
Voorwoord

Beste leden en lezers,

Hier is hij dan, de Kroniek van 2017. Ook dit jaar toch weer verrassende artikelen.
Ja, wie was Frans Koelemeij? De eerste bewoners van de Elmersstraat, een verhaal uit april 1945 en natuurlijk 
de jaarlijkse bijdrage van Gré Mantel. Verder: Hoe is Muziek bij Kaarslicht ontstaan?, Een poppententoon-
stelling in Sijbekarspel, Derk Mekkering over zijn geboortehuis, Evert Oudt nog over “Hooitijd” en Louis de 
Boer is in de archieven gedoken over ’t Westeinde van Benningbroek.

Natuurlijk stel ik ook dit jaar de vraag: heeft u zelf nog een leuk verhaal of bijzondere gebeurtenis? Heeft 
u foto’s of filmmateriaal uit Benningbroek of Sijbekarspel? Laat het ons weten! Misschien kunnen we het 
gebruiken in onze volgende Kroniek of is het iets voor op de beeldbank.

Onze jaarlijkse dauwtrapwandeling (3 juni) vertrok dit jaar bij Jaap en Anita Bontekoning (Westerstraat 
50). Veel deelnemers waren om half zes aanwezig, de jongste 8 jaar en de oudste 85. Eerst werd er een 
kopje koffie of thee met wat lekkers door Jaap en Anita aangeboden. Daarna werden we rondgeleid op 
de boerderij en kregen we te horen wat er allemaal komt kijken om het land te 
bewerken en te gebruiken. Natuurlijk staat er gras op het land, afgewisseld met onder 
andere tulpen en groente. Ter afsluiting van de wandeling was er het traditionele 
ontbijt in café De Roode Leeuw. 
Op 10 juni heeft een achttal enthousiaste leden de Rabosponsortocht gefietst en 
daarmee €250,- voor de vereniging binnengehaald. 
Open Monumentendag (zaterdag 9 september) is door ons georganiseerd in het 
kerkje van Sijbekarspel. Daar hing een grote tekening van Saskia Vriend-Boekschoten 
met veel bijzondere boerderijen in West-Friesland. Verder waren de boerderij van 
Sam en Sonja Vlaar-Vriend en het Atelier van Leentje Linders opengesteld. Leentje gaf 
een demonstratie etsdrukken. Overal was veel belangstelling.

We zijn druk bezig om foto’s, die we in ons bezit hebben, via een beeldbank openbaar 
te maken. Heel veel werk, maar straks een mooi resultaat voor op de website. 

Onze leden Bertus Bontekoning en Antoinette Rentenaar-van Riessen zijn helaas overleden. Altijd aanwezig 
en actief meedenken. 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. 
Ik wens u veel leesplezier met deze Kroniek. 

Lou Klaver, voorzitter

Leentje Linders bezig in 

haar atelier. Rechts Atie 

Jonker-Mol

Het atelier van Leentje 

Linders
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Frank Jan Irgolitsch

Toevallige ontmoeting
 ‘Franz Irgolitsch? Ik ken wel een Frans Koelemeij …. 
Die woont in Sijbekarspel’. Zo moet het gesprek 
ongeveer zijn gegaan toen een kleine man op een 
bromfiets tijdens het tanken terloops even naar de 
naam van zijn broer informeerde. De pompbediende 
bij garage Kuip in Wognum wist zich Frans te herin-
neren uit de tijd dat ze samen zongen bij een Wog-
nums zangkoor. Deze toevallige ontmoeting en con-
versatie leidde uiteindelijk naar het juiste adres. Het 
was begin jaren zestig. Leopold Henry (Harry) was 
op de brommer helemaal uit Zuid-Holland komen 
rijden om zich te herenigen met zijn broer. Een emo-
tioneel weerzien, veertig jaar nadat de familiebanden 
werden doorgesneden.

Weeskinderen
Franz Hans Irgolitsch wordt geboren in Chemnitz, 
Duitsland, in 1912 als derde kind in een gezin met 
twee oudere zusjes en een jongere broer. De vader, 
Franz, komt jong te overlijden in 1916.
De moeder, Alma Frieda Sprunk, gaat 
na dit verlies noodgedwongen met 
de kinderen inwonen bij een zus 
van de vader in Graz, Oostenrijk. In 
1918 overlijdt ook Alma Frieda. De 
kinderen zijn dan wees en volledig 
afhankelijk van de oom en tante. De 
gevolgen van de eerste wereldoorlog 
zijn schrijnend. In de grote steden is 
gebrek aan eerste levensbehoeften. 
Inflatie, armoede en ziektes zijn het 
gevolg. De tante heeft niet de midde-
len om nog langer voor de kinderen 
te zorgen en ziet zich genoodzaakt de 
kinderen af te staan aan Nederlandse pleegouders.

