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Beste leden en andere lezers,

Een jaar is zo voorbij. Wij zijn nu vijf jaar verder na oprichting van onze Historische 

Vereniging ‘Lijnen door de tijd’. Een korte terugblik:

- In die vijf jaar zijn er diverse lezingen geweest, die altijd heel goed bezocht zijn.

- ‘Skouwerkloppies’ zijn uitgedeeld na een heel gezellige broodmaaltijd ’s avonds,

maar er waren ook ’s morgens perfecte ontbijtjes bij Bob en Jantien (die altijd

 voor ons klaar staan!) na een fikse dauwtrapwandeling.

- Er zijn samen met buurtverenigingen een paar fietstochten georganiseerd met

een prima deelname.

- Er was de opening van een leuke expositieruimte in het kerkje van Benningbroek.

- Samen met de Dorpsraad is een eigen vlag ontworpen voor Benningbroek-

Sijbekarspel, met subsidie van de gemeente Medemblik.

- Natuurlijk was er ook onze dorpsfilm/documentaire ‘Lijnen door de tijd’, die een

groot succes is geworden. 

Voor u ligt de eerste lustrum uitgave van onze Kroniek. Het ziet er prachtig uit en 

staat vol met unieke verhalen, die u meevoeren langs ‘Lijnen door de tijd’ in onze 

dorpen. Een stevig verhaal van Louis de Boer en meer luchtige teksten van Rob

Bijpost, Agatha Bos-Koning, Jan Geel, Chiel de Leeuw, Lidy Deutekom en Peter 

Sasburg. De eerste Kroniek 2008 is aangeboden aan Louis de Boer, na afloop van een

gezellige West-Friese broodmaaltijd in café De Roode Leeuw. 

Het ‘skouwerkloppie’ is dit jaar voor Bertus Bontekoning, een zeer betrokken man 

bij dorpsleven en politiek.

Twee leden zijn het afgelopen jaar overleden, namelijk mevrouw A. Gorter-Bouw 

en mevrouw M. Dekker-Koster. Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan 

de nabestaanden. 

Ik wens u veel leesplezier met de Kroniek 2008.

Lou Klaver, voorzitter
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VOLKSONDERWIJS BENNINGBROEK-SIJBEKARSPEL

Tussen de papieren van mijn vader vond ik enige tijd geleden twee notulenboeken

van de vereniging Volksonderwijs. Niet de meest aansprekende vereniging die er in

onze dorpen is geweest, doch misschien de moeite waard deze even uit de vergetelheid

te halen.

Het begint met de heroprichtingsvergadering, maar ik heb tot nu toe niet kunnen 

vinden wat er met de eerste vereniging is gebeurd. Doelstelling: door middel van

activiteiten het Openbaar Onderwijs propageren en in overleg met de scholen 

activiteiten voor de kinderen ontwikkelen.

‘Algemene vergadering van Volksonderwijs, afdeling Benningbroek-Sijbekarspel

op 8 november ’54 in Café Ruig. Aanwezig 15 personen. Het is de heer J. Slooten 

(onderwijzer Sijbekarspel), die een hartelijk woord van welkom toeroept tot de 

aanwezigen en zijn tevredenheid uit over de opkomst. Hoewel hier ter plaatse geen

schoolstrijd behoeft te worden gevoerd, is het bestaan van een afdeling voor het 

onderwijs noodzakelijk te achten, aldus spreker’.

Speerpunt
Een speerpunt wordt de oprichting van een kleuterschool en verdere toenadering 

tot het Centraal Genootschap (voor doelstelling: zie onderaan eerste kranten-

knipsel) en ‘getrouw schoolbezoek’ (doelstelling is dat iedere leerling altijd de 

lessen volgt) wordt gezocht.

‘Op 20 november a.s. zal in samenwerking met het Centraal Genootschap een

propaganda-avond worden gehouden, waarbij de schooljeugd uit beide dorpen

voor het voetlicht zal komen’.

Het eerste bestuur wordt: J. Slooten, voorzitter; K. Govers, secretaris; K. Kool 

(dierenverzorger bij de K.I.), penningmeester; A.P. Bart (tuinder aan het Hoogeland),

J.D. v/d Busse (boer op de hoek van het Hoogeland), H.J. Groen (procuratiehouder

bij Plasticall in Hoorn) en H. Mekkering, leden.

Uit de eerste notulen blijkt dat er al een oudercommissie bestaat.
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Kleuterschool
De oprichting van een kleuterschool blijkt de komende jaren een heet hangijzer

te zijn met ups en downs. Er wordt regelmatig in contact getreden met het hoofd-

bestuur voor algemene informatie en specifieke hulp als er nog weer een hobbel 

genomen moet worden. Aan het eind van het jaar 1954 geeft het jaarverslag een

niet erg optimistische zinsnede: ‘omdat het niet mogelijk is, daar we tot nog toe

niet aan het aantal leerlingen toekomen’.

Het schiet niet erg op. Het aantal leerlingen is een nog niet te halen criterium en in 

1960 wordt een bespreking met het hoofdbestuur twee keer uitgesteld tot 14 juni. 

Dan blijkt dat er vanuit de overheid nogal zware eisen gesteld worden, waarvan

het leerlingenaantal een belangrijke is. Van diezelfde overheid wordt weinig steun

verwacht en men gaat over tot een handtekeningenactie onder ouders die kinderen

hebben in de kleuterschoolleeftijd. Ondanks strubbelingen door zoekgeraakte 

handtekeningvellen is toch alles goed gekomen en vraagt de gemeente toestemming

aan bij de Kroon.

Begin 1961 ligt men aardig op schema, maar ligt het probleem bij de onderwijsraad.

Het voorlopige bouwplan is afgekeurd, omdat er twee lokalen zijn ingetekend. 

Teveel voor het mogelijke aantal kinderen.

29 December 1961 is er een bijeenkomst met de burgemeester en wordt duidelijk 

dat de gang in het geheel zit. Aangaande het leerlingenaantal wordt dispensatie

verleend, waardoor twintig kinderen aanwezig moeten zijn bij opening van de 

school. De goedkeuring van de Kroon is binnen en het gebouw wordt op de 

nieuwe tekening éénlokalig. Dan wordt het stil rond de kleuterschool, want andere 

instanties hebben het volledig overgenomen en we lezen pas in de notulen van een 

bestuursvergadering half 1965: ‘De kleuterschool is geopend. Hiep hiep hoera. Het 

is een mooie school geworden’. Maar ook: ‘Het is alleen een klein beetje deprimerend

dat het Volksonderwijs met de opening op de achtergrond is gebracht’. Dat neemt 

niet weg dat er met geld - dat door een verloting van de Plattelandsvrouwen is 

opgehaald en bij Volksonderwijs in beheer was - een klimrek is geschonken.

Jaarvergaderingen
Het bezoek tijdens de eerste jaren (10 en 28 leden) is normaal te noemen, 

maar daarna wordt het betuur er niet vrolijk van, maar geeft de voorzitter er 

een optimistische draai aan: ‘Hoewel de opkomst niet groot is te noemen, is het 

volgens spreker toch weer een bewijs, dat er aan het bestuur vertrouwen wordt 

geschonken’.

( )

(

)
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Het jaar 1959 is één van de dieptepunten als vier bestuursleden en één lid (politie-

agent J. Koopman) aanwezig zijn.

Het is niet verwonderlijk dat er in het verslag staat: ‘De vice-voorzitter, de heer 

H. Groen, opent om half negen de vergadering na eerst nog wat gewacht te hebben

op de heer Kool’. Het grootste dieptepunt is er op de vergadering van 8 oktober 1963r

in café Oudt te Sijbekarspel, als de voorzitter de vergadering opent ‘en spreekt zijn

spijt er over uit, dat er weer zo weinig aanwezigen zijn’. Dat is aardig eufemistisch

uitgedrukt als er geen lid is komen opdagen, maar … ‘inmiddels is mevr. Oudt-

Hottentot nog in ons midden gekomen en zij wordt dan ook hartelijk welkom 

geheten’. Raden wie er in de kascommissie wordt gekozen. 

Kascommissie
De kascommissie doet in alle vergaderingen de controle en op soms een klein

foutje na wordt de kas uitstekend beheerd door Klaas Kool. De contributie is in

het begin ƒ2,50. In 1955 is er ƒ120,81 in kas, maar de contributie wordt verhoogd

tot ƒ3,- en in 1957 tot ƒ3,50 en zal in twee termijnen opgehaald worden door de

bestuursleden, die ieder een wijk hebben. In 1960 is het saldo gezakt tot ƒ96,33. 

Er wordt weinig gepraat over geld, maar in 1962 is er ƒ425,66 in kas en in 1966 

ƒ550,76. Uit het verslag van 1967 blijkt ‘dat de contributie zal moeten worden

gebracht op zes gulden, met vijf gulden afdracht aan het hoofdbestuur. Dat zal

tot bedankjes leiden’. Bij de opheffingsvergadering op 20 maart 1969 is er nog een 

miniem saldo van enkele guldens. Het ledental is in 1955 opgelopen tot 118, blijft 

stabiel tot einde jaren vijftig en kalft daarna af tot zeventig in 1964, veertig in 1967

en dertig bij de opheffing. De klacht is dat vele ouders van schoolgaande kinderen 

niet het nut inzien van het Volksonderwijs. Er zijn elf algemene vergaderingen

geweest in vijftien jaar.

Bestuursvergaderingen
De bestuursvergaderingen waren soms erg onregelmatig maar wel altijd in een 

sfeer van saamhorigheid en zonder haast, zoals blijkt uit het verslag van 12 maart 

1959: ‘We zijn zeer gastvrij door de familie Groen ontvangen en hebben onder het 

genot van een kopje thee eerst het Journaal op de televisie aanschouwd, wat altijd 

zeer interessant is’. De voornaamste punten zijn de activiteiten welke door

Volksonderwijs worden georganiseerd of gesteund. 

Zo lezen we in het verslag van 6 maart 1957, als de sportdag door Benningbroek-

Sijbekarspel moet worden georganiseerd, dat ‘met algemene stemmen de heren 

Groen en Bijpost (deze zullen later nog een baas-werknemer verhouding 

hebben als G. Bijpost bij Plasticall in Hoorn gaat werken als magazijnmeester) in 

de koekcommissie zijn benoemd. Zij zullen zorgen dat met de sportdag de kinderen 

getracteerd kunnen worden op ijs, koek en ranja’. Er zijn 32 vergaderingen 

gehouden, maar in 1956 en 1968 in het geheel niet. Het heeft zijn ups en downs.

