
Voorwoord

Dauwtrappen

Open Monumentendag

Beste leden en lezers,

Wat gaat een jaar toch snel. Na een koud voorjaar zitten we zomaar weer in de herfst op het moment dat ik 
dit schrijf. Maar we hebben evengoed wel een mooie zomer gehad. Ik zeg altijd dat we ons humeur niet moeten 
laten verpesten door het weer. Als we nu naar het nieuws luisteren of kijken zijn er veel vervelende berichten 
mede dankzij het snelle mediagebeuren.

U kijkt nu uit naar de inhoud van onze Kroniek 2015. We hebben als thema gekozen ‘Kunst en Ambacht’ 
en ik ben weer trots op wat er allemaal is geschreven en wie er allemaal hebben meegedacht om deze 
Kroniek vol met mooie (levens)verhalen weer voor elkaar te krijgen.
Over de jeugdjaren van Willy Wierda, wie kent hem nog? Het levensverhaal van Piet Aay. Natuurlijk Evert 
Oudt weer, met twee bijzondere herinneringen. Het laatste deel van Kees Raa. Gré Mantel-Visser met 
twee verhalen over dorpsgenoten. Derk Mekkering over familiewapens. Klaas Veerman over zijn vader 
als gemeentearbeider. De preekstoel in Benningbroek is beschreven door Peter Swart en Anneke Helder 
schrijft over een bijzonder graf. Louis de Boer verhaalt over onze dorpen in de Franse tijd. En een gedicht 
van Hilco Visser, geboren in Sijbekarspel.

Voordat u zich op de verdere inhoud stort, wil ik u ook dit jaar weer vragen: kent u zelf nog een leuk verhaal of 
bijzondere gebeurtenis? Heeft u foto’s of filmmateriaal uit Benningbroek of Sijbekarspel? Laat het ons weten! 
Misschien kunnen we het gebruiken in onze volgende Kroniek. 

Onze jaarlijkse dauwtrapwandeling vertrok nu weer bij Annie Vlaar vandaan. Prachtige wandeling met een 
rondleiding in de kassen van Michel Boon. Het was heel bijzonder wat hij ons liet zien en vertelde op de 
vroege morgen. De afsluiting was weer een uitgebreid ontbijt in De Roode Leeuw. 
Open Monumentendag (zaterdag 12 september) was voor ons in het kerkje van Sijbekarspel. Hier lieten 
plaatsgenoten heel bijzondere dingen zien: Greet van 
der Plas aquarellen en beeldhouwwerk, Jos de Haan 
fascinerende en soms nutteloze creaties van oud hout, 
oud-plaatsgenoot Hilco Visser (beeldend kunstenaar 
en schilder) tien werkstukken. In de consistoriekamer  
natuurvideobeelden van mij en daarbij nog dieren van 
keramiek.
Het ‘Skouwerkloppie’ gaat dit jaar naar de Zonnebloem.

Helaas zijn onze leden Pé Vlaar, Hiltje Slagter-Winkel, 
Cor Mantel en Gerda de Graaf-Houtman dit jaar 
overleden. Het bestuur betuigt zijn oprechte deelneming aan de nabestaanden. Gelukkig zijn 
er ook nieuwe leden bijgekomen en zo blijven we op een totaal van tweehonderd leden. 
Misschien kent u nog familie, buren of vrienden die graag lid willen worden? Neem ze eens 
mee naar een bijeenkomst of activiteit. 
De eerste Kroniek 2015 is aangeboden aan Arie de Boer.

Ik wens u veel leesplezier met deze Kroniek.

Lou Klaver, voorzitter
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Als in 1795 het Franse leger Nederland binnentrekt, 
breekt voor het land een nieuwe tijd aan. De regenten 
worden aan de kant gezet en er vinden verkiezingen 
plaats. Het volk was enthousiast over de nieuwe 
tijd die zou aanbreken. Er werd in Amsterdam om 
de vrijheidsboom gedanst. Vrijheid, gelijkheid en 
broederschap waren parolen die uit Frankrijk waren 
overgewaaid. Ook in Sijbekarspel en Benningbroek 
was men enthousiast over de veranderingen. 
Er werden vrije verkiezingen gehouden en men 
kon zich verkiesbaar stellen. Waarschijnlijk heeft 
men hier niet om een vrijheidsboom gedanst. 
Het aanvankelijke enthousiasme was in 1797 
voorbij. Er was geen belangstelling meer voor de 
verkiezingen. (Zie Kroniek 2008: ‘Vrijheid, Gelijkheid 
en Broederschap’)

De centrale overheid (Den Haag) ging zich na 1795 
intensiever met het doen en laten op het platteland 
bemoeien, waardoor daar de vrijheden meer en 
meer werden beknot. Hier leefde men volgens de 
rechten en plichten van de Stede Sijbekarspel, de 
banne Sijbekarspel of de banne Benningbroek en het 
waterschap De Vier Noorder Koggen. De invloed 
van het Noorderkwartier was beperkt. Den Haag 
was ‘buitenland’ en van een nationaal gevoel was 
geen sprake. West-Friesland binnen de Omringdijk 
was het land waarin men leefde.

Bataafse Republiek
Vanaf 1795 tot 1806 heet Nederland ‘Bataafse 
Republiek’ en is het een vazalstaat van Frankrijk. 
Daarna is het Napoleon, de keizer van Frankrijk, 
die zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van 
Holland maakt. Het koninkrijk houdt in 1810 op 
te bestaan, als in de ogen van Napoleon er vanuit 
Holland niet voldoende geld stroomt in zijn 
oorlogskas. Holland wordt daarom bij Frankrijk 
ingelijfd. Van 1810 tot 1813 zijn wij deel van 
Frankrijk. 
In de achttien jaar Franse invloed zijn vele nu 
nog geldende zaken ingevoerd. Zo werd men in 
1811 verplicht een achternaam aan te nemen, 
kregen straten en wegen namen en huisnummers. 
Ook werd het rechts rijden ingevoerd en gingen 
we meten in meters en kilo’s. Ook wordt de 
rechtspraak naar Frans voorbeeld georganiseerd. 
Zo ook moest er in Sijbekarspel en Benningbroek 
een veldwachter worden aangesteld.

Brits-Russische inval 
Op 27 augustus 1799 landden Britse troepen in 
Callantsoog. Deze inval werd door de Britten 
samen met een Russisch leger ondernomen in 
het kader van de tweede Coalitieoorlog tegen 
revolutionair Frankrijk.

Onze dorpen in de Franse tijd (1795-1813)

Landing van Britse troepen 

bij Callantsoog op 27 

augustus 1799

Het doel van de inval was tweeledig: de oorlogsvloot 
van de Bataafse Republiek uitschakelen (waardoor 
zij niet meer voor een invasie in Engeland kon 
worden gebruikt) en Amsterdam innemen en een 
opstand in Holland te ontketenen, teneinde de prins 
van Oranje weer tot stadhouder te installeren. 
In het begin verliep de inval voorspoedig. De 
Bataafse vloot viel in handen van de Britten. De 
troepen namen Alkmaar in. Bij Bergen verloren 
echter de geallieerden op 19 september van het 
Frans-Bataafse leger. Inmiddels had de Britse 
generaal Abercromby Hoorn ingenomen en was 
West-Friesland bezet.
Begin oktober verloren de geallieerden de 
veldslag bij Castricum en gaven ze zich over. De 
Brits-Russische troepen mochten zich hierna 
terugtrekken en in Den Helder inschepen. Op 19 
november 1799 waren de troepen uit Noord-
Holland verdwenen.
De bevolking van Hoorn moest de Oranjevlaggen 
weer wegnemen. De gehele invasie heeft veel 
mensenlevens gekost en er werd geen resultaat 
bereikt. Men had gehoopt dat het Bataafse leger 
wel zou overlopen. Dat was een misrekening. Men 
wenste geen herstel van de oude regentenorde. 

Geen woord
Hoe is een en ander in Sijbekarspel gegaan? In de 
notulen van de raad wordt er met geen woord over 
gerept. Er is kennelijk door de geallieerden geen 
financieel beroep gedaan op de Stede en men wilde 
hier uit voorzorg kennelijk geen partij kiezen.
Hoe de bevolking dacht, is niet in notulen terug te 
vinden. Ook weten we niet hoe Oranjegezind men 
op het platteland was. Gezien de sterk afgenomen 
belangstelling voor de verkiezingen en daarmee 
de mindere waardering van de vele veranderingen 
mogen we aannemen dat de bevolking niet vijandig 
stond tegenover de invasie van Britten en Russen. 
Kortom: de wereldgeschiedenis is hier stilzwijgend 
voorbij gegaan. 

De volkstelling in 1807
Dat de vrijheid zijn prijs had, bleek al direct toen 
de Bataafse Republiek de ‘bevrijdingskosten’ moest 
betalen. Daar bleef het niet bij. Regelmatig werden 
bijdragen geëist om de oorlogen van Napoleon 

zowel met mankracht als in geld mogelijk te maken. 
Het volk werd langzaam maar zeker uitgeperst 
tot er niets meer te halen viel. Om belastingen 
te kunnen innen en soldaten voor de legers van 
Napoleon te rekruteren, was het noodzakelijk 
meer over de omvang van de bevolking en haar 
bezit te kennen. 
Per decreet van de koning (Lodewijk Napoleon) 
wordt in 1807 in iedere gemeente een volkstelling 
gehouden teneinde een belastingaanslag op te 
kunnen leggen. 
De gemeenteraad komt voor Sijbekarspel en 
Benningbroek tot de volgende samenvattingen:
Sijbekarspel: 
populatie 303 zielen, waarvan 5 armen H.Geest. 
(Het rk armenbestuur dat was ontstaan in de 
middeleeuwen. De Heilige Geest werd door de 
katholieken gezien als de vader der armen.)
De diaconie Gereformeerde doet “onderstand” aan 20 
armen en zijnde 3 onvermogende huysgezinnen.
Door ouderdom of jongheyd ongeschikt te werken de 5 
armen van de H.Geest.
De 5 armen van de H.Geest kosten het eene jaar in 
t andere min f 500 en alzoo ider f 100 s´jaars. (De 
vijf katholieke armen komen ten koste van de 
gemeente.)
Benningbroek:
populatie 270 zielen, waarvan 8 armen van 
de H.Geest danwelke alle niet geheel worden 
onderhouden, dog onderstand genieten.
De diaconie Gereformeerd doet onderstand aan 
twee onvermogende huysgezinnen op onze naburige 
Combinatie te Nibbixwoud, waarin zig bevinden 12 
armen t´Roomsch kerkgenoodschap draagt het 
zijne bij, tot onderhoud van een gemeenschappelijk 
huysgezin met de armen van de H.Geest

Vertrek van de Britse en 

Russische troepen uit Den 

Helder, 19 november 1799
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arrondissement van Hoorn, kanton Medemblik, 
stuurt in februari 1813 een schrijven waarin een 
som van 275 franc moet worden opgebracht voor 
het compleet uitrusten van zes jagers (militairen). 
De complete uitrusting omvat paarden, kleding, 
wapening en uitrusting van zes cavaleristen. Het is 
bepaald geen bedrag dat door een kleine gemeen-
schap als onze gemeente gemakkelijk kan worden 
opgebracht. Besloten wordt om het bedrag hoofde-
lijk over de bevolking te verdelen, waarbij men naar 
draagkracht de lasten verdeelt. 

De rijkste inwoners betalen zeven franc. Kijken we 
naar de verdere verdeling dan betalen: vijf personen 
zeven franc (onder wie de burgemeester); vijf perso-
nen zes franc; dertien personen vijf franc; vijftien per-
sonen vier franc; vijftien personen drie franc; negen 
personen twee franc en drieëntwintig personen één 
franc (onder wie de veldwachter). 
Kennelijk heeft iedereen persoonlijk zijn bijdrage con-
tant voldaan, want iedereen ondertekent voor beta-
ling op een lijst met zijn achternaam en voornaam. 
Vijfenzeventig personen hebben betaald, waaruit 
blijkt dat niet iedereen aan de kassa werd ontboden.

Op 26 januari 1814, Napoleon is naar het Italiaanse 
eiland Elba verbannen, moet iedereen weer naar het 
‘huis der gemeente’ om te betalen. Nu moet er voor 

het uitrusten van het Nederlandse leger worden be-
taald. In totaal moet nu 464,10 franc worden opge-
bracht.

Louis de Boer

Door jongheyd ongeschikt om te werken waarvan 3 
zoude kunnen werken en door 5 jongheyd ongeschikt
De H Geest armen kosten t eene jaar in t andere min 
f 500 en alzoo ider f 100 s´ jaars (Dit lijkt meer een 
stelpost.)

Het aantal inwoners van Sijbekarspel is dus onge-
veer tien procent groter dan dat van Benningbroek. 
Het aantal armen en zij die ondersteuning krijgen, is 
naar verhouding tot het aantal inwoners voor beide 
dorpen ongeveer gelijk: acht procent.

Benningbroek moet hierna 2500 gulden aan belas-
tingen opbrengen. 
We lezen dan over Benningbroek, dat op 17 juni 
1807 rapporteert, de volgende resultaten van de 
volkstelling:
Hoofden des huisgezins of op sigselve staande perso-
nen, 58. Ongehuwden, 13. Gehuwden, 45. Kinderen, 
128. Dienst en werkboden, 36. Derselven eigendom 
van 478 Runderbeesten, 56 Paarden, 915 Schapen
Morgentalen (oppervlakte) weidland in eigendom 
543 morgen 599 Roeden. In huur 709 morgen 497 
roeden.
Morgentalen Bouwland in eigendom 87 morgen 289 
roeden. In huur 35 morgen 429 roeden
Nummers der huizen, 54.
Het aantal huizen is vanaf 1733, het moment 
waarop de belasting op panden opnieuw werd 
vastgesteld, vrijwel gelijk gebleven. We tellen nu 
slechts 222 inwoners in Benningbroek. Mogelijk 
dat men onder gehuwden het aantal echtparen 
telde, en niet het aantal personen. Er wonen dus 
vijf personen per woning in Benningbroek.
De som van alle in eigendom zijnde grond is ge-
lijk aan het totale oppervlak van Benningbroek. 
De gehuurde grond moet dus buiten het dorp zijn 
gehuurd. Het is een aanzienlijk oppervlak. Veertien 
procent van de grond is bouwland. In de verpon-
dingen (onroerendgoedbelasting) kan men zien dat 
bij iedere boerderij een of meer akkers horen. Een 
akker is vaak niet groter dan 300 roeden (een halve 
morgen). In de telling worden boomgaarden niet af-
zonderlijk genoemd. 
De gemiddelde grootte van een boerderij is vijftien 
runderen. Verder zien we dat men twee schapen 
houdt per rund. Dit is een verhouding die je tot voor 
kort op een bedrijf in West-Friesland nog kon tegen-

komen. Iedere boer heeft tenminste één paard. 
In de telling wordt niet vermeld hoeveel varkens 
worden gehouden. Iedere boer zal er echter tenmin-
ste één of meer hebben gemest.
Uit het Stukboek (onroerendgoedbelasting) weten 
we dat er in 1807, 32 boerderijen zijn. Meestal heeft 
men tenminste een knecht en een dienstmeid op het 
bedrijf. Omdat er slechts 36 knechten en meiden zijn 
geteld, kun je aannemen dat deze functies vaak door 
eigen kinderen werden uitgeoefend. 
Helaas zijn de gedetailleerde volkstellinggegevens 
van Sijbekarspel niet te vinden. 

Aanstelling veldwachter
Om de veiligheid op het platteland te waarborgen 
werd in 1812 verordonneerd dat elke plattelands-
gemeente een veldwachter moest aanstellen. Voor 
die tijd werd de veiligheid gewaarborgd door de 
schout, bijgestaan door de gerechtsbode. 
De veldwachter was verantwoordelijk voor de 
orde en rust in de gemeente. Er waren drie ei-
sen waaraan de aan te stellen veldwachter moest 
voldoen: hij moest minimaal 25 jaar oud zijn, van 
onberispelijk gedrag zijn en het lezen en schrijven 
enigszins beheersen.
Op 28 februari 1812 komt de gemeenteraad bijeen 
om een en ander te regelen. Voorgesteld wordt Jan 
Bakker, de gerechtsbode, tot veldwachter te benoe-
men. Vermeld wordt dat Jan Bakker 55 jaar is. Voor 
die tijd is hij eigenlijk al een oude man. Hij krijgt 147 
franc per jaar voor zijn werk. Deze aanstelling for-
maliseert de parttime gerechtsbode tot volle dag-
taakbaan. Er zijn hogere salariskosten mee gemoeid. 
Om dat te financieren wordt geaccordeerd om de 
kosten om te slaan op de verponding van de lande-
rijen (onroerendgoedbelasting op landerijen). Met 
één procent kan de belasting worden verhoogd. Op 
zich is dit een plattelandsrevolutie te noemen, want 
sinds 1733 zijn de heffingen constant gebleven. De 
landeigenaren hebben niet geprotesteerd. 