Kindertreinen
In Nederland nemen organisaties (kerken en vak-
beweging) het initiatief tot de opvang van kinderen 
uit Oostenrijk en andere oorlogsgebieden. Lokale 
comités dragen zorg voor de financiële middelen, 
regelen het vervoer en leggen de contacten met de 
pleegouders. Kinderen komen in groten getale in 
speciale treinen aan op Nederlandse stations. Tien-

duizenden, vaak verwaarloosd en ondervoed. Dan 
volgt de lokale bestemming bij de pleegouders. Dit 
verblijf heeft vaak het karakter van een lange vakan-
tie om aan te sterken. Velen keren daarna terug. Een 
minderheid, zonder enig perspectief in het land van 
herkomst, zal zich voorgoed in Nederland vestigen. 

Pleeggezin
Nicolaas Koelemeij en Trijntje Koelemeij-Basjes 
zijn woonachtig en werkzaam op de boerderij aan 
de Dorpsstraat S28, huidig adres Westerstraat 18. 
Nicolaas is veehouder. Zij hebben zelf geen kinde-
ren. Rond 1920 ontfermen zij zich over Franz Hans 
en zijn zusje Johanna Elfriede (1910). Hun jongere 
broertje Leopold Henry (1914) en oudste zus Mari-
anne Luise (1908) worden echter in pleeggezinnen 
in Zuid-Holland opgevangen. Pleegouders hebben 
namelijk de mogelijkheid hun voorkeur kenbaar te 
maken omtrent de gezinssamenstelling. De kinde-
ren zullen ruim vier decennia niet op de hoogte zijn 
van elkaars bestaan!

Ingeburgerd
Frans en Frieda vinden aansluiting bij de dorps-
gemeenschap. Zij volgen lager onderwijs en leren 
spoedig de Nederlandse taal. De kinderen raken 
bekend onder de achternaam van de pleegouders. 
Officieel houden zij hun familienaam, want de kin-
deren worden niet geadopteerd. Adoptie is in deze 
tijd nog niet wettelijk geregeld in Nederland. Dat is 
pas mogelijk in 1956. 

Franz Irgolitsch? Ik ken wel een Frans Koelemeij …….

Lagere school Sijbekarspel om-

streeks 1920. Frieda: achterste 

rij midden, Frans: voor de 

juf, rechts
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Zelfstandig
Nicolaas overlijdt op 38-jarige leeftijd. Frans is dan 
net 17 geworden. De weduwe Koelemeij-Basjes en 
‘zoon’ Frans zetten het bedrijf voort. Frans haalt 
zijn diploma lagere landbouwschool. Hij is betrok-
ken bij de oprichting van de voetbalvereniging 
DESS (1929) en speelt bugel in een fanfareorkest. 
Zijn zusje Frieda trouwt in 1937 met Jan Dirk Leeg-
water (1910). Zij vestigen zich in Hensbroek en be-
ginnen daar eveneens een veehouderij. De oorlogs-
jaren komt Frans ongeschonden door al moet hij 
nog wel onderduiken. Aan het einde van de oorlog 
wordt de leeftijdsgrens voor de arbeitseinsatz ver-
der verruimd. De houding van de bezetter wordt 
radicaler en minder kieskeurig ten aanzien van 
nieuwe ‘kandidaten’, ondanks diverse vrijstellingen.

Nicolaas, Frieda, Frans en 

Trijntje Koelemeij

Franz Hans en zijn zusje 

Johanna Elfriede  

De namen Koelemeij en 

Irgolitsch worden bij iedere 

gelegenheid door elkaar 

gebruikt…

Vrijstelling van rijwielvordering

In der Landwirtschaft tätig…
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Na de oorlog
In 1948 trouwt Frans met Geertje Zwier uit Op-
perdoes. Zij leren elkaar kennen in het muzikale 
verenigingsleven. Die passie zullen zij blijven de-
len in het pas opgerichte koor Klein Begin (1947). 
In 1949 wordt Gerda, hun eerste dochter geboren. Er 
volgen nog twee meisjes: Trijntje (1951) en Alma Frie-
da (1954). Tenslotte maakt ondergetekende (1964) 
het gezin compleet. Ondertussen deelt het gezin al 
die jaren de woning voor de stolp met ‘oma’ Koele-
meij, zoals zij door de kinderen wordt genoemd.

De Veehouderij
In de naoorlogse periode staat de landbouwme-
chanisatie nog in de kinderschoenen. Er wordt nog 
gewerkt met paard en wagen en met de hand ge-
molken. In de jaren vijftig en zestig verschijnen de 
eerste tractoren en melkmachines. Kunstmatige 
inseminatie doet zijn intrede en het verhogen van 
de kwaliteit van het rundvee wordt mede gestimu-
leerd door het fokken van zogenaamd stamboekvee. 
Veehouders bundelen de krachten in de pas op-
gerichte rundveefokvereniging De Samenwerking. 
Deze ontwikkelingen gaan niet aan Frans voorbij. De 
kwaliteit van het vee en de melk scoren gemiddeld 
hoog. Geertje is belast met de zorg voor de huishou-
ding. Haar opleiding aan de Modevakschool in Me-
demblik komt dan goed van pas. Menig uurtje brengt 
zij door achter de naaimachine om de kinderen goed 
gekleed naar school te kunnen laten gaan.