Sportdag
In de beginjaren is de sportdag de belangrijkste activiteit in samenwerking met de 

afdelingen uit Hoogwoud, Opmeer, Aartswoud, Obdam en Hensbroek. De hoogste

drie klassen nemen deel aan sportonderdelen zoals hoogspringen, verspringen en

spelletjes. Tijdens de sportdag in 1957 zijn er 360 deelnemers, doch er is over

het algemeen weinig belangstelling van de ouders. Na de eerste drie jaren heeft 

Benningbroek-Sijbekarspel de wisselbeker al binnen. Benningbroek- Sijbekarspel

organiseert de sportdag in 1957 en 1960. 
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Uit een bestuursvergadering: ‘voor de geluidsinstallatie zal Sasburg worden gevraagd, 

maar dat mag niet meer dan ƒ25,- kosten’.

Door weersomstandigheden wordt 1962 overgeslagen en in 1964 wordt er geklaagd

dat de andere afdelingen niet reageren en na nog een poging de sportdag weer op

gang te brengen, bloedt het dood.

Propaganda-avond
Om hun verenigingen in de belangstelling te brengen, organiseren Volksonderwijs 

en Centraal Genootschap ieder om het jaar een propaganda-avond met medewerking 

van de twee lagere scholen.

De voorstellingen zijn eveneens om het jaar in Benningbroek en Sijbekarspel. Er 

wordt veel werk van gemaakt met toneelstukjes, dans en muziek. Er moet naar de 

centen worden gekeken. Vrijwilligers zoals Jan van der Busse, die een aantal jaren 

25 liter melk ter beschikking stelt voor het uitdelen van chocolademelk met sprits 

aan de kinderen, maken het de penningmeester makkelijker. Ook Juf Bakker 

(onderwijzeres in Sijbekarspel) draagt haar steentje bij door alle kostuums te maken,

doch wil van geen vergoeding weten. Ze vindt het leuk om te doen. Als het 

Centraal Genootschap in 1960 aan de beurt is, gaat het niet door omdat ze vinden

dat ‘er zoveel is waar de kinderen al bij betrokken zijn’. Ook in 1965 gaat het niet 

door, omdat zowel Volksonderwijs als Centraal Genootschap er geen heil in zien en

daarna horen we er niets meer over.

Eierraapwedstrijd
Ondanks dat maar drie van de zeven leden op de bestuursvergadering van 12 maart 1959

aanwezig zijn, wordt besloten een eierraapwedstrijd te houden voor de kinderen

van de openbare scholen. De bestuursleden zullen 120 eieren koken en kleuren.

In 1961 wordt deze overgeslagen om ‘daarvoor in de plaats op een latere datum een 

klaver vier te laten zoeken op een bepaalde plaats’. Zijn er geen klavertjes vier, dan 

stelt de voorzitter voor de kinderen konijnenkeuteltjes te laten zoeken bij P. Kuin. 

Dit wordt gepland op zaterdagmiddag 13 mei op het DESS-terrein, waarvan Harm 

de Roos zegt dat er genoeg klaver staat. Bij latere controle vindt men te weinig 

klaver vier en het wordt afgelast. Het jaar daarop wordt het gehouden in de tuinen

van C. Visser en J. Helder. De hoogste en laagste klassen apart. In 1963 wordt het 

een eierenkleurwedstrijd en na 1965 wordt ook hierover niets meer gemeld.

Schoolfloralia
Na de opheffing van de Floralia besluit Volksonderwijs in 1961 dit voor de school-

kinderen voort te zetten. Plant en zaad zullen ze gratis worden aangeboden en

de tentoonstelling is om en om in de scholen in Sijbekarspel en Benningbroek. 

Het wordt een succes en het jaar daarop kunnen er ook boeketjes en bloemstukjes

gemaakt worden. Als attracties zijn er ballengooien en vissen. Een verloting mag 

niet ontbreken om de kosten te drukken en Gert Houter van de Rabobank zal de 

programma’s stencillen. In 1966 lezen we voor het laatst iets over dit evenement.

Tot zover een bloemlezing uit de notulenboeken van mijn vader.
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VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP 

Eind achtiende eeuw ging het bergafwaarts met de Republiek der Verenigde 

Nederlanden (1588-1795). De wereldhandel stortte in en de Republiek kwam voor

de vierde keer in oorlog met Engeland. Stadhouder Willem V (1748-1806) was

niet echt bekwaam. Er vormde zich een groep die het beter vond dat het land werd

geregeerd door een meer democratisch systeem en niet alleen door een stadhouder 

met absolute macht. Zij kregen een deel van de bevolking mee en noemden 

zichzelf patriotten. Er was ook een groep duidelijk bevoordeeld onder het regime 

van de stadhouder. Ook zij kregen een deel van de bevolking achter zich; het waren

de Oranjegezinden. Beide groepen kwamen regelmatig met elkaar in conflict.

Burgeroorlog
In 1787 lopen de spanningen verder op tussen patriotten en Oranjegezinden.

De patriotten eisen veranderingen in het bestuur van het land. Zo eisen zij de

afschaffing van de oligarchie, waarbij een kleine groep adel het bestuur van het land ff

uitmaakt en onderling de belangrijkste ambten verdeelt. Tevens willen ze meer vrij-

heid voor de bevolking, een betere rechtspraak, beter onderwijs en rechtvaardiger 

bestuur met daarin medezeggenschap. De Oranjegezinden willen in principe alles

houden zoals het is. Zij zijn verreweg in de meerderheid in de Nederlanden.

De adel en officieren van vloot en leger kent veel Oranjegezinden.ff

De patriotten beginnen te oefenen met wapens en richten schuttersverenigingen op.

Regimenten van patriotten grijpen naar de macht in verschillende steden en gewesten.

Nadat Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), de vrouw van stadhouder Willem V,

bij Bonrepas (tussen Schoonhoven en Haastrecht aan de Vlist) op 28 juni 1787 

door patriotten de reis naar Den Haag wordt belet en zij wordt teruggestuurd 

naar Nijmegen, roept ze de hulp in van haar broer, de keurvorst van Pruisen. Deze 

Frederik Willem II van Pruisen (1744-1797) stuurt een leger, dat de patriotten 

verdrijft en de macht in de Republiek herstelt. Hiermee wordt een burgeroorlog 

voorkomen en krijgen de Oranjegezinden het weer voor het zeggen.
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Franse revolutie
Op14 juli 1789 breekt de Franse Revolutie uit en wordt de 

Franse monarchie vervangen door een republiek. De

macht van de adel en de geestelijkheid is terug-

gedrongen ten gunste van de geletterde burgerij. 

Nadat de revolutie in Frankrijk grote veranderingen 

tot stand heeft gebracht, is in de omringende landen de

drang naar vrijheid duidelijk te merken. In 1792 wordt 

de Franse Republiek uitgeroepen. Na België, trekken

in de winter van 1794-1795 de Franse troepen de 

Nederlanden binnen. De macht van de Oranje-

gezinden wordt gemakkelijk overgenomen. 

De naam van de republiek wordt nu

veranderd in Bataafse Republiek 

(1795-1806).

De patriotten in de Nederlanden noemen

zich vanaf nu Bataven en hopen met Franse

steun een ‘nieuwe maatschappij’ te kunnen vormen. De Fransen proclameren:

‘Bataven wij komen niet bij U om U onder het juk te brengen. De Franse natie zal

Uw onafhankelijkheid eerbiedigen’. De patriotten denken dat ze zijn bevrijd door de 

Fransen. Op 4 maart 1795 wordt een 27 meter hoge vrijheidsboom in Amsterdam

opgericht, waar omheen wordt gedanst. Er heerst dan de sfeer van: ‘Leve de vrijheid,

leve de Bataafse Republiek’. Dit blijft niet onopgemerkt. Ook dringt de vreugde

over de verkregen vrijheid door tot het platteland, waar men toch in het algemeen

meer behoudend is ingesteld.
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Vrijheidsboom
Begin februari 1795, dus voordat in Amsterdam de vrijheidsboom wordt geplaatst,

besluit de vroedschap van Benningbroek om een groep van vier burgers als wacht 

door het dorp te laten gaan. De vroede vaderen houden daarmee de plattelands-

revolutie niet onder de duim. In Benningbroek is men actiever dan in het zusterdorp.

Op 9 februari wordt de vroedschap van Benningbroek bijeen geroepen. In ‘Het 

Resolutie Boeck’ (notulenboek) van de vroedschap legt de secretaris over deze 

bijeenkomst samengevat het volgende vast: ‘De twee burgers Cornelis Suevert en 

Jan Sijversz Langendijk zijn gisteren bij burgemeester Jan Dekker geweest en hebben

gezegd dat de revolutie niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen plaatsvindt.

Zij verzochten de burgemeester om de burgers op 11 februari op te roepen om

vertegenwoordigers te kiezen. De vroedschap keurt daarop goed een stemlijst te 

maken van burgers ouder dan achttien jaar (alleen mannen). Vervolgens stelt de 

vroedschap dat men op de elfde als vroedschap zal aftreden. Alleen het lid Dirk 

Fijn werkt aan het laatste niet mee’.

Volksvergadering
Op 11 februari komt het overgrote deel van de bevolking in de kerk bijeen. In de

notulen lezen we dan samengevat het volgende: ‘In de volksvergadering, gehouden

op 11 februari 1795 te Benningbroek in de kerk zijn van de 61 burgers 56 aanwezig.

Veertien leden van de vroedschap bedanken voor hun functie. Met algemene 

stemmen wordt besloten Dirk Fijn als lid van de vroedschap te ontslaan. Voor een

periode van twee maanden zal een tijdelijk bestuur van tien vroedschapsleden 

worden benoemd. Ten einde de tien leden te benoemen, worden vijf personen 

aangewezen die deze vertegenwoordigers zullen aanwijzen. Zij mogen zichzelf, 

noch familie, benoemen. De vijf personen bepalen vervolgens de tien nieuwe leden 

van de vroedschap. Geen van de aanwezige burgers heeft bezwaar tegen de voor-

stellen, waarna de nieuwe leden zijn benoemd. In de bijeenkomst wordt gevraagd

of er zich iemand kandidaat wil stellen voor de functies van burgemeester en

schepen. Niemand heeft hier belangstelling voor. Hierop worden de zittende 

burgemeester en de schepenen verzocht in functie te blijven tot de volgende

vergadering, die op woensdag na Pasen gehouden zal worden’.

Meer democratisch denken
Op 18 maart komt de zich nu ‘Municipaliteijt’ noemende vroedschap bijeen. Een 

schrijven van de overheid (de representanten van Holland) komt aan de orde. Men 

wil weten wie tot baljuw is aangesteld. Dat was nog niet gebeurd, waarna is besloten

in overleg met Sijbekarspel te treden. Ook wordt de secretaris verzocht een ‘concept

plan regeringsform’ op te stellen. Dit concept zal in veertien dagen gereed moeten

zijn en zal daarop aan de burgers worden voorgelegd.