Dure militairen
De oorlogen in de Napoleontische tijd hebben op 
het platteland ook hun tol geëist. Weliswaar heeft 
er in 1813 geen direct oorlogsgevaar in deze regio 
geheerst, doch het uitrusten en onderhouden van 
een leger brengt nogal wat kosten met zich mee. 
Ook onze gemeente moest daarvoor bloeden. Het 

Het model van het uniform 

van een veldwachter. Hij 

is in het donkergroen 

gekleed. Niet bekend is 

of de veldwachter van 

Sijbekarspel ook zo gekleed 

is geweest. De gemeente-

raad stelde geen ‘kleedgeld’ 

beschikbaar

Een nog bewaard gebleven 

kwitantie. De Maire (burge-

meester) komt persoonlijk 

naar Hoorn om dertien 

gulden, veertien stuivers en 

twee penningen te betalen 

namens Sijbekarspel voor 

het aandeel in de kosten 

van de geleverde paarden 

voor de artillerie van Na-

poleons leger.  Merkwaardig 

is dat men in de oude 

munt betaalt, terwijl de 

franc dan in Nederland het 

betaalmiddel is
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De oudste (familie)wapens zijn ontstaan in de rid-
dertijd, gedurende de elfde en twaalfde eeuw. Om 
de zwaar geharnaste en gehelmde ridders van el-
kaar te kunnen onderscheiden (wie was vriend en 
wie was vijand?), werden op de schilden tekens aan-
gebracht. In de elfde en het begin van de twaalfde 
eeuw waren die tekens persoonlijk, maar in de 
tweede helft van de twaalfde eeuw gingen de zonen 
vaak dezelfde tekens gebruiken als hun vader. Soms 
met een kleine toevoeging of wijziging. Op deze 
wijze is het familiewapen ontstaan.
In de eeuwen daarna gingen behalve de adel ook 
vooraanstaande burgers, gilden, landen, steden en 
zelfs dorpen een (familie)wapen gebruiken.
Zo werd op 26 juni 1816 door de Hoge Raad van 
Adel aan de toenmalige gemeente Sijbekarspel het 
hierbij afgebeelde wapen ‘in gebruik bevestigd’.

Volgens Kl. Sierksma, schrijver van het boekje De 
gemeentewapens van Nederland, staan de drie vogels 
voor Sijbekarspel, Benningbroek en Wijzend.

Wie in de dorpen Sijbekarspel en Benningbroek 
al van oudsher een familiewapen bezit, is mij niet 
bekend maar ook niet door mij onderzocht. Veel 
zullen het er echter niet zijn, denk ik.
Maar daar kan verandering in komen als veel le-
zers, door dit artikel aandachtig door te lezen, 
geïnspireerd worden om zelf een familiewapen te 

(laten) ontwerpen. Zeker die lezers die al enig on-
derzoek hebben verricht naar hun eigen stamboom.

Eigen familiewapen ontwerpen 
Het is niet algemeen bekend dat het iedereen in 
Nederland is toegestaan om een eigen familiewa-
pen te ontwerpen, te voeren en om gebruik te ma-
ken van de mogelijkheid tot een wapenregistratie. 
Het is echter wettelijk niet toegestaan om door de 
Kroon verleende en bij de Hoge Raad van Adel ge-
registreerde wapens van adellijke families en open-
bare lichamen te voeren zonder dat men daartoe 
bevoegd is.
Het staat verder een ieder vrij om voor zichzelf of 
voor zijn familie een wapen te bedenken, in welke 
vorm dan ook, en dat op bijvoorbeeld briefpapier 
of een visitekaartje te laten drukken.
Als men echter een familiewapen wil laten registre-
ren, moet dat wapen wel aan de historische heraldi-
sche voorwaarden voldoen aangaande de gebruikte 
symbolen, figuren en kleuren.
Verder is er de eis dat er een aaneensluitende stam- 
reeks vanaf de aanvrager tot aan de op gegeven 
stamvader wordt overlegd.
 
Registratie van een familiewapen
Een nieuw of reeds bestaand familiewapen, dat aan 
de historische heraldische voorwaarden voldoet, 
kan men laten registreren bij onder meer de NVG 
(Nederlandse Vereniging voor Genealogie) en de 
HVG (Hollandse Vereniging voor Genealogie). Bij 
een registratie via de HVG wordt het ontworpen 
familiewapen na goedkeuring direct opgenomen 
in hun heraldische databank. Zie: www.hogenda.nl. 
Het hierna beschreven wapen van Harmannus 
(Mäcke) Mekkering is daar ook te vinden.
Men kan bij de hiervoor genoemde verenigingen 
ook advies vragen omtrent het ontwerpen van een 
familiewapen.

Bij het uitzoeken van mijn eigen stamboom kon ik 
teruggaan tot het jaar 1732. Dat was het geboorte-
jaar van mijn oudst bekende stamvader, geboren als 
Harmannus Mäcke. Ongeveer halverwege de acht-
tiende eeuw is hij waarschijnlijk als ‘hannekemaaier’ 
naar de toenmalige Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden getrokken om er geld te verdienen. 

Het ontwerpen en registreren van een familiewapen

Het wapen van de voormalige 

gemeente Sijbekarspel

Hij kwam terecht in het dorpje Roderwolde in de 
provincie Drenthe en is daar getrouwd met een 
eenvoudig Nederlands meisje. Kort daarna heeft hij 
de meer Nederlands klinkende familienaam Mek-
kes aangenomen en die later vervangen door de 
naam Mekkering. In de Kroniek van 2014 schreef 
ik al over Harmannus Mäcke het artikel ‘Wie verre 
reizen maakt kan veel verhalen’. 

Het familiewapen van Mekkering
Hoewel ik dat niet uitputtend heb onderzocht is 
het zeer onwaarschijnlijk dat Harmannus, gezien 
het begin van zijn leven in de Republiek, van een 
dusdanig hoge komaf was dat hij uit een familie 
voortkwam die een familiewapen voerde.
Het leek mij echter leuk om hem postuum alsnog 
een familiewapen te geven dat tevens gebruikt kan 
worden door al zijn nakomelingen. Behalve voor 
de familienaam Mekkering geldt dat wapen tevens 
voor zijn nakomelingen met de familienamen Mek-
kring en Mekkes. Na de invoering van de Burgerlijke 
Stand in het begin van de negentiende eeuw heeft 
Harmannus’ zoon Gerrit namelijk de familienaam 
Mekkring aangenomen en zijn twee andere zoons 
de familienaam Mekkes. Door een foutieve inschrij-
ving in de Burgerlijke Stand van alle kinderen van 
de jongste zoon van Gerrit is de naam Mekkering 
weer in de stamlijn van Harmannus teruggekeerd.
Aangezien ik niet zoveel kennis over de heraldiek 
bezit, heb ik het ontwerpen uitbesteed aan een 
ervaren heraldisch ontwerper, de heer H.K. Nag-
tegaal, oud projectleider heraldiek bij het Centraal 
Bureau voor Genealogie in Den Haag. (http://nag-
tegaal.org/) Dat kostte wel een paar euro’s, maar 
‘dan heb je ook wat’. Op basis van zijn voorstel-
len en adviezen en mijn aanvullende ideeën daar-
over, is het uiteindelijke wapen tot stand gekomen. 
Uiteraard zijn er op internet meer heraldisch ont-
werpers te vinden. En zelf een wapen ontwerpen 
aan de hand van de heraldische voorwaarden is na-
tuurlijk ook een optie.

Aandachtspunten voor zelfdoeners
Voor de zelfdoeners hier een aantal aandachts-
punten waar een familiewapen aan moet voldoen 
voordat het in aanmerking kan komen voor een re-
gistratie bij een van de voornoemde genealogische 

verenigingen. Bij het ontwerp van een familiewapen 
zonder registratie kunnen deze aandachtspunten 
eveneens als leidraad dienen, maar men heeft dan 
wel veel meer vrijheid in het gebruik van kleuren 
en symbolen, omdat men bij het ontwerp geen re-
kening hoeft te houden met de historische heraldi-
sche voorwaarden.
In een wapen worden meestal één of meer symbo-
len en/of figuren opgenomen die op de stamvader 
betrekking hebben zoals: de plaats of streek waar 
hij is geboren (bijvoorbeeld een deel van het ge-
meente- of streekwapen); de plaats waar hij heeft 
gewoond (bijvoorbeeld een deel van het gemeen-
tewapen); het beroep dat hij uitoefende en verdere 
relevante symbolen.

De hierna volgende overwegingen hebben geleid 
tot de uitvoering van het wapen van Harmannus 
(Mäcke) Mekkering. (Voor uw eigen ontwerp gel-
den uiteraard andere overwegingen.)
Zijn geboorteplaats of geboortestreek: helaas heb 
ik geen geboortebewijs van Harmannus gevonden. 
Zijn tweede naam was wel een eerste aanwijzing 
dat hij waarschijnlijk in een Duitstalig gebied gebo-
ren was. Een tweede aanwijzing voor zijn Duitse 
afkomst was zijn Lutherse geloof. De Lutherse 
Kerk was in die achttiende eeuw de grootste in 
het Duitstalige gebied terwijl in de Nederlanden 
de Nederduits Hervormde Kerk de voornaamste 
geloofsrichting was. Daarom koos ik in het wapen 
voor de Duitse steekhelm en niet voor de tralie-
helm die meestal voor geslachten van Nederlandse 
afkomst wordt gebruikt.

Zijn woonplaats: Harmannus woonde geduren-
de de tweede helft van de achttiende eeuw in 
Matsloot. Een waterrijk gebied met tien à vijftien 
huizen/boerderijen binnen het toenmalige kerspel 
(kerkgemeente) Roderwolde. Niet alleen Matsloot 
maar ook Roderwolde had in die tijd geen wapen. 
Daarom komt een deel van het gemeentewapen 
niet in Harmannus’ wapen voor.

Zijn beroep: van het beroep van Harmannus in 
Duitsland is niets met zekerheid te zeggen, maar 
waarschijnlijk is hij hier heen getrokken als Hol-
landgänger. Gezien zijn latere werkzaamheden in de 
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groot deel van het schild vult. Schildhouders zou-
den dan alleen maar de aandacht afleiden van de 
‘hoofdpersoon’ in het schild. En dat is natuurlijk 
niet de bedoeling.
Omdat Harmannus tegen het einde van zijn leven zelf 
Mekkering als nieuwe familienaam heeft gekozen is 
deze naam als hoofdnaam op het wapen gebruikt. Op 
de wapenregistratie staan de andere twee familiena-
men Mekkring en Mekkes overigens wel vermeld.
Tot zover de beknopte toelichting op het familiewa-
pen van Harmannus Mäcke/Mekkering en zijn nako-
melingen. Het wapen is geregistreerd bij de Hollandse 
Vereniging voor Genealogie.
Op internet te vinden in de Hollandse Genealogisch 
Databank: www.hogenda.nl.

Tot slot 
Over het ontstaan, het gebruik en de registratie 
van het familiewapen is nog veel meer te vertel-
len, maar daarvoor ontbreekt de ruimte in deze 
Kroniek. Meer informatie hierover is te vinden op 
internet en in bibliotheken of te verkrijgen bij de 
in dit artikel genoemde genealogische verenigingen. 
Wie zich door dit verhaal geïnspireerd voelt om 
zelf aan de slag te gaan, wens ik veel succes!

Derk Mekkering

omgeving van Roderwolde was Harmannus waar-
schijnlijk een ‘hannekemaaier’, een arbeider die zich 
aan een boer verhuurde om gras te maaien en/of 
andere werkzaamheden op het land te verrichten. In 
de Haardstedenregisters van Matsloot staat hij eind 
1700 ingeschreven als ‘keuter’. Dat duidt op een min 
of meer zelfstandige landbouwer met een klein stuk-
je land. Daarnaast heeft hij ook aantoonbaar voor 
de plaatselijke overheid gewerkt en wellicht ook op 
boerderijen van anderen wat hand- en spandiensten 
verricht om voldoende inkomen te verwerven. Het 
zal dus wel een krachtige man zijn geweest.

Regel van eenvoud
Verdere relevante symbolen: op basis van Har-
mannus’ dagelijkse werkzaamheden koos ik voor 
een man met een zeis in het schild. Hij heeft een 
blonde haarkleur, want van enkele van zijn klein-
kinderen is bekend dat ze blond waren (‘echte 
Germanen’ dus). Naast de zeis zijn geen andere 
symbolen gebruikt. Middeleeuwse ridders ge-
bruikten ook niet meer dan één eenvoudige teke-
ning op hun schild. Dan waren ze vanuit de verte 
(op het slagveld) snel te herkennen. Deze regel 
van eenvoud geldt nog steeds in de heraldiek.
In de manfiguur zijn de kleuren van de Neder-
landse vlag te zien. Een volbloed Germaan, maar 
wel in de Nederlandse kleuren!
De naam Harmannus is afgeleid van de Germaan-
se naam Herman met de betekenis ‘man, held van 
het leger’(volgens de Voornamen Databank van 
het Meertens Instituut)
Harmannus is gedurende de laatste twee decen-
nia van de achttiende eeuw een aantal jaren lid 
geweest van de semimilitaire Burgerwacht.
Hij was dus ook naast zijn dagelijkse zware werk-
zaamheden niet voor een kleintje vervaard. 
De twee omhoog staande buffelhoorns bovenin 
in het wapen stralen die kracht uit. Verder zijn in 
het wapen zogenaamde ‘dekkleden’ opgenomen. 
Die dekkleden worden op de meeste wapens 
toegepast. Ze geven het getekende wapen ‘enig 
volume’. Het in een wapen getekende dekkleed 
is gebaseerd op het oorspronkelijke kleedje dat 
bij de oude ridders van achteren over de helm 
viel ter bescherming tegen de brandende zon. La-
ter kreeg het als dekkleed in het wapen vooral 
een versierende functie en werd het vanuit een 
wrong ineengedraaid en boven op de helm gete-

kend, naar beide zijden bladvormig uitgesneden. 
Een ander woord voor dekkleed is helmkleed.

De kleuren in het wapen
De in de historische heraldiek gebruikte kleuren zijn: 
rood, groen, blauw en zwart. Verder de metaalkleu-
ren zilver en goud. Als er personen, dieren of voor-
werpen in het schild staan afgebeeld zijn andere zo-
genaamde ‘natuurlijke kleuren’ toegestaan.
Voor het wapen van Harmannus is gekozen voor de 
hoofdkleur blauw. Veel van de Hollandgänger droe-
gen zogenaamde hessenkielen. Deze hessenkielen 
waren van linnen gemaakt en nassaublauw geverfd. 
Daar komt bij dat ook hier in Nederland de boe-
renkielen of overalls meestal blauw van kleur waren 
en zijn. Omdat de hoofdkleur in het schild blauw is, 
moet volgens de heraldische normen deze kleur ook 
in de dekkleden en het helmteken gebruikt worden. 
De andere kleur moet dan een metaalkleur, goud of 
zilver zijn. In de heraldiek bestaat namelijk de regel 
die zegt: ‘Geen kleur op kleur en geen metaal op me-
taal’. Een rood symbool op een blauw schild is dus 
ook niet toegestaan. Voor kleine onderdelen geldt de 
regel van geen kleur op kleur overigens niet.
De rode kleur voor de steel van de zeis is geko-
zen, omdat de andere twee heraldische kleuren 
zwart en groen zijn. Zowel zwart als groen vond 
ik hiervoor niet zo geschikt. De kleur rood kan, he-
raldisch gezien, tevens symbool staan voor moed of 
kracht, hoewel dat per streek of per tijdperk kan 
verschillen. En moedig was Hermannus wel om zijn 
vertrouwde geboortestreek te verlaten en zich te 
vestigen in een ander land!
De zilverkleur in het wapen is gekozen omdat het 
goed harmonieert met de kleur blauw. Daarnaast 
vond ik de goudkleur niet zo passen bij een een-
voudige landbouwer.

Schildhouders
Schildhouders zijn figuren die het schild vasthouden. 
Meestal zijn het twee figuren aan weerszijde van het 
wapen. Bijvoorbeeld leeuwen, honden, vissen of per-
sonen. Maar ook een figuur achter het wapen komt 
voor, zoals de eenhoorn in het wapen van Hoorn. 
Gezien de eenvoudige afkomst van Harmannus 
leek het mij beter om af te zien van het gebruik 
van een of meer schildhouders. Dit mede op ad-
vies van de ontwerper, de heer Nagtegaal. In het 
schild is namelijk al een persoon afgebeeld die een 
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Je moet het ijzer smeden als het heet is

Een smid is een man die alles maken kan. Hij had 
een heel belangrijke rol op het dorp en maakte 
voor de boeren, tuinders en ambachtslieden hun 
gereedschappen, deed reparaties aan alles wat stuk 
was. Iedere smid had wel fietsenverkoop en de re-
paratie daarvan. Het schoonmaken van kachels die 
in de zomer soms bij de smid op zolder werden 
geplaatst en herfstdag weer terug gingen naar de 
klant, met zo nodig nieuwe kachelpijpen, deed de 
smid ook. In de winter kon je de schaatsen bij hem 
laten slijpen. Je kon echt bij de smid voor veel te-
recht. Hoefsmid was toch nog weer een vak apart, 
maar wel een belangrijk onderdeel van zijn werk-
zaamheden. In de travalje, een soort paardenhok 
waarin het paard werd vastgezet, werd het paard 
met de hand beslagen. Het aanbrengen van het 
hoefijzer was zeer belangrijk en echt een kunst. 
Het moest precies gebeuren anders liep het paard 
kreupel. Het ijzer ging eerst in het open smidsvuur 
tot het gloeiend heet was en dan werd met een 
grote hamer op het aambeeld het ijzer in de goede 
vorm gebracht voor het te behandelen paard. Bij 

alle paarden zijn de hoeven verschillend:  je hebt 
kleine pony’s maar ook de grote hoeven van een 
grote zware ‘Bels’. Je moest wel een vakman we-
zen. Het was kunstig om te zien hoe dat allemaal 
in zijn werk ging. Het was intensief en zwaar werk. 
Er moest ook wel eens een lastig paard worden 
beslagen. De boerenpaarden, dat raakte over door 
de komst van de tractoren. Je hebt nu nog door de 
opkomst van de manege dat die paarden beslagen 
moeten worden. 

