
Voorwoord

Beste leden en lezers,

U kijkt vast weer uit naar de inhoud van onze Kroniek 2016. We hebben 
een aantal leuke artikelen opgenomen: het tweede deel over het leven 
van Piet Aay geschreven door Peter Sasburg, een aantal artikelen over de 
dorpsschool in Sijbekarspel, waarvan een door Bert Mantel, herinneringen 
van Evert Oudt, Gré Mantel-Visser met een verhaal over een boerderij 
met de naam Kerspel en Arie de Boer met een verhaal over het verzet 
in de Tweede Wereldoorlog. Een nieuwe schrijver, Rens Opbroek, schrijft 
over hoe het komt dat hij als Hagenaar in een stolpboerderij aan de 
Oosterstraat woont, Derk Mekkering realiseert zich wat ‘stoute mannen’ 
zijn en Louis de Boer beschrijft een heuse fraude in Sijbekarspel!! 

En natuurlijk mijn jaarlijkse vraag: heeft u zelf nog een leuk verhaal of 
bijzondere gebeurtenis, 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 weer bij Annie Vlaar-Oudeman. 
Het was een prachtige wandeling met als rondleider Arjan Slagter. Hij 
vertelde enthousiast op de vroege morgen. Uniek was het bezoek aan het 
varkensbedrijf van Petra en Arjan. Maar ook zijn broer Jan vertelde heel 
mooi over de familiegeschiedenis van de familie Slagter. Ter afsluiting van 
de wandeling was er een uitgebreid ontbijt in café De Roode Leeuw. 
Open Monumentendag (zaterdag 10 september) vond plaats in het kerkje 
van Sijbekarspel, waar prachtige Ikonen van mevrouw Brantjes te zien waren. Zij woont in Limmen, maar Lida 
Admiraal kent haar. Voor deze dag maakten wij een symbolen-route van kerk tot kerk, waarvan veel gebruik is 
gemaakt en waar we nog wel een keer op terugkomen.
De boerderij van Saskia Vriend (vroeger van de familie Broers) trok ook heel veel bezoekers.

Tijdens de ledenvergadering in april 2016 werd ik verrast met het ‘Het Skouwerkloppie extra’. 
Het ‘Skouwerkloppie’ van dit jaar gaat naar Kees Oudt vanwege zijn vele werkzaamheden voor Zwembad het 
Ploetertje, DESS, De Vang en het Kermiscomité. 
Onze spullen, die in de consistoriekamer van de kerk in Benningbroek stonden, zijn daar weg vanwege de 
verbouwing van de kerk. Ze zijn tijdelijk opgeslagen bij mij tot er weer een goede plaats voor ze gevonden is. 
We zijn begonnen om de foto’s die we hebben in een digitaal archief te krijgen, zodat iedereen ze kan bekijken. 
Een megaklus en daar kunnen we nog best wat hulp bij gebruiken. Die hulp kan bestaan uit het herkennen van 
mensen op de foto’s, maar ook uit het invoeren van de informatie over de foto’s in een database (wie staat erop, 
wanneer is de foto genomen, waar is hij genomen, etc). Bovendien zijn we op zoek naar foto’s en filmmateriaal, 
die in deze beeldbank opgenomen mogen worden. 

Helaas zijn onze altijd aanwezige en zeer betrokken leden Simon en Annie Bontekoning- Beemster en mevr Ria 
Vriend-van Kampen 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 2016 is aangeboden aan ??? Dat is een verrassing. Ik wens u veel leesplezier met deze 
Kroniek 2016.

Lou Klaver, voorzitter
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Evert Oudt

Nadat wij, Evert Oudt en Leny Hottentot, in 1954 
waren getrouwd, werden we door Jan Ruig en Bets 
Dantuma gevraagd of we ze wilden helpen in het café 
tijdens uitvoeringen, kermissen, bruiloften etc. De 
meeste hulp zou van Leny moeten komen en ik zou 
helpen als dat nodig was. Het café was nog in eigen-
dom van de ouders van Bets Dantuma, die een huis in 
de Molenbuurt hebben laten bouwen. We hebben ze 
geholpen totdat Jan Ruig een smederij kocht in Sint 
Maartensvlotbrug. Het café kwam vervolgens te koop. 
Op 28 december 1960 hebben wij het gekocht. Na de 
verhuizing en de voorbereidende werkzaamheden zijn 
we op 1 januari 1961 begonnen.

Historie
Bij een verbouwing van het café Het Wapen van Sijbe-
karspel in 1966 vonden wij een krant uit 1867, toen be-
stond het gebouw dus al. De eerste vermelding als café 
was in een krant van 1887, waarin een advertentie is 
geplaatst van het rederijkersgezelschap Aurora welke 
een openbare voorstelling zou geven in het lokaal van 
de kastelein C. Lodder in Sijbekarspel, Dorpsweg S38. 
Het gezin Lodder is vertrokken naar Amsterdam op 22 
maart 1887. Het café werd in 1889 verkocht aan Klaas 
Jongert. De kolfbaan is in de volgende periode gesloopt 
en er is een toneelzaal haaks achter het café gebouwd. 
Op 8 april 1905 werd een nieuwe vergunning afgege-
ven voor gelagkamer, toneelzaal en pakhuis (doorrij-
stal) samen 246 m2. In 1905 werd Cornelis Schagen 
de nieuwe eigenaar van het café. Na het overlijden 
van Cornelis Schagen in 1928 is de zaak voortgezet 
door weduwe Aaltje Schagen-Jongert. Op 8 april 1932 
werd het café met gelagkamer, toneelzaal en doorrijstal 
verkocht aan Martin Dantuma, toen dorpsweg S 62. In 
1932 werd een kleedkamer aan de zaal gebouwd.

Opening
Zo’n start met een nieuwjaarsbal was wel even wat 
anders dan meehelpen bij een ander. Maar we heb-
ben het voortvarend aangepakt, je was jong en sterk, 
met de wil er iets van te maken. Op deze eerste 
dansavond zijn er net zoveel consumpties weggege-
ven als er werden verkocht. Als kennismaking werd 
er geen entree geheven. Met behulp van familie en 
vrienden werd het een geslaagd openingsbal. De op-
brengst van deze avond was nihil. Na afloop met z’n 
allen de boel opgeruimd en nagezeten in de keuken. 
Al met al een goed begin.
Na een korte nachtrust de volgende morgen weer 
gewoon naar mijn werk bij C. Conijn in Benning-
broek, er moest wat verdiend worden. Thuisgekomen 
na mijn werk helpen met opruimen van de zaal en 
het toneel. Het toneel werd namelijk gebruikt door 
de muzikanten en gedeeltelijk zaten de bezoekers op 
het toneel. Het café had Leny inmiddels opgeruimd 
en de toiletten weer op orde gebracht om zo bezoe-
kers van het café weer te kunnen ontvangen.

Verbeteringen
Later hebben we een bar op het toneel gemaakt, het 
was alleen maar een houten beun met een spoelbak, 
een houten Heineken tapvaatje met een druipbak 
eronder en het vat bier ernaast. Het koelen van het 
bier kon door ijs in het vaatje van de bierpomp te 
doen. Dit ijs, een grote staaf van 20 x 20 cm en 80 cm 
lang, haalde ik van de ijsfabriek aan het Pelmolenpad 
in Hoorn. Ook werd het wel door de vrachtbode 
meegenomen, verpakt in een dikke deken in een 
grote teil. Van zo’n staaf ijs werden stukken afgehakt 
en in het vaatje van de bierpomp gedaan om door 
middel van een spiraal gewonden bierleiding in het 
vaatje het bier nog enigszins te kunnen koelen. In het 
café hadden we een koelaggregaat in de bar om het 
bier en de drankflessen op de gewenste temperatuur 
te houden. Om de toneelruimte beter te benutten 
voor de bezoekers van de dansavonden en de kermis 
heb ik een podium aan de zijkant van de zaal gemaakt 
waarop de piano kon staan en de muzikanten konden 
spelen.
Zo is er in de begintijd heel veel gebeurd. Alle aan-
passingen en verbeteringen moesten gedaan naast 
mijn gewone, dagelijkse werk.

Het café in Sijbekarspel

Het café in 1961
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Koude
De houten opbouw van het toneel was in slechte 
staat met een vloer waar tussen de vloerdelen gro-
te kieren zaten. Als dan de wind uit het noordoos-
ten kwam, waaide die door alle spleten en kieren 
naar binnen. Het is in de strenge winter van 1963 
gebeurd dat de cola en sinas in de flessen op het 
toneel bevroren ondanks dat er hier een kachel 
stond te branden en ook in de zaal een grote kachel 
heel hard brandde. Dit is wel de koudste winter 
geweest die ik mij kan herinneren uit de tijd dat we 
het café runden. Het gebruik van de zaalruimte was 
bijna altijd in de herfst, winter en voorjaar. Dan was 
het vaak koud tot zeer koud. In ongeveer het mid-
den van de zaal stond een grote Godinkachel. Met 
koud en vriezend weer werd de kachel ‘s morgens 
al aangemaakt en opgestookt om de zaal op tem-
peratuur te krijgen voor de avond. Om de kachel 
stonden plaatijzeren beschermschotten om con-
tact met de hete kachel te voorkomen. Soms werd 
na afloop van een uitvoering de niet meer zo hete 
kachel naar buiten gebracht. Nadat de kachelpijp 
van 4,5 meter was verwijderd, werd de kachel 
gewikkeld in jutezakken opgetild. Het gat van de 
pijptoevoer werd dicht gedaan met een dekseltje 
dat we met een lange stok erin duwden om te 
voorkomen dat er roet naar beneden zou vallen. 
Daarna kon het bal na de uitvoering beginnen.
De kachel op het toneel stond aan de zijkant en 
had een pijp van 5 meter lengte, deze pijp liep langs 
het schuine dak omhoog naar de schoorsteen in 
de nok. Door de lengte van de pijp en de koude 
lucht in de pijp was het een hele klus om de kachel 
aan het branden te krijgen, omdat er geen trek 
in een koude pijp ontstaat. Dus eerst met papier 
proberen de pijp wat warm te krijgen, daarna met 
kleine houtjes en als dat goed ging branden voor-
zichtig met cokes bijvullen. Het is wel gebeurd dat 
het hele toneel vol rook stond en probeer dat dan 
maar weer weg te krijgen. De deuren liet je zoveel 
mogelijk dicht om de koude buiten te laten, maar 
zonder open deur ging de rook niet weg en ‘s 
avonds moest het wel warm zijn! De cokes lagen 
opgeslagen onder het toneel dus je moest altijd 
door de kou of regen en sneeuw naar buiten om 
de kolenemmers te vullen. 

Dekens en kruiken
Aan de voorzijde op de vloer van het toneel was 
het luik van de souffleursruimte. Deze ruimte was 
ingebouwd onder het toneel en bloot gesteld aan 
de buitenlucht onder het toneel. Daar was slechts 
een muurtje op de fundering van 50 cm hoog aan 
de achterkant en als er dan een noordoosten wind 
om het hok waaide was het gevolg dat degene die 
daarin zat te souffleren hevig kou leed en met een 
deken om zat en soms ook nog met een warm-
waterkruik om de benen maar warm te houden. 
De kleedkamer was van hout en over de sloot ge-
bouwd, dus ook weer een koude ruimte om te ver-
kleden als je moest toneelspelen. Hier heb ik wel 
eens een elektrische kachel gebruikt om de ergste 
kou te verminderen. Deze kleedkamer was tevens 
de opbergplaats voor de coulissen. Hier hadden we 
ook grote houten schotten opgeslagen. Met deze 
schotten sloot ik de openingen van het toneel als 
hiervan geen gebruik gemaakt werd. Deze schotten 
werden ook gebruikt om een biljart mee af te dek-
ken als dat nodig was. Ook voor opbouw van de 
eerder genoemde muziekbeun in de zaal werden 
ze gebruikt.

Lopers en stoelen 
Op de houten vloer van het toneel hadden we 
blauw gekleurde kokoslopers liggen, afkomstig van 
de wereldtentoonstelling in Brussel. Deze lopers 
heb ik gekocht op een veiling van het interieur uit 
het hoofdgebouw van deze tentoonstelling. Ik heb 
toen een kavel gekocht van tien rollen van elk 10 
meter lengte. 
Een gedeelte is gebruikt op het toneel en een ge-
deelte in het café. Ook nog vijftig houten stoelen 
aangeschaft, die in de zaal werden gebruikt met 
o.a. uitvoeringen. Deze stoelen werden opgeslagen 
op de zolder boven het café. Door een luik in het 
midden van de zolder werden ze dan naar beneden 

Paard met arreslede
voor de doorrijstal van het 
café (C. Klaver en J. Donker)
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gelaten en na afloop van een uitvoering weer snel 
naar boven aangereikt om zo maar weer ruimte te 
krijgen voor het dansen. Ik heb in het eerste jaar 
dat we in de zaak zaten vijftig stoelen van 5/8 elek-
trobuis gemaakt. De triplex zitting en rug kocht ik 
bij Buighout in Alkmaar uit een overtollige voor-
raad. Deze stoelen werden opgestapeld op het lege 
toneel of aan het eind van de zaal. Ook nog zes 
kantinetafels en stoelen gekocht op een veiling. Zo 
werd het oude meubilair vernieuwd. Er werd nogal 
wat afgezeuld met stoelen en tafels. 

Kermis
De voorbereidingen voor een kermis in het der-
de weekend van juni begonnen al in de winter. Zo 
moest de muziekband tijdig worden vastgelegd. Bij 
de gemeente moest een aanvraag worden ingediend 
voor het houden van een kermis met verlengde slui-
tingstijd. Enkele weken voor de kermis drankvoorra-
den opnemen en een schatting maken van benodigde 
drank en vervolgens bestellingen regelen bij drankle-
veranciers. Biervaten die nog vol waren, toen nog 50 
liter, konden weer retour. Mensen die kwamen hel-
pen tijdens deze dagen werden geïnformeerd. 
Enkele dagen voor de kermis werd er een muziek-
plankier in de zaal gemaakt met de piano erop. Een 
tapvaatje met spoelbak kwam op het toneel en een 
tapgelegenheid in een aangebouwd hok aan de zij-
kant van de zaal waar openslaande deuren waren. 
Dit hok was gemaakt van het hout dat kwam van 
de gesloopte schuttingen van het DESS voetbalveld 
aan de Kerkelaan. De kapstokken voor de garderobe 
werden in de woonkamer gezet. Dit geeft een in-
druk hoe het ging en mijn bijdrage hieraan moest 
gebeuren na en tussen mijn steeds drukkere werk 
in de smederij.

Een tweeling geboren
Toen in augustus 1964 de tweeling, Simon en Kees, 
werd geboren, werd het voor Leny een heel druk-
ke tijd. We hadden al twee meisjes, Marjan 1956 en 
Yvonne 1959. In november kwam Femmy Thibaudier 
uit Abbekerk Leny helpen in de huishouding en met 
de verzorging van de kinderen. Ze werd al snel inge-
zet om ook in het café de boel op orde te houden en 
ander voorkomende werkzaamheden te doen. Om 
ook met de avonden te kunnen helpen is ze bij ons 
in huis gekomen. In 1972 heeft Femmy het huis naast 

het café gekocht van de familie Clay en is hier na een 
verbouwing in gaan wonen. 
Het gereed maken van het café en de zaal voor 
uitvoeringen etc. werd voornamelijk door Leny en 
Femmy gedaan. Vooral het zware werk was mijn aan-
deel zoals het op toneel zetten van een piano en 
het verplaatsen van de biljarts. De wand tussen het 
café en de zaal was van dubbelwandige panelen, die 
je passend in elkaar moest zetten en met twee deu-
ren die je in de scharnieren moest hangen. Dit moest 
soms meerdere keren per week. Bij activiteiten had-
den we onze vrienden Jaap en Trien van der Velde als 
vaste hulpen met onze oma’s niet te vergeten voor 
hulp overdag. 

Honderden soepballetjes 
De vergaderingen van de K.I., vereniging voor kunst-
matige inseminatie van dieren, werden de eerste 
jaren in het café gehouden. Bestuursvergaderingen 
van ongeveer twaalf personen en een keer per jaar 
algemene ledenvergadering voor de ongeveer hon-
derdvijftig leden. De leden kregen een lunchpakket: 
broodje ham, broodje kaas en een krentenbroodje 
met koffie en een drankje.

De plaatselijke politie 
regelde het parkeren langs 
de straat

Simon en Kees Oudt
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In 1972 werd het 25 jarig bestaan van de K.I. gevierd. 
Alle 1800 leden werden uitgenodigd. Deze genodig-
den werden verdeeld over zeventien aaneengesloten 
dagen, iedere dag ongeveer honderd genodigden. 
Dit waren drukke dagen vooral voor Leny, want die 
moest zorgen voor het eten en drinken met behulp 
van Femmy, Trien, Corrie en nog enkele hulp meer. 
Honderden soepballetjes draaien en elke dag tafels 
dekken met kopjes, bordjes en bestek. En dan nog 
alles wat nodig is voor een broodmaaltijd zoals scha-
len met vleeswaren, roomboter en ander beleg. On-
danks de drukte waren het wel heel gezellige dagen. 
Als je nu hier op terug kijkt met dagelijks honderd 
mensen in de zaal realiseer je nu pas wat dat bete-
kende. Er was geen sprake van een rookverbod, er 
was een gebrekkige ventilator in de nok van de zaal, 
geen blusmiddelen, maar wel twee nooduitgangen 
waarvan een op het toneel en een in de zaal. Er was 
slechts een urinoir met closet in een kleine ruimte, 
in de damestoilet waren twee gescheiden closets 
met een wastafel. Na afloop alles schoonmaken en 
weer opstellen voor de volgende dag.

Verbouwing
In 1966 is het café inclusief woning vervangen door 
een nieuw en groter gebouw. Zowel aan de voor 
als de achterzijde is er een meter om het oude café 
heen gebouwd. Na het metselen van de muren en 
het aanbrengen van het dak is het bestaande van 
binnenuit weg gesloopt. Wij woonden in die verbou-
wingstijd op het toneel. Met de verbeteringen in het 
vooruitzicht konden wij ons wel aanpassen aan deze 

omstandigheden. Het was een vorm van kamperen 
in je eigen woning met de vier kinderen, Femmy en 
de hond. Met de nieuwbouw en de aanpassingen aan 
de zaalruimte zijn wij zes weken bezig geweest. Bij 
het opmetselen van de muren zorgde ik dat er ‘s 
morgens voor de metselaars specie in de kuipen was 
en ze zo direct konden beginnen met het metselen. 
De stenen zette ik naast de speciekuipen in bereik 
en later op de steiger. De kozijnen en ramen wa-
ren inmiddels al gemaakt en zo kon er na het stellen 
doorgegaan worden met het metselen.
We hebben in die zes weken vanaf het graven van de 
fundering tot aan het leggen van de dakpannen geen 
spat regen gehad. Het oude café werd dus van bin-
nenuit gesloopt met afvoer van het materiaal door 
de ramen en deuren.
De veranderingen en verbeteringen in de zaalruim-
te zoals het rasterplafond, de lambrisering langs de 
wanden van het café en zaal en het vergroten van de 
toiletten is gedaan door opa Hottentot.