We zien dus dat een meer democratisch denken heeft post gevat. Op 3 April komt 

de raad weer bijeen en bepaalt dan dat de stemming door de bevolking op 8 april

zal plaatsvinden. Vervolgens krijgt de bode opdracht alle mannelijke bewoners 

boven achttien jaar voor de stemming uit te nodigen. De doopboeken worden 

nagekeken om er zeker van te zijn dat alle kiezers ouder zijn dan achttien jaar. Van

vrouwenkiesrecht is dus nog geen sprake. Opvallend is dat de burger al vanaf zijn 

achttiende mag kiezen. Een paar jaar later is dit naar twintig jaar gebracht en weer

later naar 21 jaar. In de tweede helft van de vorige eeuw is het weer naar achttien

gebracht.
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Koehouders
Op 8 april 1795 volgen dan de verkiezingen. De secretaris noteert: ‘8 April 1795,

eerste Jaar der Bataafse Vrijheijd’. Er zijn nu 67 kiesgerechtigden en daarvan zijn er 

59 in de kerk aanwezig. Het conceptplan wordt met enige wijzigingen aangenomen

en dan wordt er gestemd. Tot de municipaliteit of vroedschap worden voor de tijd

van één jaar gekozen: K. Pereboom, met 48 stemmen, was lid voorlopige vroedschap;

Jan Keijser, met 41 stemmen, was lid voorlopige vroedschap; Cornelis Druijf,

met 40 stemmen; Aarjen Gleijnis, met 38 stemmen, was lid voorlopige vroedschap; 

Aarjen Kool, met 35 stemmen, was lid voorlopige vroedschap; Aris Palt, met 

31 stemmen, was lid voorlopige vroedschap; Cornelis Suevert, met 29 stemmen, 

was met Jan Sijversz Langedijk degene die het initiatief nam tot de geweldloze 

revolutie in Benningbroek; Jan Dekker, met 28 stemmen, de vroegere burgemeester;

Aris Bijman, met 28 stemmen (woonde in de boerderij, nu Dr. de Vriesstraat 12); 

Pieter Claasz Jongert met 26 stemmen. Vervolgens zijn voor een periode van een 

jaar door de kiesgerechtigden tot schepenen gekozen: Jan Sijversz Langedijk, 

Pieter Sijmonsz Jongert en Reijer Dikstaal. Uit de tien nieuwe leden van de 

vroedschap wordt Klaas Pereboom gekozen tot burgemeester. Uit praktische 

overwegingen kiezen bij deze gelegenheid de ‘koehouders’ twee bullemeesters. 

Het zijn Aarjen Gleijnis en Jan de Smeth.

Bemiddelaars
Verder wordt besloten om, indien er zich geschillen voordoen tussen ‘municipaliteit 

en justitie’, hiervoor een commissie aan te stellen. Tot bemiddelaars worden gekozen

Aarjen de Boer en Bart Dikstaal. Tenslotte worden uit de pasgekozen leden van

de vroedschap tot armenvoogden gekozen de oud-burgemeester Jan Dekker en 

Cornelis Suevert.

We zien dat de helft van de nieuwe leden uit de voorlopige vroedschap voortkomen.

Hiermee heeft Benningbroek zijn zaken geregeld, maar over het hoofd gezien dat 

het met Sijbekarspel een ‘stede’ vormt. Hier worden gemeenschappelijke zaken 

geregeld, die nu gewoon in alle dorpsdrukte over het hoofd zijn gezien. De secretaris 

is niet door de revolutionairen ontslagen. Zo ook is de bode nog voor beide dorpen 

in de weer en heeft de vroedvrouw eigenlijk geen baas meer. De bevolking heeft 

zich mondig getoond, doch veel is er niet veranderd. Een aantal oude dorpsregenten 

zijn gewoon weer op hun posten teruggekomen. Wel zien we dat er nu ook katholieken

in het bestuur zijn gekomen.

Aanslag op de portemonnee
De ‘municipaliteit’ (gemeente) vergadert na de verkiezingen in een ongekend

hoge frequentie. Vrij snel komt er correspondentie uit Medemblik, ‘betreffende 

’t opbrengen van goud en zilver’. De eerste aanslag op de portemonnee is snel

binnen. Er zullen er meerdere volgen in de komende jaren.

Op 16 mei 1795 hebben de patriotten een verdrag met de Franse regering gesloten. 

Hierbij word wederzijdse bijstand geregeld in geval van oorlog. Ook moet Den Haag

voor de ‘bevrijding’ betalen en verplicht zich 25.000 Franse soldaten op Nederlandse

kosten te onderhouden. In de praktijk zijn dat uitgehongerde haveloze man-

schappen. Het duurt niet lang of Benningbroek krijgt ook soldaten te onderhouden.

Eind mei 1795 komt een groep huzaren naar het dorp en wordt ondergebracht bij 

boeren. 

Een commissie uit de ‘municipaliteit’ wordt benoemd om die boeren financieël te 

compenseren voor de huzaren die ze ongevraagd in huis hebben.
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Als kostgeld wordt 21 stuivers per week voor iedere huzaar betaald aan de betref-ff

fende boer. De discussies over de inkwartiering lopen in de raad zó hoog op, dat 

een aantal leden dreigt met opstappen. Vooral de leden van de commissie trekken

flink van leer. Uiteindelijk bedanken Klaas Pereboom en Cornelis Druijf voor het 

lidmaatschap van de ‘municipaliteit’. Daarmee is de rust in de raad nog niet terug. 

Ook andere leden dreigen met opstappen. Het lijkt wel of nu pas de revolutie in 

Benningbroek losbarst.

Tot slot van de roerige vergadering van 10 juni 1795 besluit men de predikant te 

verzoeken een redevoering te houden in de kerk over de bekrachtinging van het 

verbond met de republiek Frankrijk. ‘Men diende God daarvoor te danken, en

zijnen zegen over onze Republiek af te smeken’. Een maandje later hebben de leden

die voor de raad hebben bedankt, er kennelijk spijt van, want zij komen weer in de 

vergadering terug en worden weer aangenomen.

Verwaarloosd onderwijs
De schoolmeester J. Marschalk heeft de inspectie van het onderwijs op bezoek 

gehad. Deze inspecteur heeft de schoolmeester een aantal dagen huisarrest gegeven 

en later door de gerechtsbode laten afvoeren. Het motief wordt aan de burgemeester

meegedeeld: ‘’t onderwijs der jeugt wierd verwaarloost’. De ‘municipaliteit’ roept 

de burgers bijeen, waarop men besluit de schoolmeester te ontslaan en spoedig een

opvolger te zoeken. Er wordt in de Haarlemse Courant van 10 en 17 januari 1796 

een advertentie gezet.

Op 19 april 1796, het tweede jaar van de Bataafse vrijheid, komen 38 burgers in 

de kerk om een nieuwe ‘municipaliteit’ te kiezen. Het zijn allemaal dezelfde personen

die worden gekozen. Alleen Aris Bijman wordt niet herkozen. Voor hem in de plaats 

komt Aarjen de Boer. Jan Dekker is weer burgemeester geworden. In 1796 wordt er 

na de verkiezingen slechts eenmaal door de raad vergaderd.

Bij de verkiezingen van 1797 komen nog slechts 24 burgers opdagen en worden alle

zittende leden herbenoemd. Het jaar erop zijn in de raadsverslagen geen verkiezingen

gemeld en zien we dezelfde bestuurders acteren. De revolutie heeft slechts kort 

onder de bevolking op het platteland geleefd. Pas in 1804 komt er verandering in 

de structuur van het bestuur van Benningbroek.
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Het ‘Departementaal Bestuur van Holland’ bepaalt de nieuwe structuur. In het 

‘Resolutieboeck’ wordt een en ander als volgt samengevat: ‘…de in functie zijnde

Municipaliteitsleden honorabel, en met dankzegging ontslagen en door ’t zelfde 

departementaal bestuur nieuw aangestelde, met namen Pieter Buijs, Bart Dikstaal,

Pieter Claasz Jongert, Gerrit Knol en Dirk Fijn tot leden van ’t Gemeentebestuur’.

Twee fracties
De vroegere secretaris W. Zeijlemaker, een rijke boer die in de boerderij aan de

Dr. de Vriesstraat 24 heeft gewoond, noemt zich nu de ‘Bailluw’ van Benningbroek 

(schout civiel). We spreken nu voor het eerst over de gemeente in plaats van

‘municipaliteit’. Het bestuur van Benningbroek gaat uit vijf leden bestaan. Jaarlijks

treedt een van de leden af. De volgorde van aftreden der gemeenteraadsleden 

wordt in 1804 door loting vastgesteld. Sijbekarspel heeft nu ook een raad van 

vijf leden. Na 1806 vergaderen zij altijd samen als de gemeente Sijbekarspel-

Benningbroek. Bij de ondertekening van de notulen zie je alle Benningbroekers 

achter elkaar ondertekenen. De gemeenteraad kent dus twee fracties: 

de Benningbroekers en de Sijbekarspelers. 

Franse invloed
De invloed van 

Frankrijk wordt 

steeds duidelijker.

In 1806 heeft 

Napoleon (1769-

1821) zijn broer

Lodewijk aangesteld

als koning van 

de Nederlanden.

Het volk reageert 

gelaten. De meeste 

mensen hebben 

het zwaar en voelen

zich uitgebuit door 

de Fransen. Als in

1810 het koninkrijk

Holland wordt 

ingelijfd bij Frank-

rijk, wordt koning 

Lodewijk Napoleon

(1778-1846) weer

ontslagen door z’n

broer keizer Napoleon. Heel Nederland maakt deel uit van het Franse keizerrijk. 

Onder het bewind is veel tot stand gekomen; onder andere burgerlijke stand met 

een eigen achternaam, huisnummering en onderwijs met verplichte Franse les op 

scholen. 

Zelfs de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen worden niet alleen in het 

Nederlands, maar ook in het Frans opgeschreven. Klaas Winkel is rond 1811 de

secretaris en hij beheerst het Frans uitstekend.
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Op 1 november 1811 is keizer Napeleon op bezoek in de Nederlanden. Hij is

ondermeer op doortocht in West-Friesland. Met een rijtuig vanaf Hoorn

richting Medemblik via Benningbroek. Naar verluidt is hij nog gestopt bij herberg 

De Leeuw, met als herbergier Pieter Kool, voor een consumptie.

Eind 1813 is de Franse overheersing ten einde en wordt Willem I (1772-1843)

vorst van de ‘Vereenigde Nederlanden’.
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VERDWENEN MIDDENSTAND 

Aan de Molenbuurt had je vroeger de bloemisterij/ plantenkwekerij en winkel van

Henk Kramm (1905-1935). Nu is dat de werkplaats en het woonhuis van Chiel de

Leeuw, Dr. de Vriesstraat 5-7 in Benningbroek.

In 1935 heeft Kramm alles verkocht aan de toenmalige gemeente Sijbekarspel.