Drie smederijen
In de vorige eeuw waren er drie grof- en hoef-
smederijen gevestigd in de gemeente Sijbekarspel. 
Wie waren zij die hier dat ambacht uitoefenden? 
Mijn verhaal begint in Benningbroek als op 1 ja-
nuari 1925 er een opening is van Wolfert Verhage 
zijn nieuw gebouwde elektrische smederij Ooster-
straat 48. Na Verhage is de smederij overgedaan aan 
Cees G. Th. Vlaar die nu zijn installatiebedrijf heeft 
aan de Tuinstraat in Benningbroek.
Dan gaan we verder naar de Molenbuurt waar 

meerdere middenstanders waren gevestigd. Hier 
was al heel vroeg sprake van een smederij. ‘Het was 
op 25 februari 1759 dat Hendrik Besseling hoef-
smid een huis en erf zijnde een smederij met des-
selfs gereedschappen staande te Benningbroek bij 
de Koornmolen, koopt van Paulus Smit’ (ORA 5461  
25-2-1759) De laatste in deze smederij was de ons 
bekende Cees A. Conijn. Hij maakte onder andere  
landbouwwagens als opvolger van de driewieldekar. 
Tevens had hij er zijn oud ijzer- en materialenhan-
del in. Naderhand is deze oude smederij gekocht 
door de gemeente, gesloopt en de grond werd ge-
saneerd. Er staat nu een nieuw dubbel woonhuis. 
Als derde tenslotte naar Sijbekarspel, daar was een 
smederij aan de Westerstraat 94, indertijd Dorps-
straat S 101. Deze smederij werd verplaatst naar 
Westerstraat 76 (S 88). Het was omstreeks 1853 
dat Klaas Spoelder (1830-1872) hier het ambacht 
uitoefende. Klaas overleed op 16 maart 1872 op 
vrij jonge leeftijd van 42 jaar. Zijn weduwe Bregje 
Stelling (1830-1876) vertrok naar Midwoud. Her-
man Smit kwam met zijn gezin van Hoogwoud en 
zette het werk weer voort. Niet zolang, want in 
1876 vertrok hij weer naar Katwijk-Binnen. 

Niet altijd groot en sterk
Zijn opvolger werd Christiaan Orsterhoorn ge-
boortig uit de Beemster (1851-1881) met zijn 
vrouw Guurtje Timmer uit Wijde Wormer (1855-
1935). Chris was nog maar dertig jaar toen hij op 
21 januari 1881 overleed. Het gezegde dat een 
smid vaak een grote en sterke man is, gaat niet 
altijd op. Guurtje bleef achter met haar vierjarig 
zoontje Cornelis. Ze bleef niet lang alleen en ging 
weer trouwen op 27 juni 1882 met Frans Korver 
(1846-1932). Waarschijnlijk was hij er al smids-
knecht. Ze kregen nog een zoontje dat op zesjarige 
leeftijd is overleden. Frans hield het langer vol dan 
zijn voorgangers. Hij was niet alleen smid, maar ook 
een zeer bekend strijkgeldophaalder op een ver-
koping. Hij bleef dan wel eens aan zijn ‘bod hangen’ 
van een boerderij en/of land. Dan verhuurde hij dat 
wel weer totdat er een gunstig moment kwam om 
het alsnog te verkopen. Het gezegde was altijd dat 
er aan de ‘stroppen’ het meest werd verdiend. In 
maart 1906 bood Frans zijn grofsmederij te koop 
aan in De Nieuwe Courant, vervolgens nog een 

paar keer eind 1907 en begin 1908, bij de laatste 
keer werd ook gevraagd naar per direct een smids-
knecht. Het viel blijkbaar niet mee om het zelf te 
verkopen. Dan maar een publieke verkoop wegens 
‘ongesteldheid van den eigenaar’ door de notaris-
sen Sannes en Ten Zeldam op 9 maart 1908. De 
uitslag daarvan was dat het werd opgehouden op 
ƒ 6050,00. Dat schoot nog niet op, maar eind 1908 
stond er toch in De Nieuwe Courant dat Frans 
Korver zijn smederij per 1 januari 1909 over heeft 
gedaan aan Cor Bakker Dz. Frans Korver hield 
boelhuis op 13 mei 1931. Hij ging met zijn vrouw 
naar Alkmaar. Hij overleed daar het volgende jaar 
op 15 juni 1932. Zijn vrouw Guurtje overleed op 
29 september 1935. 

Een nieuwe smederij
Cor Bakker is geboren in Zaandijk op 24 augus-
tus 1884 en komt hier met zijn vrouw Wilhelmina 
Kooiman 1886 en hun vier kinderen. In oktober 
1910 schreef Cor een brief aan Burgemeester en 
Wethouders van Sijbekarspel. Daarin vroeg hij een 
vergunning aan om op perceel sectie A555 te mo-
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werd gerund tot maart 1966 toen Jan Schimmel 
plotseling overleed. Vrouw Schimmel liet vervol-
gens een bungalow bouwen aan de overkant op het 
al heel lang braak liggende terrein wegens de af-
gebroken zuivelfabriek Prins Hendrik. De smederij 
ging over aan Simon J. Koning (1936-1996) en Riet 
Nijman (1932-2014). 

Eerste aardgas 
Simon Koning verrichtte nog smidswerkzaamhe-
den, reparaties en voorzag nog enkele paarden van 
ijzers. Naast elektriciteit en waterleiding deed het 
eerste aardgas
zijn intrede. In woningen werden gasleidingen aan-
gelegd en alles geïnstalleerd. Er volgde een uitbrei-
ding van de zaak en de winkel van Riet. Zij kon 
haar assortiment van huishoudelijke zaken uitbrei-

den met allerlei andere artikelen zoals speelgoed 
en snoepgoed. Zo kwam vele jaren sinterklaas 
en zwarte piet op bezoek. Veel kinderen hebben 
hiervan genoten. Tot eind 1992 kon men bij Simon 
benzine tanken. In verband met nieuwe milieuei-
sen is Simon hiermee gestopt. In 1997 moest er 
zelfs nog een grondsanering plaatsvinden van-
wege de benzinepomp. Na een ernstige ziekte is 
Simon in 1996 overleden. Riet vertrok later naar 
Heiloo. Franck Peper neemt de smederij over van 
zijn oom. Hij woont hier, maar oefent geen nering 
meer uit. Er is hier dus geen echte smederij meer, 
maar wel op Westerstraat 39, zij het onder een 
andere naam, namelijk Totaalproject Evert Oudt 
BV, waar je nu terecht kan.

Gré Mantel-Visser          

Siem Koning, J. Schimmel, 

dochter en zijn vrouw

gen bouwen en in werking te brengen een grof-, 
kachel- en hoefsmederij. Tevens voor het bouwen 
van een houten schuurtje annex zijn nieuw te stich-
ten smederij. De vergunning werd hem verleend. 
Er ontstond zo een smederij tegenover de zuivelfa-
briek Prins Hendrik.
Misschien brengt dit nog wat extra werk met zich 
mee, kan hij gedacht hebben. Na ruim veertien jaar, 
op 15 augustus 1923, maakte Cor Bakker bekend 
dat hij zijn smederij overdeed aan J. Schimmel. Zelf 
vertrekt hij met zijn gezin naar Andijk.

Precisie
Jan Schimmel (1899-1966) ging trouwen met Maar-
tje Langereis (1901-1981) in Wognum. Het jonge 
stel begon toen in de smederij. Schimmel was ie-
mand van de precisie en dat verlangde hij ook van 
zijn personeel. Daarom was hij niet de gemakkelijk-

ste baas maar wel een goed vakman. Dit trachtte 
hij over te brengen door het geven van avondcur-
sussen in Hoorn. Het handgemaakte smeedwerk 
raakte wat over, dat werd steeds meer fabrieks-
matig gemaakt. Er kwam ander werk voor in de 
plaats. Nadat er in circa 1917 elektriciteit kwam, 
volgde ongeveer negen jaar later waterleiding. De 
boeren wilden drinkbakjes voor de koeien en in de 
huishouding was water uit de kraan ook een ver-
betering. Het moest allemaal aangelegd worden. Er 
kwam een winkel aan de zaak voor elektrische en 
huishoudelijke artikelen. Ook kon je hier voor een 
nieuwe fiets terecht. Dit werd een afdeling voor 
Maartje, de vrouw van Jan Schimmel. Je moest met 
de tijd meegaan om een zaak te runnen. Er kwam 
een benzinepomp en een auto voor personenver-
voer bij onder andere trouw- en rouwgelegenhe-
den. Niet iedereen had toen al een auto. De zaak 
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In de kerk van Benningbroek staat een eikenhou-
ten preekstoel uit de Gouden Eeuw. Het meubel 
oogt robuust en is voorzien van kussenpanelen 
en getorste kolommen. Deze vormen zijn bekend 
van kasten uit die tijd en verraden de hand van een 
meubelmaker. Op de kuip van de preekstoel staan 
het jaartal 1661 en de initialen IDLL. Hoger, op het 
achterschot van de preekstoel, vinden we de naam 
en het wapen van Jacobus Pennokius. Wie was deze 
man en wat is zijn relatie met de preekstoel? Deze 
tekst gaat over een markant figuur uit de geschie-
denis van Benningbroek en de totstandkoming van 
zijn preekstoel.

Jacobus Pennokius
Jacobus Pennokius werd op 21 juni 1629 gedoopt 
als zoon van Prudentius Willemsz Pennokius en Eli-
sabet Jacobs. De doop vond plaats in de Oude Kerk 
te Amsterdam. Vader Prudentius was predikant in 
het nabijgelegen dorp Sloten. De exotische fami-
lienaam is een latinisering van Pennock en duidt op 
Engelse of Schotse wortels. De familie aan moe-
derszijde was afkomstig uit de Zuidelijke Nederlan-
den. In Gent stond namelijk de wieg van Jacobus Vi-
verius, grootvader van Jacobus Pennokius. Viverius 
was arts in Amsterdam en een bekend dichter.
Jacobus Pennokius groeide op in een geletterde en 
calvinistische omgeving. In 1646 werd hij als student 
Theologie aan de Leidse universiteit ingeschreven 
en vijf jaar later volgde zijn aanstelling als predikant 
in Benningbroek.

Nieuwe levensfase
Zijn verhuizing naar Benningbroek luidde een nieu-
we levensfase in. De jonge Pennokius trouwde in 

1653 met Petronella Brouwers uit Muiden en pre-
cies tien maanden later werd hun eerste dochter 
Elisabeth geboren. Het meisje werd door de vader 
zelf in de kerk van Benningbroek gedoopt. Meer 
kinderen zouden volgen. 
Intussen onderhield Jacobus nauwe banden met zijn 
familie in Amsterdam. Dat kan althans worden op-
gemaakt uit de huwelijksinzegening van zijn één jaar 
jongere zus Cornelia. Zij reisde in 1655 met haar 
verloofde naar Benningbroek waar het Amsterdam-
se stel door Jacobus Pennokius werd getrouwd.
Ook zijn verwantschap met Jacobus Viverius was 
hem zeer lief. Hij trad zelfs in de voetsporen van 
zijn grootvader. Zo schreef hij in 1658 een triomf-
gedicht in een publicatie van Hendrik Bruno, con-
rector van de Latijnse school in Hoorn. Dit gedicht 
ondertekende hij met ‘De doodt doet leven’, een 
credo dat Jacobus Viverius ook gebruikte. Vier jaar 
later publiceerde Jacobus Pennokius een bewer-
king van religieuze teksten van zijn grootvader. Het 
boek, getiteld De verdrukte, dog naderhand verheven 
Joseph (…), werd in 1662 te Hoorn uitgegeven. 

De nieuwe preekstoel
In 1661 werd het interieur van de kerk in Benning-
broek verrijkt met een ‘trouwheck’ en een nieuwe 
preekstoel. Jacobus Pennokius moet daarin een be-
langrijke hand hebben gehad. Zijn wapen en naam 
op de preekstoel doen sterk vermoeden dat hij het 
meubel aan de kerk heeft geschonken.
Via de doop- en trouwboeken van Benningbroek ko-
men we over de totstandkoming iets meer te weten. 
Niet zonder trots staat in het doopboek aangetekend 
dat Maritje Dircksdr van der Beeck op 8 januari 1662 
als eerste kind voor de nieuwe preekstoel is gedoopt.

De preekstoel van Jacobus Pennokius

Gezicht op Benningbroek

Detail van de preekstoel

De eerste huwelijksvoltrekking voor de nieuwe 
preekstoel vond plaats in april 1662. Deze eer viel 
te beurt aan Jacob Dircksz Laechlant uit Medemblik 
en Geertje Hermens uit Benningbroek. In het trouw-
boek lezen we: ‘de bruijgom is de baes van tselve 
werck inde kerck alhier geweest’. IDLL zijn dus de 
initialen van Jacob Dircksz LaechLant, een Medem-
blikker meubelmaker.
Op 11 maart 1663 stond Jacobus Pennokius zelf voor 
de nieuwe preekstoel. Als weduwnaar trouwde hij 
toen zijn tweede vrouw, Jaapje Jans uit Naarden. 

Afscheid
Eind 1663 raakte Jacobus Pennokius in opspraak. Bij 
Midwoud was hij te water gevallen waarna kwade 
tongen hem van dronkenschap beschuldigden. Ande-
ren kwamen juist voor hem op en ondertekenden 
ontlastende verklaringen. Maar op 24 augustus 1664, 
toen hij in beschonken toestand een kerkdienst in 
Spanbroek leidde, verspeelde Jacobus Pennokius 
zijn positie als predikant. De classis Hoorn zette 
hem op non-actief en de zaak kwam in de hoogste 
kerkvergadering, de synode, aan de orde. De synode 
startte een eigen onderzoek waarbij Benningbroek 
tweemaal door een commissie werd bezocht. Het 
onderzoek wees uit dat een meerderheid van de 
46 lidmaten in Benningbroek van hun predikant af 
wilde. Een derde deel meende dat hij mocht aan-

blijven mits hij berouw toonde. Zijn afscheid was 
onvermijdelijk.
Samen met zijn gezin verruilde Jacobus Pennokius in 
het najaar van 1665 Benningbroek voor Medemblik. 
Daar bestierde hij enkele jaren de Latijnse school, 
gevolgd door een aanstelling als godsdienstonder-
wijzer. Maar de talrijke naamsvermeldingen in de 
kerkenraadsnotulen laten zien dat zijn relatie met 
de kerkelijke autoriteiten moeizaam bleef.
Jacobus Pennokius overleed in 1674. Hij liet een 
vrouw en vier kinderen achter. Zijn preekstoel in 
de kerk van Benningbroek is een monument, een 
herinnering aan een markant figuur.

Peter Swart 

16 17



 Jeugdherinneringen van Kees Raa (7, slot)

Tegen het einde van september 1924 
vestigden Willem Raa, zijn vrouw 
Gielie de Jong en de nog wankel ter 
been zijnde peuter Cor - schrijver 
van deze bijdrage - zich in de slagerij 
in de Kerkebuurt van Sijbekarspel, 
die tot dan toebehoorde aan Piet 
Scheer. 
Enkele jaren geleden begon Kees Raa 
zijn jeugdherinneringen op te schrij-
ven. Dit is het zevende en laatste 
deel hiervan. 