Sluiting
Tot 1976 hebben wij in de woning van het café ge-
woond. In 1977 zijn we begonnen met het bouwen 
van een nieuw huis direct naast het bedrijf en café. 
Op 17 maart 1978 zijn we naar deze nieuwe wo-
ning verhuisd. We hebben het café in 1987 gesloten 
en zijn deze ruimten gaan gebruiken voor kantoor 
en show-winkel. Femmy is tot 2004 bij mij op het 
kantoor gekomen om al het administratieve werk 
te doen wat voor mijn bedrijf moest gebeuren. Toen 
is zij met vervroegd pensioen gegaan na veertig jaar 
bij ons voor het café, bedrijf en gezin werkzaam te 
zijn geweest.
In 1995 hebben we de zaal achter het café gesloopt 
en op die plaats een nieuwe hal gebouwd. Het kan-

Leny en Trien van der 
Velde bij het opscheppen en 
serveren van de soep 

Verbouwing van het voorma-
lige café en de hal erachter 
in 1995
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toor, dat in de vroegere woonkamer was, werd ver-
bouwd. Een andere gevelindeling werd gemaakt met 
nieuwe ramen. De toegangdeur naar het kantoor 
werd van de voorgevel verplaatst naar de zijgevel. 

De indeling van het kantoor werd veranderd en de 
kantine voor de medewerkers naar boven verplaatst. 
Zo zijn er nu twee kantoorruimten, een showroom, 
een keuken, hal en twee toiletten. 

De werkplaats waar Evert ooit 
begonnen is

8



Bert Mantel

Nadat Jan en Leentje Linders in 1971 in de school 
annex onderwijzerswoning kwamen wonen, stelde 
Jan mij een paar maal vragen over de ‘geschiedenis’ 
van het schoolgebouw. Ik was toen niet in staat af-
doende antwoorden te geven. Dit gaf mij een enigs-
zins onbevredigd gevoel en tevens was ik nieuws-
gierig ge worden naar dat gebouw, waar ik toch ruim 
vier jaar sommetjes en dictees heb moeten maken. 
Ik trok de stoute schoenen aan en ben op zoek ge-
gaan naar wat gegevens over de Openbare Lagere 
School in Sijbekarspel. Zo werd het onderstaande 
‘levensverhaal’ door mij geschreven in 1985.

Een nieuwe school
In vroeger eeuwen was het gebruikelijk dat de 
schoolmeester in een dorp zijn lessen in of bij de 
kerk verzorgde. In die tijd was schoolmeester zijn 
niet een beroep dat rijk maakte. Toch behoorde 
hij wel tot de mensen met aanzien, want hij kon 
tenminste schrijven, iets wat veel mensen toen niet 
kon den. Zo zal het ook in Sijbekarspel zijn geweest. 
In de 19e eeuw begonnen er dingen te verande-
ren. Langzaam maar zeker werd het analfabetisme 
teruggedrongen, de gezondheidszorg be ter en 
ook het onderwijs werd aangepakt (meer school-
toezicht door de overheid). Hierdoor werden de 
eisen aan het onderwijs anders. 
Deze ontwikkelingen gingen niet aan de gemeente 
Sijbekarspel/Benningbroek voorbij. Op 19 maart 
1862 werd in Benningbroek de eerste steen gelegd 
voor een nieuwe school en onderwijzerswoning, 
naar een ontwerp van architect Van Wijngaarden 
uit Medemblik. De bestaande school was veel te 
klein geworden en daarom kreeg hoofdonderwij-
zer Mink een nieuw onderkomen. Enige jaren daar-

voor (1852) was in Sijbekarspel het schoolgebouw 
verbouwd en de onderwij zerswoning gerepareerd. 
In het begin van de 19e eeuw was dit ook al eens ge-
beurd. Nu echter Benningbroek een nieuwe school 
had, kon het bijna niet anders of binnen afzienbare 
tijd werd ook voor Sijbekarspel gesproken over een 
nieuwe school en onderwijzerswoning.
Na de bouw van de school in Benningbroek (1862), 
de sloop en nieuwbouw van de kerktoren in Sijbe-
karspel (1861) en de bouw van een nieuw raadhuis 
(1870) klonk in de gemeenteraadsvergadering van 
17 november 1870 het eerste geluid om de school 
in Sijbekarspel te gaan verbouwen en vergroten. Een 
snelle uitvoering van de nog summiere plannen werd 
blijkbaar niet verwacht, want men besloot in de-
zelfde ver gadering aan de bestaande school de hou-
ten goten te ver vangen door ijzeren. De toenmalige 
hoofdonderwijzer C. Stuur man zag wel wat in een 
vergroting van zijn school en voor zag de gemeente 
van een schetstekening. De beslissing wordt om al-
lerlei redenen echter nog enkele malen uitgesteld. 

Historie dorpsschool Sijbekarspel

De dorpsschool Sijbekarspel, 
voor 1919

De dorpsschool Sijbekarspel, 
na 1919

Juf Bakker

Meester Sloten in het 
speelkwartier
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In augustus 1871 duikt een groot obstakel voor de 
bouw op. De oude school stond voor de kerk. Voor 
uitbreiding zou grond moeten worden gekocht, 
maar de Hervormde Kerk was daar maar met 
moeite toe genegen. Hoewel de onderhandelingen 
min of meer naar genoegen werden afgerond, werd 
toch een ander, grootschaliger idee gelanceerd. Men 
begon zich af te vragen of het misschien niet beter 
zou zijn een totaal nieuwe school te bouwen. Te-
vens wilde men de school op een plaats meer in het 
midden van het dorp gaan bouwen. Het oog was 
daar voor gevallen op een stuk land van veehouder 
Teunis Snee boer (later van de familie Schipper), dat 
lag tegenover het huis van raadslid Jan Visser (la-
ter woonde daar Herman Olij en heden de familie 
Jongma). Ver velend was alleen dat Teunis Sneeboer 
er veel geld voor wil de hebben, maar tenslotte was 
men het eens over ƒ 1860,-  voor ongeveer 1425 
m2. Er kwam echter een andere, voor de gemeen-
te goedkopere, mogelijkheid. Ene Gerrit Joffer uit 
Hoorn stelde een rui ling van grond voor. De ge-
meente zou de grond waarop het oude schoolhuis 
stond ruilen voor een stuk grond van Jof fer. Deze 
Gerrit Joffer was in Sijbekarspel geen onbeken de. 
Hij was namelijk van 1833 tot 1859 zelf hoofdon-
derwijzer geweest in Sijbekarspel. In die tijd was 
hij getrouwd met Trijntje Visser (een zuster van het 
eerder genoemde gemeenteraadslid Jan Visser). Na 
het overlijden van haar ouders had zij uit de erfe-
nis een huis met ruim 20 ha land gekregen. Joffer 
was blijkbaar overtuigd van het nut van een nieuwe 
school en het was hem ook mogelijk zijn bijdra ge te 
leveren. Hij stelde echter de eis dat de te ruilen op-
pervlakten gelijk waren. Dit bracht nog wat proble-
men mee, want toen moest de gemeente nog zo’n 
10 are grond ach ter het oude schoolhuis kopen van 
de Nederlands Hervormde Kerk. Na veel vieren en 
vijven (geld uitgeven ging ook toen niet altijd van 
harte) ging de koop en de daaraan gekoppelde rui-
ling toch door. De gemeente kon beginnen met de 
bouw op de plaats waar de school nu nog staat.
Er waren in februari 1873 van twee mensen te-
keningen voor de bouw ingediend, namelijk van 
metselaar Jan Kistemaker en van de Medemblikker 
stadsarchitect A.F. van Wijngaarden. Het ontwerp 
van de laatste werd als basis genomen voor de 
bouw. Er werd op 5 juni 1873 een totale begro-

ting voor de bouw opgesteld van ƒ 12.100,- (aan-
nemingssom ƒ 9850,-).

De bouw kan beginnen
De bouw van de nieuwe school en onderwijzers-
woning door aan nemer Jan Pijl was begonnen. Half 
november 1873 leverde aan nemer Pijl de nieuwe 
gebouwen op. Na de afronding van de bouw werd 
de school op 5 januari 1874 ingewijd. Bij dat feest 
werd het volgende genuttigd:
18 flessen rode wijn  ƒ 6.--
190 krentebroodjes à 4 cent ƒ 7,60
190 jodekoeken à 4 cent ƒ 7,60
Het oude schoolgebouw werd toen snel verkocht 
en gesloopt. Niet op alle punten was iedereen even 
blij met de verhui zing van de school. Hoofdon-
derwijzer Stuurman vroeg om een kleine bijdrage, 
want hij kon door zijn gedwongen verhui zing niet 
langer beschikken over de boomgaard van de Ne-
derlands Hervormde kerk, die achter de vroegere 
onderwijzerswoning lag. Volgens de gemeenteraad 
was de meerdere grond die hij nu had ook geschikt 
voor enige tuinbouw en dat compenseerde het ge-
mis aan fruit.
Teunis Sneeboer beklaagde zich over het langs 
de weg spelen van de schoolkinderen, wat hij ge-
vaarlijk vond. Anderen wa ren het daar echter niet 
mee eens.
In 1878 schenkt C. Donker, notaris te Benning-
broek en Dijk graaf van de Vier Noorder Kogge, 
aan alle dorpen in de Vier Noorder Kogge een 
barometer ten dienste van het publiek. In Sijbe-
karspel werd deze barometer bevestigd aan de 
on derwijzerswoning (nog te zien op oude foto’s) 
met daaron der een steentje met de naam van de 
schenker.
Al in 1883 is er een plan om de school in Sijbekar-
spel te verbouwen, maar dit plan komt in de ijskast, 
want het zal nog vele jaren duren eer de school een 
verandering ondergaat.
Het onderwijs ondergaat echter wel veranderin-
gen. Goed onderwijs wordt steeds belangrijker 
geacht en in navolging van enkele buur gemeentes 
wordt op 29 september 1877 ook in Sijbekar-
spel een ‘Ver eniging tot bevordering van Geregeld 
Schoolbezoek’ opgericht. Deze vereniging organi-
seerde jaarlijks voor de schoolkinderen met weinig 
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verzuim een reisje. Twintig jaar later, 
per 1 januari 1897, komt de lande-
lijke overheid met de verplichting 
om gymnas tiek in het lesprogramma 
op te nemen. Door een gebrek aan 
ruimte voor het geven van deze les-
sen, vraagt de gemeenteraad vijf jaar 
vrijstelling van de verplichting. 
In 1898, na 39 jaar lesgeven, houdt 
onderwijzer Stuurman het voor ge-
zien. Per 1 juli 1898 krijgt hij zijn ont-
slag. Het is echter niet mogelijk direkt 
een opvolger te vinden, vandaar dat 
na 1 juli Stuurman nog aanblijft als tij-
delijk hoofd. Per 6 oktober komt het 
nieuwe schoolhoofd Sikke Hoekstra, 
die een salaris gaat verdienen van ƒ 930,- per jaar.
In het voorjaar van 1899 wordt het tijd eens wat 
onderhoud aan de school uit te voeren. Het voor-
naamste onderhoud bestaat uit het opnieuw ver-
ven van huis, school en hek. Tevens worden de ou de 
deuren aan beide zijden van het gebouw verwijderd 
en dichtge metseld. Blijkbaar was er nog een andere 
toegang tot het gebouw. Toen kon alles er weer en-
kele jaren tegen.

Het schoolplein
Het schoolplein vraagt om onderhoud. Tot 1905 
is het bedekt met grind. Dat bevalt niet langer. 
Er moet steeds opnieuw grind op worden aange-
bracht, maar ‘..steeds blijft ‘t eene vuile plaats ..’ al-
dus burgemees ter Stapel. Daarom wordt de helft 
van de speelplaats bestraat met oude stenen uit de 
dorpsweg. Zo is ook dat probleem opgelost. Het is 
niet zo dat hiermee alle problemen voorgoed zijn 
opge lost. In 1907 komt er een brief van de gezond-
heidscommissie uit Hoorn. Deze commissie-had de 
school eens onder de loep genomen en een paar 
grove gebreken ontdekt. Om enkele van de gebre-
ken weg te werken worden maatregelen getroffen. 
Zo worden de kap stokken genummerd, de vloeren 
met stofwerende olie behandeld en tenslotte werd 
een raampje aangebracht, waardoor controle van 
de privaten mogelijk werd. In een wasgelegenheid 
wordt niet voorzien. Afgezien van wat schilderwerk 
en kleine reparaties is aan de onderwijzerswoning 
nog nooit iets gedaan. In 1911 verandert dat, want 

het blijkt dat het schuurtje in zeer 
slechte staat verkeert. Ook is het 
schuurtje veel te klein, dus moet 
er nieuw gebouwd worden. Tim-
merman K. Leeuw maakt een te-
kening voor een nieuw schuurtje 
en voor ƒ 500,- wordt dat aanbe-
steed. Leeuw en metselaar Kiste-
maker gaan aan de slag en bouwen 
een nieuw en groter schuurtje. In 
1912 krijgt meester Hoekstra een 
pompje in de keuken om het wa-
ter uit de bak te kunnen pompen.
Al per 1 januari 1897 was gym-
nastiek verplicht. In 1910 is er 
nog geen ruimte voor de ‘vrije- 

en orde oefeningen der gymnastiek’. Gym is dan 
ook slechts mogelijk bij goed weer. Om toch een 
ruimte te hebben wordt in een vergadering van B. 
en W. geopperd de kolf baan in het cafe te huren. 
Dat voorstel haalt het niet en de on bevredigende 
toestand blijft bestaan. Om een oplossing voor het 
probleem te vinden wordt op de begroting voor 
1912 ƒ 300,- uit getrokken.

Veranda 
Het plan van B. en W. behelst het bouwen van een 
veranda voor de school. De gemeente hoopt daar-
voor 25% subsidie van het Rijk te krijgen, vandaar 
dat de bouw nog even wordt uitgesteld. Later dat 
jaar is de tekening van K. Leeuw voor de veranda 
wel klaar, maar de bouw wordt tot 1913 uitgesteld. 
In 1913 gaat de bouw wederom niet door. Op 
grond van een Koninklijk Besluit moeten nogal wat 
zaken aan de school worden veranderd. Er moe-
ten deuren worden verhangen, twee ramen aan de 
noordzijde worden aangebracht evenals in ieder lo-
kaal een openslaand raam. Tevens komt in het plan 
de bouw van de veranda voor. Het probleem in de 
plannen is de afvoer van de privaten. In de gemeen-
teplannen van K. Leeuw komt een rioolstelsel voor 
zonder beerput. Om deze plannen te realiseren is 
ƒ 2000,- uitgetrokken. Deze ƒ 2000, -- blijven nog 
enige tijd in de gemeentekas, want het Koninklijk 
Besluit bepaalt dat er wel een beerput in het riool-
stelsel aangebracht moet wor den en de schoolop-
ziener is dan ook tegen de gemeenteplannen. Dat 

Klaas Leeuw
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blijkt in de vergadering van B. en W. van 2 december 
1913. Nu begint een strijd tussen de gemeente en de 
schoolopziener, die meer dan twee jaar zal duren. In 
1914 wordt de veranda nog uit de plannen geschrapt.
Intussen zet de gemeente in januari 1914 de iepe-
bomen bij de school voor verkoop in de krant. Erg 
veel liefhebbers zijn er niet en slechts vier bomen 
worden verkocht.
Door de eerste wereldoorlog is K. Leeuw de hulp 
van zijn zoon kwijt en kan hij het gemeentewerk 
er niet meer bij hebben. C. Blaauw uit Midwoud 
neemt die taak van hem over en deze bereikt 
in mei 1916 tenslotte overeenstemming met de 
schoolopziener over de beerputkwestie. Toch 
staan B. en W. niet te juichen.

Groei
In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal sterk 
toegenomen. De school heeft in mei 1916 wel 84 
leerlingen bij twee leerkrachten. De onderwijze res 
heeft 50 leerlingen in haar lokaal. Het is duidelijk 
dat de lokalen te klein zijn. Er rijst nu het volgende 
probleem: of di rect na de verbouw moet een derde 
lokaal worden aangebouwd, of de scholen in Sij-
bekarspel en Benningbroek opheffen en een hele 
nieuwe school met vier lokalen bouwen. In dit di-
lemma moet de ge meenteraad op 30 mei 1916 de 
oplossing brengen. De argumenten voor een hele 
nieuwe school zijn:

1. verbetering van het onderwijs
2.  het niet verplicht worden te Sijbekarspel een 

derde lokaal te bouwen en ook een derde 
leer kracht aan te stellen

3.  in de toekomst financieel voordeliger voor de 
gemeente

Gemeenteraadslid Van Wijk is voorstander van aan-
bouw, want dan kan later eventueel dat derde lo-
kaal wel worden gebruikt voor gymnastiek. Verder 
dan het geven van nog enkele meningen komt de 
raad niet. B. en W. geven Blaauw opdracht een be-
stek voor beide plannen te ma ken. Bij de aanbouw 
moet ook de veranda weer mee worden genomen. 
In de vergadering van 20 juni 1916 wordt opnieuw 
over de school(ver)bouw gediscussieerd. De bewo-
ners van Benningbroek geven te kennen de huidige 
toestand te willen handhaven, want zij zijn bang 
voor een lang schoolpad. C. Klaver blijkt tenslotte 
de enige voorstan der te zijn van een nieuwe school 
en met zes tegen een wordt besloten de school in 

Sijbekarspel te voorzien van een derde lokaal. De 
plannen van C. Blaauw, inclusief de veranda, worden 
door de school opziener goed gekeurd en op 27 
september 1916 vindt de aanbeste ding plaats. 
S. Kistemaker en K. Leeuw zijn met ƒ 18.220,- de 
laagste inschrijvers. Het bedrag is echter beduidend 
hoger dan de begrootte ƒ 15.038,31. Bij nadere 
analyse van de begroting blijken de bedragen voor 
bijkomende werken, arbeidsloon en de prijzen van 
materialen wel enige aanpassing te behoeven. De 
nieuwe begroting komt dan op ƒ 17.985,18. Op 19 
oktober 1916 gaat de ge meenteraad accoord met 
de aanbesteding en wordt de financiering in orde 
gemaakt (geldlening + rijksbijdrage van ƒ 5.400,-).

Het derde lokaal
In de wintermaanden wordt niet gewerkt, maar in 
het voorjaar van 1917 wordt de klus aangepakt. 
Er moet vervangende ruimte voor de lessen wor-
den gevonden. De gemeente huurt daarom per 19 
maart 1917 voor ƒ 10,- per week de kolfbaan van 
C. Schagen. De laatste zorgt er dan voor dat de 
kachel brandt, als de gemeente zorgt voor brand-
stof. 
Op 12 december 1917 wordt de aanneemsom afbe-
taald en is de aanbouw een feit. Met dit derde lokaal 
kan de school weer lange tijd aan zijn taak voldoen. 
Er ontstaat negen jaar later een totaal andere situ-
atie. In de gemeenteraadsvergadering van 19 oktober 
1926 komt een belangrijke brief ter sprake. Men wil 
in De Weere een Rooms Katholieke school stich-
ten. De wet verplicht de gemeente zijn medewer-
king te verle nen en op 19 juli 1927 wordt die school 
openbaar aanbesteed. In Sijbekarspel is intussen op 
24 januari 1927 Sikke Hoekstra plot seling ziek ge-
worden. Hij wordt vervangen door onderwijzeres 
Tj. Visser. Zijn ziekte is echter zodanig dat meester 
Hoekstra per 23 juli ontslag wordt verleend. Als op-
volger start op 16 ja nuari 1928 R. Bruin. Deze ver-
liest al na een paar maanden onge veer de helft van 
zijn leerlingen. De oorzaak daarvan is de ope ning 
op 24 april van de Rooms Katholieke school in De 
Weere. In Sijbekarspel wil Bruin nieuwe leerboeken, 
waarvoor ƒ 127,15 wordt toegekend. In 1930 duikt 
weer een oud probleem op. Er zijn weer eens nieu-
we regels ten aanzien van de inrichting van de school. 
De inspec teur voor het onderwijs brengt in januari 
weer het punt van verbouwen of nieuwbouwen naar 
voren. Als B. en W. de schoolhoofden om hun mening 
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vragen, blijkt wel dat beiden weinig in een nieuw-
bouw zien. In de gemeenteraad zijn de meningen in 
eerste instan tie meer verdeeld. Als het dilemma daar 
wordt voorgelegd met de bijbehorende begroting, 
dan blijk er nog slechts een persoon, namelijk raads-
lid D. Schoen, voor nieuwbouw (kosten ƒ 40.000,-) 
te zijn. Het besluit luidt dan ook verbouw van de bei-
de scho len (kosten ƒ 22.500,-). Wel ontstaat er nog 
enig geharrewar met de inspecteur over een terrein 
voor gymnastiek. Daar moet een terrein voor ko-
men in het midden van de gemeente. Dit idee stuit 
op erg veel, voornamelijk praktische bezwaren. Men 
zal voor 1936 wel eens zoeken naar een terrein.