De koopakte was opgesteld door notaris Rees uit Benningbroek. Ik had een kopie

hiervan in m’n bezit. De tekst was slecht leesbaar, maar toch ben ik erin geslaagd

een en ander te ontcijferen. Om u een indruk te geven van wat er allemaal werd

verkocht en hoe dat uitvoerig werd omschreven geef ik de akte letterlijk weer:

‘Den negenden Februari des jaars negentien honderd vijf en dertig, verschenen voor 

mij, Johan Willem Hendrik Rees, notaris in het Arrondissement Alkmaar, ter 

standplaats Benningbroek: 

de heer Hendrik Andries Kramm, zonder beroep, wonende te Benningbroek, ter 

eene zijde, en de heer Gerrit Stapel, burgemeester, wonende te Benningbroek, in zijn 

betrekking van burgemeester der gemeente Sijbekarspel en als zoodanig die gemeente 

vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van een besluit van den Raad der 

gemeente Sijbekarspel van den twee en twintigsten November negentien honderd vier 

en dertig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Noord-Holland, bij 

besluit van den zestienden Januari jongstleden,

ter andere zijde. De comparant ter eene zijde verklaarde te hebben verkocht en in 

eigendom over te dragen aan de gemeente Sijbekarspel, voor en ten behoeve van welke 

gemeente de comparant ter andere zijde in zijn voorgeschreven betrekking verklaarde 

te hebben gekocht en in eigendom aan te nemen:

a. een woonhuis met oranjerie, en winkelhuis met garage, een broeikas met ramen, 

erf en tuin in de Molenbuurt te Benningbroek gemeente Sijbekarspel, kadastraal 

bekend gemeente Sijbekarspel in Sectie C, nummer 583, huis, erf, winkel, kassen, 

groot vijf aren tachtig centiaren. En:

b. de volgende in gemeld onroerend goed aanwezige en tot het daarin gevestigd 

geweest zijnde tuindersbedrijf en bloemisterij behoorende roerende goederen 

als: een handwagen, twee grasmaaimachines, divers plateelwerk, diverse vazen,

bloemen-manden, alle tuingereedschappen, een partij cokes, bamboematten,

een partij bladaarde, ongeveer duizend tonkingstokken, ongeveer een duizend 

groote potten maat twaalf, ongeveer zeven honderd groote potten maat tien,

ongeveer twee honderd groote potten maat vijf, alle planten dienende ter 

versiering, alle handelsplanten, zes losse broeiramen, ongeveer drie duizend 

kleine bloempotjes en hetgeen voor de uitoefening van gemeld bedrijf 

aanwezig zal zijn.

De comparanten verklaarden dat deze verkoop en koop heeft plaats gehad:

a. voor een koopprijs van vierduizend twee honderd gulden (ƒ4200,00); en

b. voor de volgende Bedingen:

1. Verschil tusschen de werkelijke en de opgegeven maat van voormeld onroerend 

goed geeft geen grond tot het vorderen van vermeerdering of vermindering van den 

koopprijs of van de vernietiging of ontbinding dezer overeenkomst.
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2. Het verkochte onroerend goed gaat aan de gemeente Sijbekarspel over voetstoots 

in den staat waarin het zich thans bevindt met de daaraan verbonden heerschende en 

lijdende erfdienstbaarheden, rechten en verplichtingen en met al hetgeen aard-, nagel- of 

wortelvast is voor zoover dit aan den verkooper toebehoort.

3. De verkooper is tot geen vrijwaring gehouden wegens zakelijke rechten of andere 

lasten welke niet in de openbare Registers ter hypotheekkantore zijn over- of ingeschreven 

en welke men beweren mocht op het onroerend goed te hebben.

4. De gemeente Sijbekarspel kan voorschreven onroerend goed aanvaarden den 

eersten Mei dezes jaars en zal daaraan geheven wordende lasten en belastingen van 

den eersten Januari jongstleden af voor haar rekening moeten nemen.

5. Voorschreven roerende goederen zijn bereids aan de gemeente Sijbekarspel geleverd 

en door haar ontvangen in den staat waarin deze zaken zich ten tijde der levering

bevonden met in alle opzichten voetstoots zonder dat de verkooper aansprakelijk is 

voor getal, gewicht of maat.

6. De kosten dezer koopakte en die der juridische levering van het verkochte 

onroerend goed zijn ten laste van de gemeente Sijbekarspel.

Voorts verklaarde de verkooper dat hij voorschreven onroerend goed in eigendom 

verkreeg wat de gebouwen betreft door stichting en overigens door toedeeling

bij Akte van Scheiding den een en twintigste Juni negentien honderd twaalf, 

verleden voor Johannes Engelbertus Heenk, destijds Candidaat-Notaris te 

Benningbroek, als belast met de waarneming van wijlen den te Benningbroek

standplaats gehad hebbende Notaris Willem Terpstra.

En er is ten deze voor mij, Notaris, mede verschenen de heer Gerrit Bossen, Secretaris 

en Ontvanger der gemeente Sijbekarspel, wonende te Benningbroek, die in zijn 

betrekking van Ontvanger der gemeente Sijbekarspel verklaarde voormelde koopsom 

aan den Comparant Kramm op heden te hebben voldaan en welke laatstgenoemde 

verklaarde voormelde koopsom te hebben ontvangen’.

Gevolgd door ondertekening door beiden. Zo zie je: zo’n koopakte was niet zomaar

wat. Het inschakelen van een notaris is ook nu niet meer weg te denken uit onze 

samenleving.
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Notarisambt
Het notarisambt bestaat al eeuwen. Mensen hebben altijd de behoefte gehad om 

bepaalde afspraken of overeenkomsten op schrift te laten zetten. Circa 2400 voor

Christus werden al afspraken vastgelegd op kleitabletten. In de middeleeuwen 

werd het ambt eerst nog door geestelijken vervuld en in de zeventiende eeuw 

hadden de notarissen meerdere baantjes, zoals schoolmeester of deurwaarder.

Tegenwoordig gaat alles bij de notaris langs de digitale snelweg. Wie kan zich nog 

de kantoorklerk herinneren, die urenlang met een kroontjespen het stugge papier

van een akte beschreef? De geur van inkt en gesmolten lak op papier; met enige 

weemoed denk ik daaraan terug.

De panden van Kramm waren gebouwd in 1905. In 1935 deels verhuurd aan een 

particulier en deels als onderkomen van de brandweer. Het woonhuis werd in 1957

grotendeels gesloopt en verbouwd. Achtereenvolgens verhuurd aan de rijkspolitie-

ambtenaren Koopman, Hummel en aan mezelf. In 1991 werd het woonhuis mijn 

eigendom en in 2002 de daarnaast gelegen brandweergarage.

Van de duizenden potten van Kramm heb ik nog nooit scherven in m’n tuin 

gevonden.
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OP ‘VRAAIERSPAD’

In de zeventiende eeuw nam men het niet zo nauw met de seksuele moraal. Je ziet 

dat terug in verschillende schilderijen. Alhoewel, de vrolijke vrijpartijen op die 

schilderijen hadden vaak een bijbedoeling. Jongelui werden gewaarschuwd voor de 

verlokkingen van zinnelijke lusten.

In die tijd ging een ‘vraaier’ ’s nachts op pad naar het meisje van z’n dromen. 

Zij zorgde ervoor dat haar slaapkamerraam was geopend. Als hij binnen mocht 

komen, sloop hij op z’n sokken naar haar bed en ging eerst voorzichtig bovenop

de dekens liggen… 

Dit nachtvrijen noemde men ‘queesten’, afgeleid van het Engelse woord ‘queest’,

dat wil zeggen: zoeken of najagen. Meestal gebeurde dit met toestemming van de

ouders, zodat geliefden elkaar beter leerden kennen. Bovendien waren ze blijkbaar 

overtuigd van het feit dat er niets oneerbaars met hun dochter zou gebeuren.

Kermishouwen
In de achttiende en negentiende eeuw groeide de preutsheid. Vormen van intimiteit 

zag je met name terug bij jaarlijkse festiviteiten in het dorp. De kermis bijvoorbeeld,

was een prima gelegenheid waar jongens en meisjes met elkaar in contact konden 

komen. De ouders dachten dat ze door de onderlinge sociale controle hun dochter 

wel alleen konden laten op zo’n feest. Bovendien was het zo dat als een jongen zich 

aangetrokken voelde tot een ‘pittig moidje’, hij dat maar eens moest komen uitleggen

bij haar thuis.

Dus na het ‘kermishouwen’ ging de ‘vraaier’ in z’n beste pak veertien dagen later 

op zondagavond om acht uur ‘te koffieophalen’ bij het leuke boerenmeisje.

Aanbellen was niet nodig. Achterom door de koegang, de hele familie wist waar

je voor kwam. Vader was alleen in gesprek met de jongeman. Moeder en dochter

hoorden het gesprek belangstellend aan. Rond negenen maakten vader en moeder

aanstalten naar bed te gaan, maar eerst werd er nog brood gegeten. 
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Als het meisje haar kersverse vriend ook een ‘avondstik’ aanbood,

mocht hij blijven. Kreeg hij echter een beschuitbol, dan had hij ‘blauw 

kregen’ en kon hij maar beter vertrekken. Het jonge stel nam een paar

houten stoelen naar de koegang, waar ze urenlang in het pikdonker

zaten ‘te vraaien’. Zij was soms gekleed in een ‘raggersjurk’, zodat haar

zondagse goed schoon bleef.

Vrijpostig gedrag
De pastoor was helemaal niet gelukkig met dit vrijpostige gedrag 

van de jeugd en had aangegeven dat er een kaars of petroleumlampje 

moest worden aangestoken op de koegang. Dit zou een wilde vrijage 

in de kiem wel smoren…

In de twintigste eeuw kon een meisje na een avondje ‘op stap’ gewoon

thuiskomen met haar vriendje. Pa en moe gingen op zo’n avond

vroeg naar bed, zodat de jongelui in de woonkamer, met het licht uit, 

nader met elkaar kennis konden maken. De kleren bleven wel aan.

Als er meer dochters uit een gezin thuiskwamen met een vriend, dan 

bepaalde de oudste dochter meestal wie zich waar in het benedenhuis terugtrok.

Zodoende kon zij languit op de bank met haar vrijer minnekozen, terwijl haar 

jongere zus met vriend in de keuken belandde op koude Tomado-stoeltjes.

Er wordt nu gesproken over de ‘onbevangen’ jaren zestig. Ik vraag mij nog steeds

af of die jaren wel zo onbevangen waren, zeker op het gebied van de seksualiteit.