Het jaar 1929 sprong er, wat mijn Sijbekarspelse 
jeugd aangaat, bovenuit. Om te beginnen was er 
die kleine ijstijd, die pas in februari in alle hevigheid 
zijn koude adem over ons dorp blies. Stapel van de 
Grenshoeve vereerde de slagerij in die maand met 
een bezoek en vertelde mijn moeder dat er die 
ochtend min 23 graden op de thermometer stond. 
‘Grenshoeve…’ begon mijn moeder en maakte 
haar voorgenomen zin niet af, omdat zij op hetzelf-
de moment haar vergissing bemerkte. Stapel stelde 
mijn moeder gerust met de mededeling dat hij vaak 
met die verwisseling van naam te maken had.
Het was dus bepaald geen kwakkelwinter en velen 

werden aangemoedigd de schaatsen onder te bin-
den. Omdat er vanaf ons erf geen begaanbare toe-
gang tot het aangrenzende slootje bestond, gingen 
mijn vader, een keukenstoel en ik over de weg naar 
het stoepje van buurman Leeuw, dat zich boven de 
ijsvloer verhief. Het overbekende ritueel voltrok 
zich: de stoel werd in de juiste stand gebracht en 
vader maakte mij wegwijs hoe men zich als schaat-
ser moest gedragen. Misschien waren de linten van 
de schaatsen niet voldoende strak aangehaald, mis-
schien ook schoof ik de stoel te snel voor mij uit, 
maar binnen de kortste keren slofte ik zonder mijn 
uitrusting over het ijs. Mijn vader, die niet begiftigd 
was met een overmaat aan geduld, ging na verdere 
mislukkingen op zoek naar mijn moeder, die de 
opvoedende taak rustig overnam, tezamen met de 
huishoudelijke hulp, nicht Corrie. Dankzij de niet 
aflatende ingrepen en wijze lessen, kon ik mijzelf 
binnen enkele dagen bewegen zoals dat van een 
schaatser verwacht werd, op talloze valpartijen na.
Ook Grietje Bakker, die mij vrijwel dagelijks be-
zocht en mij met het oog op het naderende school-
jaar, dat op 1 mei zou worden ingeluid, de schuch-
tere beginselen van de wetenschap bijbracht, deed 
op het slootje een duit in het zakje. Kans om door 
het ijs te zakken was op kleinere sloten uitgeslo-

De slagerij in de kerkebuurt 

te Sijbekarspel

ten, aangezien deze tot op de bodem dichtgevroren 
waren. Ook de zout water bevattende Zuiderzee 
boog het hoofd deemoedig voor het Noord-Euro-
pese geweld en moest zelfs wekenlang toestaan dat 
vele motorfietsen en auto’s gevaarloos de meter-
dikke ijslaag konden berijden.

IJskoud karwei
Bij onze overburen Bakker was het met de werk-
zaamheden in de achter de kosterij en de pastorie 
gelegen tuinen slecht gesteld; anders gezegd, zij wa-
ren tot nul teruggebracht.
Evenwel, op een goede dag kwam de bedachtzame 
buurman op het idee twee nutteloze boomgroepen 
die geschikte tuingrond in beslag namen, met de 
grond gelijk te maken. Aan het ijskoude karwei, zo 
tegen het einde van februari, werd niet alleen de bijl, 
maar vooral de zaag aan de wortel gelegd. Anton, 
die nog schoolgaand was, nam af en toe deel aan 
de verwoestende klus, terwijl Arie, Simon en vader 
Bakker hele dagen bezig waren de ‘bossies’ van het 
leven te beroven.
Wanneer de kou het naar de mening van mijn moe-
der toeliet en ik als een bolrond geklede Eskimo 
op het buitengebeuren werd losgelaten, rende ik 
zo snel als mijn met lange kousen beklede benen 
dat toelieten met de noordooster in de rug, naar 
de houthakkende buren. De leider van het trio zei 
niet veel, maar lette op dat het werk verliep zoals 
hij dat voor ogen had. Arie daarentegen was een 
wildebras, een waaghals. Ondanks het feit dat geen 
zee hem te hoog ging, kwam hij er vrijwel altijd 
zonder kleerscheuren af. Hij bezat een aantal gaven 
die niet voor jan en alleman waren weggelegd. Zo 
schreef hij korte liefdesverhalen die in het bekende 
weekblad De Prins bij vele lezers in de smaak vie-
len. Verder ontpopte hij zich als tekenaar, zoals een 
schitterend uitgebeelde leeuw bewees en een tot in 
de puntjes verzorgd werk van de voorkant van het 
huis waarin de familie Bakker verbleef. Beide ken-
merkende tekeningen hadden terecht een plaats 
gevonden aan een van de wanden van de huiskamer.

De avonturen van Japie van Diggelen 
Arie had nog meer in petto! Hij was tekenaar en 
schrijver van een stripverhaal dat hij De avonturen 

van Japie van Diggelen noemde. De tekeningen wa-
ren ingekleurd en daaronder voorzien van vierre-
gelige op rijm gestelde teksten. Japie, gek op auto’s 
haalde met zijn racewagens doldwaze capriolen uit 
zonder zelf ooit maar een schrammetje op te lopen.
Simon was van een ander kaliber. Rustig en welbe-
wust ging hij te werk, daarbij risico’s vermijdend. 
Vanaf mijn zesde/zevende jaar trokken wij vaak sa-
men op, ten slotte vrijwel dagelijks. Simon speelde 
viool en mondharmonica waarnaar ik alleen maar 
kon luisteren. We gingen samen de tuinen in, we 
speelden vaak het nooit vervelende damspel, om 
enige jaren later samen via de radio een Engelse les 
voor beginners te volgen.
Anton, al in zijn jeugd lang van formaat, bezocht de 
lagere school nog toen ik voor het eerst met het 
klaslokaal kennis maakte. Hij was soms driftig, ging 
dan kort door de bocht, maar was uitgerust met 
een zeer goed verstand. Met deze gave, veel door-
zettingsvermogen en een bijzonder zakelijk inzicht 
slaagde hij er later in een bedrijf van een indruk-
wekkende omvang tot stand te brengen.
Het karwei verliep dus naar wens, al moest men 
zich beperken tot het ‘bovengrondse’ hout, aan-
gezien de wortels - gelet op de bevroren grond - 
moeilijk te verwijderen waren. Die zouden later bij 
betere weersomstandigheden aan de buitenlucht 
worden blootgesteld.

Waagstukken
Wanneer ik alleen met Simon en Arie in de tuin was, 
haalden we wel eens waagstukken uit waarvan het 
bestaan gelukkig nooit tot mijn ouders is doorge-
drongen. Het was de gewoonte om een eindje on-
der de top van een, voor mijn gevoel, hoge boom 
een lang en stevig touw aan te brengen en nadat 
de boom zo dicht mogelijk bij de grond goeddeels 
was doorgezaagd, werd het mogelijk het slachtof-
fer met alle kracht onder luid gekraak naar bene-
den te trekken. Arie kwam eens op het idee, alvo-
rens de boom te laten sneuvelen, eerst zelf naar 
de top te klimmen. Zijn trekkracht werd beneden 
gemist, maar door met volle kracht heen en weer 
te schommelen duurde het maar even alvorens de 
boom het hoofd moest buigen. Simon leverde ook 
zijn bijdrage aan de klimpartij hetgeen de pret nog 
aanzienlijk verhoogde.
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Nog goed herinner ik hoe Arie op zijn hurken voor 
mij ging zitten en mij vroeg of ik misschien ook lust 
had in zo’n circusachtig avontuur. Ik gaf mij natuur-
lijk meteen over en klom tussen en op Arie’s armen 
in een slakkengang naar boven. Alvorens naar be-
neden te zweven nam Arie mij met één arm in een 
houdgreep en onder de aanmoedigingen van Simon 
kwamen wij met een grote boog op de walkant te-
recht van de sloot die tussen de begraafplaats en 
de tuin liep. Een geweldige ervaring, die bij gebrek 
aan geschikte bomen, nog maar een paar keer kon 
worden herhaald.

Tweede thuis
Ik vond daar bij de Bakkers een tweede thuis en leer-
de daar veel van de gebroeders en hun ouders, zon-
der daarbij dochter Grietje - die ons bijna dagelijks 
bezocht - te vergeten. Veel dank was ik haar ver-
schuldigd voor de speelse manier waarop zij mij het 
begin van alle wijsheden bijbracht: lezen, schrijven 
en rekenen. Ik was bijna elke dag bij de overburen 
te vinden en zeker na het avondeten, wanneer de 
dingen van alledag werden besproken en de voet-
balsport bij de jongens als eerste onderwerp op de 
agenda stond.
Arie verliet ons begin jaren dertig, na schriftelijke 
lessen te hebben gevolgd, voor de politieschool in 
Hilversum, om na zijn studie het geleerde in Rot-
terdam in praktijk te brengen. Het spreekwoord 
‘Goed voorgaan doet goed volgen’ heeft Anton 
misschien wel overwogen; hoe dan ook, hij legde 
dezelfde route als Arie af, die hem wat jaren later 
als collega in Rotterdam kon begroeten.
Simon daarentegen was en bleef de combinatie Sij-
bekarspel-Benningbroek trouw en na ook de ver-
eiste studie te hebben volbracht vond hij langdurig 
een verantwoordelijke baan ten kantore van de in 
Benningbroek neergestreken notaris.

De late winter van 1929, die pas eind januari op-
kwam, zette zijn opmars in de loop van februari 
met recordtemperaturen voort om na de eerste 
week van maart in oostelijke richting het hazen-
pad te kiezen. Het broodnodige gras, dat zijn groei 
ernstig bedreigd wist door het vijandige optreden 
van koning Winter, zag zich genoodzaakt eerst in 
begin april de eerste lenteboden op verkenning uit 
te sturen. Zij hadden niets anders dan een bijna kale 
vlakte te melden.

Javaanse stier
Oom Jan, die een historische Zuiderzeetocht per 
schaats en vooral per auto in februari volbracht, 
was nog steeds in den lande en logeerde samen 
met zijn vrouw twee of drie dagen bij ons. Bij die 
gelegenheid schonk hij mijn ouders de kolossale 
horens van een banteng, een stier die op Java als 
wildrund de kost bij elkaar had moeten scharrelen.
De verhalen die oom Jan als politieman, welhaast 
zeker ‘enigszins’ overdreven voor het voetlicht 
bracht, gingen er bij de toehoorders in als zoete 
koek. Het speet ons enorm dat oom Jan en tante 
Trijntje hun reis naar andere familieleden voort-
zetten. In mei van dat jaar zouden zij Nederland 
verlaten om na een treinreis naar Genua per schip 
de tocht naar het altijd warme Java te aanvaarden. 
Zoon Piet die doorlopend in een gehuurd huis 
in Enkhuizen vertoefd had, was vanzelfsprekend 
eveneens van de partij.

Mijn eerste schooljaar begon, zoals in die tijd in 
West-Friesland gebruikelijk was, per 1 mei. Er 
bestond daar een praktische reden voor: op die 
dag werden de arbeidsovereenkomsten tussen de 
boeren en hun werknemers hernieuwd of verbro-
ken. In het laatste geval werden uiteraard nieuwe 
werklieden aangetrokken, veelal afkomstig uit 
Friesland en Drenthe.
Het nakomen van de schoolplicht kostte mij in 
den beginne veel moeite, zeer tot ongenoegen 
van mijn moeder, die er blijkbaar van uitging dat 
ik zonder protest mijn vrije leventje zou opge-
ven, zoals met de meeste kinderen het geval was. 
Het tij keerde gelukkig na een paar dagen en het 
schoolgaan beviel mij langzamerhand zo goed, dat 
ik het twaalf jaar heb volgehouden tot grote vol-
doening van mijn ouders.

Opgekalefaterde damesfiets
Half juli vierde ik mijn zesde verjaardag en dankzij de 
vooruitziende blik van mijn vader tijdens het boel-
huis van boer Koopman, kwam een lang door mij ge-
koesterde wens in vervulling. Een van hoog tot laag 
opgekalefaterde damesfiets werd mijn eigendom. 
Ondanks het feit dat ik met mijn pronkstuk drie da-
gen later in een niet al te diep slootje verdween, ble-
ven wij elkaar trouw tot aan mijn tiende verjaardag, 
toen ik verguld werd met een gloednieuwe tweewie-
ler, die voor het manlijke geslacht bestemd was.

De tijd schreed voort, de herfst naderde tot in november de eerste 
van de in mijn opvatting feestdagen zich aankondigde. Sint Maarten 
week niet af van het traditionele gebeuren, zomin als de pakjesavond 
en de daarop volgende verjaardag van Sint Nicolaas.
Zoals gebruikelijk brachten de beide kerstdagen een andere sfeer 
met zich mee. Vooral de grote kerstboom in de tegenover ons huis 
gelegen kerk sprak mij aan en ook het boek dat aan het eind van de 
dienst aan alle kinderen werd uitgereikt, mede als dank – zo nam ik 
voor het gemak aan – voor onze plechtige zang.
Restte nog een weekje en oudejaarsdag stond al gereed om het voor 
velen gedenkwaardige jaar 1929 uit te luiden.

Kees Raa (La Nucìa)
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JUIST

Juist de dagelijkse sleur,
vreemde mensen aan de deur,
kopjes met een vette rand,
politiek in Nederland,
Jezusklanten om m’n huis,
vuige leugens op de buis,
juist, die achterbakse troep,
kattepies en hondepoep,
wortelen en bietensap,

onvervalste achterklap,
van die rare, enge dromen,
zie de maan schijnt door de bomen,
óók het ruisen van het riet, 
juist, dat alles
zint me niet.

Hilco Visser

Op de begraafplaats achter het Witte Kerkje van 
Benningbroek staan enkele indrukwekkende grafzer-
ken. Een van deze graven behoort toe aan Cornelis 
Donker. In vergelijking tot de andere graven wordt dit 
door mij altijd als pompeus ervaren. Tegelijk roept dit 
de vraag op: wat voor een persoon was deze man? 
Tijdens de Open Monumentendag 2014 ontmoette ik 
in het hierboven genoemde kerkje de heer Maarten 
Dekker uit Bovenkarspel. Ik kende hem onder andere 
als groot liefhebber van geschiedenis en verzamelaar 
van oude boeken en geschriften. Hij vertelde mij dat 
hij deze dag niet zozeer voor het kerkje kwam, maar 
meer voor het graf van Cornelis Donker. Ooit had 
hij in het Groningse Appingedam een gebundeld aca-
demisch  proefschrift op de kop getikt van deze man 
met als onderwerp: ‘Iets over dijk- en polderlasten’. 
Dit proefschrift leidde tot de verkrijging van de graad 
doctor in de rechtswetenschap aan de Universiteit 
van Amsterdam in 1886. Dit was voor mij aanleiding 
om me te gaan verdiepen in het leven van Cornelis 
Donker. Wie was deze man, wat heeft hij betekend 
voor Benningbroek/Sijbekarspel en waarover ging zijn 
proefschrift? Bij nadere studie bleek echter dat het 
hier, wat betreft het graf en het proefschrift, niet om 
een en dezelfde man gaat, maar om vader Cornelis 
Donker en zoon Cornelis Petrus Donker. Het graf is 
van Cornelis Donker, het proefschrift is geschreven 
door Cornelis Petrus Donker. 

Familie uit Friesland
Deze familie Donker is afkomstig uit Friesland en is 
Nederlands Hervormd. Cornelis Donker werd gebo-
ren te Workum op 7 april 1826 en overleed te Ben-
ningbroek op 17 december 1891 en werd begraven 
achter het Witte Kerkje van Benningbroek. Hij was 
een zoon van Teeke Annes Donker (1802-1826), 
onderwijzer in Workum, overleden op vierentwin-
tigjarige leeftijd en Margaretha Kroese (1804-1867). 
Cornelis huwde in 1852 met Hillegonda Anna Boom, 
geboren 12 mei 1828, overleden 12 oktober 1888. 
Zij kregen vijf kinderen: twee dochters en drie zonen, 
onder wie Cornelis Petrus. Hij is geboren op 21 april 
1862 en overleed op 2 mei 1918. 

Toen Cornelis Donker in 1852 naar West-Friesland 
kwam, vestigde hij zich met zijn vrouw in Blokker. 
Hier vervulde Cornelis Donker het beroep van 
gemeentesecretaris en werd hun eerste kind, een 
dochter, geboren. Een jaar later verhuisde het gezin 
van Blokker naar Benningbroek en vestigde Cornelis 
zich hier als notaris (1853-1891). Naast zijn beroep 
als notaris vervulde hij diverse bestuursfuncties zoals: 
gemeenteraadslid en wethouder van de gemeente 
Sijbekarspel (1863-1869), lid van Provinciale Staten 
van Noord-Holland (1863-1887), lid van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal (1887-1891), bestuurs-
voorzitter van de NV Lokaal-Spoorweg Maatschappij 

Een bijzonder graf in Benningbroek
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barometer toch is het enige wetenschappelijke mid-
del dat met vrucht kan worden geraadpleegd bij de 
belangen, die met het weder in nauw verband staan. 
Bij de uitoefening van de landbouw en de scheepvaart 
is dit voorzeker van het meeste belang, terwijl in uren 
van spanning, wanneer de golven, door den storm 
opgezweept, onze dijken ernstig bedreigen, de aanwe-
zigheid van den barometer inzonderheid, het eerst in 
staat is, de gegronde hoop op te wekken, dat het einde 
van elke bezorgdheid weldra kan worden verbeid.’ 
Verder kan je in deze brief lezen dat C. Donker geen 
invloed wil uitoefenen op de plaatsing van deze baro-
meter maar als aanbeveling noemt hij de scholen, van-
wege het aanwezige toezicht en omdat de leerlingen 
daardoor als vanzelf met het nut en het gebruik van 
de barometer vertrouwd zullen raken. 
Gezien het aantal dorpen, dat binnen de grenzen 
van het Ambacht lag, moet deze schenking notaris C. 
Donker een slordige cent hebben gekost, maar daar 
staat tegenover dat men er jarenlang profijt van heeft 
gehad. Waar al deze barometers op den duur zijn ge-
bleven is niet bekend. 