Crisisjaren
We zitten nu bijna in de crisis-jaren. Het Rijk moet 
bezuinigen en ook het onderwijs ontkomt niet aan 
het ‘snoeimes’. Er moeten scholen sluiten. Op 20 juli 
1933 schrijft de Minister van Onderwijs een brief aan 
de gemeente met daarin het ‘voorstel’ de school in Sij-
bekarspel te sluiten. De gemeenteraad vindt dit idee 
absurd en besluit zich tegen een eventuele sluiting te 
gaan ver zetten. Die kans krijgen ze als Gedeputeerde 
Staten 6 december 1933 besluiten tot sluiting over 
te gaan. Er gaat een bezwaar schrift naar de Kroon, 
maar bij Koninklijk Besluit van 19 juni 1934 wordt 
het bezwaar ongegrond verklaard en per 1 augustus 
is de sluiting van de school een feit. De twee onder-
wijzers krijgen eervol ontslag en gaan op wachtgeld. 
Meester Bruin mag in de onderwijzerswoning blijven 
wonen. De 48 leerlingen moeten nu naar de school in 
Ben ningbroek. Op 29 oktober 1935 wordt de woning 
voor ƒ 4,- per week verhuurd aan P. van Leijen.
Toch is de gemeenteraad het nog steeds niet eens 
met de sluiting en in oktober 1936 wordt de Minis-
ter van Onderwijs geschreven dat een heropening 
op prijs zou worden gesteld. De minister is onver-
biddelijk. De school blijft dicht. Als de minister denkt 
dat dat antwoord afdoende is, dan heeft hij het goed 
mis. In het voorjaar van 1937 gaat burgemeester Sta-
pel eens praten met de hoofdinspecteur van het La-
ger Onderwijs. Deze geeft als uiterste mogelijk heid 
aan om een artikel 19 1ste lid van de wet op het 
Lager Onderwijs te gaan gebruiken. Dit artikel komt 
neer op een gemeentelijke vordering voor de in 
stand houding van de school. Gedeputeerde Staten 
stemmen toe en begin juli 1937 kan de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen niets anders 
doen dan ook toestemming tot herope ning te geven.

Heropening
Het gebouw is in 1936 wel geschilderd, maar in 
1937 wordt dat nog eens overgedaan. Met enkele 
veranderingen aan het gebouw en het aanschaf-
fen van leermiddelen wordt direct begonnen. Er 
wordt ƒ 4000,- krediet verleend. Als eerste hoofd 
der school wordt J. van Essen benoemd. De werk-
zaamheden vergen nogal wat tijd en ook geld. In 
de school zijn vooral de aanleg van centrale ver-
warming en het aanbrengen van tekenborden langs 
de kant van de lokalen de belangrijkste wijzigingen. 
Voor leermiddelen is een bedrag van ƒ 880,- nodig. 
Het krediet wordt mede daardoor met ƒ 1000,- 
verhoogd. De school wordt officieel heropend op 4 
oktober 1937. De central verwarming is nog twee 
jaar een bron van zorgen. De gemeente weet met 
art. 19 in de hand de scholen in Sijbekarspel en 
Benning broek open te houden, ondanks het feit dat 
de leerlingenaantallen vaak onder de grens liggen.
In het begin van de 2e wereldoorlog, namelijk in 
1941, wordt voor de school een belangrijke hoe-
veelheid gymtoestellen aangeschaft, onder andere 
een wandrek met vijf vakken en zes klimtouwen. 
De oor log maakt het lesgeven voor meester Van 
Essen niet eenvoudiger. Gebrek aan brandstof 
noodzaakt hem in de winter 1944/45 over te gaan 
tot het geven van lessen bij leerlingen thuis. Op het 
eind van de oorlog is de school ook gesloten, want 
ten tijde van de inundatie van de Wieringermeer 
worden Duitse militairen in de school gelegerd. Na 
mei 1945 zijn die echter snel vertrokken en kan het 
schoolleven worden hervat.
Op 15 september 1947 wordt J. van Essen opge-
volgd door J. Slooten. Twee maanden later wordt 
besloten het schoolhuis te laten behangen en schil-
deren. Raadslid Schoen vindt dit niet zo hard nodig 
en hamert weer eens op de stichting van één school 
in de gemeente. Als in 1952 de slechte toestand 
van het schoolplein ter sprake komt, ventileert 
Schoen opnieuw zijn mening. In de gemeenteraads-
vergadering van 24 september 1954 staat Schoen 
niet meer alleen, ook wethouder Vriend wil naar één 
school toe werken. Het gaat dan weer om het aloude 
punt van het, met de wet in de hand, open houden 
van de school. Schoen geeft aan dat dit punt al van be-
lang was sinds de stichting van de Rooms Katholieke 
school in De Weere en nog steeds is hij voorstander 
van één school. In dezelfde vergadering wordt beslo-
ten de borden te vernieuwen en de banken te ver-
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vangen door losse tafeltjes en stoeltjes. Ook wordt 
besloten het schoolplein te laten betegelen.

Eén school
In 1960 klinken er geluiden over de slechte toestand 
van de on derwijzerswoning. Er komt een voorstel 
om de woning af te breken en een nieuwe woning 
te gaan bouwen. Dat voorstel wordt met vier tegen 
drie stemmen aangenomen, maar tot een uitvoering 
is het nooit gekomen. Per 1 september 1961 krijgt J. 
Slooten eervol ontslag en wordt in 1962 opgevolgd 
door M. van Roon. Er wordt voor ƒ 9.500,- aan de 
woning verbouwd. Toch wordt er nog steeds ge-
sproken over de stichting van een school voor de 
hele gemeente Sijbekarspel. In 1964 komt de kleu-
terschool gereed in het midden van het dorp, een 
voorbeeld dat het dus wel kan. In 1971 ver trekt 
Van Roon als hoofd van de school en dan wordt 
de school weer opgeheven, maar nu voorgoed. De 
leerlingen moeten weer naar de school in Benning-
broek. Het dorp groeit echter zodanig, dat ook deze 

school te klein wordt en in 1974 is er dan toch die 
ene school voor het hele dorp. De droom van D. 
Schoen is toch verwezenlijkt. In 1971 betrekken Jan 
en Leentje Linders de school en onderwijzerswo-
ning in Sijbekarspel. De school zelf zal in eerste in-
stantie voor namelijk door Leentje worden gebruikt 
als atelier. Thans heeft het die functie nog steeds en 
tevens is er in een lo kaal een galerie ingericht met 
het werk van zowel Jan als Leentje Linders. Hoewel 
de functie van het gebouw sterk is veranderd, heeft 
het schoolgebouw in Sijbekarspel na 1971 nog wei-
nig uitwendige veranderingen ondergaan. Alleen het 
school plein is verdwenen. De gemeenteraadsleden, 
die het besluit tot de bouw in 1873 na men, zullen 
van de huidige artistieke activiteiten in de school wel 
nooit hebben gedroomd.

Heden
In 2016 wordt de school nog steeds gebruikt als 
atelier. Nadat Jan Linders in 1996 is overleden, zijn 
de atelierwerkzaamheden voortgezet door Leen-
tje. In 2007 is er begonnen aan de realisatie van 
woongelegenheid voor Leentje in het gedeelte van 
de school dat in 1919 is aangebouwd. Nadat zij in 
2008 hier naartoe is verhuisd, werd de oude on-
derwijzerswoning verhuurd. Per 1 maart 2016 is 
de woning verkocht aan Arvid en Geeske Burger. 
Geeske is afkomstig uit Groot-Schermer en Arvid 
uit Alkmaar. Ze hebben een dochtertje van twee 
jaar en zo klinken er weer kinderstemmen rond de 
oude school.

Opening Kleuterschool de 
Kwekkelaar door Burgemees-
ter Elmers

Ets van Leentje LindersJan Linders

Leentje, Jurjan en Jan
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Herinneringen aan mijn schooljaren van 1937-1944

Evert Oudt

In de eerste week van mei 1937 moest ik naar 
school, dat was de Openbare Lagere school in Ben-
ningbroek. De school in Sijbekarspel was in die tijd 
gesloten wegens een tekort aan leerlingen. Ik werd 
dat jaar op 6 mei zeven jaar oud. De schooljaren lie-
pen toen van mei tot mei, dit was zo geregeld, om-
dat de arbeiders bij de boeren voor een jaar werden 
aangenomen namelijk vanaf 1 mei tot het volgende 
jaar 1 mei. Als de ouders gingen verhuizen konden 
de kinderen het nieuwe schooljaar op een andere 
school beginnen. Omdat ik op 6 mei jarig was, kon ik 
pas op mijn zevende jaar naar school. Je moest voor 
mei zes jaar zijn om naar school te mogen gaan.

School in Benningbroek 
Naar de school in Benningbroek ging ik achterop 
de fiets bij mijn drie jaar oudere zus Nel en als dat 
niet mogelijk was dan ging ik lopend. De school in 
Benningbroek had maar twee lokalen waar les werd 
gegeven. De eerste, tweede en derde klas had als 
onderwijzeres juf Bon. Zij was een strenge juf die 
als je iets gedaan had wat niet deugde aan je oorlel 
trok en zei wat ze er van vond. De andere klassen 
hadden meester Sasburg als onderwijzer, die tevens 
het hoofd van de school was. De wekelijkse zangles-
sen onder leiding van meester Sasburg hadden we 
met alle klassen gezamenlijk. De lestijden ‘s morgens 
waren van half negen tot elf uur met tussendoor een 
kwartier pauze. De meisjes kregen enkele dagen nog 
handwerkles na elf uur. De middaglessen waren van 
één tot drie uur. 
Tussen de middag speelden overblijvende kinderen 
op het schoolplein, nadat ze het brood in de klas had-
den opgegeten. Op het schoolplein deden we veel 
spellen zoals: hinkelen, bokspringen, hoepelen, haasje 
over, schipper mag ik over varen, zwarte zwanen 
witte zwanen, trefbal, steltlopen, tikspel en nog meer. 
Woensdag- en zaterdagmiddag was er geen school. 

Onderweg 
Als ik niet met Nel mee kon rijden naar huis ging 
ik lopen en keek ik dan altijd even op de vuilnisbelt 
achter het station, op zoek naar iets van mijn gading.
Ook keek ik naar de werkzaamheden bij het aan 
te leggen viaduct. De werkzaamheden aan de E 10 

waren al begonnen in 1936 met het uitzetten van 
het tracé en het begin van het aanbrengen van een 
zandbaan. Dit gebeurde met het zand dat werd aan-
gevoerd met kiepkarren op het smalspoor vanuit 
Lambertschaag. De kiepkarren werden getrokken 
door een kleine locomotief met dieselmotor. Het 
zand uit de leeg gestorte wagens werd met de hand 
weggeschept. Een dubbel woonhuis op de plek van 
het viaduct werd gesloopt en de opritten voor het 
toekomstige viaduct werden aangebracht. In dat 
dubbele woonhuis woonden Kobus Speur en Ger-
rit Godvliet. De uitvoering van de werkzaamheden 
aan deze nieuwe weg dwars door de weilanden was 
een project dat werd uitgevoerd in het kader van 
werkverschaffing voor werklozen. In de jaren 1930 
tot 1940 was er grote werkeloosheid en werden er 
infrastructurele werken uitgevoerd zoals de aanleg 
van wegen en kanalen door mensen zonder werk. 

Naar school in Sijbekarspel
De Openbare Lagere school in Sijbekarspel werd 
in augustus 1937 weer geopend. Dat had tot gevolg 
dat de kinderen uit Sijbekarspel toen na de grote 
vakantie van drie weken naar deze school gingen. 
Het hoofd van de school werd J. van Essen afkom-
stig uit Edam. De school had twee leslokalen. In het 
ene lokaal zaten de klassen een tot en met drie met 
als onderwijzeres juffrouw De Bruck afkomstig uit 
Noord-Scharwoude en de klassen vier tot en met 
zes zaten bij meester Van Essen. 
In de eerste klas kregen we schrijflessen en reke-
nen, het vervolg op datgene waar we op de school 

O.L. School Sijbekarspel-
Benningbroek te Bergen 
juli 1939
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in Benningbroek mee waren begonnen. De juffrouw 
was heel aardig, maar we moesten wel goed leren 
hoe je de pen of het potlood moest vasthouden: 
tussen duim en wijsvinger en laten rusten op je 
middelvinger. Met je linker hand schrijven mocht 
niet. Op de juiste manier vasthouden heb ik wel 
geleerd, maar netjes schrijven kon ik niet, ik deed 
alles veel te wild. De schoolregels waren streng in 
vergelijking met de huidige tijd. Je mocht niet pra-
ten, niet achterom kijken naar degene die achter 
je zat, je moest je vinger opsteken als je iets wilde 
vragen, ook als je naar de WC moest. Maar dat laat-
ste mocht bijna nooit, want dat had je maar voor 
schooltijd moeten doen! Ik heb geen moeite gehad 
met wat we moesten leren.

Vakantiekolonie
Omdat ik een druk en zenuwachtig kind was en mijn 
gewicht in verhouding tot mijn lengte te laag was, 
kwam ik in aanmerking voor uitzending naar het va-

kantiekoloniehuis. Dit werd het Zeehuis in Bergen 
aan Zee, aan de Zeeweg tussen Bergen en Bergen 
aan Zee. We werden op 15 juli 1939 met drie jon-
gens en vier meisjes met een auto naar het kolo-
niehuis gebracht voor een periode van vier weken. 
Wanneer je na die periode niet goed was aangeko-
men dan moest je nog eens vier weken blijven. Dat 
was bij mij het geval. Het verblijf daar was wel iets 
anders dan thuis. ‘s Morgens om zeven uur opstaan, 
wassen en brood eten, daarna naar het bos wande-
len of naar het strand. Om twaalf uur warm eten 
met pap toe. Na het eten rusten op je bed tot twee 
uur en daarna weer wandelen of naar het strand. 
Om zes uur avondeten en daarna onder de douche. 
Ik was nog nooit onder de douche geweest en dit 
vond ik wel lekker. In die jaren was er in burgerwo-
ningen en boerderijen geen douche. Na het dou-
chen om acht uur naar bed. 

Na veertien dagen kwamen mijn vader en moeder 
op bezoek op de fiets uit Sijbekarspel. De dreiging 
van een mogelijke oorlog ging aan ons voorbij 
tot 15 september toen we ‘s nachts werden 
gewekt en moesten opstaan, aankleden, onze 
spullen bijeen pakken en hals over kop uit het 
Zeehuis weg moesten. Er werden Nederlandse 
soldaten ondergebracht vanwege een oproep tot 
algemene mobilisatie door de oorlogsdreiging van 

Oorde en rust tijdens het 
eten, driemaal per dag op 
dezelfde stoel, je vaste plek

Schoolfoto van Evert en Nel 
Oudt, 1939
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Het Zeehuis Bergen aan Zee Duitsland. We zijn met een auto opgehaald door 
de gebroeders Vos uit Benningbroek. Deze twee 
broers Vos zijn na de overgave van het Nederlandse 
leger gaan samenwerken met de Duitse bezetters.

Oorlogsjaren 
Brandstoffen zoals steenkool, cokes, turf en bri-
ketten werden steeds schaarser en later niet meer 
te krijgen. Briketten persten wij thuis van kran-
tenpapier, zaagsel en kolengruis of wat klei. Verder 
waren wij op hout aangewezen dat er altijd wel 
was. Mijn vader kocht bomen die bij boeren op er-
ven stonden of bij woningen van de arbeiders. Na 
het rooien werden de bomen in stukken gezaagd 
en naar huis vervoerd met een geleend paard 
en wagen van een buurman of met een handwa-
gen. Thuis werd het hout kleiner gezaagd en hier 
moest ik helpen bij het zagen met een trekzaag. 
De gezaagde stukken werden gehakt en zo ver-
kocht als kachelhout, wanneer we zelf genoeg had-
den om te stoken in de kachel of het fornuis. Door 
het gebrek aan brandstoffen werden er in het ge-
heim ‘s nachts bomen langs de wegen gerooid. De 
plaatselijke politie zag wel dat er bomen verdwe-
nen, maar liet het oogluikend toe, wetende dat het 
uit nood gebeurde. Na de winter 1944/1945 was 
er langs de Vekenweg naar de Weere geen enkele 
boom meer. Er stonden in die tijd alleen Iepen en 
die waren voor het stoken zeer gewild.

Op de bouw
Na schooltijd moest ik thuis helpen op de bouw met 
onder andere bonen uit de grond trekken en op een 
rek of schans zetten. Als ze droog waren moest ik ze 
helpen dorsen. Verder hielp ik bij het uien opzoeken, 
violenzaad plukken, gladiolen koppen op het bouw-
land aan het Snekerpad, nu Schoolstraat, aardappelen 
opzoeken na het rooien. De aardappels werden in de 
schuur gezet en over de hort gerold om de grond, 
die er nog aanzat, eraf te rommelen. Ik moest helpen 
ze door te zoeken om zo goede kwaliteit pootaard-
appelen te hebben. Deze werden dan gekeurd en de 
zakken verzegeld, daarna werden ze naar het station 
in Benningbroek gebracht om zo verder te worden 
vervoerd. Er reed toen nog iedere dag een goede-
rentrein. Na de aardappels werden er koolplanten 
geplant en moest ik de planten in de naar achter 
gestoken hand van mijn voorover gebogen vader 
leggen die met een schopje een plant in de grond 
pootte en met zijn klomp de grond aandrukte. Zo 
werden in die tijd koolplanten gezet, nu gaat alles 
met een koolplantmachine zes rijen tegelijk.
Na het dorsen van de bonen of erwten moesten ze 
worden uitgezocht, gelezen, dat gebeurde ‘s avonds 
met vader, moeder en zus Nel. Elke avond een hoe-
veelheid tot de hele oogst was doorzocht. Deze bo-
nen werden weer verkocht als zaaigoed.

