentenaar-Timmerman A. Sweelinckhof 2 1687 BV Wognum

Reus C. en T. Wilgenrak 17 1655 KT Sijbekarspel

Rood D. en T. Oosterstraat 39 1654 JL Benningbroek

Rood M. Molenstraat 6 1655 KC Sijbekarspel

Ruiter C. Oude Hoornseweg 19 1687 NA Wognum

Sasburg en Polsma P. en H. Pieter Wariuslaan 92 1679 XM Midwoud
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Schagen C. Oosterstraat 31 1654 JL Benningbroek

Scheer G. Oosterstraat 62 1654 JM Benningbroek

Schermer-Kistemaker J. Hoogesteeg 4b 1671 HR Medemblik

Schipper J.J. Dres 4 1655 KL Sijbekarspel

Scholten P. en M. Burg. Elmersstraat 12 1655 KH Sijbekarspel

Schut J. en H. Burg. Elmerstraat 10 1655 KH Sijbekarspel

Sjerps M. C. Maertenszstraat 18 1624 CS Hoorn

Slagter A. en P. Dr. de Vriesstraat 24a 1654 JV Benningbroek

Slagter-Winkel H. Dr. de Vriesstraat 26 1654 JV Benningbroek

Slagter J. en T. Dr. de Vriesstraat 24 1654 JV Benningbroek

Slagter v.d. Busse M. Gouwe 13 1718 LK Hoogwoud

Spil S.M. Burg. Elmerstraat 71 1655 KG Sijbekarspel

Spruit B. en A. Oosterstraat 30 1654 JK Benningbroek

Spruit J.D.J. Salibarak 3 1671 BG Medemblik

Spruit C. Oosterstraat 52 1654 JL Benningbroek

Stapel-Steinfort J. en C. Westerstraat 1 1655 LA Sijbekarspel

Stins C. en M. Oosterstraat 6 1654 JJ Benningbroek

Stolk-van Veen H. en C. Klammeland 29 1654 KH Benningbroek

Stompedissel-Rentenaar T. De Spieker 45 8861 VB Harlingen

Thibaudier F. Westerstraat 37 1655 LC Sijbekarspel

Timmerman C. en M. Nieuweweg 22 1689 BA Wognum

Timmerman P. Oosterstraat 21 1654 JK Benningbroek

Van Deelen H. Seb. Centenweg 167 1602 EH Enkhuizen

van den Ordel W.J. Oosterstraat 28 1654 JK Benningbroek

van der Busse Jan en Nel Korte Dres 2 1688 BZ Nibbixwoud

van der Gracht W. Westerstraat 88 1655 LE Sijbekarspel

van Diepen T. en A. Westerstraat 63 1655 LE Sijbekarspel

van Diepen J.A. Ganker 3 1654 JH Benningbroek

van Etten P. Cunerastraat 89 1688 WD Nibbixwoud

van IJzerloo J. en L. Klammeland 33 1654 KH Benningbroek

Van Os A. en E. Burg. Elmersstraat 34 1655 KH Sijbekarspel

van Riesen-Rentenaar A. Lobeliastraat 39 1616 XJ Hoogkarspel

van Stralen E. en J. Westerstraat 104 1655 LE Sijbekarspel

van Veen-Balk W. Westerstraat 146 1655 LH Sijbekarspel

Verdonk W. Karseboomstraat 6 1601 KP Enkhuizen

Verhart W. Molenstraat 14 1655 KC Sijbekarspel

Verhoef - van Rijn A. en T. Kerkstraat 50 1687 AS Wognum

Vis H. Willem van Abcoudelaan 78 3971 AC Driebergen

Visser J. Klammeland 17 1654 KH Benningbroek

Visser H. Wilgenrak 18 1655 KT Sijbekarspel

Vlaar M. en N. Oosterstraat 57 1654 JM Benningbroek

Vlaar G. Oosterstraat 8 1654 JJ Benningbroek

Vlaar H. en T. Westerstraat 18 1655 LA Sijbekarspel

Vlaar K. Oosterstraat 41 1654 JM Benningbroek

Vlaar J. en E. Oosterstraat 61A 1654 JM Benningbroek

Vlaar D. Oosterstraat 55 1654 JM Benningbroek

Vlaar S.J. Dr. de Vriesstraat 6 1654 JS Benningbroek

Vlaar C. Tuinstraat 6 1654 JW Benningbroek

Vlaar Th.N.M. Zuideinde 71 1657 EE Abbekerk

Vlaar K. en W. Dr. de Vriesstraat 10 1654 JT Benningbroek

Vlaar-Oudeman N.G. en A. Dr. de Vriesstraat 33b 1654 JT Benningbroek

Vlaar-Smit P. en R. Oosterstraat 32a 1654 JK Benningbroek

Vlaar-Wagenaar W. en K. Oosterstraat 15A 1654 JJ Benningbroek

Vlaar-Wenker C.M. Oosterstraat 61 1654 JM Benningbroek

Vlasblom V. en E. Kerkelaan 8 1654 JP Benningbroek

Vos M. Oosterstraat 70 1654 JN Benningbroek

Vriend W.J. Van Wassenaerstraat 2 1713 JA Obdam

Vriend N. Oosterstraat 78b 1654 JN Benningbroek

Vrieze H. Molenstraat 3 1655 KC Sijbekarspel

Wagemaker K. en K. Westerstraat 71 1655 LE Sijbekarspel

Westerveld C.G. Dr. de Vriesstraat 55 1654 JV Benningbroek

Wijtman K. en A. Kerkelaan 1 1654 JP Benningbroek

Wijtman A. Langeland 28 1679 WE Midwoud

Zandvliet P. en M. Westerstraat 64 1655 LD Sijbekarspel

Zwagerman-Moeijes M. Dorpsweg 89 1711 RH Hensbroek

onder: detail uit een foto

van 1936 van muziekkorps ‘de

harmonie’ uit benningbroek.

op de voorgrond de dames

m. glas en a. klaver (rechts).

zittend vlnr w. langereis, 

dirigent b. koolhaas, a. winkel.

staand c. moeyes en j. wittebol

(rechts). bovenaan s. zwagerman

en k. compas (rechts).