Dankbetuiging na huwelijk

Huwelijk, april 1948

Frans speelt bugel in een 

fanfareorkest

Het werk ‘Achter’

Zangkoor Klein Begin in de 

beginjaren
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Naturalisatie
Vanaf zijn komst naar Nederland heeft Frans altijd 
de vreemdelingenstatus gehouden.
Hij bezit noch de Duitse (ouders), noch de Oos-
tenrijk-Hongaarse (grootouders), noch de Neder-
landse nationaliteit. In 1955 wordt hem het Neder-
landerschap verleend door middel van naturalisatie.

Schaalvergroting
Naast de zorg voor de kinderen draagt Geer-
tje ook de zorg voor de zieke oma Koelemeij.  
Trijntje Koelemeij-Basjes overlijdt in 1968 te Win-
kel, na nog een aantal jaren in huize Winkelmade 
te hebben gewoond. In 1970 stopt Frans met de 
veehouderij. Veel boeren breiden in die tijd hun 

veestapel uit en zien zich genoodzaakt tot de 
bouw van zogenaamde ligboxenstallen. Die ophan-
den zijnde schaalvergroting, maar ook een aantal 
lichamelijke beperkingen leiden uiteindelijk tot de 
overweging om er een punt achter te zetten na 
eenenveertig jaar. Het bedrijf wordt voortgezet 
door dochter Trijntje (Tiny) en haar man Johannes 
Cornelis Jacobus Vlaar (Hans). 

Frans en Geertje nemen hun intrede in een nieuw-
bouwhuis op het Slochter. Frans werkt nog zeven 
jaar bij de Coöperatieve Zuivelfabriek Aurora en 
gaat dan met pensioen. Hij blijft een buitenmens. 
Gooit graag een hengeltje uit en kweekt zijn eigen 
groente op een volkstuin. Hij biljart en laat zich re-
gelmatig zien bij voetbalvereniging DESS. Geertje 
overlijdt in 1981 na een slopende ziekte. De laat-
ste jaren brengt Frans door samen met mevrouw 
Neeltje Nierop-Willig. Frans overlijdt in 1988.

Bronvermelding
Website: www.dbnl.org Jaap Vogel, Cultuur en 
migratie in Nederland. Nabije vreemden.
Website: vijfeeuwenmigratie.nl Centrum voor de 
Geschiedenis van Migranten (CGM)
Familiearchief, mijn dierbare zussen: Gerda ,Tiny, 
Alma.

Een Nederlands persoonsbewijs

Woonhuis en stolp, 

Westerstraat 18 Sijbekarspel
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13 bewoners van de Burgemeester Elmersstraat

De pioniers van de Elmersstraat

Achterste rij vlnr: Dick en 

Grietje Fijnhout, Gerrit en 

Mary Horstman, Reinier 

Kooijman, Miep Simon, 

Jeanet Speerstra,

voorste rij vlnr: Gizela 

Kooijman, Karel en Wil En-

gelsbel, Leny de Rond, Rob 

Simon en middenvoor Theo 

de Rond.

Boeren, burgers en buitenlui was dit jaar het the-
ma van Open Monumentendag en ook van deze 
Kroniek. Bij buitenlui denk je al gauw aan de be-
woners van de nieuwbouw. Dus vroegen we een 
aantal van de allereerste bewoners van de Burge-
meester Elmersstraat naar hun verhaal. 

En wat blijkt: Iedere maandagochtend zoeken de 
bewoners van (bijna) het eerste uur elkaar op. 
Ze drinken koffie en praten over hun dagelijkse 
bezigheden. Zo gaat het al ongeveer 47 jaar. 
Hieronder vertelt een ieder zijn/haar verhaal.

Rob en Miep Simon
Wij, beiden 74 jaar, wonen inmiddels 47 jaar in 
Sijbekarspel.
Ik weet het nog goed: ons huis, gebouwd door 
aannemer Huibers en architect Jo Roelof Zee-
man, werd opgeleverd op vrijdag de 13e novem-
ber 1970. Wij dachten nog dat wordt vast een 
vreselijk huis.
We hadden ongelijk en wonen er nog steeds met 
heel veel plezier. Mede door het boerenbedrijf 
van Klaas Helder achter ons huis, waardoor we 
een geweldig uitzicht hebben over het land met 
de schapen en koeien en niet te vergeten onze 
waterpartij; we genieten er iedere dag van. We 

hadden graag achter ons huis nog een stukje grond 
voor een moestuin van Klaas erbij willen kopen, 
maar i.v.m. de regeltjes kon hij dat niet doen, want 
dan was zijn bedrijf te dicht op de huizen.