In 1944 was het voor mij het laatste jaar op de 
lagere school. Daarna begon voor mij een nieuwe 
schooltijd op de ambachtschool in Hoorn.
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Juf Bakker

Lida Admiraal

In 1944 begon juf Aafke Bakker als 
onderwijzeres aan de Openbare 
Lagere school te Sijbekarspel. Ze 
was inwonend bij de familie Pieter 
Bakker (geen familie) in de pasto-
rie van Sijbekarspel. Toen de familie 
Bakker later naar de overkant ver-
huisde, is zij mee verhuisd en daar 
tot haar pensionering in 1964 blij-
ven wonen. Vanwege haar zorgzame 
en lieve karakter was ze geliefd bij 
haar leerlingen. Willy Wierda was 
één van haar leerlingen. Mede aan 
de hand van zijn aantekeningen volgen hier enkele 
herinneringen.
Willy is op 5 oktober 1942 geboren, waardoor 
hij te laat jarig was om met zijn zesde jaar naar 
school te gaan. Je moest namelijk voor 1 oktober 
zes jaar zijn. Juf Bakker werd bereid gevonden hem 
in de Pastorie les te geven, zodat hij het volgende 
schooljaar in de tweede klas kon instromen.
Het schrijven van cijfers en letters werd geoefend 
door ze over te schrijven op transparant papier. 
Juf gaf ook onderwijs in tekenen en muziek. Ze 
had hiertoe de beschikking over een grammofoon 

die ze moest opwinden en daar werden dan aller-
lei liedjes op afgespeeld, zoals De Mosselman, Drie 
kleine kleutertjes en Ik zag twee beren broodjes 
smeren. 
Een schoolreisje samen met de kinderen van de 
Openbare Lagere school in Benningbroek ging 
naar zee. Dit maakte grote indruk; veel kinderen 
hadden nog nooit de zee gezien. De reis ging per 
bus en onderweg was er limonade en iets te eten. 
Wanneer je na een hele dag weer thuis kwam, was 
alles nog zoutig, en alles zat onder het zand. Dat 
was niet erg, want je had de hele dag genoten.
Harm herinnert zich dat wanneer je goed je best 

V.l.n.r.: Froukje, Willy en 
Harm Wierda

Schoolfoto O.L. school 
Sijbekarspel 1945-1946. Juf 
Bakker staat achterste rij, 
derde van rechts. 
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had gedaan je een klein cadeautje kreeg. Dat kon 
een gummetje zijn, een klosje garen of een krijtje. 

De grote betrokkenheid van juf Bakker blijkt wel 
uit het feit dat toen de ouders van de kinderen 
Wierda 12,5 jaar getrouwd waren zij een mooi 
tafelkleedje had gekocht, die de kinderen moch-
ten geven. Tevens had zij met de kinderen een 
versje voor deze gelegenheid ingestudeerd.

Het gezin Wierda verhuisde in 1952 naar de 
Noordoostpolder. Nadien was er nog correspon-
dentie tussen Willy en juf Bakker. 

Tijdens schoolvakanties ging juf Bakker altijd terug 
naar haar geliefde geboorte eiland Ameland, waar 
ze zich na haar pensionering in 1964 definitief 
vestigde. Uit een artikel van de Dorpskrant van 
november 1976 blijkt dat zij ook na haar vertrek 
belangstelling hield voor Sijbekarspel en haar 
bewoners. Zij was de meest trouwe postabon-
nee van de Dorpskrant. Op 28 september 1976 
is Aafke Bakker op 77 jarige leeftijd in Hollum 
(Ameland) overleden. Haar grafsteen is inmid-
dels verwijderd. Uit dankbaarheid hebben de 
kinderen Wierda een lavendel plantje op haar 
graf laten zetten.

Schoolreisje naar zee, juf Bakker staat op deachterste rij, tweede van rechts.
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Een Hagenaar in een Westfriese stolpboerderij

Rens Opbroek

Ik zal zo’n jaar of vier of vijf zijn geweest toen mijn 
vader, een bewonderaar van techniek, mij op zijn 
fiets meenam naar het Haagse Schenkviaduct. Hoog 
boven het uitgebreide rangeeremplacement met 
zijn vele sporen had je een prachtig uitzicht op alle 
treinen die van en naar Den Haag Staatsspoor re-
den, zoals het station toen nog heette. Electrische 
treinen zoefden af en aan, maar het geluk was nog 
groter als er een stoomtrein passeerde. De dam-
pende locomotief liet je even in een grote witte 
stoomwolk verdwijnen als hij onder het viaduct 
doorreed. Daar zal mijn interesse voor alles wat 
trein is dus wel vandaan komen.

Met de stoomtrein
Jaren later woonde ik in Zoetermeer en wij hadden 
zelf kinderen. In 1993 las ik ergens iets over een trein 
in de Kop van Noord-Holland en mijn belangstelling 
was gewekt. Internet was er nog niet, dus na wat 
heen en weer gebel bleek dat het om een stoom-
trein ging, van Hoorn naar Medemblik en terug. Op 
mijn vraag of ik moest reserveren, per slot van reke-
ning waren wij met z’n achten, kreeg ik een nuchter 
Westfries antwoord: ‘Nee hoor, als het nodig is han-
gen we er gewoon een extra wagon aan’. Oké dus.

En zo reden wij op Bevrijdingsdag door het wijde 
land met nog niet gekopte bollenvelden en nog vol-
op bloeiende fruitbomen, kennelijk het gevolg van 
een strenge winter en een lang koud voorjaar. Het 
was een zonnige, maar schrale dag en mijn echt-

genote zat met vijf kinderen binnen, omdat ze net 
ziek waren geweest. Ikzelf stond met mijn oudste 
zoon van 8 jaar buiten en wij vergaapten ons aan al-
les wat voorbij trok. Toen ik tien was had ik ooit een 
week gelogeerd bij een oom die toen in Medemblik 
woonde, maar de herinnering daaraan was compleet 
vervaagd. Na een tocht door Hoorn reed de trein 
verder. Langs dorpjes waar zo te zien iedereen de 
tijd had, langs mooie villa‘s, maar ook langs die typi-
sche boerderijen met hun piramidevormige daken. 
Wat een mooie omgeving en wat een rust. Maar ook 
wel heel ver van de randstad en van Zoetermeer 
met zijn scholen, verenigingen en allerlei sociale con-
tacten. Aan de andere kant ..… Wij hadden daar een 
prachtige twee-onder-een-kap, met een garage en 
een voor randstedelijke begrippen grote tuin, bijna 
grenzend aan een natuurgebied. Maar met zijn ach-
ten zou het later toch wel passen en meten worden 
als de kinderen op de middelbare school zouden zit-
ten en allemaal huiswerk moesten doen. Zo stond ik 
daar, mijmerend, op het treinbalkon in de wind.

Op Het Broek
Op zeker moment stopte de trein weer, bij een 
overweg, in the-middle-of-nowhere. De conduc-
teur in zijn traditionele pak sprong eraf, blies op 
zijn fluit en hield het verkeer tegen dat er niet was 
en de trein zette zich weer in beweging. Weer langs 
zo’n stolpboerderij, helemaal in het groen en aan 
het water. Ik moest onmiddellijk denken aan wat 
mijn vader mij ooit vertelde na zijn stamboom on-
derzoek. Op Het Broek, dat was onze achternaam 
ruim drie eeuwen geleden. Afkomstig van een here-
boerderij die ergens op een verhoging lag, omgeven 
door water: een Broek. En dan denk je bij jezelf: 
‘Het zal toch niet …..’?

We reden er langs, de trein maakte flink vaart en de 
boerderij verdween uit het zicht. Tegen mijn zoon 
merkte ik op dat dit in ieder geval iets zou zijn 
dat groot genoeg was om er allemaal in te passen. 
Hij knikte en zei dat er een bord in de tuin stond 
met ‘Te Koop’. Ik was zo in gedachten verzonken 
geweest dat ik dat niet eens had opgemerkt. Dus 
vroeg ik hem of er een telefoonnummer of een 
naam van een makelaar op stond. Maar het ging al-
lemaal zo vlug, dat had hij ook niet gezien. Daarom 

Oosterstraat 7
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namen we aan dat het van een boer was, die aard-
appels te koop had, of misschien wel jonge konijnen.
In Medemblik vertelde ik het aan de anderen en 
toen we na de stop weer terugreden stond ieder-
een op de uitkijk. Na vele boerderijen kwam er een 
lang stuk, dat wist ik nog wel. En ja hoor, daar in 
de verte doemde de stolpboerderij op, met inder-
daad een Te Koop bord van een makelaar in de tuin. 
Mijn vrouw smolt onmiddellijk voor de plek en de 
muur met kleine gele steentjes, geeltjes heten die. 
Natuurlijk was ik ook bijster geïnteresseerd, maar 
van een kilometer afstand kon zelfs een leek zien 
hoe verschrikkelijk verwaarloosd het was. Een paar 
gebarsten ruiten, geen verf meer op de gevelbe-
timmering en op de kozijnen, en ook nog een paar 
scheve muren. Dat gevoegd bij een onkruidparadijs 
waar het kasteel van Doornroosje een aangelegde 
tuin bij was. Het leek wel onbewoond. Zouden we 
dit wel moeten willen?

Achterstallig onderhoud
In Hoorn aangekomen besloten we de auto te pak-
ken en op goed geluk terug te rijden. We vonden 
het heel snel, in een plaatsje dat Benningbroek 
bleek te heten; nog nooit van gehoord. Inderdaad, 
het was groot, het lag idyllisch, maar wat een ach-
terstallig onderhoud, en nergens dubbelglas. Iemand 
op de fiets stopte en vertelde dat er een oude 
dame woonde, in haar eentje. We noteerden het 
telefoonnummer en de naam van de makelaar en 
reden naar huis, naar Zoetermeer. In de auto was 
het buitengewoon stil. 

De daaropvolgende nacht sliepen we niet zo goed. 
Na een paar dagen besloten we de makelaar te bel-
len om er met hem nog eens langs te gaan. Hij stuur-
de alvast wat informatie op. Voor de prijs van een 
tussenwoning in de Randstad kon je daar in de buurt 
van Hoorn een klein kasteel kopen leek het wel.

Een week later waren we weer in Benningbroek. We 
konden de boerderij nu ook van binnen bekijken. 
Allemensen, wat was het groot. De eerste verdie-
ping was een enorme open ruimte, met uitzicht op 
het rieten dak, maar men had er een pakhuis van 
gemaakt met allerlei rommel. Vooropgesteld dat je 
die ook bewoonbaar zou kunnen maken dan had 

ieder kind, hetzij beneden, 
hetzij boven, met gemak 
een eigen kamer. Maar ja, 
wat was het uitgewoond 
en niks isolatie. De meeste 
kozijnen waren verrot en 
hier en daar keek je tussen 
het glas en het hout naar 
buiten. Ik informeerde 
voorzichtig naar het gas-
verbruik, maar de make-
laar draaide zijn gezicht 
weg en wilde daar niet 
over praten. Toen ik aan-
hield hoorde ik iets over 
een verbruik waarmee je 
in Zoetermeer een halve 
straat zou kunnen verwarmen. Maar de ketel was 
ruim twintig jaar oud en er moest veel worden ge-
isoleerd en dan zou het allemaal wel meevallen. En 
o ja, op zolder zat houtworm in de balken van het 
vierkant en er moest ook een schoorbalk worden 
vervangen. De plaatselijke aannemer had daar al een 
offerte voor gemaakt.

Wat een pand
Wij dachten er een paar weken over na. Toen be-
sloot ik een bouwkundige van de Vereniging Eigen 
Huis een inspectie te laten doen. Samen zijn we zo-
wat een halve dag bezig geweest en hij kwijlde er 
bijna van. ‘Wat een pand’ zei hij keer op keer, ‘mis-
schien moet ik het zelf kopen’.
Uit zijn eindrapportage bleek dat er weliswaar veel 
moest gebeuren, maar dat het constructief een goed 
pand was. Alles laten doen was financieel onhaalbaar, 
maar als je nog jong bent heb je ambitie en als je het 
dan ook nog leuk vindt om een paar jaar je handen 
uit de mouwen te steken moet het lukken. ‘Maar pas 
op’, zei hij, ‘je bezorgt jezelf wel een hobby voor de 
rest van je leven’. Ik dacht weer aan mijn vader die 
een mooie uitdrukking had: ‘kanniet is dood en kan-
wel die leeft nog’. Dat kwam van mijn opa.

En zo kochten wij het huis, lieten door de aanne-
mer een aantal noodzakelijke dingen doen en waren 
vastbesloten er zelf een droomhuis van te maken. Er 
werd gesloopt, gemetseld, gestucadoord, getegeld en 

De dars tijdens de 
verbouwing
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getimmerd. Er kwam een nieuwe CV en leidingen 
werden omgelegd, want het leek op zolder wel spa-
ghetti. Op zeker moment kwam de loodgieter ont-
daan de keuken in en zei dat hij door het plafond was 
gestapt en naar beneden was gevallen. In die kamer 
lag op dat moment onze jongste van twee te slapen. 
De loodgieter was in het voeteneind terecht geko-
men, terwijl onze zoon in het hoofdeind lag. Er was 
dus ook een engel in het huis. Alleen liet die verstek 
gaan toen ons huwelijk geen stand hield.
Jaren van stilstand volgden.
Samen met mijn huidige echtgenote is later de draad 
weer opgepakt. We hebben gewerkt als paarden. Het 
grote werk hebben we laten doen, sjouwen met een 
stalen I-balk van 260 kg bijvoorbeeld is niet ieder-
een gegeven zullen we maar zeggen. Maar we zijn sa-
men twee jaar lang, naast onze fulltime banen iedere 
avond verwoed bezig geweest met het afwerken. Van 
binnen is weliswaar veel vernieuwd, maar de oor-
spronkelijke stijl hebben we behouden. De dikke ei-
kenhouten vierkantspalen staan gewoon in het zicht 
in de kamers en laten een eerlijke constructie zien. 
Een ode aan hoe men vroeger bouwde.

Heel oud
Hoe oud is de boerderij eigenlijk? Dat is een goede 
vraag. Er was al sprake van een woning toen op ge-
zag van Napoleon het kadaster in Nederland werd 
ingevoerd. Dat was in 1811. Maar onze aannemer 

keek peinzend naar de houtverbindingen op zolder. 
Uit zijn leerboeken van vroeger diepte hij op dat 
zoiets rond 1630 werd gebruikt. En het kerkje en 
het cafe zijn van rond 1550. Dus wie weet.
Onze stolpboerderij is ook de kleinste uit de buurt. 
Als je vroeger twee koeien had, stelde je al echt iets 
voor. Maar voor twee koeien heb je ’s winters niet 
zoveel hooi nodig, dus kon de zoldergrootte be-
perkt blijven. Toen in later tijden de veestapel groei-
de, moest er ook meer hooi worden opgeslagen op 
zolder. Dan maak je gewoon de stolp hoger, want 
dan kan er meer in. Hoe kleiner hoe ouder dus.

De Hagenaar geniet, samen met zijn vrouw die 
ook uit Den Haag komt (toeval?) dagelijks van de 
mooie stolpboerderij, prachtig gelegen en met een 
grote tuin vol hoogstam fruitbomen van oude ras-
sen, van het uitzicht achter in de tuin over het 
wijde Westfriese land, van de contacten met de 
Westfriese mensen.
En als de stoomtrein met Bello voorop luid puffend 
en blazend langsrijdt, gaan zijn gedachten terug ......

Uitzicht op het spoorLuchtfoto van de boerderij 
en achtertuin
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Zo was het, zo is het

Oosterstraat 68 Benningbroek (boven) 1930, onder (2016) en rechts het voormalige pand
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Arie de Boer 

Ook in onze dorpen Sijbekarspel en Benningbroek 
was verzet tegen de Duitse bezetting. Ik denk 
dan vooral aan Klaas Koeman, Frans Feld en Arie 
Broers. Zij hadden het lef in het echte verzet te 
gaan. Zo herinner ik mij die tijd nog goed, want er 
gebeurden soms vreemde voorvallen. Als jongens 
gingen wij vaak slootje springen in de omgeving. 
Op een dag ging ik met broer Dirk en Siem Kos 
de weilanden in. Bij toeval vonden wij op nog geen 
honderd meter achter ons huis een parachute die 
als een prop was vast getrapt in een walkant bij 
boer en buurman Klaas Helder. Toen wij deze prop 
uit elkaar gingen halen verscheen boerenknecht Jan 
Machtel, vrijgezel en wonende in de Molenbuurt, en 
nam het van ons af. Thuis gekomen gingen we vra-
gen aan vader wie met deze parachute was neer-
gekomen. We kregen te horen dat het om een ge-
heime agent ging uit Engeland om de ondergrondse 
te helpen. Het hoe en wat over de ondergrondse 
en wie daarbij betrokken waren kregen we niet te 
horen, het woord verzet kenden we niet. Later tij-
dens de bevrijdingsfeesten hing de parachute in een 
boom naast de boerderij van Helder.

Zender
Het moet een paar dagen later geweest zijn dat 
we bij buurman Koeman tussen de fruitbomen een 
gespannen draad zagen met aan het uiteinde witte 
isolatoren. Weer thuis gekomen vertelden we wat 
we hadden gezien, de volgende dag was de lijn ver-
dwenen.
Onze buurman Klaas Koeman was timmerman/aan-
nemer en had twee zoons, Klaas en Meindert, en 
een dochter Duw. Zij studeerden alle drie, wat heel 
wat was in die tijd. Klaas en Meindert moesten on-
derduiken, maar Duw was thuis en omdat zij Engels 
kon, kwam dat goed van pas. Die geheime agent 
had namelijk zendapparatuur gebracht en dat werd 
op zolder geïnstalleerd. En Klaas Koeman was dan 
wel timmerman, maar hij had ook kennis van elek-
trische apparatuur, al was dat in die tijd eenvoudig 
natuurlijk. Ik weet nog goed dat op een avond een 
voor ons heel aparte auto langzaam voorbij reed, 
nooit eerder gezien. De auto had een lang gebogen 
antenne van achter naar voor. Wij meteen aan va-

der vragen wat dat was. Hij vertelde dat er niet naar 
radio Oranje geluisterd mocht worden en dat men 
alle radio’s had moeten inleveren bij het gemeente-
huis. Bij de buren liep het goed af.
De zend- en ontvangsttijden waren gecodeerd. Ja, als 
jonge jongens werden wij met onze vragen regelma-
tig met een kluitje in het riet gestuurd. Zo ook op een 
namiddag in februari 1945 toen er langzaam rijdend 
een ziekenauto voorbij kwam en stopte bij buurman 
Koeman. Mij werd verteld dat buurvrouw geope-
reerd moest worden aan de blindedarm. Nou dat 
was weer een leugentje om bestwil, het was namelijk 
niet de buurvrouw maar de joodse mevrouw Anna 
Cardozo-Gompers, die bij de fam. Arie Broers en de 
fam. Jan Broers in Benningbroek was ondergedoken. 
Toen ze uit het ziekenhuis kwam, werd ze vervolgens 
verzorgd door de Zusters Urselinen in Spanbroek. 
Deze zusters of nonnen werkten in de verpleging of 
gaven les op de huishoudschool in Spanbroek. 

Gereedschapskist
Na de oorlog is Klaas Koeman gestopt met zijn tim-
merbedrijf en is gaan werken bij de domeinen als 
bouwkundig opzichter bij de wederopbouw van de 
Wieringermeer. Alles was hier verwoest, nadat de 
Duitsers op 17 april 1945 de polder onder water 
zetten. In 1963 ging buurman naar het bejaarden-
huis en verkocht zijn huis aan Meindert Otter. Bij 
het opruimen van zijn werkplaats gaf hij mij de ge-
reedschapskist die hij altijd mee had genomen op 
klus. In die kist zaten ondermeer oude schaven, 
beitels, smeerijzeren spijkers en lijkkistversieringen. 
Lijkkisten werden vroeger door de timmerman ge-
maakt en bij de aflevering mocht hij tevens helpen 
met het in de kist leggen van de overledene. Maar 
in die gereedschapskist lag ook een koperen hang-
slot. Klaas Koeman vertelde mij dat dit het originele 
hangslot was van de gemeentelijk archiefkast tijdens 
de oorlog. Hij had precies hetzelfde hangslot met 
een reservesleutel op de kop weten te tikken. De 
N.S.B. burgemeester droeg de tweede sleutel altijd 
aan zijn sleutelbos en die moest worden omgeruild. 
Die kans kwam na ongeveer drie weken toen de 
burgemeester even weg was en de sleutelbos op 
het bureau liet liggen. Het verzet kon nu bij het per-
soonsregister komen en persoonsgegevens eruit 
verwijderen. Ook lagen er valse persoonsbewijzen 

Verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog
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in. Arie Broers, toen wethouder, zorgde ervoor dat 
de Joodse familie Cardozo nieuwe persoonsbewij-
zen kreeg met de namen Willem en Anna Bakker. 
Buurman Koeman vertelde mij na de oorlog ook 
over het contact met Engeland door middel van 
die zender. Ze wisten daar heel goed wat er ge-
beurde hier in West-Friesland. Hij liet mij zien waar 
de zender verstopt was op de zolder en hoe de 
ontvangstdraad gespannen was langs de vloer van 
die zolder. Ook de aanwezige onderduikers konden 
zich bij dreigend onraad op de zolder verstoppen. 
Via een losse trap kon je naar de zolder, vervolgens 
werd deze trap naar boven opgehaald. 