Voorlichting van je ouders was er helemaal niet bij. Vraag het maar aan je broer,

werd er dan gezegd… Op ‘vraaierspad’ gaan bleef zo een spannend tijdverdrijf, 

waar je ieder weekend naar uitkeek.
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VIJFTIG JAAR LIEFDE KWEKEN VOOR HET KONINKLIJK HUIS

Hoewel de oprichting van onze plaatselijke Oranjevereniging op 3 juli 1958 plaats 

vond, is het oudste stuk in het archief het programmaboekje van de bevrijdings-

feesten op 7 en 8 september 1945 in Sijbekarspel. Het bevrijdingsfeest begon met 

‘een algemeene bezichtiging van de Buurt- en Gevelversiering’ en de aansporing 

ervoor te zorgen dat de gemeente tijdens de feestdagen een ware ‘vlaggenzee’ zou

zijn. Op vrijdag 7 september 1945 onthulde landbouwminister Sicco Mansholt 

een tijdelijk monument van ‘den illegalen strijder den weledel. Heer A.C. de Graaf,

oud-Wethouder van de Wieringermeer’. Die officiële handeling werd opgeluisterd 

door een Wognums zangkoor onder leiding van de heer D. Saal en een kinderkoor

uit Benningbroek onder leiding van de heer R. Sasburg. Op het middagprogramma

voor de jeugd stond ‘een gezellig praatje van oom Lex’, Oudhollandse poppenkast,

Adrie van Oorschot (waarschijnlijk de latere televisiesinterklaas, LD) met zijn 

sprekende pop en ‘een sappig toneelstukje’. In de avond trad mevrouw Charlotte 

Köhler op, waarbij de organisatie als ‘eisch’ stelde, ‘gezien de grootte der tent: 

volstrekte stilte!’

Dertien jaar na die bevrijdingsfeesten vond in het toenmalige café Ruig (tegen-

woordig Simotech) in Sijbekarspel de oprichtingsvergadering plaats van de

Oranjevereniging Benningbroek Sijbekarspel. Voorzitter Vriend zei in zijn

openingswoord over het doel van de vereniging: “Liefde kweken voor het 

Koninklijk Huis, vooral bij de jeugd”. De contributie bedroeg per gezin met kinderen

tot zestien jaar: ƒ 1,50. Personen van achttien jaar en ouder ƒ 1,-. Een jaar later

telde de vereniging al 75 leden en nog een jaar verder was dat aantal verdubbeld. 

Over het programma van Koninginnedag 1959, het jaar dat koningin Juliana vijftig 

werd, is in de handgeschreven notulen te lezen: ‘Voordat de optocht (waar zo’n 

300 kinderen aan meededen) begon, gaf burgemeester Elmers een korte uitleg over

de betekenis van Koninginnedag en bevrijdingsdag. De jeugd werd getrakteerd en

van een vlaggetje voorzien en zong tijdens de rondrit uit volle borst. Op de avond 

was het gekostumeerd bal een groot succes. Aan de volksspelen op de eerste zondag

in mei namen 200 kinderen deel van nul tot en met vijftien jaar. Er waren tien 

heren boven de vijftien en 24 dames. In verband met tijdnood (melkerstijd) werd 

de kruiwagenrace voor paren afgelast’. 



19

’

( )

Herauten
In 1960 werd Koninginnedag op 5 mei gevierd. Zo vastgesteld van regeringswege.

Die dag deden ‘vier herauten te paard, Koggeruiters, voorafgegaan door trompet-

geschal, het volk op verschillende plaatsen in de gemeente kond dat ons land vijftien

jaar geleden werd bevrijd. Hierna volgde een aubade van de jeugd bij het gemeente-

huis waar onder ander werd gezongen het Wilhelmus en Wij leven vrij… Daarna

hield de burgemeester een korte toespraak. Het muziekkorps van Benningbroek 

maakte vanaf de Ganker tot aan de Gouwe een mars. Het was stralend mooi weer, 

wat de volksspelen op het land van de heer Bakker ten goede kwam. ’s Avonds 

was er weer gemaskerd bal, ditmaal in Benningbroek’. In 1961 werd besloten het 

muziekkorps het ene jaar door Benningbroek en het andere jaar door Sijbekarspel 

te laten lopen.

Ifie en Afie
Een jaar later werd grotendeels eenzelfde programma gebracht. Zo’n 250 kinderen

namen deel aan de volksspelen en vijftig ouderen. Dat jaar werd er ’s avonds een

revue opgevoerd door mensen uit ons eigen dorp. De avond zou om half acht 

beginnen, maar op dat tijdstip stonden er nog zoveel mensen voor de deur, dat 

de begintijd werd uitgesteld. Om 20.00 uur was het eigenlijk niet verantwoord

nog meer mensen binnen te laten. Er stonden echter nog steeds mensen buiten te 

wachten. Er werd toen besloten alleen nog maar leden toe te laten. Even na achten

was er geen staplaats meer over! De revue werd in een vlot tempo gebracht en 

vooral Ifie en Afie (Evert Oudt en Siep Haakma, LD) waren goed op dreef.

Door het succes werd besloten het jaar erop (1963) weer een revue op te voeren,

maar dan verdeeld over twee avonden: de eerste op Koninginnedag met vooral

ouderen in de zaal en de tweede op de daaropvolgende zondagavond voor de meer

jeugdigen. 
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Op 10 maart 1966 werd het huwelijksfeest van prinses Beatrix met de heer Claus 

von Amsberg gevierd met in de middag een kindermatinee en ‘s avonds een oranje-

bal in Benningbroek met The Cats uit Volendam. Op 12 maart was er een tweede 

feestavond, nu in Sijbekarspel, met de Erica Kapel.

De eerste jaren in het bestaan van de vereniging waren best moeilijk. Er verhuisden

nogal wat bestuursleden naar elders en financieel was het steeds hopen op een 

subsidie. Bovendien veranderde er juist in de jaren zestig maatschappelijk het een 

en ander. Zo kwam er een dorpshuis waar kon worden vergaderd, maar net als bij 

andere verenigingen bleken de jaarvergaderingen van de Oranjevereniging weinig 

te worden bezocht door de leden/donateurs. Meer belangstelling trokken altijd de 

volksspelen, later veranderd in kinderspelen. Ook de feestavonden, die in latere 

jaren in samenwerking met de toneelgroep Podium ’71 werden georganiseerd,

trokken volle zalen. De optochten met in de beginjaren versierde trekkers en 

wagens en later de versierde fietsen van de jeugd, hadden ook niet te klagen over

belangstelling. 

Communiqué
In de notulen van 10 september 1968 wordt melding gemaakt van een brief van

B&W met de vraag of de vereniging ‘voornemens was de herdenking en viering 

van 25 jaar bevrijding in 1970 te organiseren’. Bij dit schrijven was ingesloten

een communiqué van het Nationale Comité 25 jaar bevrijding 5 mei 1970. 

‘Na voorlezing en bespreking zijn wij het eens geworden, zoals voorheen onze

eigen weg te gaan. Niettemin zullen wij een brochure aanvragen’. Vervolgens werd

verder vergaderd. Regelmatig iets nieuws bedenken voor het feestprogramma, viel 

nog niet mee: ‘Wat gaan we doen? Om tegenwoordig iets te organiseren moet je 

wel met wat nieuws komen’. Dat gold toen - in 1969 - en dat geldt nu nog steeds. 

Toch hadden de bestuurders toen weer een idee: ze zouden twee muziekkorpsen 

vragen om door het dorp te marcheren. Het werden Fanfarekorps Crescendo uit 

De Weere en muziekvereniging De Herleving uit Zwaag.

Die liepen met schoolkinderen uit zowel Sijbekarspel als Benningbroek naar het 

raadhuis, om daar een aubade te brengen aan het College van Burgemeester en

Wethouders. In 1975 was er discussie over de vraag wanneer het feest zou worden

gevierd: op woensdag 30 april of maandag 5 mei. 
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‘Dit in verband met het dertigjarig jubileum van de bevrijding’. Besloten werd

‘nadere berichten van gemeente en overheid af te wachten, ook in verband met 

de 4 mei-herdenkingen’. Het idee ontstond een deel van de 5 mei-vieringen in het 

inmiddels gebouwde dorpszwembad te organiseren met spelletjes als bordjes op-

duiken, ballonnen prikken boven het bad, zwemmen en dan een strandbal gooien

in een binnenband en voor de ouderen vlotten trekken. Voor het geval het weer niet 

zou meewerken, hield de organisatie een alternatief programma in het dorpshuis 

achter de hand. 

Drankgebruik
Wat er precies gebeurd is, is niet meer te achterhalen, maar in de notulen van mei 

1975 is te lezen dat er klachten waren gehoord over drankgebruik. En opmerkingen

als: “Ze hadden beter samen kunnen gaan met de carnavalsvereniging” en “Betalen

we hier onze contributie voor?” Het deed de animo bij het zittende bestuur geen

goed, want het voortbestaan van de vereniging kwam op de jaarvergadering ter 

sprake. Gelukkig luidde uiteindelijk de conclusie: ‘ondanks de zeer weinige

belangstelling gaan we positief door’.

In 1978 kampt de vereniging weer met problemen. Drie mensen treden af en zijn

niet herkiesbaar. Ze hebben ‘te weinig vrije tijd voor de toch wel een behoorlijke

organisatie vragende feestdag’ en financieel is het ook al geen vrolijke zaak als

blijkt dat de gevraagde subsidie na overleg van de jaarrekening maar voor de helft 

wordt gehonoreerd en tot slot zit een aantal bestuursleden eigenlijk al te lang in het 

bestuur ‘om met frisse ideeën te komen. Een en ander zou op een jaarvergadering 

uitgepraat moeten worden, maar gezien de ervaring zal voor een jaarvergadering 

zo weinig belangstelling zijn dat dit geen zin heeft’. In een ander handschrift staat 

eraan toegevoegd: ‘Wij hebben gemeend deze problemen met de Dorpsraad te 

moeten bespreken’. Hoe dat is afgelopen wordt verder niet vermeld. 

Vico Pescatore
In ieder geval komt de vereniging ook de jaren tachtig heelhuids door. Elk jaar

wordt er een groot feest op touw gezet, met als vaste onderdelen de Oranjeloop

(in samenwerking met de ijsclub), een fietspuzzeltocht, ballonnen oplaten onder 

leiding van de burgemeester, kindermiddag, in de vroege avond Bingo en bal na 

met meestal Vico Pescatore. 

De notulen van die jaren zijn meestal getypt en regelmatig wordt er aan de hand

van een Agenda vergaderd. Er lijkt dan een fris en enthousiast bestuur aan het 

werk te zijn. Er worden plannen gesmeed om in januari een fancy fair in het 

dorpshuis te organiseren om de kas te spekken. Met onder andere zelfgebakken

taarten, stuiters in fles, oberwedstrijd, paardenrace, naam pop raden (burgemeester

Smit mocht naam bedenken), kantklossen, kalligraferen en een verloting. En

tevens een stekjesmarkt. Het kost geen moeite voldoende hulp te krijgen bij de 

organisatie. Het succes blijft dan ook niet uit. Er is een winst gemaakt van ƒ 560,-. 

Langzamerhand wordt er ook meer aan PR gedaan. Behalve het oranje programma-

boekje dat in april huis-aan-huis wordt verspreid, komen er nu ook berichten in 

de regionale krant en huis-aan-huis-bladen. 