Weg uit Amsterdam
Wij kwamen uit Aalsmeer en Amsterdam en 
zochten vanwege de woningnood een koophuis. 
Maar omdat het in onze omgeving te duur was en 
wij al gehoord hadden van collega’s dat het mooi 
wonen was in Bovenkarspel, aarzelden we niet 
langer toen we een advertentie in de krant lazen: 
huizen te koop in Sijbekarspel f 35.875,-. 
De infoavond was in restaurant West End op de 
Overtoom in Amsterdam. We kregen in eerste 
instantie f 9.990,- subsidie, wat later veranderde 
in f 14.602,- verdeeld over 10 jaar. De hypotheek 
moest door één persoon betaald kunnen wor-
den, wat de tweede persoon verdiende maakte 
niet uit. In die tijd was Rob kantoorbediende, zijn 
baas stond garant. Een eigen bijdrage van 10% 
was vereist. De financiering, verdeeld over 30 
jaar, inclusief een levensverzekering, verliep via 
assurantiekantoor Sietsma & Groot uit Berkhout.  
Voor ons was het erg belangrijk dat er een win-
kel en een school was i.v.m. een kinderwens. 
Later kwamen er het dorpshuis en het zwem-
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bad bij, waar we heel blij van werden. De Vivo-
winkel van Cees Varkevisser en de S.R.V.-wagen 
moesten na een aantal jaren door de opkomst 
van de grote supermarkten de pijp aan Maarten 
geven, de bakker aan de deur was een luxe en je 
kon het nog op laten schrijven ook, waar vind je 
dat en nu nog steeds. Trouwens bij Siem en Riet 
Koning idem dito, ‘komt wel’ zeiden ze altijd. 
Alleen hoe kwam je zonder auto op je werk in Am-
sterdam? Geen station zoals in Bovenkarspel, slech-
te verbindingen, het duurde wel twee uur voordat 
Rob in Amsterdam was. Dus gauw een autootje ge-
kocht en in de file over de oude E10, wat jaren later 
een stuk sneller ging door de A7.

Vriendelijke mensen
Onze eerste indruk was: wat zijn de mensen hier 
vriendelijk. We werden door iedereen gedag ge-
zegd en omdat Rob al eerder naar ons huis in aan-
bouw was wezen kijken, vroeg ik hem: ‘Ken je die 
mensen?’ ‘Nee’ zei hij, ‘ik zie ze ook voor het eerst’.  
Het Westfriese taaltje was erg wennen. Als ze te-
gen je zeggen ‘Ik bin deer weest, keb moin pet 
strooit’, dan sta je even met een mond vol tanden.  
Ook wennen was dat Rob naar zijn werk ging en ik 
thuis zat. Omdat we allen nieuw waren, zochten we 
snel contact met de buren om ons heen en daar is 
tot nu toe nog steeds een hele goede band mee. We 
staan altijd voor elkaar klaar, al sta je in Timboektoe 
met pech, bij ziekte een uitgeperst sinaasappeltje of 
wanneer de goot leeggehaald moet worden, het maakt 
niet uit. De buren hebben zelfs, toen we aardgas kre-
gen, centrale verwarming bij ons aangelegd terwijl ik in 
het ziekenhuis lag om te bevallen, zodat we er warm-
pjes bij zaten toen ik thuiskwam met de baby. Van de 
hele Elmersstraat wonen er nog maar zes gezinnen 
vanaf het begin. Na zeven jaar is de familie de Rond 
aangeschoven bij ons Amsterdammers. Amsterdam, 
waar we het tot op de dag van vandaag nog over heb-
ben, maar waar we niet meer zouden willen wonen. 
Wij voelen ons thuis in Sijbe, mede door de activitei-
ten: volleyballen onder leiding van Cees en Fransien 
Tensen, tafeltennis in De Roode Leeuw, gym van de 
heer Koning, zwemmen in ’t Ploetertje. We zijn altijd 
betrokken geweest bij de basisschool met taal of wat 
dan ook, banden plakken tijdens de schoolreisjes naar 
Texel.

Buitenlui
Alleen de plaatselijke bewoners waren niet al-
tijd blij met ons. Zelf heb ik er nooit iets van ge-
merkt, maar je hoorde nog wel eens dat wij bui-
tenpoorters een te grote mond hadden tijdens 
vergaderingen, wij zouden wel even vertellen hoe 
het moest en dat viel niet altijd in goede aarde. 
Wij zijn later ook vrijwilligerswerk gaan doen, o.a. 
dagverzorging, tafeltje dekje, tuintjes bij ouderen 
en de buurtbus. Nu zijn we zelf zo oud om daar 
een beroep op te doen, maar omdat we zo’n goede 
band met de buren hebben, is dat nog niet nodig.