De buurmannen 
Frans Feld was ook een man in het actieve verzet. 
Hij woonde in het huis waar nu zijn dochter Ellie 
in woont, Dr. de Vriesstraat 27. Arie Broers was zijn 
buurman, nu Dr. de Vriesstraat 23, en beiden had-
den kassen en een fruittuin. Frans Feld heeft heel wat 
meegemaakt, daarover hoorde ik toen ik hier later 
vijf jaar lang werkte. Toen de oorlog begon was hij in 
militaire dienst en heeft twee dagen bij de Grebbe-
berglinie gevochten tegen de Duitse overmacht. Aan 
beide kanten zijn er veel soldaten gesneuveld. 
Op beide bedrijven heeft zich tijdens de oorlog veel 
afgespeeld wat betreft wapenberging en onderdui-
kers. De fruittuinen grensden aan elkaar. Onderdui-
kers konden zich verstoppen in de tuinen, kassen, 
kelders en huizen. Bij familie Feld waren onder-
meer het joodse echtpaar Bé en Riek Kooker uit 
Amsterdam. Bé was diamantair en Rika verpleeg-
kundige. Na de oorlog kwamen zij nog vele keren 
langs, het waren gezellige mensen. Ook mannen die 
te werk gesteld werden in Duitsland en stakende 
personeelsleden van de spoorwegen konden hier 
onderdak vinden. 
Ook hebben Frans en Arie het distributiekantoor in 
Wognum overvallen. Hier werden voedselbonnen 
verstrekt, maar de onderduikers kwamen hiervoor 
niet in aanmerking. De overval vond plaats tussen 
12.00 uur en 13.00 uur. Op dat moment was politie-
man Van der Berg, die toezicht had op een goed ver-
loop, naar huis voor zijn middagmaaltijd. Hij woonde 
zo’n honderd meter ervan af naast het oude ge-
meentehuis van Wognum. Het afgiftekantoor was 
aan de overkant van waar nu de apotheek en de ro-

tonde is. Onder dwang van een revolver eisten Frans 
en Arie de voedselbonnen op. De ambtenaar protes-
teerde echter totdat hij het wapen op zich gericht 
zag. Ze mochten alle bonnen meenemen. Politie Van 
der Berg werd daarna ondervraagd door de S.D. (Si-
cherheitsdienst) op het kantoor aan het Grote Oost 
te Hoorn. Men kon geen bewijs voor een complot 
ontdekken, maar hij mocht voortaan zijn post niet 
meer verlaten tijdens het uitdelen van de voedsel-
bonnen. Voor de overvallers kwam er gelukkig geen 
vervolg. Frans Feld vertelde mij dat hij deze bewuste 
ambtenaar later nog regelmatig tegenkwam. Het had 
heel anders kunnen lopen. 

Wapens
Frans Feld deed ook veel aan wapentransport. Wa-
pens die werden gedropt uit vliegtuigen en bestemd 
waren voor het verzet in geheel Noord-Holland. 
Het droppingsveld lag aan de Grote Zomerdijk 
achter de boerderij van Schipper, genaamd Mandril. 

Samen met nog iemand van Benningbroek, de naam 
weet ik niet meer, en een geleend paard met een 
driewielkar werd de wagen volgeladen met sten-
guns, munitie en handgranaten. De wapens werden 
afgedekt met turven, die daar in de 
omgeving gestoken waren. Vervol-
gens ging men op weg naar Ben-
ningbroek via de Grote Zomer-
dijk, ‘t War, Wadway, de Tramweg, 
de Provinciale weg (nu A.C. de 
Graafweg) en Nieuweweg. Eens 
verschenen bij de Tramweg plotse-
ling twee landwachters op de fiets, 

25



geweer losjes over de schouder. Frans herkende 
direct een van hen, Balk uit de Bangert. Ze kregen 
de schrik van hun leven, dit kon geen toeval zijn er 
moest sprake zijn van verraad. Maar de landwach-
ters fietsten gewoon door zonder te controleren. 
Maar toch zat de angst voor een eventuele val rich-
ting eindbestemming er goed in. Het laatste stuk in 
Benningbroek naar zijn huis reed Frans Feld alleen 
zonder te weten wat nog komen zou. Ongeveer op 
vijftig meter afstand van het toegangspad gelegen 
naast het notarishuis zette hij het paard vast aan 
een langs de weg staande boom. Thuis werd ieder-
een gewaarschuwd en op afstand werd er gekeken 
wat er ging gebeuren. Er gebeurde niets. Snel werd 
de lading van de kar gelost in de schuur en afgedekt 
met allerlei rommel dat ze konden vinden. Paard 
en wagen werden verscholen in de fruittuin. Pas de 
volgende dag bracht hij paard en wagen bij de boer 
terug. Die reageerde ongerust en boos, omdat hij 
had gevreesd dat de Duitsers alles in beslag had-
den genomen. Diezelfde dag hebben ze de wapens 
opgeborgen in de grote kelder in de grond. Deze 
kelder was overgebleven van de vorige notariswo-
ning en kantoor. De kelder en schuur waren hier-
van overgebleven. Deze schuur was het vroegere 
notariskantoor met daar achter een plaats voor de 
koets en het paard.  

Huisnummers
Tijdens de oorlogsjaren werd ik eens wakker van 
een vreselijk grote dreun. Toen ik daarna het raam 
uitkeek zag ik Frans Feld en Jan Kistemaker het erf 
aflopen. Ze waren die nacht door het dorp gelopen 
en sloegen met een grote moker de huisnummers 
aan gort. In die tijd had iedereen een geëmailleerd 
huisnummer. Jan Kistemaker als metselaar had mo-

kers ter beschikking gesteld. Bij burgemeester Kun-
nen gaf Jan Kistemaker een extra harde dreun met 
de moker, wat tot gevolg had dat tevens het raam 
boven de deur aan diggelen viel. De volgende dag 
was dat het gesprek in het dorp.

Familie Broers
Over Arie Broers is al veel bekend. Hij had contac-
ten door heel West-Friesland tot aan Schagen toe 
waar een verzetskrant werd gedrukt. Deze krant 
werd uitgetypt door mevrouw Anna Cardozo-
Gompers, die de kunst van het typen verstond. 
Deze drukkerij moest eens per direct sluiten na 
een waarschuwing van Frans Feld voor een dreigen-
de inval. Waarschijnlijk had de N.S.B. burgemeester 
Buitenhuis van Schagen er lucht van gekregen dat 
er een drukkerij was van het verzet. *Arie Broers 
en z’n vrouw Anna Catharina Broers-de Boer kre-
gen in 2011 postuum een hoge onderscheiding van 
Israel, namelijk een yad vashem onderscheiding 
met medaille, als blijk van waardering voor moe-
dige mensen in verzet, voor de onderduikhulp aan 
joodse mensen.

Ook z’n broer Jan Broers (postuum) en z’n vrouw 
Maria Olga Broers-Commandeur kregen eveneens 
in 2011 de Yad Vashem onderscheiding en medaille.
Dit alles gebeurde hier in het dorp.
* Bron Uitgeverij peter Sasburg.

Frans Feld

Arie Broers
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Openbare lagere school Sijbekarspel 1964

Foto ter ere van het afscheid 
van Juf Bakker

Klassefoto O.L. School Sijbekarspel, schooljaar 1963/1964
Voorste rij: (1)Peter Kool, (2) Klaas Posch, (3) Nelly Kool, (4) Joke Stapel, (5) Sonja Brouwer, (6) Marlinda de Boer, (7) ?, (8) Lida Peper, (9) Adri 
Wijtman, (10) Guus Beets. Tweede rij: (11) Klaas-Jan Kool, (12) Gusta de Boer, (13) Annet de Boer, (14) Kees Beets, (15) Marjan Oudt, (16) Jan 
Hiemstra, (17) Bert Rentenaar, (18) Conny van Veen, (19) ?, (20) Arie Kuin, (21) Piet Wim Otter, (22) Ruud Visser. Achterste rij: 23) Aafke Kool, (24) 
Aris Kool, (25) ?, (26) Anja van de Velde?, (27) Rina Wit, (28) ?, (29) Jaap Kuin, (30) Nollens, (31) Alma Irgolitsch (voorheen Koelemey), (32) Diny 
Hogestijn (achter), (33) Jan Kuin, (34) Bert Wit, (35) Juffrouw A. Bakker, (36) ? (37) Nollens, (38) Frans Helder, (39) Jan Hogestijn. Erachter: (40) 
Juffrouw A.W. van Roon-Meyer, (41) Meester M. Van Roon.
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Stoute mannen

Derk Mekkering

Afgelopen zomer, fietsend door het verkavelde 
landschap van West-Friesland met zijn vele nieuwe 
wegen en fietspaden, gingen mijn gedachten terug 
naar mijn jeugdjaren aan het Noordeinde van Sijbe-
karspel. Er was toen nog geen sprake van grote ruil-
verkavelingen die decennia later iedere verhoging in 
het Westfriese bolletjeslandschap zouden pletten. 

Echter, in een van die zomers aan het eind van de ja-
ren veertig van de vorige eeuw, ik was denk ik 5, mis-
schien 6 jaar, sloeg vlakbij bij ons huis die egalisering 
al toe. Op een groot stuk land achter ons huis werd 
een spoorrailsysteem aangelegd met daarop ijzeren 
kiepkarren. Grote(re) werktuigen waren blijkbaar 
niet beschikbaar. Mankracht wel, want ieder werkdag 
stopten een of twee vrachtauto’s voor de boerderij 
naast ons waaruit een aantal mannen tevoorschijn 
kwam en vervolgens naar het stuk land achter ons 
huis liepen. Op dat stuk land werden door hen de 
hoogste delen afgegraven en met die grond de kiep-

karren gevuld. Vervolgens werd die kiepkarren door 
de mannen met handkracht verplaatst naar de laag-
gelegen gedeelten en leeg gekiept. 

‘s Zondags lag het werk stil. Ik ging dan met mijn 
vader het land in om naar de vorderingen te kijken. 
Vorstelijk gezeten in zo’n kiepwagen werd ik door 
mijn vader een stuk over de rails voortgeduwd. 
Ik vond het wel vreemd dat er ook mannen bij wa-
ren die niet werkten, maar een geweer droegen. 
Op mijn vraag naar het waarom antwoordde mijn 
vader dat de werkende mannen bewaakt werden, 
want het waren, zo zei hij, ‘stoute mannen’. Dat was 
voor mij toen een afdoende verklaring. 

Pas vele jaren later ontdekte ik dat die ‘stoute man-
nen’, gedurende de uren dat ze niet werkten, hun 
tijd doorbrachten in ‘de Krententuin’. De (nu voor-
malige) gevangenis op het Oostereiland in Hoorn 
omdat, laten we zeggen, ze zich in de jaren 1940/45 
niet zo vaderlandslievend hadden gedragen.

Bij ons thuis hebben er ook foute mannen gewerkt.
Ik heb ook die bewakers gezien. Ze werden met vrachtwagens gebracht.
Met de middag werden er wasteilen met halve broden in de koolschuur gezet klaargemaakt door m,n 
moeder, maar ik denk niet dat we die zelf moesten kopen.
Geen boter geen beleg, ze deed weleens stiekum een potje jam in de teilen. In mijn herinnering waren 
het toch wel denk dertig mannen. In die middagpauze gingen wij dan stiekum in de boet kijken.
Aan mijn vader vroegen zij dan, baas een sjekkie?
Ook heeft er een bewaker een keer geschoten.
Volgens mij deden zij drainagewerk.
Er was een man bij die hele mooie tekeningen voor ons maakte.
Dit kwam bij mij boven drijven, ik had er nooit meer aangedacht.

Met vriendelijk groet, 
Annie Vlaar-Oudeman
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Er bestond een boerderij Het Kerspel

Gré Mantel-Visser

De boerderij Het Kerspel was gelegen aan de 
Dorpsstraat nabij het Sneekerpad, oftewel in de 
Molenbuurt. Heden ten dage zal bijna niemand 
meer weten dat daar nog een boerderij heeft ge-
staan. Met het kadasterkaartje van mijn grootvader, 
dat bewaard is gebleven, kan men zich er nog wel 
een voorstelling van maken.

In 1912 was Pieter Wijnker de gebruiker van de 
boerderij Het Kerspel met bouw- en weiland. Het 
eigendom was op dat moment in handen van de 
erfgenamen van Jacob Kool (1830-1910), emeritus 
predikant te Amsterdam en zijn vrouw Charlotte 
Sophia Hütschler (1836-1906). De vijf kinderen als 
erfgenamen wilden de boerderij met ruim 27 hec-
tare land verkopen. Er vond een openbare verko-
ping plaats in de Vergulde Vos op 23 oktober 1912 
door notaris C.P. Donker uit Hoorn. Een openbare 
verkoping werd bekend gemaakt door de notaris 
via advertenties in de krant ruim van te voren en 
verder via aanplakbiljetten op een aanplakbord of 
achter een raam van bijvoorbeeld een café.

Op zo’n verkoping kwamen meestal veel mensen 
af, niet alleen potentiële kopers, maar ook ‘strijk-
geldhaalders’ en belangstellenden. Een afschrift van 
wat er in de verkoop was kon bij de notaris worden 
verkregen.
Er werd geopend met de gedane aankondiging en 
vervolgens werden de voorwaarden van rechten en 
verplichtingen voorgelezen betreffende een paar be-
langrijke percelen namelijk nummer vier en vijf: ‘Als 

die worden toegewezen aan verschillende kopers, die 
geen eigenaar zijn van belendende percelen en dien-
tengevolge zichzelf geen uitweg kunnen verschaffen, 
wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van weg 
uit te oefenen langs een pad hetwelk steeds groen 
moet blijven naar en van het Sneekerpad ten laste van 
perceel vier en ten behoeve van perceel vijf. De kos-
ten van onderhoud van den dam toegang gevende van 
het Sneekerpad tot perceel vier zijn voor rekening 
van de eigenaar van perceel vier, evenzo geldt het-
zelfde voor perceel vijf’. Daarna ging men over tot de 
verkoop van de in de gemeente Sijbekarspel liggende 
onroerende goederen van de kapitale boerenplaats 
genaamd Het Kerspel. De uitslag, gepubliceerd in de 
Nieuwe Courant, was als volgt: ‘Huis, boomgaard en 
weiland groot 53.500 hectare is gekocht door J.W. 
Spruit te Lutjebroek voor ƒ15.595,00 en weiland 
groot 60.660 hectare met als koper G. Bossen, ge-
meentesecretaris in Benningbroek, voor ƒ15.528,96 
en weiland groot 29.500 hectare met als koper mr. 
Donker voor ƒ5.920,00. Vier percelen weiland aan de 
Wijzend samen 94.150 
hectare waarvan de ko-
pers zijn gebroeders Vee-
ken te Spanbroek voor 
ƒ13.001,00’. 
Zo werd de Lutjebroe-
ker koopman Jacobus 
Werenfridus Spruit 
(1877-1954) eigenaar 
van de boerderij Het 
Kerspel met bouw- en 
weiland. Hij kwam met 
zijn vrouw Elisabeth van 
Straten (1879-1974) en 
hun negen kinderen van 
Lutjebroek naar Sijbe-
karspel. Hier werden 
nog twee kinderen ge-
boren, in 1914 en 1915.

Brand in de boerderij
Een jaar na de aankoop, 
op 13 oktober 1913, 
sloeg het noodlot toe 
met een ernstige brand 
in de boerderij. De di-

Een gedeelte van het 
kadasterkaartje

Aankondiging van de 
openbare verkoping
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verse kranten schreven hierover. Zo kon men lezen 
in de Schager Courant op 14 oktober 1913 dat in 
Sijbekarspel op zaterdagmiddag de boerenbehuizing 
bewoond door den heer A. Spruit tot den grond toe 
afbrandde. Met moeite werden de kinderen gered. 
Alles kwam in de vlammen om behalve een twintig-
tal varkens. Oorzaak van de brand onbekend. Verze-
kering dekt gedeeltelijk de schade. 
De Enkhuizer Courant van dinsdag 14 oktober be-
schreef het als volgt: ‘Sijbekarspel. Heden middag 
brandde tot den grond af de Boerenwoning Het 
Kerspel alhier, eigenaar en bewoner J.W. Spruit. 
Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade’.
De Hoornsche Courant van dinsdag 14 oktober 
1913 schreef: ‘Benningbroek. Zaterdagmiddag om 
vier uur brak een grote brand uit in de boerderij 
bewoond door J. v.d. Spruit. In tijd van een uur was 
de gehele boerderij afgebrand. Het gebouw was 
goed verzekerd’. 
Tenslotte in De Nieuwe Courant van woensdag 22 
oktober 1913 stond onder het Plaatselijk Nieuws: ‘Sij-
bekarspel. Alhier brandde tot de grond af de Boeren-
woning Het Kerspel, eigenaar en bewoner J. v.d. Spruit. 
Oorzaak onbekend. Verzekering dekt de schade’.
Verslaggevers brachten het verschillend over. Wel is 
het interessant om te zien welke details ze belang-
rijk vonden. Het was een ramp voor het grote gezin. 
Tevens was dat het einde van de kapitale boerderij 
met name genoemd Het Kerspel. Deze naam be-

tekent parochie, ook wel kerkgemeenschap. Alleen 
archiefonderzoek heeft deze boerderij nog weer 
eens in herinnering kunnen brengen. De boerderij 
is niet vervangen door nieuwbouw en de naam ging 
verloren. Het land was later van Cor Wijdenes, die 
woonde op de boerderij ‘Welgelegen’ S141, heden 
Westerstraat 93, naast het vroegere raadhuis. Op 
het ontstane lege terrein werden bij feestelijkheden 
de volksspelen gehouden. Halverwege de vorige 
eeuw werd de boerderij, die nog op de hoek van 
het Sneekerpad stond, gesloopt en kwamen er op 
beide terreinen gemeentewoningen.

Noodlot
Het gezin Spruit kon na de brand gelukkig terecht 
in het huis van buur Aartman. Het was echter voor 
hen moeilijk om het hoofd boven water te houden. 
Alsof dit alles nog niet genoeg was, is in de Enkhui-
zer Courant van een half jaar later, 11 april 1914, 
te lezen over het faillissement van J.W. Spruit. Het 
noodlot achterhaalde het gezin. 
Financiële steun van de kerk in de Weere en van 
de gemeente zal ongetwijfeld welkom zijn geweest. 
Om er weer wat bovenop te komen kon er door 
bemiddeling van de kerk en de gemeente een be-
drijfje worden overgenomen om met karnemelk 
te gaan venten in Spanbroek. Dat kon tegen een 
renteloos voorschot en een jaarlijkse aflossing. Een 
melkboer had vroeger losse melk en karnemelk om 
uit te venten. Er kon gezorgd worden voor een ket 
en kar met vaten. In 1915 verhuisde het gezin Spruit 
naar een huis in Spanbroek. Lang bleef het gezin 
daar niet, want in 1916 volgen we hem als venter in 
Nibbixwoud en vanaf 1923 in Hoorn als caféhouder 
aan de Geldelozeweg. Ook hier zat het niet altijd 
mee. Zo was het een trieste zaak dat ze hun zoontje 
op 11 jarige leeftijd moesten verliezen.