Draaiboeken
Wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van zo’n feestdag, is te zien aan de

draaiboeken. Neem dat van 1984: er moeten start- en finishvlaggen opgehangen

voor de Oranjeloop. De vlag moet gehesen bij het dorpshuis.
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De geluidswagen moet geregeld. Er zijn kistjes met wisselgeld nodig voor Oranjeloop 

en Fietspuzzeltocht, stopwatches, inschrijfformulieren, routeborden, controle-

posten, inschrijvers, startpistool, vlaggen, paar honderd ballonnen moeten worden 

opgepompt, het DESS-veld moet klaargemaakt voor de spelen, prijzen voor Oranje-

loop en Bingo moeten geregeld en klaargezet worden. 

Controleposten moeten naar hun plek worden gebracht, consumptiebonnen 

verspreid, rugnummers geïnd en balpennen uitgedeeld, een alternatief programma

opgezet voor het geval het regent, koek en zopie, zaal inrichten voor de Bingo, een

muziekband contracteren en nog veel meer.

In 1985 werd veertig jaar bevrijding gevierd met een tekenwedstijd voor de jeugd,

gejureerd door Jan Linders, rond het landelijke thema ‘40 jaar vrede, vrijheid en

blijheid’. Verder was er een bakwedstrijd die werd beoordeeld door de ex-bakkers 

De Boer en Vos en er waren fietstochten naar onder andere het Dijkgatsbos, waar

de Duitsers in de oorlog de Wieringermeer onder water lieten lopen. 

Sponsoren
Langzamerhand komen er steeds meer regels en eisen van hogerhand waar de 

vereniging zich aan moet houden. Als er levende muziek is, moet er een bedrag 

aan Buma/Stemra worden afgedragen. Verzekeringskwesties vragen om aandacht.

Deelname aan alle activiteiten blijft voor eigen risico. De gemeente komt met 

verkeersvoorschriften bij de fietstocht. Leuker is het dat er steeds meer sponsoren 

hun steentje willen bijdragen. Aanvankelijk was het vooral de Rabobank die 

ballonnen en een wisselbeker beschikbaar stelde, maar halverwege de jaren tachtig 

staan ook plaatselijke middenstanders als automobielbedrijf Op den Kelder op de

lijst, slager Jan Dam, bloemisterij De Spoorbuurt, kapsalon Mod’elle, melkman

Piet Halfweeg, huishoudartikelenwinkel Siem Koning en schilder André Appel.

Anno 2008 is die plaatselijke middenstand grotendeels verdwenen en worden er 

door heel Nederland prijzen voor de Bingo en andere spelactiviteiten losgepraat.

Zo waren er in dit jubileumjaar vrijkaartjes te winnen voor pretpark Koningin 

Julianatoren, Spido rondvaarten in Rotterdam, een rondvlucht boven Ameland, 

een moederdagbrunch, bezoek aan Snowworld in Zoeterwoude, verblijf op de

Oranjecamping in Breda en nog veel meer. Huidig bestuurslid Kees Koning: 

“Op een wonderbaarlijke manier praat ons bestuurslid Carolien Schilder de

prijzen los vanuit de verste uithoeken van ons land.”
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Gouden huwelijk
Terug naar 1987, het jaar waarin het gouden huwelijk van prinses Juliana en prins

Bernhard werd gevierd. In basisschool De Kraaienboom kwam een infohoek ‘om 

onze dorpsbevolking meer te laten weten over de doelen waarheen de opbrengst 

van Het Nationale Geschenk gaat, te weten het Wereld Natuur Fonds en Het 

Gehandicapte Kind’. Ter gelegenheid van dat gouden huwelijk kwam er ook een 

schrijven binnen van de RVD. Waar dat over ging, leest u verderop. 

Op die 30ste april waren er speciale bekers, lepeltjes en vlaggen te koop met het 

prinselijk paar erop. In het jaarverslag staat te lezen: ‘Het begon allemaal erg leuk,

totdat we aan de versierde fietsen toe waren. Toen liep het uit de hand, want de

muziekauto was nog niet beschikbaar. Er kwam een andere auto, maar die reed

veel te hard, zodat de kleinsten het niet bij konden benen’. Het was niet de enige 

smet op een geslaagde dag, want de naweeën kwamen later: ‘we hadden vergeten 

de btw door te berekenen op onze lepeltjes en bekers. Dus een groot tekort op de 

balans’. Een ander bijzonder jaar was 1988, toen de koningin-Beatrixlinde werd 

geplant bij het dorpshuis, ter gelegenheid van het feit dat onze koningin vijftig jaar 

werd.

Arena’95
De jaren erna blijft het programma in grote lijnen hetzelfde. Tot 1995, het jaar dat 

vijftig jaar bevrijding uitbundig werd gevierd. In ons dorp met Arena’95 en Vangpop

Liberty Party. Arena’95 (met als ondertitel ‘Humor werkt bevrijdend’) was de naam

van een spelparcours dat ’s middags rondom De Vang werd gehouden en ’s avonds 

in de zaal werd afgerond met een revue. Ruim zestig deelnemers betraden de 

arena. Het werd een waar dorpsfestijn, aan elkaar gepraat door Guido Breuker. 

Vooral het Rupsenteam (met Lida Admiraal, Monique Schipper, Anita van Arem 

en anderen) had veel succes met zijn zaaloptreden. Oude tijden van Ifie en Afie leken 

te herleven met teksten als: ‘Volg je een keer een toeristische route van Kerkepad,

dan hoef je voor PETRUS niet naar de grote stad. Wij hebben hem hier, een grote

kathedraal, schoon door zijn eenvoud: heel strak, recht en kaal(…) Met de heilige koe

kom je hier goed voor de dag. Was hij stuk, dan ging je naar RAG. Maar de garage

is naar de kelder gegaan. Het eerste serviceteam is hier nu een aantal km vandaan

(…) Om één ding blijven we beroemd en berucht: dat was de pure Hollandse 

agrarische lucht. Iedereen mocht meegenieten van de geur. Zelfs het wasgoed

kreeg een gratis odeur. Tegenwoordig moet er worden geïnjecteerd, want die damp 

in de lucht dat vindt men verkeerd. Nou, ze kunnen me wat. Als ik dat wil, open 

ik mijn gat om nog wat lekkers op te kunnen snuiven en naar de tijden van 

weleer te wuiven’.

De gemeente kende dat jaar een subsidie toe van ƒ500,- voor Koninginnedag en 

ƒ1700,- voor de organisatie van 5 mei. 

Roofvogelshow
Vanaf 2002 wordt het oranje programmaboekje steeds dikker. Dat komt niet alleen 

door het groeiende aantal sponsors. Er staat behalve het dagprogramma ook steeds 

meer info in. De gehele tekst van het Wilhelmus bijvoorbeeld, de levensloop van 

leden van het Koninklijk Huis, het juiste gebruik van de vlag, knutselideetjes of een

recept voor koninginnesoep. Toch telt het bestuur in 2005 slechts vier leden.

Noodgedwongen wordt het programma aangepast: geen fietspuzzeltochten meer,

een roofvogelshow in plaats van kinderspelen.
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Ondanks een krappe bestuursbezetting en af en toe de dreiging op te worden 

geheven is er dan toch dit jaar het vijftigjarig jubileum geweest. En dat is niet niks. 

Wimpel
En wat stond er nu in de brief die de RVD in 1987 naar alle gemeenten stuurde?

‘Mocht in uw gemeente in de toekomst een Oranjevereniging vijftig jaar worden, 

dan verzoek ik u dit tijdig, schriftelijk en met bewijs van de oprichtingsdatum, te 

willen meedelen aan het secretariaat van H.M. de koningin, Paleis Noordeinde te

’s Gravenhage’. Dan zou koningin Beatrix de jubilerende vereniging een speciale

wimpel toekennen. 

Dit jaar heeft onze eigen Oranjevereniging die respectabele leeftijd bereikt. Voor 

zover ik weet is de speciale wimpel (nog) niet aangevraagd. Of het nog steeds kan, 

weet ik niet. Ik weet wel dat alle vrijwilligers (te veel om namen te noemen) die 

zich al die jaren in het bestuur of anderszins nuttig hebben gemaakt om elk jaar

weer een dag vol activiteiten te verzorgen voor onze dorpsbevolking, zeker een

wimpel hebben verdiend!

( )
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EEN GEDENKWAARDIGE SINTERKLAASAVOND

Het was 5 december. Naar ik meen in 1954. Ik zat op de ambachtsschool

in Hoorn, waar ik leerde voor brood- en banketbakker. Op zaterdag hielp 

ik bij Rommert Polsma. Ook door de week gebeurde dat wel, als er koek 

of gebak moest worden gemaakt. Meestal werd dat ’s avonds gedaan.

Zaterdags begon ik altijd om zes uur. Eerder mocht niet, want ik was 

nog geen veertien jaar. Zo ook op 5 december 1954. Bakker Polsma was 

om zes uur al volop aan de gang, want om tien uur moest het brood 

klaar zijn; dan mocht je beginnen te verkopen. Eerder niet, dat was 

verboden. Broodsoorten die we maakten waren tarwebrood bruin en wit,

regeringswit (hier zat inlandse bloem in en het zag grauw), tarvo (een 

soort moutbrood) en melkwit (gemaakt met melk in plaats van water).

De kleur van melkbrood was mooi door de gebrande melksuiker. Verder 

maakten we nog krentenbrood en het kleine spul zoals witte bolletjes en 

krentenbolletjes.

Lage verdiensten
Een hoop werk en lage verdiensten in die tijd, ook door de kleine klantenkring en

de vele bakkers. In Benningbroek had je de bakkers Vis, Pereboom en Zilver. In

Sijbekarspel bakker De Boer en bakker Polsma.

Maar nu over die bewuste 5 december. Om tien uur begon je met venten. Dat was 

opschieten, want na het venten moesten de sinterklaasbestellingen nog worden 

rondgebracht. Dus nog een keer heel Sijbekarspel door. Het begon steeds harder 

te waaien. ‘Hoor de wind waait door de bomen’, vanuit het noordwesten.

Toen we de zuidkant van het dorp hadden uitgevent, gingen we terug naar de

bakkerij om de bakfiets weer te vullen. Aan de achterkant van de bakfiets werden 

twee gewichten vastgebonden van tien en vijf kilo. Dit werd gedaan om de bakfiets

beter in balans te krijgen. De bak op de fiets was van een handkar en eigenlijk te

lang. Daar kwam ook nog een grote trommel voor beschuit en ontbijtkoek bij aan

de voorkant, dus overgewicht lag voor de hand. 
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Windvlaag
Nu richting de noordkant van het dorp. Het venten ging goed en vlot. Toen we het 

einde van het dorp naderden, zei bakker Polsma tegen mij: “Als jij de laatste klanten

nog uitvent, ga ik alvast naar huis om de sinterklaasbestellingen klaar te zetten.

Als jij met de bakfiets terugkomt, kunnen we ze meteen op volgorde inladen en 

wegbrengen.”

Toen ik als laatste de Grenshoeve van brood had voorzien, stond er inmiddels een

flinke storm. De beschuittrommel had ik leeggemaakt en in de broodbak gezet.