Veranderingen
Wat is er veranderd? Ja, een goede vraag; heel 
veel en toch weer niet. De S.R.V. is er niet meer, 
het openbaar vervoer is nog slechter geworden.  
Wij weten wel dat als je in een dorp gaat wonen 
zoals Sijbekarspel of Benningbroek, je je het snelst 
thuis voelt als je kinderen hebt die in het dorp naar 
school gaan en je zo in aanraking komt met het 
gebeuren in het dorp.

Woningnood
De reden dat we hier wonen. Wij hadden nooit 
of te nimmer gedacht dat we ooit zouden belan-
den in een gehucht als Sijbekarspel. Maar de nood 
was hoog. Alles was geregeld rond ons trouwen in 
december, want als je aan het einde van het jaar 
trouwde, kreeg je belasting terug die we goed kon-
den gebruiken. Maar wat gebeurde er, de woning 
die wij na eindeloos zoeken gevonden hadden, ging 
niet door. We waren beduveld, want het was onder-
verhuur, wat wel meer gebeurde, alleen deze dame 
betaalde de huur niet aan de woningbouwvereni-
ging. Dus werden we er al uitgezet nog voordat we 
er woonden. Ja en toen zagen we de advertentie, 
alleen het huis was pas klaar in juli, wat later zelfs 
november werd. Gelukkig konden we na ons trou-
wen in Amstelveen op een zolderkamertje terecht.

De eerste tegenslag
In de eerste week dat het huis opgeleverd was, zou-
den we gelijk blijven slapen met een matrasje op de 
grond. Wij kwamen vanuit Amstelveen met schoon-
maakspullen, een deken en twee kussens onder de 
arm met het openbaar vervoer naar Sijbekarspel. 
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Totdat we in Hoorn kwamen ging alles goed, maar 
toen bleek dat er ’s avonds om 21.00 uur geen bus 
meer ging naar de Molenwei, maar wel naar de 
Ganker in Nibbixwoud. Van beide hadden wij nog 
nooit gehoord. Het was dit of een taxi, maar daar 
was geen geld voor. Zo gingen wij in het donker, be-
pakt en bezakt, lopend in de kou naar de Molenwei. 
Wat waren we blij toen we eindelijk het winkeltje 
van de Vivo zagen, want toen wisten we dat het 
goed zat. 

Nog wat anekdotes
Wat wij ook heel leuk vonden, dat was de dorps-
krant. Die kregen wij toegestuurd al voor wij er 
woonden, zodat wij alvast het dorpsgebeuren kon-
den leren kennen en in de hoop natuurlijk dat wij 
er lid van zouden worden. Dat zijn wij tot de dag 
van vandaag en zo gauw hij in de brievenbus ligt, 
wordt hij van a tot z gelezen.
Rob was blijkbaar de eerste getinte inwoner, want 
onze zwager vroeg aan Jan Dam, onze slager, waar 
de nieuwbouw was. ‘Wie moet je hebben’ zei Jan. 
‘Rob Simon’. Nou daar had hij nog nooit van ge-
hoord, maar toen onze zwager (een echte Amster-
dammer, dus recht voor z’n raap) zei dat het een 
zwarte was, wist Jan direct wie hij bedoelde. Dat is 
nou dorps!!!!!
De eerste winter hadden we een kolenkachel. 
Met Kerst waren we twee dagen bij familie. Bij thuis-
komst bleek de kachel uit en stonden er op alle 
ramen prachtige ijsbloemen. Eerst de kachel weer 
opgestookt met krantenpapier, hout en daarna de 
kooltjes er op. Daarna zijn we met onze jassen aan 
onder de dekens gekropen, waar het condens op 
lag, zo vochtig was het huis van de bouw, we kon-
den het bijna niet warm stoken.

Wil en Karel Engelsbel
Wij zijn hier komen wonen in november 1970.
We zijn nu 86 en 84 jaar.
Wil werkte op de loonadministratie en ik in de au-
tobranche.
De reden om te gaan verhuizen was dat wij op 
een derde etage woonden in Amsterdam en dat 
was niet zo prettig. Vandaar de interesse om te 
kijken naar een eengezinswoning buiten Amster-
dam. Louter en alleen omdat in Amsterdam geen 
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woning te huur was en kopen lag boven onze begroting.  
Op een dag stond er een advertentie in de krant dat er 
huizen gebouwd werden in Sijbekarspel voor een betaal-
bare prijs, f 37.500,-. Wij zijn dus gaan kijken en we von-
den het een mooi dorp en lekker rustig om te wonen.  
Tot op de dag van vandaag wonen we hier naar alle tevre-
denheid. We hebben ook niet zoveel tijd nodig gehad om 
te wennen; het was hier prettig.
Door de afstand van het woon/werkverkeer hebben we 
weinig gelegenheid gehad om deel te nemen aan activitei-
ten in het dorp. We hebben goede buren en we staan altijd 
voor elkaar klaar.