Tijdens zijn verblijf hier in de omgeving oefende 
Spruit verschillende beroepen uit: bij zijn trouwen 
gaf hij als beroep bakker op, vervolgens was hij 
koopman, landman, venter en als laatste dus her-
bergier in Hoorn. Dit bracht mee dat er ook ver-
schillende keren moest worden verhuisd. In 1925 
ging Spruit met zijn gezin weer verhuizen. Nu naar 
Hoensbroek in Limburg. In West-Friesland heeft hij 
een veelbewogen leven gehad en hopelijk was dit 
een weg naar een betere toekomst. 

Aankondiging 
opening van 
het café
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Fraude in Sijbekarspel

Louis de Boer

Inleiding
In het archief van de gemeente Sijbekarspel be-
vindt zich een dossier genaamd: ‘Stukken over de 
wanorde in de kas van de Gemeente Ontvanger 
D. Jongert in 1892’. Het dossier bevat een aantal 
door burgemeester en wethouders opgemaakte 
processen verbaal, correspondentie met het Pro-
vinciaal Bestuur van Noord-Holland en de Arron-
dissementsrechtbank te Alkmaar. 

De wanorde komt aan het licht op 15 maart 1892. 
´s Ochtends om half elf gaat de nieuwe burgemees-
ter mr. C.P. Donker met een van beide wethouders 
naar het kantoor van de gemeenteontvanger, Dirk 
Jongert senior, wonende te Benningbroek. B. en W. 
willen een kascontrole uitvoeren over het dienst-
jaar 1891. Deze controle verliep niet naar behoren. 
Veel en lang aandringen bij de gemeenteontvanger 
om inzicht te geven gaf geen bevredigende ant-
woorden. 
De Arrondissementsrechtbank in Alkmaar ging zich 
met de zaak bemoeien, omdat er het vermoeden 
bestond dat er diefstal was gepleegd . 
Omdat de gemeenterekening over het jaar 1891 
goedkeuring van het Provinciaal Bestuur behoefde, 
werd er door het bestuur van de provincie bij de 
gemeente op aangedrongen om alle bescheiden toe 
te zenden. 

Burgemeester Klaas Winkel
Er zijn meerdere leden van de familie Winkel bur-
gemeester van Sijbekarspel geweest. Drie burge-

meesters Winkel hadden de voornaam Klaas. Op 
11 november 1891 sterft de derde burgemeester 
Klaas Winkel (geboren 15 oktober 1821). Hij was 
burgemeester van 16 september 1872 tot 11 no-
vember 1891. Klaas was een zoon van Klaas Winkel 
(1794 – 1831). Ook de vader was burgemeester 
van Sijbekarspel geweest. 
In Sijbekarspel was de burgemeester tevens de se-
cretaris van de gemeente. Dit was op het platteland 
zeer gebruikelijk.

Klaas Winkel was burgemeester in de periode dat 
Dirk Jongert gemeenteontvanger was. De gemeen-
teontvanger moest, ingevolge het rijksvoorschrift 
van 29 juni 1851, voor het uitoefenen van zijn ta-
ken een ‘borgtocht’ afgeven ten behoeve van de ge-
meente. Op 9 augustus 1885 heeft Dirk Jongert bij 
notaris C.P. Donker te Benningbroek de borgtocht 
laten passeren.
Deze borgtocht hield het volgende in: 
Een storting van ƒ 1000,00 en een storting van  
ƒ 500,00 als zekerstelling voor de gemeente, in de 
vorm van een obligatie van het Koninkrijk der Ne-
derlanden, met 2,5 % rente.
Elk kwartaal werden door Jongert aan de burge-
meester de inkomsten van de gemeente getoond. 
Klaas parafeerde daarna ‘Voor gezien’. Van een ech-
te kascontrole was geen sprake. Door hem werd 
er waarschijnlijk op vertrouwd, dat een en ander 

Afbeelding links: De titelpa-
gina van het dossier over 
de fraude in Sijbekarspel

De stolpboerderij De 
Postgalei, Westerstraat 55 te 
Sijbekarspel, was de boerderij 
waar Klaas Winkel, burge-
meester van Sijbekarspel van 
1872 tot 1891, zijn bedrijf 
had. In 1891 moest Klaas 
Winkel ƒ 150,00 (ca. � 
9000) betalen als ‘hoofdelijke 
omslag’. Het pand werd 
dus hoog in huurwaarde 
geschat. Het pand is nu een 
rijksmonument.
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klopte met inkomsten en uitgaven. Nadat Klaas 
Winkel op 11 november 1891 overleden was, werd 
wethouder Visser waarnemend burgemeester. Hij 
parafeerde het overzicht van het vierde kwartaal 
zoals Klaas Winkel het zou hebben gedaan. 

Nieuwe bezems vegen schoon
Mr. C.P. Donker, sinds kort notaris in Benningbroek, 
werd de nieuwe burgemeester van Sijbekarspel. Hij 
was dit tot 1904. Cornelis Petrus Donker was de 
zoon van notaris C. Donker. Hij werd geboren in 
Benningbroek op 21 oktober 1862 en overleed 2 
mei 1918 te Hoorn. Mr. C.P. Donker was 30 jaar 
toen hij burgemeester van Sijbekarspel werd.
Toen hij in Sijbekarspel in functie kwam, werden 
de boeken van de gemeente gecontroleerd. Ken-
nelijk had hij al het vermoeden dat tot 1892 de kas 
nooit goed was gecontroleerd. Donker kende de 
gemeenteontvanger al meerdere jaren. Hij schreef 
daarover: ‘Ik heb den man jarenlang gekend als ie-
mand die een verbazend hoogen dunk had van eigen 
gewicht en functie, ofschoon zijn zwakke financiële 
positie hem zeker niet onbekend was. De liquidatie 
van zijn eigen boedel, die een lange tijd kon uitblij-
ven vond het afgelopen jaar plaats en heeft den man 
diep geschokt’.
Donker vertrouwde de gemeenteontvanger niet, 
hetgeen hem er toe bracht om op 15 maart 1892 
met de wethouders een kascontrole uit te voeren.
De kas bestond uit het volgende:

Twee goudstukken van tien gulden ƒ  20,00
Een rijksdaalder ƒ  2,50
Een en twintig dubbeltjes ƒ  2,10
Pasmunt ƒ  0,385
Veertien bankbiljetten ƒ  705,00
Drie muntbiljetten ƒ  30,00
 ƒ  762,985 

 (ca. � 45.000) 
Bedragen werden tot halve centen nauwkeurig af-
gerekend. De halve cent (ƒ 0,005), een klein kope-
ren muntje, was tot de tweede wereldoorlog nog 
betaalmiddel. Voor een halve cent kon je als kind in 
1939 nog een stuk dropveter kopen! 
In de kas was ook een kwitantie van ƒ 381,01 be-
treffende geld dat aan burgemeester Winkel was 
gegeven: ‘wegens voorgeschoten gelden uit de kas, 
wegens het uitvoeren der wet op de besmettelijke 

veeziekte’. Later bleek Jongert na 1 januari 1892 
nog een rekening te hebben betaald van ƒ 74,00 en 
had hij ƒ 74,18 ontvangen. 
Bij het controleren van de boeken bleken er slechts 
losse vellen papier te zijn, die hij had ‘beklad’. Jon-
gert stelde voor, alles over te schrijven. 
Het college gaf daarna opdracht om de volgende 
dag met alle bescheiden ´s avonds tegen 7 uur te 
verschijnen. De volgende dag werd pas tegen half 
twaalf ´s avonds het overleg beëindigd. Het college 
kwam tot de conclusie:

‘Totaal aan ontvangsten ƒ 5182,395
Totaal aan uitgaven  ƒ 4062,135
Zodat bij den ontvanger in kas zou 
moeten zijn ƒ  1120,260’.

Het college stelde: ‘Wij hebben den ontvanger er 
op gewezen dat deze opname aanwees een be-
langrijk tekort in kas, waarop deze ons toevoegde: 
“Dan moet dat maar uit mijn borgtocht gevonden 
worden” ‘. Verder werd gesteld dat de administratie 
onvoldoende en slordig bleek te zijn.
Het college besloot daarop alle registers, boeken 
en mandaten, kortom alle bescheiden van de ge-
meenteontvanger op het gemeentehuis in bewaring 
te houden. Verder werd besloten de raad voor te 
stellen de ontvanger te schorsen of te ontslaan.

18 maart 1892
Kennelijk werd de kas niet direct van Dirk Jongert 
overgenomen, want op 18 maart ging burgemees-
ter Donker vergezeld van de veldwachter, Willem 
Kuiper, naar Dirk Jongert om er de kas in ontvangst 
te nemen. Jongert overhandigde ƒ 581,985. Toen 
de burgemeester opmerkte dat er een paar dagen 
eerder meer in kas was, deelde Jongert hem mee 
dat hij niet meer in kas had. Jongert had zich dus  
ƒ 181,00 uit de kas toegeëigend (ƒ 181,00 in 1892 
komen overeen met circa € 11.000). De burge-
meester nam het kasgeld mee en deponeerde het 
geld in het archief van het raadhuis.

20 maart 1892 schorsing gemeenteontvanger
De burgemeester meldde de raad op voorzichtige 
wijze: ‘Een door mij ingesteld voorlopig onderzoek 
naar de ontvangsten der incomplete registers over 
het afgelopen jaar heeft mij tot de overtuiging ge-
bracht dat sommige ontvangsten daarin niet ver-
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meldt zijn’. Hij vervolgt dan met: ’Ik meen dit echter 
vooralsnog meer een verregaande slordigheid, dan 
aan boos opzet te moeten wijten’. De burgemees-
ter verweet de slordigheid aan de onbekendheid 
van de man met eenvoudige begrippen van boek-
houding en het beheer van gelden. Hij vond verder 
dat zijn voorganger, burgemeester Klaas Winkel, 
zorgvuldiger had moeten controleren.
Tot slot stelde Donker: ‘Dat het beheer en de 
boekhouding ooit net of ordelijk geweest zouden 
zijn, wordt door mij ernstig betwijfeld. Ik moet ech-
ter aannemen, dat dit in den allerjongsten tijd be-
langrijk is verergerd en de oorzaak daarvan moet 
gevonden worden in ´s mans hooge leeftijd (72) 
gepaard met veel gebruik van alcoholische dranken, 
welke een gevolg van den financieelen ondergang 
van zijn landbouwbedrijf. De liquidatie van zijnen 
boedel, die niet lang kon uitblijven, heeft het afge-
lopen jaar plaats gehad en heeft de man diep ge-
schokt’. 
De raad ging akkoord met het ontslag van Dirk 
Jongert.
Een kopie van het raadsstuk stuurde Donker een 
paar maanden later, met enige aanvullingen, naar de 
rechtbank in Alkmaar.

De Arrondissementsrechtbank te Alkmaar 
bemoeit zich met de zaak
Het is niet duidelijk wie de officier van justitie heeft 
ingelicht over het frauduleus handelen van de ge-
meenteontvanger van Sijbekarspel. Waarschijnlijk is 
het de burgemeester geweest, want al op 28 maart 
1892 behandelde de rechtbank het requisitoir van de 
officier van justitie, dat gedateerd was 22 maart 1892. 
De officier van justitie vroeg om alle bescheiden 
betreffende de inkomsten en uitgaven van de ge-
meente over het jaar 1891 naar hem te zenden. 
Ook wilde hij alle processen verbaal inzien, die 
opgemaakt waren door B. en W. van Sijbekarspel, 
betreffende de verificatie van de kas der gemeente.
Dirk Jongert werd verdacht van: ‘…in zijne betrek-
king van ontvanger der gemeente Sijbekarspel in de 
jaren 1891 en 1892 aldaar opzettelijk gelden tot 
een bedrag van ƒ 815,225, die hij in die bediening 
onder zich had, wederrechtelijk zich te hebben toe-
geëigend, alsmede opzettelijk zijne na te melden 
registers van uitgaven en ontvangsten valschelijk te 

hebben opgemaakt en bovendien te hebben onder-
tekend…’.
De rechtbank keek dus niet alleen naar het boek-
jaar 1891, maar tot 22 maart 1892, toen de kas al 
in het archief van de gemeente was ondergebracht. 
De officier van justitie gaf vervolgens de deurwaar-
der Mulder te Medemblik opdracht een afschrift 
van het besluit van de rechtbank aan burgemeester 
Donker te overhandigen. De burgemeester kreeg 
vervolgens opdracht om op vrijdagochtend 1 april 
om half twaalf ter griffie van de rechtbank te ver-
schijnen om daar de gevraagde bescheiden te over-
handigen.
De deurwaarder deed zijn werk op 31 maart en 
declareerde daarvoor bij de gemeente ƒ 1,745.
In een schrijven van de officier van justitie aan bur-
gemeester Donker werd gevraagd om een afschrift 
van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van 
de rekening over het jaar 1890 en de begrotingen 
voor de jaren 1891 en 1892 toe te zenden.
Op 14 juli schrijft de officier van justitie : ‘Thans 
is het cijfer van het tekort waarvoor de beklaagde 
Jongert zal worden vervolgd, nog niet bekend’. 
Het is ook niet makkelijk de wanorde te overzien.

11 april 1892 aanstelling waarnemend ge-
meenteontvanger
Zonder een gemeenteontvanger kon de gemeente 
Sijbekarspel moeilijk functioneren. Er werd een 
waarnemend ontvanger aangewezen. Albert Wit 
werd daartoe benoemd. Bij de benoeming ontving 
hij de kas. Deze was nu groot: ƒ 799,655. Bovendien 
werd hem de kwitantie van ƒ 389,01 overhandigd.

21 juni 1892, de nieuwe gemeenteontvanger 
neemt de administratie over
Bij de controle van de inkomsten over het tweede 
kwartaal 1892 ondertekenen de burgemeester en 

Rechts het gemeentehuis 
van Sijbekarspel, gebouwd 
door Jan Kistemaker in de 
zestiger jaren van de 19e 
eeuw. Links het huis van de 
veldwachter. De foto is in 
1917 gemaakt.
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wethouder voor akkoord na controle van de in-
komsten. Zij dragen vervolgens de kas over aan de 
nieuwe ontvanger C. Paauw.

Het Provinciaal Bestuur en de goedkeuring 
van de rekening over 1891
De rekening over 1891 werd in augustus 1892 
naar Gedeputeerde Staten gestuurd. Gedeputeer-
de Staten meldden op 5 oktober dat de rekening 
moest worden overgedaan. Tevens stelde men om 
zo spoedig mogelijk tot verkoop van de borgtocht 
over te gaan. Voorgesteld werd hoe de opbrengst 
van de verkochte obligaties in de rekening voor 
1892 opgenomen kon worden.
Gedeputeerden stelden dat nog niet met nauw-
keurigheid was vast te stellen hoe hoog het wer-
kelijke tekort was. Zij eindigden het schrijven met: 
‘Wij hebben de eer U de rekening uwer van de ge-
meente dienst 1891 terug te sturen met het ver-
zoek deze in de aangegeven zin te doen wijzigen’.
Op 15 oktober besloot de raad van Sijbekarspel 

om de borgtocht van Dirk Jongert te verzilveren. 
Toen bleek het beschikbare saldo van de borg-
tocht slechts ƒ 950 te zijn in plaats van de inge-
legde ƒ 1500.
Op 16 november, de gemeente had voor de twee-
de keer een gecorrigeerde rekening over 1891 
ingediend, gingen Gedeputeerde Staten akkoord 
met de rekening indien een paar kleine wijzigingen 
zouden worden aangebracht.
Tot slot kwam men tot de volgende samenvatting:
‘Als de wijzigingen plaats gehad hebben wijst de re-
kening aan:

In ontvangsten ƒ 9680,10
In uitgaven ƒ 9096,51
Batig saldo ƒ 583,59

Daar dit saldo, als de vorige ontvanger meer richtig 
beheerd had, ƒ 1486,56 had moeten bedragen, be-
hoort restant te blijven eene som van ƒ 902,975’. 
Gedeputeerde Staten berekenden het kastekort 
dus op ƒ 902,975. Niet vermeld werd hoe deze be-
rekening tot stand kwam.

De inkomsten over 1891 en de kaspositie eind 1891
Per post werd een overzicht gemaakt door de nieuwe ontvanger. Hier volgen zijn overzichten:
Ontvangsten zoals Jongert had moeten verantwoorden:

1. Saldo rekening van 1889 ƒ 1325,70
2. Huur van huizen en andere gebouwen  ƒ 25,00
3. Renten grootboek  ƒ  3,305
4. Rente van kasgeld  ƒ 15,45
5. Pacht van jacht  ƒ 20,00
6. 4/5 ged. Personele belasting  ƒ 4036,965
7. Opcenten van den ontvanger  ƒ 1887,39
8. Hoofd. Omslag 1891  ƒ 1504,00
9. Vergunningrecht  ƒ 130,00
10. Leges  ƒ 12,50
11. Schoolgeld 1891  ƒ 223,22
12. Vergoeding lager onderwijs  ƒ 1070,645
 Ontvangsten ƒ 10254,175

De berekening van het kastekort. Duidelijk is te zien dat er een saldo 1889 (ƒ 1325,70) onder punt 1 wordt 
opgenomen en dat later een batig saldo 1890 wordt bijgeteld (ƒ 1370,28).

34



Ontvangsten zoals door Jongert verantwoord:
1. Batig saldo van rekening 1889  Nihil
2. Huur van huizen en andere gebouwen  ƒ 25,00
3. Rente grootboek  Nihil
4. Rente van kasgeld  ƒ 15,45
5. Pacht van jacht  Nihil
6. 4/5 ged. Personele belasting  ƒ 4036,965
7. Opcenten van den ontvanger  ƒ 1469,01
8. Hoofdelijke omslag  ƒ 1485,00
9. Vergunningsrecht  Nihil 
10. Leges  ƒ 12,50
11. Schoolgeld 1891  ƒ 163,30
12. Vergoeding lager onderwijs  ƒ 1070,64
 Ontvangen bedrag  ƒ 8277,865
Jongert heeft volgens zijn boeken uitbetaald  ƒ 8916,485
Dubbele boekingen totaal -  ƒ 70,12
Extra uitgave, provinciaal blad  ƒ 4,50 
  Uitgaven 1891  ƒ 8850,865 
  Ontvangen 1891  ƒ 10254,175 
Jongert zou op 1 januari 1892 in kas moeten hebben  ƒ 1403,31

Tijdens het opmaken van de berekening werd 
het saldo van de rekening van Sijbekarspel over 
het jaar 1890 gevonden. Dit bleek ƒ 1370,28 te 
zijn. De ontvanger Paauw maakte nu een fout 
door het saldo van 1890 bij de reeds berekende 
stand van de kas op te tellen, waardoor zowel 
het saldo van 1889 als dat van 1890 in de ont-
vangsten werden geteld. Het is ook mogelijk dat 
de burgemeester daartoe opdracht gaf, gezien de 
wijze waarop de aanvulling op papier werd gesteld. 
Volgens deze berekening zou op 1 januari 1892  
(ƒ 1403,31 + ƒ 1370,28 = )ƒ 2773,59 in kas moeten 
zijn geweest.

Brief van burgemeester Donker aan de of-
ficier van justitie
Justitie was zeer voortvarend met het voorberei-
den van de dagvaarding van Dirk Jongert. De bur-
gemeester moest daarvoor zelfs persoonlijk stuk-
ken naar Alkmaar brengen. Kennelijk wilde B. en W. 
bij nader inzien niet dat de toch al zwaar getroffen 
Jongert de vernedering van een veroordeling moest 

ondergaan. De man was eigenlijk een zielig hoopje 
geworden. In een schrijven aan de officier van justi-
tie legt de burgemeester nog eens duidelijk uit dat 
de man reeds op hoge leeftijd is en verzoekt ‘be-
leefdelijk in overweging te nemen, deze zaak niet te 
vervolgen’. Dit schrijven heeft kennelijk geholpen, 
want verdere acties van het openbaar ministerie 
blijven uit.
Het is ook mogelijk dat, indien bij justitie de over-
zichten bekend zouden worden, die de waarnemend 
ontvanger had opgemaakt, justitie een ander beeld 
van het werkelijk tekort zou hebben gekregen. Het 
zou een slecht beeld geven van het gemeentebe-
stuur en de burgemeester in het bijzonder.