Zoon Cornelis Petrus Donker
Nadat vader Cornelis na een kortstondig ziekbed was 
overleden in 1891, volgde zijn zoon Cornelis Petrus 
hem op als notaris in Benningbroek. Hij was afgestu-
deerd als advocaat en vanaf 1889 woonde hij in Mid-
woud, inmiddels gehuwd met Louise Wilhelmina Zui-
derhoff,  geboren 22 september 1863 in Amsterdam.
Samen kregen zij vier kinderen van wie opeenvolgend 
één werd geboren in Midwoud, twee in Benningbroek 
en één in Amsterdam. Na het overlijden van zijn vader 
verhuisden ze naar Benningbroek en gingen na enige 
tijd ook wonen in het huis van zijn ouders aan de hui-
dige Dr. de Vriesstraat nr. 33. Op deze plek staat nu het 
kantoor van notaris Overtoom.
C. P. Donker trad in de voetsporen van zijn vader 
als notaris maar ook werd hij dijkgraaf, van 1892 tot 
1904. In 1891 volgde hij burgemeester Klaas Winkel 
op na diens overlijden en zo werd hij burgemeester 
van Sijbekarspel. In de Nieuwe Hoornse Courant van 9 
september 1903 werd in het verslag van de laatste 
gemeenteraadsvergadering gesproken over de ver-
huizing van burgemeester Donker naar Haarlem of 
Bloemendaal. In deze vergadering vertelde Donker 
dat hij zijn kantoor en zijn zaken in deze gemeente 

bleef houden, waardoor hij veel hier zou zijn. Gezien 
de tegenwoordige gunstige reisgelegenheden en zijn 
gehechtheid aan zijn geboorteplaats, zo zei hij, was dat 
voor hem voldoende reden om aan de gemeentele-
den te vragen of zij er op gesteld waren dat hij burge-
meester van deze gemeente zou blijven.
Geen van de leden zag hierin bezwaar. Het verliep 
echter anders, want omstreeks 1904 volgde G. Stapel 
Gzn. hem op.
In 1903 werd er in opdracht van mr. C.P. Donker een 
villa gebouwd in Bloemendaal, zo was te lezen in de 
Nieuwe Hoornse Courant van 17 oktober 1903. Op 30 
juli 1904 ging het gezin verhuizen naar Bloemendaal. 
Op 56-jarige leeftijd is C. P. Donker na een kort ziek-
bed op 2 mei 1918 in Hoorn overleden, hij werd be-
graven in Westerveld. Een groot verlies voor familie 
en gemeente. Men heeft hem hier leren kennen als 
iemand die altijd een open oor had voor de noden van 
minder bevoorrechten en zijn weldadigheidszin was 
algemeen bekend. Zowel van Cornelis als van Corne-
lis Petrus Donker zijn zover mij bekend geen nazaten 
woonachtig in West-Friesland.

Zwembad
Al vroeg was Lambertschaag een zwembad rijk met 
een badhuisje, liggend aan de Zuiderzee. Het was ei-
gendom van notaris C.P. Donker uit Benningbroek. 
Ook inwoners van het dorp mochten ervan gebruik 
maken. Ging de notaris echter zwemmen, dan mocht 

‘Hollandsch Noorderkwartier’ (1884-1891) en te-
vens bekleedde hij diverse functies bij waterschappen, 
waaronder die van dijkgraaf van de Vier Noorder 
Koggen. Eind dertiende eeuw werd West-Friesland 
verdeeld in vier Ambachten waaronder het voorma-
lig Ambacht de Vier Noorder Koggen, die bestond uit 
achttien Bannen (dorpen). Met als taak: zorg voor het 
ruim houden van wateren en bruggen, waterwerken, 
wegen in de dorpen, het innen van de omslag van de 
ingelanden liggend in het waterschap.

Spoorlijn Medemblik-Hoorn
Onder leiding van notaris Cornelis Donker, dijkgraaf 
van de Vier Noorder Koggen, werd enkele dagen voor 
Kerstmis 1883 een vergadering belegd in het Water-
schapshuis van de Westerhaven te Medemblik. Men 
moest meegaan met zijn tijd, beweerde de dijkgraaf 
en hij formuleerde als voorwaarde: ‘Dat als dan in de 
allereerste plaats, nodig is eene directe verbinding aan 
het ijzeren net van open spoorwegen, dat de bronnen 
van welvaart in hoofdzaak begrenst, omvat en in zich 
sluit.’ 
Het lukte om het voor die tijd grote bedrag van een 
half miljoen gulden bij elkaar te krijgen. Hierna volgde 
de oprichting van de Lokaal-Spoorweg Maatschappij 
‘Hollandsch Noorderkwartier’. Drie jaar later lag de 
twintig kilometer lange spoorbaan tussen Medemblik 

en Hoorn klaar en werden de charmante door ar-
chitect Krieger ontworpen stationnetjes opgeleverd. 
Nadrukkelijk sprak men van stoomtram en niet van 
trein, om zo onder de wetgeving van trams te vallen. 
Deze was veel minder streng dan die voor de treinen. 
De locomotieven mochten dan niet zwaarder zijn dan 
tien ton en de maximum snelheid was vijftien kilome-
ter per uur. Op twee november 1887 reed de eerste 
trein vrolijk fluitend Medemblik binnen. Overal hing 
de vlag uit. Het stadje vierde feest. Aan het eeuwen-
lange isolement was een einde gekomen. 

Een merkwaardige schenking
Op een oude ansichtkaart uit 1904 met de afbeel-
ding van de lagere school van Sijbekarspel ziet men 
een grote ronde vorm middenin de zijmuur van de 
onderwijzerswoning. Het betreft hier een barometer 
met een doorsnede van een meter die  als leermiddel 
diende voor de kinderen van deze school. Wat betreft 
de herkomst van deze grote barometer kunnen we 
het volgende lezen in een brief van 13 maart 1878, 
afkomstig van notaris C. Donker te Benningbroek 
en gericht aan het gemeentebestuur: ‘Bij de herden-
king van mijn 25-jarig verblijf in het Ambacht De Vier 
Noorder Koggen waarin ik de betrekking van dijkgraaf 
bekleed, bied ik de gemeentebesturen binnen dit Am-
bacht een barometer aan voor openbaar gebruik. De 

Onderwijzerswoning met 
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dorp wanneer dit zijn afzonderlijke dijkvak had. Was 
er iemand die de spa-gestoken dijk voortaan wilde 
onderhouden, dan werd hij ook in het eigendom ge-
steld van het daarbij behorende land. 
Wegens het vele geweld van de Noordzee, die tussen 
de eilanden door naar binnen stroomde  en de kusten 
ernstig bedreigde, werden in Friesland het dijkonder-
houd bij verhoefslaging reeds vroeg, gedeeltelijk en 
weldra geheel door het onderhoud in één hand ver-
vangen, sinds rond 1500. Het aanleggen van zware dij-
ken met steen- en paalwerk, werd te moeilijk door de 
ingelanden zelf op voldoende wijze tot stand te bren-
gen. De benodigde gelden werden over de ingelanden 
omgeslagen, later kregen ook de huizen dijklasten.

2. Iets over de werkkring van het provinciaal bestuur. 
Het reglementeren van waterschappen, het wet-
ten geven aan die publiekrechtelijke lichamen is een 
belangrijk gedeelte van de werkzaamheden van de 
staten. Nagenoeg alle waterschappen zijn sinds 1848 
door de staten van een nieuw of vernieuwd regle-
ment voorzien.
3. De provinciale reglementen. Elke provincie heeft 
zijn eigen reglementaire bepalingen omtrent de wa-
terschapslasten. In Noord-Holland geldt de maatstaf 
voor de verdeling der lasten de kadastrale grootte 
der percelen. Alleen ongebouwde gronden worden 
aangeslagen, behalve in de polder Westzaan, waar ook 
de bebouwde eigendommen volgens kadastrale huur-
waarde omslagplichtig zijn. 

Anneke Helder

Bronnen:
• Proefschrift in collectie M. Dekker
• Archief G. Mantel-Visser
• Benningbroek en Sijbekarspel in oude ansichten, 

van B.B. Peper
• Westfries Biografisch Woordenboek van het 

Westfries Genootschap          

niemand uit het dorp het bad gelijktijdig gebruiken! 
Ook was het dan zelfs verboden om op de dijk te 
staan kijken. Tijdens een flinke storm werd het bad-
huisje eens weggeslagen en verdween in de golven. 
Een tweede huisje kwam ervoor in de plaats. Later 
heeft C.P. Donker het badhuisje aan de vereniging Het 
Witte Kruis geschonken.

Het proefschrift ‘Iets over dijk- en 
polderlasten’ 
In 1886 schreef Cornelis Petrus Donker het proef-
schrift ‘Iets over dijk- en polderlasten’, waarmee hij 
doctor werd in de rechtswetenschap.  Er volgt nu een 
klein gedeelte uit de  inhoud, met het accent op de 
wijze van waterschapslasten in West-Friesland. Het 
proefschrift werd door C.P. Donker opgedragen aan 
zijn ouders en bestaat uit drie delen:
Dijk- en polderlasten in vroegere tijden.
Iets over de werkkring van het provinciaal bestuur.
De provinciale reglementen.
 
1. Dijk- en polderlasten in vroegere tijden. ‘Wien water 
deert, die water keert’. Dat wil zeggen: allen die belang 
hebben bij werken tot waterkering of waterlozing, 
voorzien in het nodige om die werken tot stand te 
brengen en te onderhouden. Dit is van oudsher een 
regel geweest. Hierbij heeft men er altijd naar ge-
streefd om de belanghebbende de lasten op te leg-
gen naar mate van hun belang. De overheid, het zoge-
naamde landheerlijke gezag, trok zich de zorg voor de 
bescherming van het land reeds vroeg aan. De oudste 
bekende stukken die hierover gaan, zijn uit de der-
tiende eeuw. Men handelde naar de maatstaven die 
overeenstemden met de economische toestanden en 

begrippen in die dagen. Nijverheid en handel verkeer-
den nog in een periode van geringe ontwikkeling. De 
steden, gering in aantal, hadden niet zoals het platte-
land zo’n direct belang bij de verdediging tegen het 
water en op het platteland zelf bestond de rijkdom 
nagenoeg uitsluitend uit land. 
De dijklast werd verdeeld over de landerijen, verdeeld 
naar de grootte. De lasten werden gedragen door die-
genen die deze landerijen  in gebruik of in eigendom 
hadden, de ingelanden.  Stonden er huizen op de dijk, 
dan waren de bewoners verplicht voor het onder-
houd van dat gedeelte van de dijk te zorgen, waarop 
zij hun huis met bijbehorend erf hadden: zo was al-
thans in het noordelijk deel van Holland de gewoonte.

Elk dorp zijn aandeel
Maar niet altijd werd die regel strikt doorgevoerd. In 
West-Friesland, Kennemerland, Waterland en Zee-
vang was dit anders geregeld. Daar werd de dijk ge-
woonlijk verdeeld over de dorpen die door hem be-
schermd werden. Het was veelal de landsheer, voor 
West-Friesland Floris V, die deze verdeling tot stand 
bracht. Elk van de dorpen kreeg zijn aandeel in de dijk 
en moest ervoor zorgen dat die onderhouden werd 
op zodanige wijze als het dijkbestuur nodig achtte. In 
ieder dorp had door of ten overstaan van het dorps-
bestuur de onderverdeling plaats. Eerst in vieren, naar 
de vierendelen waarin de meeste dorpen verdeeld 
waren, en vervolgens elk vierendeel onder de land-
bezitters die daartoe behoorden. Het verdelen werd 
‘scroden’, later stoelen of verstoelen genoemd, ook 
wel verdijkslagen of verhoefslagen.    
Deze hoefslagen, die aan verschillende landerijen of 
dorpen werden toegekend, werden door paaltjes 
op de dijk afgezet. De lengte van de hoefslagen, hun 
volgorde en de namen van de dijkplichtigen werden 
opgetekend in een register dat stoelboek werd ge-
noemd. In West-Friesland vond de verstoeling om de 
zeven jaar plaats. De verdeling van de dijklast over 
de landerijen naar dezelfde grootte noemde men in 
Holland ‘morgenmorgensgelijk dijken’. Wilde men zich 
van de dijklast ontslaan, dan maakte men gebruik van 
het recht van spa-steking, dat wil zeggen: men stak de 
spa in de kruin van de dijk en gaf daarmee te kennen 
dat men voortaan aan de dijkplicht niet meer zou vol-
doen. Het dijkonderhoud ging dan met het dijkplich-
tige land en wat daarop gebouwd was over op het 

Het badhuisje in 1922

Gebundeld proefschrift
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Zomers ging het wel lekker, maar in de herfst en 
winter was het een rotklus. Als het erg nat of glad 
was reed boer Sjerps, die woonde naast het station 
aan de andere kant van de spoorlijn, de vuilniswa-
gen met de trekker de vuilnisbelt op. Dat mocht 
het paard niet doen, want dat was te zwaar. Het 
gebeurde dan wel eens dat de trekker vast kwam 
te zitten. Dan werd toch het paard er weer voor 
gezet om de wagen eruit te trekken. Soms zakte 
het paard zowat door zijn knieën, maar hij haalde 
toch alles er weer uit. Het paard was enorm sterk. 
Als de dag om was, ging het allemaal weer in om-
gekeerde volgorde terug. Wagen weer in de stalling, 
paard terug naar Midwoud en Jaap naar huis. Einde 
van een zware dag.
De trekker van boer Sjerps werd ook wel door 
mijn vader gebruikt bij hevige sneeuwval. Met een 

schuif achter de trekker werd het sneeuw van de 
wegen verwijderd.

Douchedag in school
Vrijdag was het altijd douchedag in de openbare 
lagere school van Benningbroek aan de Kerkelaan. 
Om 13.00 uur ging mijn vader dan naar de school. 
Hij stookte hier de kachel op voor warm water. Dit 
gebeurde eerst met kolen en later werd er op olie 
gestookt. Vervolgens kon iedereen die thuis geen 
douche had vanaf 15.00 uur tot 20.00 uur douchen 
voor een kwartje. Hiermee eindigde voor Jaap een 
goedgevulde werkweek. Op naar het weekend. Tijd 
om naar het voetbal in Alkmaar (AZ) te gaan of 
heerlijk te vissen. Op zijn brommertje, een Berini.  
  
Klaas Veerman  

Mijn vader Jaap Veerman kwam omstreeks 1950 
als gemeentearbeider in dienst van de gemeente 
Sijbekarspel. Hij werd hier manusje-van-alles. Dit 
was voor alle voorkomende werkzaamheden, zo-
als onderhoud van plantsoenen, graven delven op 
de gemeentelijke begraafplaats en vervolgens weer 
dichtgooien, op feestdagen de vlaggen uithangen bij 
beide kerken, vuilnis ophalen, sneeuwschuiven. Dat 
moest hij allemaal in zijn eentje doen. Dit  werk 
heeft hij gedaan tot zijn pensioenleeftijd in 1973.

Jaap (Jacop) Veerman is op 30 januari 1908 geboren 
in Abbekerk en overleden op 4 april 1988. Hij was 
gehuwd met Jetske Vledder  (1910-1975). Samen kre-
gen zij drie kinderen: Breg (1930), Jan (1931-2013) 
en Klaas (1946). Tijdens hun huwelijk hebben zij ge-
woond aan de Abbekerkerweg (nu Tuinstraat), daarna 
in huize Baemstra aan de Dorpsstraat (nu Dokter de 
Vriesstraat nr. 29) in Benningbroek. Nadat er nieuw-
bouw kwam aan het Sneekerpad (nu Schoolstraat) 
verhuisde het gezin naar een nieuwe woning.

Grasmaaien en vuilnis ophalen
Bij het onderhoud aan de plantsoenen behoorde 
het grasmaaien tijdens de zomermaanden tot een 
van de steeds terugkerende taken. In het begin 
werd het gras met de handgrasmaaier gemaaid. La-

ter kreeg mijn vader een gemotoriseerde maaier 
die dan op een aanhangwagentje achter zijn fiets 
meeging door Benningbroek en Sijbekarspel. Maar 
niet op donderdag, want dan was het vuilophaaldag 
met paard- en-wagen. Op deze dag vertrok hij dan 
‘s morgens vroeg om half zeven van huis en ging 
dan op de fiets naar Midwoud. Daar stond namelijk 
bij boer Groot het paard dat door de gemeente 
voor deze klus werd gehuurd. Jaap tuigde het paard 
op en ging vervolgens op de fiets met het paard 
terug naar Benningbroek om de vuilniswagen op te 
halen. Deze wagen stond geparkeerd in de stal bij 
café De Roode Leeuw. Met paard-en-wagen ging hij 
dan op weg naar het westeinde van Sijbekarspel, 
waar hij begon  met het ophalen van de vuilnis. 