Gerrit en Mary Horstman
Gerrit Horstman, 82 jaar, geboren in Barger Compascuum, 
is op 10-jarige leeftijd verhuisd naar Amsterdam. In 1956 

trouwde hij met Annie Aldewereld, overleden in 2002, en 
samen kregen zij in 1957 een dochter, Nel. Nu is Gerrit, 
ruim 12 jaar alweer, gehuwd met Mary Kooiman, 82 jaar.
Sinds 1970 zijn we de bewoners van Burgemeester El-
mersstraat 22; Gerrit was 36 en Annie 34 jaar. 
Gerrit begon op zijn 14e als lithograaf en heeft dit beroep 
tot zijn pensioen uitgeoefend. Eerst bij ANP, Phoenix en 
Nauta Hagen in Amsterdam en de laatste jaren bij Litho 
West-Friesland in Hoorn. Annie was huisvrouw en gebo-
ren in Amsterdam.
Mary is hier in 2004 komen wonen. Zij is geboren in Andijk 
en woonde later in Huizen, waar zij als verpleegkundige 
werkte.
De reden om naar het platteland te verhuizen: Gerrit wil-
de al jaren naar het platteland, maar Annie hield erg van de 
stad. Vanwege de drukte en gezondheid van Annie is toch 
besloten om eens rond te kijken in West-Friesland, samen 
met hun vrienden Karel en Wil Engelsbel en hun doch-
ter Yvon. Na in Avenhorn, Bovenkarspel en Grootebroek 
te hebben gekeken, reden zij bij toeval door Sijbekarspel 
en zagen een bord met bouwkavels te koop op het land 
van Klaver. Zij hebben een informatieavond bijgewoond en 
ingeschreven op de nummers 22 en 24; hun uiteindelijke 
adres. Zij wonen nog steeds naast elkaar.
De koopsom van de huizen bedroeg ± f 35.000,- met ±  
f 15.000,- subsidie. De hypotheekrente was 7,75 %. 
De eerste indruk van het dorp: een mooi rustig dorp met 
een goede ontsluiting naar Amsterdam via de E10; een van 
de redenen waarom niet voor de andere dorpen is gekozen.
Het was voor Annie in het begin wel lastig om te wen-
nen. Gerrit was alle dagen vroeg weg en laat thuis en 
zij was niet in het bezit van een rijbewijs. Daarom reed 
ze regelmatig samen met Gerrit, Karel en Wil mee naar 
Amsterdam om te werken of om gewoon een dagje 
gezellig te winkelen. Als de vrouwen thuis waren, dron-
ken ze iedere ochtend koffie met de buurvrouwen 
van de Elmersstraat. Dit doen ze nog elke maandag-
ochtend, al 47 jaar, maar nu ook met de mannen erbij.  
Voor Gerrit was het een stuk makkelijker om te wennen. 
Zijn bijnaam in de nieuwbouw was al snel de Amsterdam-
mer op klompen.
Door de jaren heen is er wel het een en ander veranderd: 
de Vivo winkel van Cees Varkevisser, de rijdende winkel 
van Piet Halfweeg en de olieman Scheer zijn verdwenen. 
In het begin was er nog geen gas en werd op olie ge-
stookt, en ook was er geen riolering. Het dorpshuis, het 
zwembad en de basisschool zijn gekomen. En de uitbrei-
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ding van de nieuwbouw, waardoor het een stuk 
drukker is geworden in de Burgemeester Elmers-
straat. Maar we wonen hier nog steeds met heel 
veel plezier en hebben geen spijt gehad van de be-
slissing van bijna 50 jaar geleden.

Theo en Leny de Rond
Wij zijn Theo, 82 jaar en geboren in Amsterdam, en 
Leny, 76 jaar en geboren in Den Haag.
Wij zijn in 1970 getrouwd en we kochten toen een 
etage in Loosduinen, boven de drogisterij waar ik fi-
liaalhoudster was. Wij kregen in 1973 onze dochter 
Debby. Theo werkte in Amsterdam als loodgieter 
bij een woningbouwvereniging. 
Toen Debby vier jaar werd en naar de basisschool 
ging, werd het voor mij moeilijk haar te brengen en 
halen en te blijven werken. Het was een te druk-
ke buurt om haar alleen te laten gaan. Zodoende 
zochten wij een huis dichter bij Amsterdam. Na 
lang zoeken vonden wij een woning van zeven jaar 
oud in de Burgemeester Elmersstraat, die ook nog 
betaalbaar was. Na altijd op bovenwoningen te heb-
ben gewoond, kwamen wij hier in het paradijs in 
een woning met tuin. 
Het eerste jaar voelde als vakantie. Het bleek dat 
we naast vier Amsterdammers waren komen te 
wonen en het klikte enorm. Ook onze kinderen 
kwamen bij elkaar op school en hebben hier een 
heerlijke tijd gehad met school en zwembad op 
loopafstand. Zelf heb ik hier in de loop der jaren 
vrijwilligerswerk gedaan met Tafeltje-dekje en dag-
verzorging. Ook heb ik jaren fruit geplukt bij Peter 
Feld. Kortom, wij voelen ons hier thuis.