Afronding kasprobleem in de gemeenteraad
Op 3 december 1892 vond de behandeling van het 
kastekort in de gemeenteraad plaats. Het z.g. te-
kort van de rekening 1891 werd op sterk vereen-
voudigde wijze gepresenteerd. In de raad werd een 
lijst getoond van bedragen die Jongert niet verant-
woord had.

35



Het niet verantwoorde bedrag ƒ 1852,975 kan men 
niet het kastekort noemen. Voor de gemeenteraad 
was deze benadering waarschijnlijk beter te begrij-
pen. Ook verbloemde het de werkelijke ontvang-
sten en uitgaven. Mogelijk was de burgemeester 
bevreesd, dat men de dubbeltelling van de saldi zou 
ontdekken. De raad ging akkoord met het voorstel 
om het kastekort te verrekenen met de borgtocht 
van Jongert.
Van de beschikbare borgtocht van Dirk Jongert was 
slechts ƒ 950,00 over. Uit de boedel van Jongert 
ontvangt de gemeente nog ƒ 14,90.
Het kastekort werd door de raad op (ƒ 1852,975 
– ƒ 964,90 = ) ƒ 888,075 gesteld. Dit bedrag werd 
door de raad voor oninbaar verklaard, ‘ …daar niets 
meer op de goederen van D. Jongert is te verhalen’. 
Kennelijk was de raad vergeten dat de kas sinds 
18 maart in het gemeentehuis lag (ƒ 581,985 
+ ƒ 389,01 = ƒ 970,995) en dat Jongert in 1892 
al ƒ 74,00 had uitbetaald en in dezelfde peri-
ode ƒ 74,18 had ontvangen. Houdt men hier 
rekening mee dan zou er per 1 januari 1892 
in kas zijn geweest (ƒ 970,995 - ƒ 74,18) +  
f 74,00 = ƒ 970,815. Er zou dus begin 1892 een ba-
tig saldo van (ƒ 970,815 – ƒ 888,075 = ) ƒ 82,74 (ca. 
€ 5000) zijn geweest. Dit bedrag zou de gemeente 
hebben moeten uitkeren aan Dirk Jongert.

N.B. Zowel de uitgaven (ƒ 74,00) als de ontvang-
sten (ƒ 74,18) tot 18 maart in 1892 zijn gering te 
noemen. In 1891 ontving de gemeente in dezelfde 
periode nog circa ƒ 1500. Aangenomen mag worden 
dat toen algemeen bekend werd, dat er iets met de 
kas van de gemeente niet in orde zou kunnen zijn, 
de bevolking stopte met het betalen van belastingen. 
Ook ontving de gemeente geen opcenten van de 
rijksontvanger. De gemeente betaalde in die periode 
geen rekeningen. 

Een meer realistische berekening
Beide berekeningen van de kastekorten waren niet 
juist of onvolledig. 
De berekening van de ontvanger C. Paauw kun-
nen we wel gebruiken om het waarschijnlijk juiste 
kastekort zo veel mogelijk te benaderen. De be-
rekeningen van de ontvanger, inclusief de foutieve 
dubbeltelling van de saldi 1889 en 1890, werden 
door Gedeputeerde Staten geaccepteerd, voor het 
vaststellen van de jaarrekening 1891. Gedeputeer-
de Staten konden de berekening van het kastekort 
onmogelijk volgen, omdat de details daarvoor niet 
werden verstrekt.
Door nu in de berekening het saldo van 1889 te ver-
vangen door het saldo van 1890 zou Jongert op 1 jan 
1891 aan contanten in kas moeten hebben gehad:  

Dit overzicht ziet er als volgt uit:
Het batig saldo der rekening van 1889 ƒ  1325,70
Pacht van jacht in 1891  ƒ  20,00
Opcenten op eigendom en personeel over 1891 ƒ  313,675
Vergunningsrecht over 1891  ƒ  130,00
Begraafrechten over 1891  ƒ  9,00
Schoolgeld lager onderwijs 4e kwartaal 1891 ƒ  54,60
Totaal van het niet verantwoorde bedrag  ƒ  1852,975

Een smuiger gaf een hogere 
aanslag voor de personele 
belasting. (foto van een 
Westfriese smuiger in boer-
derij de Moor, Zuidermeer)
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ƒ 1447,89. Op 18 maart 1892 werd de kas van de 
gemeente door de burgemeester naar het raadhuis 
gebracht. Er was toen in kas ƒ 581,985 contant geld 
en de kwitantie van ƒ 389,01. De ontvangsten in 1892, 
tot 18 maart, was ƒ 74,18 en de uitgaven ƒ 74,00. Om-
gerekend was per 1 januari 1892 in kas (ƒ 970,995 -  
ƒ 74,18) + ƒ 74,00 = ƒ 970,815.
De gemeente inde de borgtocht en ƒ 14,90 uit de 
boedel van Jongert, samen ƒ 964,50. Netto heeft de 
gemeente, na verrekening van de borgtocht, een ba-
tig saldo van (ƒ 970,815 + ƒ 964,90) – ƒ 1448,07 =  
ƒ 487,645 (ca. € 29.000). Dit bedrag werd niet aan 
Jongert uitbetaald.

Ontvangsten van de gemeente Sijbekarspel 
in 1891
In de hiervoor getoonde lijst van ontvangsten van 
de gemeente zien we dat vier posten de hoofd-
moot van de ontvangsten uitmaakten. Daarvan is 
de personele belasting verreweg de belangrijkste. 
Veertig procent van de ontvangsten werden door 
de personele belasting opgebracht. Deze belasting 
kun je ook wel een luxe belasting noemen, im-
mers geheven werd afhankelijk van de persoon-
lijke welvaart en rijkdom hetgeen men inschatte 
aan de hand van de goederen die men bezat. Twee 
raadsleden werden door de raad benoemd om 
per pand de schatting te maken. Er werd gelet op 
de toestand van het pand, het aantal deuren en 
vensters, het aantal haarden, de waarde van het 
meubilair, het aantal dienstboden, de inrichting van 
het huis, het aantal rijtuigen en luxe paarden, maar 
ook op het uiterlijk van het pand. Er is om geen 
belasting te betalen menig interieur en exterieur 
vernield en bij nieuwbouw werd verfraaiing weg-
gelaten. Een eikenhouten betimmering werd hoog 
aangeslagen. Weg met het interieur, of het werd 
overgeschilderd!! Het is dus een consumptieve 
belasting op de getoonde welstand. Deze vorm 
van belasting werd gehaat. 
Daarvoor in de plaats hebben we nu de onroe-
rendgoedbelasting.

De hoofdelijke omslag was een belasting gebaseerd 
op de huurwaarde van een pand. Deze belasting-
vorm werd al in de 17e eeuw geïnd. Het werd toen 
in de Landschotrekening van de dorpen opgeno-

men. In 1891 liepen de bedragen per pand sterk 
uiteen. Het minimale bedrag dat men schuldig 
kon zijn was ƒ 1,00. Wethouder Bakker betaalde 
ƒ 27,00 per jaar. Zijn collega Visser bracht slechts  
ƒ 7,00 in het laadje van de ontvanger, maar notaris 
C. Donker moest ƒ 120,00 betalen. De arts G.C. van 
Balen Blanken betaalde slechts ƒ 8,00. Gemiddeld 
betaalde een boer ƒ 20,00 tot ƒ 25,00. Ook hierop 
waren uitzonderingen. Zo moest de burgemeester K. 
Winkel ƒ 150,00 betalen. Familieleden van de bur-
gemeester betaalden ook flink, zo telde S. Winkel  
ƒ 180,00 neer en C. Winkel ƒ 68,00. De opvolger van 
burgemeester K. Winkel, mr. C.P. Donker betaalde 
slechts ƒ 7,00.

Opcenten op bestaande rijksbelastingen voorkwa-
men het instellen van een nieuwe vorm van belas-
ting. De opcenten hadden in dit geval betrekking 
op de grond en hoofdelijke belasting. Deze opcen-
ten werden per kwartaal door de betaalmeester 
aan de gemeente overgemaakt. De betaalmeester 
is een belastingambtenaar.
Het was de rijksontvanger die de vergoeding lager 
onderwijs, de zogenaamde 30 opcenten regeling, 
uitkeerde ten behoeve van het lager (basis) onder-
wijs. De rijksontvanger was een belastingambte-
naar. De bedragen werden per kwartaal uitbetaald 
(tussen de ƒ 233,00 en ƒ 274,90 per kwartaal).
In de gemeente Sijbekarspel waren twee scholen 
voor het basisonderwijs, één in Sijbekarspel en 
één bij de kerk van Benningbroek. Het schoolgeld 
in 1891 was ƒ 223,22 (ca. € 13.000). Dit geld werd 
door de ouders van de leerlingen opgebracht.

De dokterswoning van G.C. 
van Balen Blanken, nu 
dokter de Vriesstraat 16. 
De arts was in dienst van 
de gemeente Sijbekarspel. 
Hij ontving ƒ 1000,00 
per jaar als salaris. In de 
hoofdelijke omslag droeg hij 
ƒ 8,00 bij. Hoeveel er aan 
personele belasting werd 
betaald is niet bekend. 
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Uitgaven van de gemeente Sijbekarspel in 
1891
De belangrijkste uitgaven betroffen de salariskosten.
Bekijken we deze kosten dan zien we dat er per 
kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks tot betaling werd 
overgegaan.
De burgemeester werd per half jaar uitbetaald. Hij 
combineerde zijn functie met die van secretaris van de 
gemeente. Zijn jaarinkomen was daardoor ƒ 650,00, 
waarlijk een goede betaling voor een parttime bur-
gemeester. Hij declareerde vervolgens nog voor het 
staatsblad, gemaakt drukwerk, advertenties en post-

zegels, zelfs een enkele keer voor het huren van een 
rijtuig.
De gemeentearts G.C. van Balen Blanken werd per 
kwartaal betaald en ontving per jaar ƒ 1000.
Verder stonden op de salarislijst de volgende perso-
nen, waarvan we de functie bij de gemeente niet goed 
kennen. Waarschijnlijk waren het de onderwijzers. Zij 
werden per kwartaal betaald.

Kesteloo  ƒ 930 per jaar
Tuinman  ƒ 700 per jaar
Stuurman  ƒ 930 per jaar
Velsinck  ƒ 500 per jaar

Verder zien we als tijdelijk onderwijzer(es) Grietje 
Met en Jacob Winkel. Zij ontvangt ƒ 25,00 en Jacob ƒ 
66,66. Aan juffrouw van Balen Blanken betaalde men 

als onderwijzeres ƒ 122,50. Het is niet duidelijk of dit 
het jaarsalaris voor haar was, want zij komt niet voor 
in de lijst van de kwartaal betalingen. 
De onderwijskosten waren een groot deel van de 
uitgaven van de gemeente. Zo moest ieder kwartaal  
ƒ 300,00 worden afgelost op het krediet dat voor de 
bouw van de scholen was afgesloten. 
Verder komen de volgende kosten ten laste van het 
onderwijs: het schoonhouden van de schoolpleinen 
en gebouwen, kosten van brandstoffen en het leve-
ren van nieuw meubilair. Totaal was hiermee onge-
veer ƒ 425,00 gemoeid in 1891.

De gemeenteontvanger
Dirk Jongert ontving als jaarsalaris ƒ 150,00. Op zich 
was dit goed betaald, mits de man beter zijn werk 
had gedaan. Voor hem was het geen succes.
De bode / veldwachter Willem Kuiper was in feite 
een manusje van alles. Dat is het duidelijkst te zien in 
de kosten die hij uit hoofde van zijn functie maakte.
Voor de functie van bode ontving hij per kwartaal  
ƒ 31,25 en als veldwachter ƒ 37,50. Per jaar ver-
diende hij daardoor ƒ 275,00 (ca. € 16.500). Dit was 
bepaald geen vetpot. Eind 1891 declareerde Kuiper 
exclusief zijn salaris het volgende:

• Schrijversloon  ƒ 25,00
• Schoonhouden raadhuis  ƒ 25,00
• Toelage kleding  ƒ 30,00
• Idem  ƒ 2,60

Rechts de lagere school van 
Sijbekarspel in 1904. De 
school is in 1874 gebouwd. 
Op de zijmuur van het 
huis van het hoofd van 
de school bevindt zich een 
barometer. De barometer 
werd geschonken door 
notaris C. Donker.
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• Kosten vergadering  ƒ 19,60
• Reparatie  ƒ 1,65
• Kosten verkrijging  ƒ 11,825
• Briefporten  ƒ 2,875
• Spuitstellers  ƒ 10,00
• Zettervergadering  ƒ 3,45
• Aanplakken  ƒ 5,00
• Salaris gedelegeerde  ƒ 10,00
• Verlichtingskosten  ƒ 0,75
• Klokkentouw ƒ 1,40
• Personele belasting  ƒ 5,065
• Nachtwacht door Kuiper  

en van Leeuwen  ƒ 55,00
Het inkomen van Willem Kuiper kwam daardoor 
op circa ƒ 400,00 per jaar. 

De boeken- en schrijfwarenfirma Vermande stuur-
de tegen het einde van het jaar de rekening over 
de diverse aankopen door de gemeente. Men 
kocht er o.a. formulieren burgerlijkestand. De re-
kening was ƒ 129,80 groot.
Verder waren er de gebruikelijke kosten waaron-
der leveringen van turf en brandstoffen, betaling van 
hooistekers, verlichting (waarschijnlijk petroleum), 
kosten van begraven, advertentiekosten, gezegeld 
papier, postzegels, brandspuit, bezorgen stembus, 
kosten van ijken en herijken, de bijdrage voor de 
pensioenen, assurantie kosten, etc. 
Ook diende aannemer M. Kistemaker een rekening 
in, die in twee termijnen werd betaald. De rekening 
was ƒ 167,00 groot.
Slechts één maal dient de bakker H. Aardman een 
rekening in voor geleverd brood (ƒ 4,80). Het was 
gebruikelijk om de armen in de gemeente van brood 
te voorzien. In de 90er jaren van de 19e eeuw ging 
het hier economisch voor de wind. Er waren weinig 
door de gemeente te onderhouden armen. 
Een merkwaardige kostenpost is het doodskleed 
voor Maartje Abink en A. Bakker, samen ƒ 2,00. 
Waarschijnlijk werden zij als armen begraven. De 
begraafkosten van A. Bakker in Sijbekarspel waren 
ƒ 6,00.

Samenvatting en conclusie 
Toen op 18 maart 1891 de gemeentekas werd op-
gehaald door burgemeester mr. C.P. Donker, verge-
zeld van de veldwachter Willem Kuiper, had Jongert  
ƒ 181,00 minder in kas dan de dag ervoor. Dit be-

drag, overeenkomend met ongeveer € 11.000 had 
Jongert zich toegeëigend.
De Arrondissementsrechtbank werd ingeschakeld. 
Zij wilde alle stukken over de wanorde in de kas ont-
vangen. Er werd van uitgegaan dat er gestolen was.
De wanorde in de administratie van de gemeente-
ontvanger Dirk Jongert sr. was zo groot, dat door de 
nieuwe gemeenteontvanger slechts met veel moeite 
de rekening over 1891 kon worden opgemaakt. 
Gedeputeerde Staten keurde de rekening over 1891 
pas eind november goed, nadat eerder de rekening 
was afgekeurd. Het gemeentebestuur stuurde voor 
de goedkeuring geen details over de inkomsten. Dit 
werd door Gedeputeerde Staten kennelijk geaccep-
teerd. 
Bij het berekenen van het kastekort, ontstaan door 
de wanorde bij Dirk Jongert, had men zowel het 
saldo van de rekening 1889 als dat van 1890 geteld 
(dubbeltelling). Hierdoor ontstond een kastekort 
over 1891 van ƒ 2773,59 (ca. € 165.000). Dit is het 
tekort dat aan Gedeputeerde Staten werd getoond.
De gemeente had inmiddels wel de borgstelling van 
Dirk Jongert geïncasseerd (ƒ 950,00).

Aan de raad werden op 3 december de bedragen ge-
presenteerd die Jongert niet ontvangen had. Dit gaf 
geen beeld van de werkelijke kastekorten in 1891. 
Ik verdenk de burgemeester er van dit bewust zo 
te hebben gedaan. In het voorstel werd bovendien 
de kas die bij Jongert op 18 maart was opgehaald  
(ƒ 970,995) verzwegen.
De raad werd voorgehouden, dat het niet inbare 
kastekort ƒ 888,075 zou zijn. Voorgesteld werd dit 
bedrag als niet inbaar te verklaren. Zo werd besloten. 
Volg je het voorstel aan de raad en houd je rekening 
met de kas, die op 18 maart werd opgehaald, dan is 
er voor de gemeente een batig saldo van ƒ 82,74 
(ca. € 5000). Dit werd niet aan Dirk Jongert gegeven.

Bereken je het werkelijke verschil tussen inkomsten 
en uitgaven, zoals door de nieuwe ontvanger werd 
berekend, en houd je rekening met de borg en de kas, 
dan is er een batig saldo van ƒ 487,645 (ca. € 29.000). 
Jongert heeft er geen cent van gezien.

De wanorde in de gemeentekas heeft vele instan-
ties aan het rekenen gezet. Ieder van hen komt met 
andere resultaten.