Kontje voor het paard
Het paard was zó gewend, dat hij automatisch 
stopte bij een huis waar het altijd een kontje brood 
(kapje) kreeg en ging dan niet verder voordat hij 
zijn broodje had gekregen. Halverwege het dorp 
moest de wagen eerst weer geleegd worden en 
dat gebeurde bij het station in Benningbroek. Daar 
was de vuilnisbelt. Met de hark werd de wagen leeg 
getrokken. Na het leeghalen reed mijn vader terug 
naar de plek waar hij was gebleven om het ophalen
van de vuilnis te vervolgen.  

Gemeentearbeider Jaap Veerman 

Jaap Veerman bij zijn 

vuilniswagen

Vader Jaap Veerman 

en zijn zoon Klaas

28 29



Vooral als er ook sneeuw lag en je dan regelmatig 
hazen over het land zag gaan. In de oorlog werd 
de school door de Duitsers bezet. Vanaf dat mo-
ment kregen wij les in café Op het Veld naast de 
school en tegenover de katholieke kerk. Ook in 
café Langedijk in De Weere werd les gegeven, al-
lemaal gebrekkig natuurlijk. Toch was het voor ons 
een spannende tijd waarin nog heel wat te beleven 
viel. Voor de school in De Weere, waar nu het fiets-
pad ligt, stonden vier kanonnen. Hierop kon je over 
die lange loop lekker koppeltje duiken. We zijn hier-
bij nooit door de Duitse soldaten weggejaagd. Ook 
hielden ze wel eens een oefening midden op het 
kruispunt, dan richtten ze de loop op het Groene 
Kerkje van Lambertschaag. Wij maar denken: ze zul-
len toch niet echt schieten? De Duitsers hebben op 
19 maart 1943 de klokken uit de toren gehaald van 
de katholieke kerk, dat zagen we tijdens de les. De 
koperen klokken zouden omgesmolten worden tot 
munitie. Dit is echter nooit gebeurd, na de oorlog 
zijn ze weer teruggekomen. Hitler kreeg hiervoor 
blijkbaar geen gelegenheid wegens de sabotage en 
vele bombardementen op de industrie. 

Jagers en bommenwerpers
Bijna elke dag ging hier wel een Engelse jager op 
zoek naar wegtransport voor en van de Duitsers. 
Zo hoorden we op de Vekenweg van De Weere 
naar Sijbekarspel lopende, geratel van een mitrail-
leur en enkele kanonschoten. Een Engelse jager 
nam een melktankauto onder vuur. Dit gebeurde 
net buiten het dorp op de Gouw. Het toestel keer-

de wel drie keer boven ons. Dit melkvervoer was 
bedoeld voor de bezetter. Toen die jager weg was 
gingen wij er vanzelf naar toe om te kijken. De 
auto was goed geraakt zowel de cabine als de 
tank, maar die was leeg. De chauffeur verborg zich 
in het water onder de eerste brug aan de Gouw, 
door de verkaveling is deze brug verdwenen. Hij 
was nat tot aan zijn nek en met kroos uit de sloot 
op de schouders stond hij daar naar zijn kapotte 
truck te kijken, voor ons een belevenis. 
Dagelijks vlogen viermotorige Amerikaanse bom-
menwerpers richting Duitsland. Het verbaast mij 
nog altijd hoe dat mogelijk was, dat zij met hon-
derden vliegtuigen tegelijk in vaste formatie en 
met communicatiemogelijkheden uit die tijd hier 
overvlogen. De jachtvliegtuigen die meevlogen 
hadden reservetanks ter verdediging van de bom-
menwerper, die werden als ze leeg waren boven 
Nederland omlaag gegooid. Op een ochtend, het 
was mistig weer, hoorden we een zwiepend ge-
luid in de lucht dat steeds luider werd. Na een 
doffe klap was het stil. Jan Sneek die toentertijd 
aan de Veken woonde, liet - nadat wij uit school 
kwamen - de onderdelen zien van datgene wat 
er over was. Dat was dus zo’n tank geweest. Er 
viel ook eens zo’n tank bij Piet Vriend. Evert Oudt 
haalde daar nog ongeveer zes liter benzine uit, 
kwam goed van pas, want samen met Cees Co-
nijn was hij altijd met motortjes bezig. Ook voor 
het huis voor Klaas Swier viel er eentje tegen de 
boom langs de weg, twee meter bast eraf en de 
boom ging dood. 

Over de oorlog van 1940-1945 staat er in de jaar-
lijkse Kroniek niet zoveel. Ik dacht laat ik opschrij-
ven over die tijd zoals ik dat als jochie - toen de 
oorlog begon was ik vijf jaar - beleefd heb. Deze 
oorlog had voor de familie en de bakkerij als be-
drijf toch wel een grote impact. Ons gezin bestond 
uit negen personen: ouders, drie jongens en vier 
meisjes. Mijn vader begon de bakkerij in 1923 en 
in 1954 nam Wim, mijn de oudste broer, het over. 
Vader had het bedrijf indertijd overgenomen van 
zijn opa Hermanus Aartman. Deze familie Aartman 
komt oorspronkelijk uit Duitsland van het plaats-
je Welteringen bij Munster, en vestigde zich rond 
1777 in Hoorn. Zij begonnen hier een fabriek van 
vloerbedekking en behang. In die tijd kwamen veel 
mensen met dit soort beroepen van Duitsland naar 
Holland.

Takkenbossen voor de oven
De oorlog begon snel met veel narigheid. Vader 
reed voor het brood uitventen een T-Ford, twee-
deurs met een derde deur aan de achterkant. Dit 
type heb ik later nooit meer gezien, ook niet op 

een oldtimershow. De benzine was al 
gauw niet meer te koop, en voordat 
de Duitsers de auto in beslag konden 
nemen had mijn vader hem verkocht. 
Toen kwam de bakfiets, daar mocht 
zoon Wim mee het dorp door. Va-
der bleef in de buurt venten met de 
handkar die nog van vroeger was, 
echter niet meer met de hond er-
voor. In 1906 is er een foto gemaakt 
van mijn vader als jongen van zes-
tien jaar toen hij met deze honden-
kar liep te venten in Sijbekarspel. 

De bakkersoven werd ver-
hit met olie, ook dat was niet 
meer verkrijgbaar. Daarom 
werd er gestookt met grote 

turven afkomstig uit Drenthe. 
De aanvoer van deze turven 
was wisselend en er bleef niets 
over dan maar te gaan stoken 

met takkenbossen. Ja het werd 
een flink ’gemedder’  in die bak-

kerij, veel meer dan dat je gewend was. Het bak-
meel werd steeds slechter, het bestond uit zestig 
procent rogge, dertig procent tarwe en tien pro-
cent aardappelmeel. Gist was er ook niet meer, zie 
daar maar eens wat goeds van te bakken. Alles was 
op de bon. Die broodbonnen van de klanten moest 
je op vellen plakken, inleveren en daarvoor kreeg je 
weer bakmeel. En dat ging zo bij alle voedselbon-
nen. Schoeisel, kleding, banden en nog veel meer 
van die dingen moest je aanvragen. 

Naar school
Terwijl de oorlog duurde moesten de kinderen 
naar school. Dit betekende dat we alle dagen vie-
renhalve kilometer op klompen moesten lopen 
naar De Weere. Thuis waren we katholiek dus ging 
je naar een katholieke school. Je liep dan dagelijks 
langs de openbare lagere school in Sijbekarspel die 
slechts één kilometer van huis was. Voor de katho-
lieke kinderen uit Benningbroek was dat ook zo: 
zij liepen langs de openbare lagere school aan de 
Kerkelaan naar de school in Nibbixwoud. Dat was 
in die tijd gewoon zo. Gelukkig is die tijd voorbij en 
hebben we nu sinds 1974 samenwerkingsschool De 
Kraaienboom. 
                             
Als kind vond je die vierenhalve kilometer van huis 
heel gewoon. ´s Winters, als het ijs goed was, gin-
gen we met een heel koppel kinderen dwars over 
de weilanden naar school. Dat scheelde anderhalve 
kilometer lopen en het was weer eens wat anders. 

Kind in de Tweede Wereldoorlog

Vader bakker de Boer aan 

het venten in 1946

Eerste paal 3 okt. 1973

Met de eerste paal door 

de nieuwbouw. Rechts 

schoolhoofd Jan Linders
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en stoof tussen die twee door naar het achterland 
met als gevolg dat die twee stoere mannen onder-
steboven vielen. Dat was lachen natuurlijk door hun 
collega’s en door ons. Maar boer Krelis hield wel zijn 
paard, een mazzel. Op het weiland achter de bakkerij 
liep een veulen alleen, het paard hadden ze al eerder 
meegenomen. Op een dag kwamen de moffen in de 
winkel vragen waar het moederpaard was. ‘Hebben 
jullie al eerder opgehaald’, vertelde ik ze. Maar dit ge-
loofden ze niet en ze wilden achterom in de garage 
gaan kijken. Ik vertelde dat tegen mijn moeder. Zij 
werd boos en zei tegen de moffen dat ze moesten 
opdonderen, ‘want we zijn jullie moe.’ Maar een mof 
antwoordde in goed Nederlands: ‘Mevrouw wij zijn 
de oorlog ook moe.’Dat was schrikken, moeder en 
ik wisten niet dat ze ons konden verstaan. Met een 
rood hoofd liep moeder weg. 

Fietsen gevorderd
Er werden meerdere malen fietsen gevorderd. Ie-
dereen probeerde zijn fiets hiervoor te verbergen. 
Wij hadden een transportfiets met een bagagedra-
ger voorop. Op deze bagagedrager kon een brood-
kist worden gezet voor het brood uitventen. Deze 
fiets werd buiten onder takkenbossen verstopt. Als 
de soldaten in de buurt kwamen, moest dat snel ge-
beuren. Mijn broer Dirk en ik hadden samen witte 
muizen in een kooi. Eens hadden we de kooi met 
muizen bovenop de takkenhoop gezet toen er plot-
seling twee moffen achter het huis kwamen. Aan de 
voorkant van de kooi was glas en hierdoor was dui-
delijk  te zien hoe druk de muizen in de weer waren. 
Dit trok de aandacht van hen. De inhoud van de kooi 
hadden we zelf gemaakt: een huisje op palen met een 
trap ervoor, een wentellooprad en een wip. De sol-
daten genoten zichtbaar en even later kwamen er 
nog een paar bij staan. We knepen ons enorm, te-
meer daar de transportfiets niet helemaal onzicht-
baar was, zo kon je nog duidelijk het voorwiel zien. 
Ze moeten die fiets gezien hebben, maar ze hadden 
lol met elkaar en daar bleef het bij.  

Colonne
Toen ik eens voor het huis op de brug stond te kijken 
naar een langsgaande colonne met Duitse soldaten 
ontstond er plotseling groot tumult. Fluitsignalen en 
geschreeuw hoorde je en iedereen sprong van de 

wagen, paarden werden aan de wagens gebonden 
en remmen vastgezet. De moffen zochten dekking, 
want een Engelse jager had hen gezien. Een soldaat 
kwam rennend de brug over en sleurde mij mee tot 
naast de winkeldeur. Op de middelste wagen stond 
een driepoot mitrailleur die door drie man in stelling 
werd gebracht. De jager kwam wel enkele malen 
over, maar er werd geen schot gelost. De piloot vond 
het waarschijnlijk te gevaarlijk voor de bewoners, 
want de huizen stonden op dit gedeelte vlak op 
de weg, zoals ook het toen bestaande zogenaamde 
armenhuis met drie gezinnen. Dit huis is begin jaren 
zestig vorige eeuw gesloopt. Een andere keer dat er 
een colonne langs kwam zag ik met mijn buurjongen 
Siem Kos dat de laatste wagen kogeltjes verloor. 
Wij er achteraan en we zagen toen dat er een doos 
kapot was waaruit kogeltjes naar achteren rolden. 
Deze wagens hadden geen achterklep en zo rolden 
die kogeltjes op de grond. Wij durfden ze niet van 
de wagen af te pakken, maar we zochten ze wel van 
de straat op. Nadat we er een stuk of tien hadden 
geraapt, kwam Piet Kuin aanfietsen en die zag 
het. Piet riep: ‘He joôs, wat hebben jullie deer, die 
dingen zijn gevaarlijk, ze kenne ploffen!’ Hij pakte ze 
vervolgens van ons af en smeet ze in de sloot! Die 
Piet Kuin toch, o wat speet het ons.  

Ook vonden we vaak op het land zilveren papieren 
stroken, deze werden uitgeworpen door vliegtuigen 
om de Duitse radar te ontregelen, dat gebeurde als 
er wapens en geheime agenten gedropt werden. 
Ach, ik kan nog veel meer over deze tijd vertellen. 
Bijvoorbeeld over mijn broer Wim die in Duitsland 
te werk gesteld werd voor twee jaar en negentien 
dagen. Ik heb alle brieven gelezen die verstuurd en 
ontvangen zijn. Ook had hij een dagboek dat ik heb 
gelezen als een mooie aanvulling op datgene wat hier 
in de oorlog plaats vond. 

Arie de Boer    

Woonhuis bakker de Boer

Nog een wiel van een 

straaljager, nu voor een 

veewagentje gebruikt.

Vuurzee
De Engelse bommenwerpers vlogen altijd ‘s nachts, 
die heb ik nooit gehoord tot die nacht dat wij uit 
bed gehaald werden. Met broer Dirk sliep ik boven 
de bakkerswinkel. Een Duitse nachtjager die van het 
vliegveld bij Bergen kwam, was in gevecht geraakt 
met terugkerende Engelse bommenwerpers. 

Dat speelde zich boven ons huis af. Een kogel ging 
door het dak van ons huis en twee kogels kwamen 
aan de achterkant. De gordijnen waren dicht van-
wege de verplichte verduistering. Opeens werd de 
hele kamer verlicht door een in brand gestoken 
vliegtuig. Direct de gordijnen open gedaan en we 
zagen een grote vuurzee. Zoiets blijft je bij, het 
gebeurde op 6 juni 1942. Het betrof een Stirling 
MK 1 en hij kwam neer in Wadway met acht man 
aan boord.

Paarden en moffen
In de Molenbuurt stond voorheen een café met 
paardenstal, dat zag je vroeger in elk dorp.

Het café was bezet door de Duitsers en er stonden 
twaalf tot veertien paarden. Daar kon je ons veel vin-
den, want daar was vaak wat te beleven. De soldaten 
sliepen boven de stal en de bewakers sliepen voor in 
de stal in een soort opkamer boven de drankkelder. 
Aan de overkant woonde Arie Verhoef, de meelmole-
naar. Deze familie Verhoef was verplicht woonruimte 
beschikbaar te stellen aan de commandant. De paar-
den liepen vaak op het land naast de molen waar nu 
het dorpshuis staat, het was een mooi gezicht zoveel 
paarden bij elkaar. Maar op een keer dat ze daar lie-
pen kregen enkele paarden ruzie, ze renden door 
elkaar terwijl ze beten, steigerden en trappen uitdeel-
den. Het kon niet uitblijven dat een paard gewond 
raakte. Aan het  achterbeen van een paard hing een 
groot stuk los vel, maar het bloedde nauwelijks.
 ‘s Middags kwam de veearts op de motor om de 
huid van het paard te hechten met naald en draad. 
Hij was maar al te blij dat het zo goed lukte, zo uit 
de losse hand zonder een oplawaai te krijgen. Ik wist 
niet dat een paard zo kon uithalen naar de ander. Wij 
noemden de soldaten moffen, een scheldnaam, maar 
dat voelde goed. Bij de boeren werden af en toe 
paarden gevorderd, zo ook bij Krelis Klaver, op die 
boerderij woont nu Joop Koopman. Ze dachten die 
nemen we gewoon effe mee. Nou dat sterke paard 
liet zich niet vangen. Na enkele mislukte pogingen 
werd het paard naar het voorste stuk land gedreven 
met een door twee man gespannen touw dat ze uit 
de boerderij hadden gehaald. Het paard werd wild 

Cafe de Vergulde Vos

Op de grens Sijbekarspel- 

Benningbroek
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Na veel verhuizingen woon ik nu reeds lange tijd 
in Aalten. Altijd nog heb ik veel herinneringen aan 
het dorp waar ik ben geboren. Af en toe denk ik 
met heimwee terug aan Sijbekarspel, maar je vindt 
natuurlijk na zoveel jaar toch niet meer wat je toen 
hebt achter gelaten. Er is sindsdien veel veranderd.