Jeanet Speerstra
Ik ben Jeanet Speerstra-Topsvoort, sinds 1993 we-
duwe van Jos Speerstra en ben 72 jaar. Ik woon op 
de Burgemeester Elmersstraat 28.
We waren getrouwd en 25 en 26 jaar toen we in 
1970 hier kwamen wonen, opleiding Mulo.
Ik ben geboren in Aalsmeer en vanaf mijn 4e jaar 
opgegroeid in Amsterdam. Jos is geboren in Frane-
ker en opgegroeid in Maastricht.
De reden om hier te gaan wonen is dat in Amster-
dam geen (huur-)woning te krijgen was (woning-

nood) en kopen was te duur. We woonden op een 
kamer in Amsterdam, met gebruik van keuken en 
douche, en werkten beiden in Amsterdam.
Er stond een advertentie in de krant, dat er 
koopwoningen zouden worden gebouwd in Sij-
bekarspel. Er was een informatieavond in een 
restaurant in Amsterdam. Daar zijn we toen 
heen gegaan. Zo is het balletje gaan rollen. 
Om in aanmerking te komen moest je f 5.000,- 
eigen geld hebben en de rest kon je via een hypo-
theek financieren. De toenmalige koopsom voor 
een middenwoning was f 35.000,- en voor een 
hoekhuis f 37.500,-.
We wisten niet waar Sijbekarspel lag, moesten dit 
eerst opzoeken in de atlas.
Wat ons het eerste opviel was de stilte en de 
ruimte.

De eerste vier jaar gingen we elke dag op en neer 
naar ons werk in Amsterdam, dus leerden we het 
dorp eigenlijk niet zo goed kennen. Elk weekend 
hadden we het gevoel dat we in ons vakantiehuisje 
waren op het platteland. Dat was heerlijk na de 
drukte in de stad.
Ik heb het niet echt moeilijk gehad om hier te 
wennen. Toen na vier jaar onze dochter Cica ge-
boren werd en twee jaar daarna onze zoon Ilja, 
ben ik gestopt met werken en was ik voltijds thuis. 
Jos is toen in Alkmaar gaan werken.
Om het dorp en zijn bewoners beter te leren ken-
nen ben ik toen via een oproep in de dorpskrant 
bij de jeugdvereniging (toen de Paddenstoel, later 
de Paddeploeg) terecht gekomen.
Door de jaren heen ben ik altijd bij het vereni-
gingsleven betrokken gebleven, zoals de jeugdver-
eniging, zwembad, Oranjevereniging, organisatie 
autopedraces, dorpsraad. De periode dat de kin-
deren naar school gingen was ik ook daar actief bij 
allerlei activiteiten. 
Nu ben ik vrijwilliger in De Winkel, 1x per week 
doe ik aan aerobic met een leuke groep dames en 
1x per maand bezoek ik het sociaal eetcafé met 
een gezellige groep mensen in de Vang.
Ik kan wel zeggen dat Sijbekarspel echt mijn thuis 
is geworden.
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Grietje en Dick Fijnhout
Dick komt uit Amsterdam en Grietje komt uit Gie-
ten. We waren 24 en 23 jaar toen we hier kwa-
men wonen. Dick werkte in Amsterdam in de ac-
countancy en we zochten een huis in de buurt van 
Amsterdam, maar die waren te duur. In Amsterdam 
wilden we niet wonen, bovendien was daar niets te 
krijgen. We hebben nog gekeken in Lelystad, maar 
daar kwamen we niet in aanmerking, omdat we niet 
economisch gebonden waren. 
We zijn hier terecht gekomen, omdat een oom 
van Dick ons getipt had dat er gebouwd werd in 
Avenhorn, maar die huizen waren al verkocht en 
dezelfde huizen werden in Sijbekarspel gebouwd. 
Daar waren er nog twee te koop en nummer 18 
werd toen van ons. 
We zijn hier eind november 1970 ingetrokken. We 
voelden ons hier al vrij snel thuis. 
Grietje heeft een jaar op het gemeentehuis in Mid-
woud gewerkt. Dick ging alle dagen van Sijbekarspel 
naar Amsterdam, veranderde nog een keer van baan 
en werd boekhouder bij Ouke Baas autoverhuur. 
In het begin was de A7 er nog niet en moest ieder-
een over de oude E10 via Edam. Het werd steeds 
drukker, met files tot gevolg. Na de komst van de 
A7 ging het wat vlotter, maar overal verschenen 
nieuwe huizen en de wegen liepen weer vol en was 
het alle dagen filerijden. 
We werden lid van de volleybalvereniging, waar 
Grietje nog steeds lid van is. Grietje heeft twaalf 
jaar in de kerkenraad van de Nederlands Hervorm-
de Kerk gezeten, werd lid van zangkoor Klein Begin, 
later ook bestuurslid, en ging toen er kinderen ge-
boren waren bij de EHBO, waar ze ook een aantal 