Trappen op de weg terug was helemaal niet nodig. Ik moest zelfs meerdere keren 

bijremmen. Tussen de huizen van Jetze de Boer en Piet Kuin was een open stuk.

Ineens een enorme windvlaag. Het achterwiel van de bakfiets ging omhoog, sturen 

en remmen was niet meer mogelijk. Zo belandde ik voor het huis van Jan Sneek 

met bakfiets en al in de sloot.

Het was gelukkig nog licht en men had gezien dat ik te water was geraakt. Directe 

hulp was er dus. Freek Nes, melkrijder en buurman van bakker Polsma, nam de

bakfiets mee naar de bakkerij. Ik mocht op de fiets van Freek naar huis voor droge

kleren. Vervolgens weer aan het werk. Freek Nes en Rommert Polsma hadden 

de bakfiets snel schoongemaakt en gingen samen op pad om bestellingen weg te

brengen. 

Vlieggewicht
Ik bracht de bestellingen in de buurt rond met een grote bakkersmand. Het was 

beter dat ik als dertienjarig jochie met ‘vlieggewicht’ niet meer met zo’n storm op 

de bakfiets zou gaan rijden.

Rond half acht ’s avonds had iedereen toch nog zijn sinterklaasbestelling in 

huis. Bij bakker Polsma moest nog worden afgerekend. Dat wil zeggen: alles wat ik 

had verkocht, had ik opgeschreven (wel of niet betaald) in een klein notitieboekje.

Tegen half negen kon ik eindelijk naar huis om warm te eten en daarna natuurlijk 

pakjesavond te vieren. Voor mij was daar de aardigheid snel af. Ik was bekaf en

verlangde naar mijn bed. 

Dat waren nog eens tijden!
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EINDELIJK ECHT SAMEN

Agatha Bos-Koning uit Avenhorn, nu 93 jaar, kan zich de tijd dat ze in Benningbroek 

woonde nog heel goed herinneren: 

“In de winter van 1935/36 kwam m’n verkering Jaap Bos uit Heerhugowaard met 

trouwplannen. Hij kon als boerenarbeider vast werk krijgen in Benningbroek.

We kenden elkaar van een dansavond in Spierdijk, mei 1933. Het werk was bij 

buurman Pauw van z’n zus Aafje, getrouwd met Jan Huisman. Na ons trouwen

op 20 februari 1936, konden we een rentenierswoning huren naast Aafje en Jan

voor ƒ 2,- in de week. Direct daarna ging Jaap aan de gang bij boer Pauw; iedere

dag van ’s morgens 4.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur voor ƒ 14,50 in de week.

De woning hadden we pittig ‘op stel’ met een dressoir, stoelen en een bed met 

beddengoed, dat Jaap van z’n moeder had meegekregen. Het was winter en hart-

stikke koud en voor ons potkacheltje hadden we nog geen steenkolen en ook geen 

geld om ze te kopen. Van brandstoffenhandelaar Jo de Vries mochten we een zak 

kolen en petroleum op de pof kopen. De kachel moest je aanmaken met houtjes

en petroleum. Na de eerste week werken ving Jaap z’n eerste geld. In een busje 

deed ik direct ƒ 2,- voor de wekelijkse huishuur en De Vries kon ook worden betaald.

Bijna geen geld
Jaap en ik waren heel gelukkig samen. Eindelijk echt samen. Dat we bijna geen 

geld hadden vonden we helemaal niet erg. Vier maanden na ons trouwen was ik 

in blije verwachting. Ik verdiende wat geld bij door te bessenplukken bij de buren 

Bruin. Een mooie wieg van pitriet kostte in die tijd ƒ 5,50. Ons eerste kind, Arie, 

kwam in januari 1937. Buurvrouw Krul, haar man was timmerman, had me

geholpen met de bevalling. Arie ging als klein ‘jochie’ vaak mee met z’n vader.

Hij wist precies de namen van de koeien. In februari 1939 werd Dick geboren. 

De zomer van 1939 was heel erg mooi. 

( )

’

( )
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Jaap had een oproep gekregen voor de militaire dienst en moest naar Amersfoort. 

Hij wist niet voor hoe lang. Dat was een heel naar afscheid voor mij en de kinderen.

Om de twee weken mocht hij één of twee dagen naar huis. Zo was ik toch vaak 

alleen. Na de inval van de Duitsers kon Jaap na zo’n twee maanden als burger weer

naar huis. Nederland had gecapituleerd, we waren bezet door Duitsland. In eerste 

instantie merkten we daar weinig van, maar het werd allemaal wel anders. Nu Jaap

thuis was, raakte ik weer in verwachting. Hij kon weer te werk bij boer Pauw voor

ƒ15,- in de week. Jaap was een harde werker die goed kon melken en hooien. In 

maart 1941 werd Corrie geboren. Daar was ik heel blij mee, want ik had nu ook 

een ‘moidje’.

In 1942 ging Jaap bij Piet Timmerman werken. Die gaf ƒ15,50 per week en dat 

wou Pauw niet geven. Hij liet Jaap gaan voor twee kwartjes in de week. In 1944 zijn 

we verhuisd naar De Goorn. We konden daar een huisje kopen en daar hadden we 

wel zin in. Jaap kon bij boer Reinders in Avenhorn aan het werk.

Ondanks veel tegenslagen denk ik met plezier terug aan Benningbroek. Sowieso

aan de relatie die ik daar met Jaap had en omdat daar m’n drie kinderen zijn

geboren.”
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LOSLOPENDE KOEIEN

In de allereerste Kroniek, die van 2004, stond onder de kop ‘De

Amsterdamse school in Benningbroek’ een artikel van Maureen 

Hulshoff en Justus Houthuesen over de geschiedenis van onze boerderij 

aan de Dr. de Vriesstraat. In deze boerderij bevindt zich op de plek waar

ooit vorige generaties sliepen in een bedstee, het bureau en de werkkamer

waar ik onder andere de eindredactie van deze Kroniek verzorg. Ik brain-

storm er ook over columns die ik schrijf voor het weekblad Boerderij.

Op verzoek van uitgever en Kroniek-samensteller Peter Sasburg hierbij 

een van die columns: 

Nachtmerrie
Een gewone doordeweekse avond. De jongens liggen eindelijk weer eens 

op tijd in bed. Mijn boer is naar een soort melkveecafé voor een 'vergadering' 

(de beste ideeën ontstaan immers in de kroeg) en ik heb het huis en vooral 

de kamer een paar uurtjes voor mezelf. Zo'n man die altijd in en rond huis 

bezig is, wil je wel eens wegkijken. Met een boek en een glas wijn nestel ik me op de 

bank. Tot ik besluit - tegen mijn gewoonte in - vroeg naar bed te gaan. Ik val in slaap 

en schrik wakker van de voordeurbel. Half één, zegt de wekker. De plek naast me is 

leeg. Een nachtmerrie doemt op. Een nachtmerrie met het meest gevreesde scenario 

voor de boerin: er alleen voor komen te staan. Een script dat zich niet makkelijk laat 

wijzigen, want met je grootste liefde is gelijk je grootste angst in het leven gekomen. 

Er moet iets zijn gebeurd, want mijn boer is nooit zo laat thuis van een vergadering. 

Eerste ingeving: diep onder de dekens kruipen, ik ben er niet. Binnen enkele seconden 

is mijn wereld ingestort. Hoe nu verder? De jongens zonder vader. Ik zonder man, 

zonder maatje. Hoe houd je een boerentent draaiend zonder vent? Die enkele keer dat 

je het er heel voorzichtig over hebt, zegt je kerel doodnuchter iets van: ach, je werkt een 

half jaar met de boerenhulp en dan verkoop je alles en heb je een leuk leven. Makkelijk 

gezegd. Misschien wil jongste zoon wel boer worden. Hoe overbrug je dan die jaren? 

Nogmaals die voordeurbel. Luid en doordringend. Toch maar eruit. Een onbekende 

man deelt doodleuk mee dat er een paar koeien los op het erf lopen. Wat een mafkees.

Bij ons lopen de koeien in de stal. Wat wil die vent? Hij zegt dat hij zelf ook melkvee-

houder is en Jaap kent. Hij stelt voor samen de koeien de stal in te jagen, voordat ze 

de weg opgaan. In ochtendjas, met verwarde haren, antieke bril op de neus en blote 

voeten in klompen, loop ik even later met een wildvreemde kerel midden in de nacht 

achter onze koeien aan. Eén koe verkent al het melktanklokaal dat nog steeds geen 

codeslot heeft. Dankzij de onbekende boer staan de meiden even later achter gesloten 

deuren. Ik duik mijn bed weer in, maar slapen lukt niet. Hoe kon dit gebeuren? Mijn 

boer is heel precies in zijn werk en zet het voerhek altijd goed vast. Uitbrekende koeien 

overkomt een ander. Inderdaad, tot je zelf die ander bent. Even later komt Jaap eindelijk 

thuis. Een knappe koe met grote vrijheidsdrang heeft op een of andere manier een sluitpen 

uit het hek weten te wippen, constateert hij. 

Als een half uur later de rust in stal en stolp is weergekeerd, droom ik van een huwelijk 

met een man zonder eigen bedrijf. Een ambtenaar of zo. 

Deze column is met nog 76 andere te lezen in het onlangs verschenen boekje

Vrouw met boer.
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MAG HET EEN IETSJE MEER ZIJN? (DEEL 2)

In de Kroniek 2007 heb ik zo ‘te hooi en te gras’ verdwenen middenstanders 

besproken in Benningbroek.

Lopend vanaf de Molenbuurt richting het viaduct, heb ik in het najaar van

2008 nog eens goed om me heen gekeken. Ik keek als kind van toen, met m’n 

herinneringen van nu. Wat miste ik zoal aan kleine buurtwinkeltjes, gedreven door 

oudere mensen, vrouwen van arbeiders of kleine zelfstandigen, die een bestaan

probeerden op te bouwen in de negentiende en twintigste eeuw? Dat bestaan werd

eind jaren zestig steeds moeilijker, onder andere door de welvaartsgroei en de 

daarmee samenhangende stijging van het winkelaanbod in Hoorn en Medemblik.

Grote nostalgie
Winkelen werd echt een soort tijdverdrijf: mooie etalages kijken en dan ‘effies naar 

V&D denk?; nemen we een koppie en koekie toe boi de Koizerskroôn’.

De dorpswinkeltjes - en zeker ook de kleine middenstanders zelf - gaven een

bepaalde kleur aan het dorp. Een levendigheid die je nu niet meer ziet. In de Molen-

buurt had ik direct al een gevoel van grote nostalgie. Naast de molen van Verhoef 

was begin jaren vijftig prominent aanwezig het café De Vergulde Vos van Pels. Die

kroeg stond daar al in de achttiende eeuw. De Vergulde Vos noemde men vroeger 

het katholieke café. “Boven het café was een danszaal en als daar werd gedanst, 

dan golfde de vloer”, weet Geer Hartog-Weeder (88 jaar) zich nog te herinneren.