Mijn ouders
Mijn vader Christoffel (Chris) Wierda is geboren 
op 10 juni 1911 in Friesland en op 16 januari 1937 
gehuwd in Wolvega met Trijntje Aartje (Triensje) 
Bakker, geboren op 14 april 1913 in Overijssel.
Na hun huwelijk gingen ze wonen in Slijkenburg, 
een klein dorpje in Friesland. Mijn vader was boe-
renknecht van beroep. In 1937 werd op 24 mei 
mijn zuster Froukje Wierda geboren in Munneke-
buren.
Mijn broer Harm werd een jaar later geboren, 
op 17 juni 1938 in Slijkenburg. Door de reces-
sie in de jaren dertig kwam mijn vader in 1939 
zonder werk te zitten.  Hij raakte in de steun, te-
genwoordig is dit de WW. Dit betekende, dat hij 
drie weken moest werken, maar voor twee weken 
geld kreeg. Door toedoen van zijn broer die in 
Spanbroek woonde, kon hij bij een boer Komen 
beginnen. Bij die boerderij was ook een arbeiders-
woning. Ze zijn toen omstreeks april 1940 naar 
Sijbekarspel verhuisd. Hier ben ik op 5 oktober in 
1942 geboren. Ik kreeg de naam Willem Jan, mijn 
roepnaam werd Willy. De vroedvrouw die mijn 
moeder bijstond was mevrouw Dantuma. Deze 
mevrouw Dantuma  heeft voor die tijd iets heel 
speciaals gedaan. Mijn moeder kreeg namelijk een 
stuk Sunlightzeep, wat in die tijd heel schaars was.

Het lange oude huis
In 1943 of 1944 zijn wij verhuisd naar een dubbele 
woning omdat mijn vader toen voor boer Wagema-
ker ging werken. In dat huis leefde ook het oudere 
echtpaar Appelman, zij woonden voorin. Na het 
overlijden van de echtgenote kregen mijn ouders 
alle twee woningen. Veel herinneringen heb ik nog 
aan dit huis. Goudsbloemen groeiden langs de muur, 
elke zomer kwamen ze weer. Een regenput achter 
het huis, een sloot met de wc er boven, de sloot 
waar ook de ‘bullebak’ in zou wonen. Vanwege die 
bullebak bleef je uit de buurt van de sloot. De mu-
ren van het huis waren zo wankel, als je er hard 
tegenaan trapte bewoog de muur. Mijn ouders slie-
pen in de bedstee, daar zat zo’n grote scheur in de 
muur dat je gewoon naar buiten kon kijken.
Het huis stond rechts van de boerderij van Ruiter, 
tegenover ons stond het huis van de familie Appel-
man en rechts daarvan de boerderij van Jan Goed. 
Naast Jan Goed was een huis waar een familie 
Sturm woonde. Dat was een boer uit de Wieringer-
meer. Nadat de polder aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitsers onder water werd 
gezet, kwamen ze voor nood in Sijbekarspel te wo-
nen. Daarna kwam hier een weduwnaar met twee 
dochters wonen.

Uitgeblazen eieren
Buurjongens waren Simon Ruiter, Jan en Kees 
Goed, Wim Appelman. Verderop in de Kerkebuurt 
en bij de KI waren daar Kees, Jaap en Piet Dekker. 
Hier woonde ook slager Bijpost. Af en toe kreeg 
je hier kaantjes (uitgebakken spek) en lekker dat 
dit was! Tegenover de slager woonde een andere 

De jeugdjaren van Willy Wierda in Sijbekarspel

familie Bijpost, deze had een kruidenierswinkel. 
Naast hen woonde timmerman Bobeldijk. Hier ben 
ik een keer geweest om zaagsel te halen voor het 
bewaren van uitgeblazen eieren, mijn broer Harm 
had een grote collectie. Bij Kees Goed ging ik vaak 
spelen, in de hooiberg of rondom de boerderij.
Af en toe kwam er een vrachtwagen met gestoom-
de aardappels en dan was het eten geblazen, lekker 
vond ik dat toen. Bij de familie Dekker kwam ik ook 
vaak spelen, ze hadden daar een schommel en een 
wip, wat wij thuis niet hadden.  
Overbuurman Appelman reed met paard-en-wagen 
door het dorp om melk op te halen bij de boeren 
om het vervolgens naar de melkfabriek te brengen. 
Het paardentuig heb ik eens bij mezelf omgedaan 
toen ik dit op de grond zag liggen, vervolgens kon ik 
het niet meer afkrijgen en kreeg ik het erg benauwd. 
Wim en Margriet Appelman waren ook mijn buur-
kinderen. In die tijd dat we daar woonden, kwam 
mijn vader in aanmerking voor een omscholing tot 
timmerman. Hij kwam na de scholing te werken bij 
een aannemer in Opmeer. Zo heeft hij dus ook aan 
het KI-station gewerkt, waar ook de vader van de 
kinderen Dekker als metselaar werkte.

Bond voor boerenarbeiders
Vaak ging ik met mijn moeder mee op de fiets, ze 
haalde toen contributie voor de bond op in Sijbe-
karspel, de Gouwe en Benningbroek. Het schijnt dat 
het voor boerenarbeiders was voor ondersteuning 
bij problemen met hun baas. Mijn vader was een 
tussenpersoon. Wanneer er iets was, kwamen ze bij 
hem en dan gaf hij dat door aan het bestuur. Ik weet 
wel dat hij een hele administratie bijhield.
Ik trok vaak op met Marjet de Boer, we deden van 
alles. Langs de deuren voor sigarenbandjes, vodden, 
oud papier ophalen, schijnbaar was dat leuk om te 
doen. Ja, en dan langs de huizen gaan om huisnum-
mers op te schrijven. Samen liepen we toen naar de 
Gouwe tot bij de brug, en daar ben ik toen tegen 
een auto aangelopen. Ik heb dat nooit verteld, maar 
moeder kwam er later wel achter.
Later raakte ik nog een keer onder een auto, en toen 
kwamen ze erachter dat ik doof was, de amandelen 
waren daar de schuld van. Ik was vijf  jaar toen ik in 
Hoorn aan neus- en keelamandelen ben geopereerd.

Regelmatig ging ik met broer Harm vissen bij de 
witte brug aan het eind van Sijbekarspel, de hen-
gel bestond uit een stok  en een stuk touw met 
een haak en dan vissen maar. Wat was ik jaloers op 
degenen met een echte hengel. In de oorlog kwa-
men er wel eens twee meisjes logeren: Annie en 
Riet. Annie ging eens slootje springen, maar sprong 
toen regelrecht de sloot in. Ze kwam toen onder 
de modder thuis.

Naar de lagere school
Omdat ik op 5 oktober jarig was, was ik voor 
dat schooljaar te laat jarig. Je moest namelijk 
vóór 1 oktober zes jaar zijn. Toch kreeg ik 
van juf Bakker in dat jaar les. Dat gebeurde 
in de pastorie waar zij woonde. Ik kreeg op-
drachten van juf om die te maken, dat moest 
ik alleen doen omdat zij les moest geven op 
school. Ik kwam in het volgende schooljaar  
meteen in de tweede klas te zitten. Ik ging 
toen samen met Willy en Klazina Kool van 
de KI naar school. Maar zo had juf Bakker 
een klein probleempje: er zaten twee Willy’s 
in de klas. Juf had daar een oplossing voor 
door een van ons Willy 2 te noemen. Wie dat 
was weet ik niet meer. Ik heb twee jaar bij  juf 
Bakker gezeten, in de tweede en derde klas. 
Aan juf Bakker denk ik altijd met veel plezier terug. 
Dan kreeg je vervolgens in de vierde klas meester 
Sloten en dat was een grote overgang. Hij was ab-
soluut niet mijn meester. Ik ben een keer van school 
weggebleven, de reden kan ik mij niet meer herin-
neren. In ieder geval kwam hij mij van huis ophalen. 
Ik had mij verstopt onder mijn bed en daar heeft 
hij mij onder vandaan gehaald. Toen we op school 
kwamen, vertelde hij aan de kinderen dat ik onder 
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bed lag, op dat moment had hij voor mij afgedaan. 
Je wordt dan zo voor schut gezet in de klas, dat 
je een gevoel krijgt dat niet onder woorden is te 
brengen. Wat was ik blij dat we korte tijd later naar 
de Noordoostpolder gingen verhuizen. Wat ik me 
nog van het schoolgebouw herinner is dat er twee 
lokalen waren, een gymzaal en een veldje achter de 
school waar je kon voetballen. 
Schoolreisjes waren altijd mooi. Wat ik mij nog le-
vendig voor de geest kan halen was dat we eens 
met de bus naar de zee in Schoorl zijn geweest. Het 
was de eerste keer dat ik de zee zag.

Het Bunkertje
Omstreeks 1949 zijn wij verhuisd naar de Molen-
buurt. Omdat het lange oude huis op instorten stond 
hebben mijn ouders het huis, dat wel het Bunkertje 
werd genoemd, van de familie  Eilander gehuurd. Dat 
stond indertijd tussen de huizen van de familie Kis-
temaker en Jaap Vriend. Het lange oude huis werd 
gesloopt. Vaak kwam ik bij Jaap Vriend, het was daar 
gezellig. Met hooitijd mochten we mee om het hooi 
op te halen met zo’n driewieler. Je zat dan bovenop 

het hooi, maar de wagen had kuren, want als het 
paard begon te trekken had je kans dat de wagen 
achterover kiepte. Op zich was dat niet erg, maar als 
je zo klein bent was dat best angstig. Ze hadden daar 
ook een grote boom achter het huis, daar mocht ik 
graag in klimmen. Moe moest dat trouwens niet zien, 
want die hield er helemaal niet van.
Ik had daar buurkinderen van mijn leeftijd met wie 

ik ging spoorzoeken, touwtjespringen en hinkelen.
Je had daar Simon Kistemaker, familie Otter en Jo-
pie Vriend. Je had ook knikkertijd, ik heb nooit goed 
kunnen knikkeren, meestal was ik alles kwijt en zel-
den won ik. Op een dag was ik met Simon Kistema-
ker aan het knikkeren, daarbij verloor ik een zilve-
ren knikker. Ik wilde die weer terug hebben maar 
Simon die verhipte dat natuurlijk en ik toen jankend 
naar mijn moeder. Of ik hem ook terug gekregen 
heb weet ik eerlijk gezegd niet meer. 

Bootjes vouwen
Dan was ik bevriend met Jaap de Graaf en daar 
kwam ik ook vaak aan huis. We hebben daar mooie 
dingen beleefd. Bootjes vouwen en in een teil met 
water laten varen. Samen naar zijn opoe gaan, ik 
meende dat ze in Abbekerk woonde. We gingen 
niet via de weg maar door de weilanden, slootje 
springen en soms erin vallen. Wanneer wij bij opoe 
aankwamen, werden de kleren daar gedroogd en 
kon je een tijdje later weer droog huiswaarts ke-
ren. 
In de Molenbuurt waren ze eens de sloten aan het 
uitbaggeren en natuurlijk moesten wij daar weer 
doorheen lopen, zodat je onder de blubber thuis-
kwam. Met als gevolg zonder eten naar bed. 
Pa heeft bij Wagemaker gewerkt. Hier was een lor-
rie bij de boerderij. Daar ben ik veel geweest om 
met de lorrie te spelen. Je drukte de lorrie aan en 
dan ging je heerlijk rijden. Je kreeg een gevoel als 
van een machinist op een trein. Jaap Houter was 
ook een boer bij ons in de buurt waar ik regelma-
tig kwam. Daar hebben ze eens een keer hooibroei 
gehad. Wat een spektakel was dat toen in mijn 
ogen; brandweer, politie en een hele hoop volk.
Jan Schimmel had een smederij en een benzine-
pomp, dat laatste was een interessant ding. Schim-
mel was een het zwengelen en dan zag je de benzi-
ne in een glazen pot lopen. Tegenover de smederij 
was een sloot waarin we vaak gingen vissen. En ja 
hoor, hier viel ik ook een keer in het water. Ik ben 
toen vreselijk geschrokken van een bloedzuiger. 
Wat wil je, zo’n zwart dier dat erom bekendstond 
dat het je bloed opzoog. Je bent klein en dan denk 
je meteen dat je geen druppel meer in je lichaam 
zou houden. Dat je drijfnat naar huis ging, leek toen 
minder erg.

Naar de Noordoostpolder
Mijn ouders hebben eens een poging gedaan om 
naar Australië te emigreren, maar dat werd niet 
toegestaan omdat mijn vader een omscholing had 
gekregen tot timmerman.
In mei 1952 zijn wij verhuisd naar de Noordoost-
polder (de NOP). Jan Goed ging boeren in de 
NOP aan de Uiterdijkenweg. Hij heeft mijn vader 
vervolgens gevraagd of hij meeging. Het loon was 
toen hoger dan wat hij als timmerman verdiende. 
Klaas de Graaf, de vader van mijn vriend Jaap, had 
een soort transportbedrijf en hij heeft ons ver-
huisd. Dat is echter niet helemaal goed gegaan, 
ze kwamen er later achter dat er halverwege de 
Afsluitdijk diverse spullen uit de auto waren ge-
vallen.  
Wij kwamen ook aan de Uiterdijkenweg te wo-
nen. Het was een nieuw huis in een blok van vier, 
wij hadden een hoekhuis. Je had een prachtig uit-
zicht en je had er het Kuinderbos vlakbij.
Alleen was het minder prettig als er onweer op 
komst was. Dat was soms best hevig. Een keer 
sloeg de bliksem op de bliksemafleider op ons 
huis. Het gevolg was een goot in de grond en de 
regenpijp uit zijn fatsoen. Ook is er een paar keer 
voor het huis de bliksem in een boom geslagen. 
Ja, en ik moest weer naar school en dat viel even 
tegen. Ze spraken daar een dialect dat ik niet be-

greep. Ik had het geluk dat mijn moeder uit die 
buurt kwam en mij kon uitleggen wat er precies 
bedoeld werd. Zo ben ik een aantal jaren naar 
school geweest in Kuinre. Vervolgens moest ik 
naar school in Luttelgeest. Ik wilde graag naar de 
ambachtschool in Emmeloord, maar omdat die er 
pas was, moest ik een bepaalde leeftijd hebben, en 
die had ik nog niet. Daarom werd het eerst een 
jaartje ulo, maar dat was echt geen succes. Toen 
eindelijk voor een paar jaar naar de ambacht-
school en daar leerde ik voor timmerman.

Terug naar Sijbekarspel
 Na zeven jaar kreeg mijn vader ontslag. Wat ik mij 
daarvan herinner is dat Jan Goed een zoon had en 
die moest zijn dienstplicht gaan vervullen. Een optie 
was om mijn vader te ontslaan en dan zou de zoon 
onmisbaar op de boerderij zijn. In mei 1959 zijn we 
teruggekeerd naar Sijbekarspel, en zo kwam mijn 
vader terecht bij de boerderij van Kees Visser. We 
kwamen in het huis te wonen waar vroeger Evert 
Oudt en de familie Otter hebben gewoond, het 
huis naast de familie Bakker. Het was leuk om weer 
in mijn oude buurt te komen wonen. Daar was ik 
bevriend met de kinderen van Piet Vriend: Gerard, 
Willem, Annie, Gitta, Emmy, Jaap en Tinie. Minder 
leuk was dat je weer naar een andere school moest, 
nu moest ik naar de ambachtschool in Hoorn. 

Links het huis (Bunkertje) 
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Na mijn diploma te hebben gehaald, ben ik gaan 
werken bij aannemersbedrijf Chris Koeleman in 
Nibbixwoud. In februari 1962 moest ik in dienst, 
mijn opkomst was in Schoonhoven, nadien zag ik 
eigenlijk weinig meer van Sijbekarspel.

Weer verhuizen
In 1963 zijn we weer verhuisd, maar nu naar ooste-
lijk Flevoland. Mijn vader kreeg een aanbieding om 
bij een semi-overheidsinstelling te komen werken. 
Wij kregen een woning in Dronten. De werkzaam-
heden bestonden onder andere uit het drogen van 
granen en koolzaad wat toen veel werd verbouwd. 
Flevoland was toen nog in een ontwikkelingsfase.  
Op 1 december 1967 ben ik in Aalten met Han-
nelore Firing getrouwd. Na ons trouwen zijn we bij 
mijn ouders gaan inwonen. Op 5 juni 1968 is onze 
zoon Marco geboren. In 1969 kregen we een huis 
in Swifterbant en zijn hier gaan wonen. Op 16 mei 

1971 werd onze drieling geboren in het ziekenhuis 
van Kampen: Maschinka, Hanita en Agnes. Agnes was 
de kleinste, die woog slechts 1100 gram, zij kwam 
ook een paar maanden later thuis uit het ziekenhuis.
Na de geboorte van de drieling zijn we verhuisd naar 
Dronten. Daar hebben we een jaar gewoond en ver-
volgens zijn we naar Aalten verhuisd. Daar heb ik als 
timmerman gewerkt tot ik werd afgekeurd voor de 
bouw. Mijn knieën waren versleten en daarom moest 
ik aan beide knieën worden geopereerd.
Op 10 augustus 1976 werd onze tweede zoon Man-
fred geboren. In oktober van datzelfde jaar kon ik bij 
Marke, een sociale werkplaats, komen werken. Hier 
heb ik zo’n dertig jaar als voorwerker gewerkt in de 
metaal. Negen maanden voordat ik 65 jaar werd ben 
ik in de VUT gegaan. 
Wij wonen nu nog steeds in Aalten.