Een foto van een 
veldwachter uit omstreeks 
1900. Veldwachter Wil-
lem Kuiper moet zo 
geüniformeerd zijn geweest 
toen hij met burgemeester 
Donker voor het ophalen 
van de kas naar Dirk 
Jongert ging. Sijbekarspel 
kreeg in 1812 zijn eerste 
veldwachter. Ook toen werd 
de functie van veldwachter 
gecombineerd met die van 
bode van de gemeente.
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In feite fraudeerde Dirk Jongert niet alleen, ook het 
gemeentebestuur fraudeerde door bewust saldi 
twee maal te tellen, geen rekening te houden met 
de kas van de gemeente en door het positieve saldo 
niet aan Jongert te overhandigen. Er was weliswaar 
een kastekort, doch dit tekort werd ruimschoots 
door een borgstelling gecompenseerd. Burgemees-
ter mr. C.P. Donker heeft dit beslist ook gezien. 
Uiteindelijk wordt Jongert niet vervolgd. 
Het is duidelijk dat een vroegtijdige kascontrole be-

ter is dan iemand te vertrouwen, omdat men hem 
al zo lang kent. Ook leert ons deze wanorde in de 
kas dat voorstellen, door de overheid gedaan, altijd 
kritisch moeten worden bekeken. Ook hierbij geldt: 
beter gecontroleerd dan voetstoots aangenomen.
De wanorde in 1892 bij de gemeenteontvanger van 
Sijbekarspel is een achter ons liggend fraude geval. 
Helaas komen varianten op deze vorm van fraude 
nog steeds voor…...!!
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Wijkverpleegster in West-Friesland

Gré Mantel-Visser

Elisabeth van Leeuwen geboren te Aartswoud 
op 11 mei 1912, overleden op 14 april 1998 te 
Borculo. Ze was de dochter van de predikant 
Marinus van Leeuwen en Elizabeth Johanna 
Masféus. 
In 1916 verhuist het gezin met drie kinderen, 
Pieter Jan 1906, Jan 1909 en Elizabeth 1912, 
naar Winschoten. Daar doorliep Elizabeth 
(Beb) de lagere school en de H.B.S. Zij zette 
haar studie voort in het Academisch zieken-
huis in Groningen, waar ze de opleiding voor 
wijkverpleging volgde en dat rondde ze af in 
Amsterdam op de school voor maatschap-
pelijk werk. Op 1 maart 1941 startte ze haar 
werkzaamheden bij de gezinsverpleging van de 
Nederlandse Hervormde kerk classis Hoorn. 
Ze ging werken in het rayon Sijbekarspel-
Benningbroek, Midwoud-Oostwoud, Nibbix-
woud-Hauwert en Wognum. Ze nam haar 
intrek bij dominee Baudet aan de Kerkelaan 
12. De fiets was haar vervoermiddel voor het 
werk in de wijk. Als het erg slecht weer was 
mocht zij een taxi nemen. In 1947 kreeg zij 
vergunning om haar werk op de motorfiets te 
doen en tenslotte kreeg ze in 1958 van de be-
volking een auto cadeau. Deze gift heeft zij als 
een bijzonder sympathieke geste beschouwd. 
Zuster van Leeuwen had een opgeruimde na-
tuur met veel gevoel voor humor, wat haar in 
moeilijke situaties te pas kwam. Ze was blij 
met haar gekozen beroep, omdat ze voor de 
mensen als patiënt iets kon betekenen. Na 
een 32-jarig dienstverband werd op zaterdag 
3 maart 1973 afscheid van de wijkverpleegster 
genomen. Het Groene-Kruis Afdeling Sijbe-
karspel-Benningbroek bood haar een receptie 
aan. Er werden haar veel cadeaus aangeboden, 
waaronder een radiotoestel en een enveloppe 
met inhoud voor een vakantie in Israël. In het 
Dagblad voor West-Friesland van zaterdag 11 
februari 1973 is er in de rubriek Varia West-
frisiae aandacht geschonken aan het afscheid 
van zuster van Leeuwen. Ze bleef nog enkele 
jaren wonen aan de Molenstraat 26 in Ben-
ningbroek. Ze verhuisde naar Borculo in 1980, 
waar ze op 14 april 1998 is overleden.
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God be with you (deel II) 

Peter Sasburg, Midwoud 
Piet Aay, Mackay, Australië

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).
Op basis van de informatie van Piet heeft Peter Sas-
burg een verhaal gemaakt, waarvan het eerste deel 
in de kroniek van 2015 heeft gestaan. 
Bij het afscheid vroeg Peter aan Piet of hij nog een 
nieuwjaarswens had voor het jaar 2015. ‘God be 
with you’, zei Piet tegen hem. Dat werd de titel van 
dit verhaal. 

Australian Football
Na aankomst in Australië in het voorjaar van 1968 
bleef Piet een paar maanden in de omgeving van 
Sydney. Daarna besloot hij verder te gaan, landin-
waarts. Hij ging werken op een landbouwbedrijf aan 
de langste rivier van Australië, de Murray, met een 
lengte van circa 2500 kilometer en veel vissoor-
ten. Hij woonde op de Piambie Farm in de buurt 
van het stadje Swan Hill in de staat Victoria. Van juli 
1968 tot en met juni 1969 kon hij daar werken on-
der leiding van een Nederlandse bedrijfsleider: Cor 
van Wieringen. Met zijn broer zat Piet op school in 
Groningen. Contact was toen al gelegd.
Naast zijn werk kreeg Piet gelegenheid om ook aan 
sport te doen. Australian Football was populair (al 
vanaf 1859) in Victoria. Het werd gespeeld op een 
ovaal veld (anders dan in Engeland bijvoorbeeld) 
en met een ovale bal door twee teams met ieder 
achttien spelers. Scoren was onder meer mogelijk 
door de bal tussen twee hoge palen te schieten. 
Een heftige sport met veel fysiek contact. Voor Piet 
wel even iets geheel anders dan als doelman tussen 
twee houten palen staan.

Op Piambie Farm had Piet het zeventienjarige 
meisje Chris ontmoet, die met haar familie rond-
trok voor seizoenswerk. Vader, moeder en acht kin-
deren reisden in twee Volkswagenbusjes door het 
oosten van Australië. In juni 1969 verlieten zij Piam-
bie Farm en gingen op weg naar het dorp Bowen 
aan de noordkust in de staat Queensland. Bowen, 
met een tropisch klimaat, is bij uitstek een gebied 

waar tomaten en meloenen groeien. De ‘koudste’ 
maand is juli met een temperatuur van ongeveer 
31 graden. 

Onder indruk van een meisje
Chris had gezegd dat Piet ook welkom zou zijn in 
Bowen en dan bij hun kon blijven. Piet, die onder 
de indruk was van de charmes van Chris, hoefde 
daar niet lang over na te denken. Nog geen maand 
later ging hij in zijn eerste auto, een Morris 1100S, 
en zijn hond Nigger richting Bowen. In Brisbane 
verdiende Piet eerst nog een paar weken wat bij 
met het schoonmaken van kantoren. In Bowen 
ontmoette hij Chris weer en haar familie. Piet 
kon daar ook tomaten plukken. Hij verbleef daar 
tot en met oktober 1969, toen ging hij naar een 
ander agrarisch bedrijf met koeien en schapen in 
de omgeving van het stadje Roma. Na een paar 
weken kon hij echter beter werk krijgen op een 
ander bedrijf in de buurt: Coonardoo van de fami-
lie Green. Alle bedrijven in Australië hebben eigen 
namen; Coonardoo is afgeleid van de titel van een 
boek (rond 1920): De waterput in de schaduw, 
over een negerin (een Aboriginal) die een relatie 
krijgt met haar ‘witte’ landeigenaar. Een vriend-
schap zonder enig perspectief in die tijd. Dat gold 
ook voor de vriendschap tussen Chris en Piet. Hij 
voelde zich behoorlijk eenzaam en had alleen nog 
zijn trouwe hond.

Zang en gitaren 
Na Coornadoo vond Piet werk op het bedrijf Wa-
verley Downs; een naam die is afgeleid van een 
golvend Engels landschap, ook in de omgeving van 
Roma. De familie Johnson, vader Max, moeder Mel 
en drie kinderen, had een groot bedrijf met koei-
en, schapen en mais. De vader en moeder van Max, 
zijn broer en diens vrouw, hadden tien kilometer 
verderop een ‘schapenstation’. Daar werden de 
schapen geschoren in een scheerschuur en de wol 
tot balen geperst. Een klus waar Piet ook voor 
werd ingeschakeld. 

Uit Brisbane vandaan logeerden in de vakantie bij 
de vader en moeder van Max twee nichten van 
ongeveer twintig jaar, Laurel en Janette, met twee 
vriendinnen. Piet vond dat best wel leuke meisjes, 
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die zich op het platteland prima vermaakten. Z’n 
verrassing was dan ook groot toen hij ze alle vier 
weer ontmoette bij een kerkdienst in Roma. Piet 
was daar ook uitgenodigd door de familie John-
son. Het was een eerste contact van Piet met de 
hervormde kerk in Australië. Hij vond het een heel 
positieve ervaring; zeker ook door het feit dat de 
vier meisjes deelnamen aan de dienst met zang en 
gitaren.

Insectenonderzoeker
Na ongeveer een jaar raakte Piet zijn werk kwijt 
bij de familie Johnson. De moeder van Laurel en 
Janette had al eerder aangeboden dat Piet in Bris-
bane naar hun toe kon komen. Daar maakte Piet 
nu graag gebruik van. Op zoek naar werk had hij 
zijn diploma van de Rijks Hogere Landbouwschool 
in Groningen vertaald. Dat werkte goed, want bin-
nen korte tijd kreeg Piet, vanaf 1970, een baan 
aangeboden in een researchcentrum in de plaats 
Biloela, als insectenonderzoeker.
In hetzelfde jaar overleed ook zijn moeder; hij was 
toen twee jaar geëmigreerd en besloot niet naar 
haar begrafenis te gaan.
 

De contacten met de familie Brown: vader, moeder 
en dochters Laurel en Janette, hadden zich ontwik-
keld tot een jarenlange vriendschap. Voor Piet was 
het toen een langzaam ‘over de drempel stappen’, in 
relatie tot de kerk en het christelijk geloof. 
Biloela ligt in een vruchtbaar gebied waar veel ge-
wassen werden geteeld, zoals granen, luzerne en 
katoen. Ook waren er melkveehouderijen en var-
kensbedrijven. Als insectenonderzoeker hield Piet 

zich bezig met bestrijdingsmiddelen tegen insecten. 
Het researchcentrum had ook een verblijfsaccom-
modatie. Piet kreeg daar een kamer en ontmoette 
daar nog zes andere jongemannen, die in het cen-
trum werkten. Zijn baas Frank Page nodigde Piet uit 
om een avond van de kerkgemeente bij te wonen. 
Na Brisbane was dit een tweede contact met de 
Presbyteriaanse kerk. Piet maakte daar deel uit van 
een jeugdgroep.

‘De kerk was wel vrij streng, zou je kunnen zeggen. On-
der andere stond dansen niet op het “menu”, dat mocht 
niet. Wel leuke en prima mensen hoor, maar ik begreep 
toen niet waarom bepaalde dingen niet mochten.’ 

Methodisten Kerk 
Piet kwam ook in de Methodist Church van Biloela, 
omdat er verschillende medewerkers van het re-
searchcentrum daarheen gingen. Dominee Graham 
Johnson had Piet gevraagd de jeugdgroep (17 tot 
en met 25 jaar) van de kerk te gaan leiden. Graham 
had Piet aangegeven dat hij wellicht theologie zou 
kunnen studeren. Maar daar had Piet vooralsnog 
geen zin in. 

‘Langzaam maar zeker was ik toch meer geïnteresseerd 
geraakt in het werken met mensen dan met insecten. In 
Brisbane had ik eens gevraagd of ik mocht werken voor 
de ‘sociale tak’ van de hervormde kerk. Dat zou kunnen, 
maar dan moest ik eerst maatschappelijk werk gaan 
studeren aan de universiteit.’

Fruit plukken
Daarom stopte Piet eind 1972 met zijn baan in Bi-
loela en ging op weg naar de universiteit in Brisba-
ne. In Stanthorpe heeft hij nog een paar maanden 
fruit geplukt, via een contact van de Methodisten 
Kerk in Biloela. Hij verbleef daar bij de gastvrije 
familie Goodwin en zo kon Piet in februari 1973 
starten op de universiteit. Zijn hond Nigger heeft 
Piet helaas niet mee kunnen nemen naar Brisbane.
Piet had een kamer op de campus van de Univer-
sity of Queensland, onderdeel van de Methodist 
Church, het zogeheten Kings College van Brisba-
ne. Naast zijn studie was er genoeg ruimte voor 
sport, te weten cricket, zwemmen, volleybal en 
basketbal en voetbal. Voor Piet bleef het alleen bij 
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voetbal en zo kwam hij terug in het doel van het 
Kings-elftal!

‘In die dagen woonden op ‘Kings’ ook mannen (som-
mige jong) die voor dominee studeerden. Sommigen 
hadden ook al jaren ander werk gedaan. Ik voelde 
me tot hun aangetrokken, maar ik wist niet precies 
waarom.’

Vanaf het tweede jaar woonde Piet in een gebouw 
van de Salvation Army (Leger des Heils) in Bris-
bane, waar jongens tussen de zes en vijftien jaar 
ook een plek hadden. Als ‘housemaster’ was Piet 
verantwoordelijk voor een groep jongens. Hij had 
een eigen kamer met douche en wc. Voor de kamer 
en de maaltijden hoefde hij niet te betalen, maar 
hij moest daarvoor in de plaats wel regelmatig be-
schikbaar zijn. Van 1974 tot en met 1976 heeft Piet 
daar kunnen wonen en dat kwam goed uit voor zijn 
studiejaren. 
Met nog wat financiële steun van de overheid en 
werk als taxichauffeur, was het voor Piet mogelijk 
om zijn studie af te ronden.

Maatschappelijk werker
In 1977 kreeg Piet een baan aangeboden als maat-
schappelijk werker in de plaats Toowoomba, ook 
wel ‘the garden city’ van Australië genoemd. Piet 
had inmiddels een motorfiets en werkte vanuit 
Toowoomba met kinderen tot en met zestien jaar 
die verwaarloosd waren of in het criminele circuit 
terecht waren gekomen. Het gebied waarbinnen 
Piet werkte was groot en strekte zich uit ten wes-
ten richting Charleville (600 km vanuit Toowoom-
ba) en ten noorden en zuiden naar dorpen zo’n 
100 kilometer verder.
Piet zat ook weer ‘op voetbal’ en verdedigde het 
doel van Rockville Rovers voor een jaar. Vervol-
gens werd hij doelman bij St. Albans, die tweede 
klasse speelde in de Brisbane competitie. Toch niet 
gek voor onze Piet, opgegroeid in de Dess-cultuur.

Stem in de auto
In Toowoomba had Piet zich ook bij de Methodis-
ten Kerk aangesloten, met een actieve groep jon-
gelui tussen de twintig en dertig jaar. 

‘Mijn geloof in Christus werd 
sterker en dieper. Een keer 
onderweg naar Charleville 
hoorde ik een stem in de auto 
die zei: “What about the minis-
try now?” De realiteit was zo 
sterk dat ik de auto stopte om 
even bij te komen. Voor mij was 
er geen twijfel aan dat dit de 
“stem van God” was (dit was 
de eerste en laatste keer in 
mijn leven dat ik het zo ge-
hoord heb) en er was ook geen 
twijfel dat ik wist wat dat bete-
kende: voor dominee studeren.’

In 1980 ging Piet naar het 
Theologisch College in Bris-
bane voor een driejarige 
studie. Hij moest daarvoor 
zijn werk in Toowoomba opzeggen. Het was hard 
werken voor Piet, maar hij had gelukkig ook nog tijd 
voor andere zaken in zijn leven. Hij kreeg contact 
met een gescheiden moeder, Jenny Nunn, en haar 
zoontje Christopher. Eind 1982 trouwden ze en na 
een succesvolle beëindiging van zijn studie gingen ze 
in hetzelfde jaar als familie naar de plaats Oakey in 
de staat Queensland, waar Piet als dominee in de 
Methodisten Kerk werd aangenomen. 

Scheiding
Eind 1983 werd hun zoon Malcolm geboren. Maar 
de gezinsuitbreiding bracht Jenny en Piet niet dich-
ter bij elkaar. Jenny besloot in 1984 te scheiden van 

Piet toont trots het 
DESS-tenue

Piet geconcentreerd bezig 
met zijn studie
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Piet. Een paar maanden later kon Piet als dominee 
geplaatst worden in het dorp Cooroy, waar hij van-
af 1985 tot en met 1989 op de kansel heeft gestaan. 

‘Cooroy was een goede plaatsing voor mij. De mensen 
daar accepteerden mijn situatie en ik kon me hier veel 
beter op mijn werk concentreren. Het gaf me ook de 
kans om langzaam bij te komen van de scheiding van 
een huwelijk dat nooit echt goed op gang was geko-
men en van de scheiding van mijn zoon Malcolm. De 
volgende vier jaar dat Malcolm naar school ging, reed 
ik bijna elke week naar Ipswich (twintig kilometer ten 
westen van Brisbane) om hem op te halen en een dag 
met hem door te brengen.’

Telefonische hulpdienst
Van 1989 tot en met 1997 was Piet directeur van een 
telefonische hulpdienst, Lifeline, met als standplaats 
Maryborough. In die plaats ontmoette hij Gwenda 
Jessen in de Methodisten Kerk. Zij werkte daar al als 
privé muzieklerares. In 1991 trouwden ze en koch-
ten samen een eigen huis. Twee jaar later gingen Piet 
en Gwenda op bezoek in Nederland. Piet was toen 
25 jaar niet meer in Nederland geweest. 
Na zo’n acht jaar werd de baan bij Lifeline Piet te 
zwaar. Hij bood zich weer aan als dominee in een 
Methodisten Kerk. In 1997 werd Piet gevraagd om 
naar het dorp Chinchilla te gaan.
In Chinchilla werden ook hun beide dochters Ri-
nalda en Yolanda geboren. 

Dominee Piet
In januari 2001 werd Piet dominee in de plaats Bar-
caldine, op 600 kilometer van de kust. Zoon Jayden 
werd geboren en in het eerste kwartaal van dat jaar 
had hij al zes begrafenissen meegemaakt. Eigenlijk 
was Piet dominee in een gebied zo groot als Ne-
derland. Elke eerste en derde zondag van de maand 
deed Piet drie kerkdiensten in drie plaatsen en reed 
daarvoor zo’n 400 kilometer. 

V.l.n.r Gwenda, Jayden, Yolanda, 
Rinalda en Piet
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Ongeveer negen jaar woonde Piet met 
vrouw en kinderen in Barcaldine en ze had-
den het daar prima naar hun zin. Maar me-
dio 2009 kwam er een verzoek om naar 
Mackay te gaan en daar als dominee in een 
Methodisten Kerk te werken.
‘Ook al zagen we er tegen op om uit “de west” 
weg te gaan, het is toch wel de juiste beslissing 
geweest. In Mackay (ongeveer 120.000 men-
sen; 950 kilometer ten noorden van Brisbane, 
aan de kust) waren meer mogelijkheden voor 
de kinderen om in de muziekwereld te spelen; 
op school en daarbuiten.’

Alle drie de kinderen hebben de laatste jaren ook 
gezongen met Gondwana National Choirs in ver-
schillende koren. Rinalda is met een koor in Ame-
rika, Canada en China geweest. Yolanda en Jayden 
gingen in 2014 met een koor naar Taiwan.

Gwenda (nu 52 jaar) geeft muziekles. Ze doet dat 
op een van de privéscholen in Mackay. Ze is ook 
dirigent van een Mackay kinderorkest. 

Piet (hier is het ‘Peter’ met een ie-klank) is nu 67 
jaar. ‘In maart van dit jaar (2015) ben ik na 32 jaar 
gepensioneerd van mijn fulltime werk als dominee. 

‘De eerste paar maanden deed ik heel weinig; beetje 
meer slapen en lezen, en wat meer tijd besteden aan 
een hobby om metalen te recyclen, koper, brons en alu-
minium. Ik zie het ook als een kleine manier om te hel-
pen voor Gods aarde te zorgen, erover te waken, want 
wij moeten er toch op en van leven!’

Vanaf augustus 2015 is Piet parttime aan het werk 
als dominee in een andere Uniting Church in Mac-
kay voor drie maanden. Bovendien werkt hij (na bijna 
veertig jaar) ook weer als taxichauffeur in de stad.

Tijden om te huilen en tijden om te 
lachen
‘Ik heb mijn ups en downs gehad. Ik heb slechte en 
goede keuzes gemaakt. Er zijn tijden geweest om te 
huilen en tijden om te lachen. Ik heb fouten gemaakt 
en ik ben in situaties geweest waarin ik heel goed heb 
gedaan en mensen geholpen heb. Ik ben blij dat ik Jezus 
Christus gevonden heb, of beter misschien: dat hij mij 
gevonden heeft.
Als ik terugkijk op mijn leven, ben ik af en toe heel ver-
baasd dat dat jochie van Dorpsstraat 58 toch zo ver 
gekomen is, en dan bedoel ik niet in afstand! Ik zie het 
dan dat God een leidende hand in mijn leven gehad heeft 
(ook vóórdat ik me daarvan bewust was) en mij positief 
gebruikt heeft in allerlei situaties, ondanks mijn eigen fou-
ten en “shortcomings”. Daar ben ik dankbaar voor.’

Wie weet zien we Piet nog eens terug in Benning-
broek. De herinnering aan de ontmoeting met hem 
vonden wij in december 2014 best bijzonder. We 
praten er af en toe nog over.
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