Voor kruidenier Varkevisser had je daar rond 1918 de melkzaak van Piet Schermer. 

Piet had de zaak gekocht van Neeltje Mol, die er ook een klein cafeetje achter de

winkel had. Dochter Trijntje Schermer nam de boel over en begon samen met haar

man Gert de Vries in 1927 een melkzaak annex kruidenierswinkeltje.

Aan de Abbekerkerweg, nu Tuinstraat, had je vóór 1950 brood-, koek- en banket-

bakker Klaas Kool en de huisschilder Zwagerman. Op de Molenbuurt had je ook 

nog schoenmakerij Hendrik van der Meer. Z’n vrouw Jantje ging iedere week 

met een grote zwarte tas het dorp door om kapotte schoenen op te halen. Als ze

gerepareerd waren, bracht ze de schoenen weer terug.

Hooivorken, schoppen en emmers
Naast het huis van voorheen bloemisterij/kwekerij Kramm, nu Dr. de Vriesstraat 5-7,

had protestante kapper Arie Laan een ‘kapsalon’ in de keuken van z’n moeder.
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Op Dr. de Vriesstraat 2, waar nu twee huizen onder één kap staan, was voor de 

oorlog smederij Vermeulen. In 1952 begon daar Cees Conijn een bedrijf. Hij 

maakte ondermeer handkarren en landbouwwagens. Daarnaast verkocht en 

repareerde Cees rijwielen en motoren. Verder kon je bij hem terecht voor hooivorken,

schoppen en emmers. Bovendien ‘zat’ onze Cees ook nog eens in het oud ijzer. 

Ik kan mij nog herinneren dat bij Cees iedere donderdagavond de opstellingen

werden opgehangen van alle DESS-teams. Als welp ging ik altijd kijken of ik wel

was opgesteld en stiekem kroop ik dan even in een van zijn oude auto’s, die naast 

de werkplaats stonden. 

Buurman en katholieke kapper en kruidenier Reus had zo z’n eigen klantjes. 

Maakte voor mijn vader en moeder niks uit, dus werd ik regelmatig naar Reus 

gestuurd.

Op Dr. de Vriesstraat 31 woonde kapster Does en in het huis daarvoor, ‘Bamestrae’, 

was het postkantoor van de familie Rentenaar uit Wijdenes, periode 1923 tot en 

met 1954.

Natuurlijk even naar binnen kijken bij het ‘witte doktershuisje’ van voorheen. Daar 

ben ik tenslotte opgegroeid.

Kadetjes bakken
Als ik doorloop, had je meteen in het eerste huis rechts bakker Zilver. Ik weet nog 

goed dat ik daar samen met buurmeisje Els Haakma regelmatig kadetjes mocht 

bakken. Zo stonden we ’s morgens om vijf uur al in de bakkerij, waar de oven 

nog met takken werd gestookt. Trots kwam je vervolgens thuis met vers gebakken

brood.

 “Zilver verkocht niet alleen z’n brood in Benningbroek, maar ging ook twee keer 

in de week met een gevulde broodmand naar Hoorn om daar brood te bezorgen. 

Z’n vrouw ging dan met de bakkerskar het dorp door. Hij was vooral bekend om zijn

lekkere roggebrood”, zegt Riet Zwagerman-Moeijes, terwijl Geer Hartog-Weeder met r

plezier terugdenkt aan koeken gevuld met spijs en lekkere soezen.

Schuin aan de overkant had Jasper Vos in een herenhuis (1924) een motoren- en

fietsenhandel met reparatieplaats gevestigd. In 1926 is aan het huis nog een 

garage gebouwd. Z’n broer Piet kwam toen ook in de zaak. 
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In 1966 werd het bedrijf verkocht aan Ruud op den Kelder. Een aantal malen heeft 

Op den Kelder het bedrijf gemoderniseerd en het benzinestation aangepast. In 

1974 kwam de eerste doe-het-zelf-shop erbij. Helaas staan de panden nu ruim een 

jaar leeg met een groot hek ervoor…

Geur van pas gezaagd hout
In het volgende huis links was in 1919 de familie Wiltenburg een manufacturenzaak

begonnen. De zaak werd uiteindelijk gesloten in 1970. Dochter Johanna en haar

man Maarten de Vries waren de laatste eigenaren. Vader Joh en moeder Dora waren

in 1904 samen begonnen in Hauwert. Wiltenburg stond bekend om z’n mooie

handwerkartikelen.

De slagers in Benningbroek zijn uitvoerig besproken in eerdere Kronieken. Schuin

tegenover slager Boontjes had je rond 1953 aannemer van timmer- en metselwerken

Jacob Beemster. Hij gebruikte iepen- en eikenbomen. Als kind speelde ik daar 

graag samen met Hans Boontjes en Arie Korver. In blauwe overalletjes en laarzen

aan sprongen we over de boomstammen heen die achter het bedrijf in een sloot 

lagen. Totdat we werden weggestuurd omdat het veel te gevaarlijk was. Als ik nu 

het zaagsel van pas gezaagd hout ruik, denk ik met weemoed terug aan die tijd.

Begin jaren zestig werd het bedrijf overgenomen door timmerman en aannemer 

Claus op den Kelder.
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Winterkoninkje
Op de driesprong richting Hoorn, was sinds 1925 een klein koffiehuis/café 

en een wagenmakerij van Cor Valentijn. Koffiehuis/café aan de ene kant van

z’n woonhuis, aan de andere kant van het huis woonde kruidenier Jan Dop. Hij 

ventte langs de weg met een klein wagentje de boodschappen uit. Begin jaren dertig 

moest Valentijn het koffiehuis/café sluiten en begin jaren vijftig stopte hij met de 

wagenmakerij. Je ziet er vandaag de dag niets meer van terug.

Bij het viaduct bakker Bouman, nu Oosterstraat 3, later bakker Vis. In een klein 

winkeltje had Vis prachtige glazen potten staan met verschillende soorten snoep.

Naast het viaduct voetbalde ik op een landje met onder anderen Hans Vis en Piet 

Aaij. Tegen zessen riep de moeder van Hans ons. We moesten direct naar huis.

Voor onderweg kregen Piet en ik uit zo’n glazen pot een ‘winterkoninkje’ mee: 

een dropje in een mooi rood/zwart papiertje gewikkeld. Als ik aan die dropjes

terug denk, loopt het water me nog in de mond.

Deze wandeltocht langs verdwenen middenstand in Benningbroek wordt vervolgd

in 2009.

( )
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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. Popelmanslaan 3 1814 BA 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. Graaf Willemstraat 193 1611 HE Bovenkarspel

Bontekoning P. en G. Westerstraat 35 1655 LC Sijbekarspel

Bontekoning J. en A. Westerstraat 50 1655 lC Sijbekarspel

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 J.G. Nieuwe Keizersgracht 378 1018 VG Amsterdam

Bos C.J. Goudwinde 36 1633 DE Avenhorn

Bouman C. Kaapstander 216 1671 NV Medemblik

Bras G. en M. Geneteuse 1654 JR Hammes

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 66213 Kansas City, USA

Commandeur-Bontekoning R. Dorpsstraat 22 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. Dr. de Vriesstraat 12 1654 JT Benningbroek

de Boer M. Kwekerij 13 1654 KA Blokker

de Boer P. Wijzend 6 1688 JA Nibbixwoud

de Boer A.J. Goudhaver 4 1687 WG Wognum

de Boer C. en A. 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

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

Geel J. Oosteinde 47 1654 JT Oostwoud

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

Groen G. Achterpoelen 3 2361 ME Warmond

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

Haakma E. Gerrenbraak 29 1671 LL Medemblik

Haakma S. Westerstraat 148 1655 LH Sijbekarspel

Haakma M.S. De Langetuin 119 1689 JG Zwaag

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

Hartog-Weeder G.E. Jacob Kwastlaan 30 1687 BM Wognum
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Helder F. Westerstraat 124 1655 LH Sijbekarspel

Helder K. Westerstraat 122 1655 LG Sijbekarspel

Helder-Dekker G. Grootweg 22 1687 BV Berkhout

Hoenselaar R.F. Westerstraat 9 1655 LA 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, Duitsland

Kistemaker-Mus M. Westerstraat 88c 1655 LE Sijbekarspel

Klaver M. Claes Heynensoenlaan 20 1241 BM Kortenhoef

Klaver J. Minnewei 62 1679 GW Midwoud

Klaver L. Westerstraat 67 1655 LE Sijbekarspel

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 J.W. Molenstraat 35 1654 KA Benningbroek

Kool C. Klammeland 14 1654 KH Benningbroek

Kool K.J De Zuid 40 1679 GX Midwoud

Kool A.W. Wijzendhoek 10 1688 DD Nibbixwoud

Kool M. en R. Westerstraat 90 1655 LE Sijbekarspel

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 10 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 C. Scharwoude 44 1634 EB Scharwoude

Mekkering D. Europaingel 74 693 GT Wervershoof

Mes B. en R. Schoolstraat 4 1655 KD Sijbekarspel

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

Moeijes B. Volder 72 1625 TE Hoorn

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 A. Kreek 6 1654 JX Benningbroek

Op den Kelder A. Nieuweweg 1 1654 JV Benningbroek

Otten J. Molenstraat 31 1654 KA Benningbroek

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

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

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

Peper B. Westerstraat 21 1655 LB Sijbekarspel

Polsma N. Visserseiland 212 1621 AA Hoorn

Polsma T. Tolweg 17 2042 EJ Zandvoort

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

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

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

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

Spruit B. en A. Oosterstraat 30 1654 JK Benningbroek

Spruit C. Oosterstraat 52 1654 JL Benningbroek

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

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 P. Oosterstraat 21 1654 JK Benningbroek

Timmerman C. en M. Nieuweweg 22 1689 BA Wognum

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 J.A. Ganker 3 1654 JH Benningbroek

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

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

Veerman J. Saenehof 25 B 1862 JA Bergen

Veerman R. en F. Westerstraat 85 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

Visser-Luchies Y. Kruiszwin 1280 1788 LJ Den Helder

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

Vlaar M. en N. Oosterstraat 57 1654 JM Benningbroek

Vlaar G. Oosterstraat 8 1654 JJ Benningbroek

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

Vlaar H. en T. Westerstraat 18 1655 LA Sijbekarspel

Vlaar G. en T. Westerstraat 28a 1655 LB Sijbekarspel

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. Eikenhof 38 1654 JP Hoorn

Vos M. Oosterstraat 70 1654 JN Benningbroek

Vriend N. Oosterstraat 78b 1654 JN Benningbroek

Vriend W.J. Van Wassenaerstraat 2 1713 JA Obdam

Vrieze H. Molenstraat 3 1655 KC Sijbekarspel

Wagemaker K. en K. Westerstraat 71 1655 LE Sijbekarspel

Wagemaker F. en A. Westerstraat 7 1655 LA 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