Willy Wierda

Zo was het, zo is het

1920 
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Na afloop van de Tweede Wereldoorlog had de am-
bachtschool in Hoorn een tekort aan materiaal en 
kolen voor de smederij, zodat de schooltijden nogal 
verschillend waren.
Ik heb in de schoolvrije uren mijn tijd doorgebracht 
in het garagebedrijf van de gebroeders Vos in Ben-
ningbroek en bij Kees Conijn in de smederij. In 
beide bedrijven heb ik veel geleerd. In het garage-
bedrijf was een vriend van mijn zus aangesteld als 
beheerder, de garage was namelijk gevorderd door 
de Binnenlandse Strijdkrachten in verband met 
deelname van Vos aan de Duitse bezetting. Hier heb 
ik geleerd auto’s en motoren, die tijdens de oor-
logsjaren voor de bezetter verstopt waren geweest, 
weer rijdbaar te maken.
Kees Conijn heb ik in Sijbekarspel als buurjongen 
leren kennen. Kees kocht in 1943 de smederij van 
Sunderman in Benningbroek. Op deze plaats naast 
het dorpshuis staat nu een dubbel woonhuis. 

Hoornse Motorhandel 
De vader van mijn vrouw Leny Hottentot had een 
garagebedrijf aan de Veemarkt in Hoorn voor auto’s 
en motoren: De Hoornse Motorhandel. Door de 

kennismaking met haar vader kon ik in de motor-
zaak aan het werk bij de chef Dirk Huysen. Hier 
heb ik heel veel geleerd met het repareren van al-
lerlei motoren. Het repareren van de verschillende 
motorfietsen van voor 1940 zoals ACE viercilinder, 
NSU met riemaandrijving, Indian één- en tweeci-
linder, Rudge, Pyton,Velocette, legermotoren zoals 
BSA, Roal Enfield, Matchles, Ariel, Harley Davidson, 
Norton. Met al deze motoren heb ik ook gereden 
na de reparaties hieraan. In 1947 kwamen er nieu-
we motoren, onder andere Jawa één- en tweeci-
linder, die waren in die tijd alleen verkrijgbaar op 
vergunning.
                                                
In 1947 moest je nog een vergunning hebben om 
een auto of motor te rijden. Deze kon je verkrijgen 
door aan te tonen dat je de auto of motor nodig 
had voor je werk of je bedrijf

De prijs van een nieuwe ééncilinder Jawa was toen 
1050 gulden. Deze eerste nieuwe Jawa motor heb 
ik in 1949 als tweedehands gekocht van die eige-
naar voor 1650 gulden en in 1964 weer verkocht 
voor 1950 gulden, zó stegen de prijzen in die jaren 
van auto’s en motoren. Nog een voorbeeld: een 
Ford V8 op vergunning kostte  4650 gulden in 1946 
en vijf jaar later 6800 gulden!

Motorracen
Het motorracen nam toe, er werden grasbaan, sin-
telbaan, terrein- en wegraces gehouden. Grasbaan-
races werden in Hoorn gehouden in het huidige 
Julianapark. In Alkmaar waren sintelbaanraces zoals 
ook in Amsterdam, Rotterdam, Hilversum, Nijme-

Herinneringen aan de TT in Assen (1946 tot en met 1952)

gen, Geleen en Deventer. Mijn vriend Cor nam deel 
aan de sintelbaanwedstrijden en ik stond hem bij 
als helper.
Wegraces waren in Assen, Zandvoort, Tubbergen, 
Maasbracht, Tolbert en Francorchamps.
Ik heb in de garage in Hoorn veel avonden aan een 
125cc racemotor gewerkt waar Dirk mee deelnam 
aan nationale races. We gingen naar Zandvoort om 
een enkele keer op zogenaamde open dagen te 
trainen. De belangstelling voor motorraces was na 
de oorlog enorm. De eerste keer dat de TT in As-
sen plaatsvond zijn we met een vrachtauto van de 
vrachtrijder hier uit het dorp er heen geweest, dat 
was in 1946. Ik had door mijn werk in een garage 
in Hoorn kennisgemaakt met iemand uit Alkmaar 
die mee zou doen aan de TT-race. Met Dirk en nog 
enkele mensen zijn we naar Assen gegaan om de 
resultaten te zien.

Rennerskwartier
Een jaar later met een bezoek aan het renners-
kwartier (wat toen nog kon) kwam ik in kennis met  
deelnemers aan de races afkomstig uit Australië en 

Nieuw Zeeland. Mijn interesse 
voor hun motoren en hulp-
vaardigheid viel ze op en al 
snel kon ik met mijn kennis 
van motoren hen helpen met 
het repareren van de moto-
ren voor de race. Er werd al snel ver-
trouwd op mijn kennis en rijden, zodat ik testritjes 
kon doen op het circuit en later ook met de moto-
ren naar de keuring kon gaan. Dat was in Assen voor 
de TT en voor de races in Tubbergen en in Almelo. 

Mijn eerste motorfiets samen 

met vriend Cor Bijman

In 1947 moest je nog een 

vergunning hebben om een auto 

of motor te rijden. Deze kon je 

verkrijgen door aan te tonen 

dat je de auto of motor nodig 

had voor je werk of je bedrijf

                                          

Wasdag races in Tubbergen 

1949                  

Met deze Jawa 250cc 1946 heb ik drie jaar gereden

Deze foto is genomen op 

het marktplein in Assen 

waar de racemotoren moes-

ten worden gekeurd om 

aan de TT mee te mogen 

doen. Ik zit hier op motor 

nr. 81, een Norton 500 cc

Links Ray Laurent vliegenier en rechts Lee Simson, 

garage houder  in Tubbergen 1949  
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Prachtige dagen waren dat om op die motoren te 
kunnen rijden.
Leny werkte als verpleegster in het Hoornse zie-
kenhuis De Villa op de Draafsingel. We gingen samen 
op de motor naar al die races toe en sliepen in een 

tentje in het rennerskwar-
tier tussen alle deelnemers. 
Met de rijders die op de foto 
staan, zijn Leny en ik omge-
gaan. Als ik met de motoren 
bezig was, ging Leny met een 
van de vrouwen van de ren-
ners boodschappen doen. 
De omgang met hen was 
ook een hele belevenis, vrou-
wen uit een ander land en/of 
werelddeel met andere ge-
woonten bij het wassen, eten 
enzovoort.

Het leuke van de keuring was, 
dat ik eerst met de Norton 
erheen ging en na de keuring 
terug in het rennerskwartier 
vervolgens ook met een BSA 
Boy 350cc of een Matchles 
opnieuw naar de keuring 
ging. De toeschouwers dach-
ten dat ik de deelnemer was 

en zodanig allerlei verhalen aanhoorde en natuurlijk 
liet ik niet merken dat ik maar de monteur was. Het 
naar de keuring gaan was natuurlijk een fantastische 
ervaring en om met deze motoren over het circuit 
te gaan. Dit gaf wel aan dat ik een groot vertrouwen 
van de renners had wat betreft het monteurwerk en 
het rijden. 

Onvrede over startgelden
Zo ben ik naar de races in Assen, Tubbergen, Fran-
corchamps en Zandvoort gegaan als helper-monteur 
van deelnemers tijdens de races, tot 1952. In dit jaar 
is er onvrede ontstaan tussen de organisatie van de 
TT en de privérijders over de startgelden. De door 
de privérijders te ontvangen startgelden waren voor 
met name de buitenlandse rijders te laag en daarom 
voor hen bij lange na niet kostendekkend. Er zijn toen 
wel een aantal rijders gestart maar na één ronde af-
gestapt als protest, dit was een smet op de TT-race 
van Assen.

Het is voor mij een prachtige en avontuurlijke tijd 
geweest vol met herinneringen aan die jaren tussen 
al die fabrieksrijders en privérijders.
In 1952 ben ik, in de beste verstandhouding met Dirk, 
weggegaan bij de Hoornse Motorhandel aan de Vee-
markt en ander werk gaan doen

Evert Oudt (augustus 2014)

Hier bezig met het afstellen 

van de nokkenas tandwielen

van een Norton 500 cc 

racer op het binnenterrein 

van het circuit in Assen

Gezellig praten  met renners 

onder elkaar over alles 

wat racen aangaat. Rechts 

Geof Duke, fabrieksrijder en 

wereldkampioen op Norton

In december 2014 kwamen oud-Dess-spelers 
Hans Vis, Jan van der Busse, Klaas Helder, Lou 
Klaver, Arie Korver en Peter Sasburg na ruim vijftig 
jaar weer in contact met hun doelman uit de jaren 
’54 tot en met ’64: Piet Aay (geboren in 1948). 
Hans was op zoek gegaan naar oud-klasgenoten, 
die op een foto staan uit 1954 met juf Bon en 
meester Dijkstra. Op de foto ook Piet Aay, die hij 
na 1964 nooit meer in Benningbroek had gezien. 

Via internet kwam Hans in 2003 aan zijn telefoon-
nummer in Australië, waar Piet, hij wordt daar Peter 
genoemd, als dominee werkt. Dat vond hij wel 
bijzonder. Nadien hebben ze elkaar een paar keer 
geschreven, maar uiteindelijk bleven de berichten 
over en weer verder uit. 

Totdat broer Nico Aay Hans belde met de mede-
deling: ‘Piet komt naar Nederland! Wellicht leuk om 
elkaar te ontmoeten?’ Dat vond Hans ook, maar 
dan niet alleen. Zo gebeurde het dat de ‘joossies van 
toen’ elkaar in het dorpshuis van Benningbroek heb-
ben gesproken, bij Hollandse bitterballen en bier en 
de kaart van Australië uitgevouwen op het biljart.

Lou Klaver vroeg aan Piet of hij zijn ervaringen in 
Australië in het kort op papier wilde zetten, met aan 
mij  het verzoek daar een verhaal van te maken. Op 
basis van Piet zijn informatie heb ik dat nu gedaan, 
waarbij cursief geplaatste teksten van Piet zelf zijn.  
  
Bij het afscheid vroeg ik Piet of hij nog een nieuw-
jaarswens had voor het jaar 2015. ‘God be with you’, 
zei Piet tegen mij. Dat werd de titel van dit verhaal. 

Jonge  jaren
De familie Aay woonde in een huis aan de Dorps-
straat van Benningbroek dat stond tussen boer Jan 
Schagen en timmerman Jaap Beemster. Vader Pieter 
Aay (geboren in 1906) overleed in 1954. Buurman 
Beemster kwam bij de familie Aay thuis om de maten 
van de kist op te nemen. Op de dag van de begrafenis 
mochten Piet en Nico (1951) niet mee. Zij werden 
bij de buren Schagen gebracht. Piet kon zich nog wel 
herinneren dat hij de rouwstoet langs zag gaan, zon-
der eigenlijk te weten wat er ging gebeuren.
Moeder Anna (1909) bleef alleen achter met zes 
kinderen. 

Piet las als jochie van een jaar of zes ‘in-binnen’ 
stripverhalen over kapitein Rob, Eric de Noorman 
en later over zijn held van het Wilde Westen: Lucky 
Luke, altijd vergezeld met z’n hond Rataplan. Maar 
de meeste tijd speelde Piet toch ‘in-buiten’: hut-
ten bouwen van takken, slootje springen, vissen en 
natuurlijk voetballen. Zijn moeder had hem en zijn 
vriendjes Hans Vis en Peter Sasburg, gewaarschuwd 

God be with you (deel 1)

De ‘joossies’ van toen, 

dorpshuis Benningbroek in 

2014. Vlnr, Arie Korver, Lou 

Klaver, Peter Sasburg, Hans 

Vis, Piet Aay, Klaas Helder 

en zittend, Jan van der 

Busse en Nico Aay

De Lagere School in Ben-

ningbroek in 1955. Piet 

zit vooraan 4e van links, 

Peter 2e van links, Hans 

4e van rechts en Jan van 

der Busse staat voor juf 

Bon 1e van links

Familie Aay uit de jaren 

’50; met zoon Piet op 

schoot bij vader Pieter en 

zoon Nico zit bij moeder 

Anna
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dat er een ‘bullebak’ in het water leefde die je kon 
pakken. Maar Piet was absoluut niet bang en sprong 
met een zelfgemaakte polsstok en kloet met groot 
gemak over de slootjes. Voetballen op straat en on-
der het viaduct met betonnenpilaren als ‘doel’palen 
voor Piet (altijd uitkijken voor ‘pliesie’ Koopman 
op zijn fiets, die ons vaak wegstuurde) en op een 
graslandje naast bakkerij Vis; liefst iedere dag. Als 

doelman bij de welpen en aspiranten van Dess was 
Piet een moeilijk te passeren keeper. Een klinkende 
overwinning op DWB uit De Weere in 1964, met 
maar liefst 21-1, wordt nog eens uitvoerig bespro-
ken op de ontmoeting met Piet in december 2014. 
Bovendien werd het elftal dat jaar kampioen. 
Zo waren de jaren vijftig en ook de schooljaren 
aan de mulo in Hoorn voor Piet, van 1960 t/m1964, 
allemaal lekker overzichtelijk. Geluk was nog heel 
gewoon in het dorp.  

Van 1964 t/m1967 gaat Piet naar de Rijks Hogere 
Landbouwschool in Groningen.
 
Ik wist niet wat voor werk ik wilde doen na de mulo. 
Omdat ik meeste vakanties gedurende  die jaren 
op de boerderij bij zus Nel en haar man Henk Wuis 
verbleef, ontwikkelde ik een interesse in de landbouw 
en veehouderij in het algemeen. De school in Groningen 
bleek de beste keuze te zijn, ook al wist ik niet speciaal 
welke richting ik zou kunnen nemen aan het einde. Mijn 
zus Nel en haar Henk hadden boerderij De Olifant aan 
de Middenweg in Heerhugowaard, op de kruising met 
de Rustenburgerweg.  De boerderij staat er nog, maar 
nu als een restaurant onder dezelfde naam.

Australië
Na zijn opleiding in Groningen besloot Piet naar 
Australië te gaan in april 1968. In de jaren vijftig 
verlieten al veel mensen Nederland om hun geluk 
elders te beproeven, zo ook naar Australië. Een land 
dat circa 250 keer zo groot is als Nederland, met 
een gunstig economisch perspectief, geen tekort 
aan huizen en geen dreiging van een Derde We-
reldoorlog. Voor immigranten het land van melk en 
honing; op zoek naar het ‘paradijs’.

Ik had aardrijkskunde altijd interessant gevonden; vaak 
naar kaarten kijken met plaatsen en rivieren. Op de 
school in Groningen werd het meer ‘social geography’, 
waar we meer leerden van de mensen, met sociale en 

culturele achtergronden, landbouw en veeteelt in diverse 
landen. Langzaam maar zeker gingen mijn gedachten 
richting emigreren. De keuze werd uiteindelijk Australië, 
omdat nicht Eefie en familie daar in Sydney woonden 
en ik kon daar een baan op een boerderij krijgen. De 
reis was met een Italiaanse emigrantenboot, de Flavia, 
en ging via Southampton, Panama-kanaal, Tahiti en 
Auckland naar Sydney. 

Zo kwam Piet na ongeveer vierenhalve week varen 
aan in Australië in de haven van Sydney, in de staat 
nieuw Zuid-Wales. Australië, dat zijn naam dankt 
aan het vermeende continent ‘terra australis in-
cognita’ (onbekend zuidelijk land), werd al enkele 
tienduizenden jaren bewoond voor het door Eu-
ropeanen werd ontdekt. Een van hen was de En-
gelsman James Cook, die in 1770 de oostkust van 
Australië ontdekte en het gebied rond Sydney een 
ideale strafkolonie vond voor Engelse gevangenen. 
Australië, een heel groot land met enorme onder-
linge afstanden, had overal ruimte genoeg en vol-
doende werk.

Of Australië voor Piet ook een ‘paradijs’ is gewor-
den, lezen we in de Kroniek van 2016. We volgen 
dan Piet door het oosten van Australië langs steden 
en dorpen, onder meer als tomaten- en fruitpluk-
ker, insectenonderzoeker, hulpverlener en maat-
schappelijk werker, om uiteindelijk dominee te 
worden en nu, na bijna 50 jaar, met vrouw en drie 
kinderen in de ‘sugarcity’ Mackay woont.   

Peter Sasburg en Piet Aay, november 2015

Pliesie Koopman

Italiaans schip de Flavia, 

vernoemd naar de Romein-

se keizerin Flavia Maxima 

Fausta. Van 1961 t/m 1968 

voer het schip  over de 

hele wereld  met cruise 

passagiers en emigranten 

naar Australië.

Piet had grote belangstelling voor sociale en culturele achtergronden van 

mensen. Zo ook uit Australië. De foto uit 1910 van een zondagse picknick van 

Australiërs , smaakte voor Piet letterlijk en figuurlijk naar meer.

Piet staat, 2e van links met fototoestel, met drie andere emmigranten 

op de brug van passagiersschip de Flavia. Het was voor de ca. 1000 

passagiers een aangenaam verblijf aan boord van het schip; ingericht 

met een comfortabele hut voor 2 of 4 personen, bioscoop, zwembad 

en een dinerzaal, waar ook nog kon worden gedanst.
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