jaren bestuurslid geweest is. 
Nu is ze vrijwilliger op het servicepunt van Wo-
nenPlus in Abbekerk en Dick rijdt voor WonenPlus. 
Het servicepunt bestrijkt het oude Noorder-Kog-
genland. Dick is in de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw penningmeester geweest van dorpshuis De 
Vang. 
We tennissen allebei nog. We zijn begonnen in de 
Dee Tien-hal, tot het daar ophield en zijn daarna in 
Abbekerk en Hoogwoud gaan tennissen. 
Vroeger kende je heel veel mensen op het dorp, 
mede omdat de kinderen hier op school zaten, en 
door het verenigingsleven, maar dat is veranderd. Al-
leen de mensen die  nieuw in de buurt komen wonen 
ken je, maar die verderop wonen ken je niet meer.  

Reinier en Gizela Kooijman
Reinier is 30-7-1940 geboren in Ouderkerk a/d 
Amstel en Gizela 2-1-1947 in Weesperkarspel.
Wij wonen vanaf februari 1971 aan de Burge-
meester Elmersstraat 9. We konden in Amsterdam 
en Ouderkerk a/d Amstel geen woning huren. 
Onze eerste indruk van Sijbekarspel en omgeving 
was: wat een gat. Reinier zei tegen mij: ‘Overal bak-
ken ze brood’. Maar toen we er eenmaal woonden 
viel het reuze mee. 
De broer van Gizela en zus van Reinier wilden 
ook mee deze kant op. Ze kwamen naast ons te 
wonen.
Toen we hier net woonden hebben we mijn ou-
ders in laten schrijven voor een woning. Een paar 
jaar later kwamen zij op het Wilgenrak wonen.
Wij wonen hier nog steeds heel leuk en gezellig 
met de buren.
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Netty Hensums-Wassink

Zeventien april 1945, een datum die ik nooit zal ver-
geten, al was ik toen pas 7 jaar.
Wij, mijn ouders en zusjes, woonden in de Wie-
ringermeer. Wij woonden toen op de ‘juiste’ plek. 
Overal in West Nederland. Overal in West Neder-
land was honger, niet bij ons. Geen oorlogsgeweld, 
tot 17 April 1945.
Een ontij-bericht werd werkelijkheid. De Wieringer-
meerdijk werd opgeblazen. Het water had twee da-
gen nodig om de hele polder onder water te zetten. 
Alle burgers moesten evacueren, zo ook wij. Op de 
fiets bij onze ouders, de jongste in de kinderwagen 
tussen hen in. Bij Lambertschaag verlieten we de 
polder.

Toen ontvouwde zich voor mij een nieuwe we-
reld: bloeiende grote vruchtbomen, oude huizen, 
oude mensen, grasland met koeien. Alles was het 
tegenovergestelde van wat ik de laatste jaren had 
gezien: graan, bloeiend vlas, heel dunne appelboom-
pjes, vaders en moeders van ongeveer 35 jaar.

Wij werden in Lambertschaag doorverwezen naar 
‘verderop’. Verderop bleek uiteindelijk Sijbekarspel 
te zijn. Daar was ruimte voor ons: de ‘klompenka-
mer’ van Kees de Graaf, Dorpstraat S97 (tegen-
woordig Westerstraat 88a t/m e).
Klompen waren er toch al niet meer. Mijn vader 
was timmerman. Met hulp van timmerman Bobel-
dijk heeft hij de klompenkamer (met bedstee) be-
woonbaar gemaakt.

Zeventien april 1945

Bevrijdingsfeest 
1946. Netty Wassing 
met Siem Koning, 
rechts zijn vader die 
deze bokkenwagen 
zelf had gemaakt
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Na de bevrijding ging ik naar school bij juf Bakker (de 
liefste juf van de hele wereld).
De veranderingen waren groot: ik verstond de men-
sen niet! Het was Westfries en wij uit de polder 
spraken zoals ze op de radio deden. Dat moest ook 
wel, want in de polder werden veel andere dialecten 
gesproken zoals: Zeeuws, Limburgs, Fries enz. De 
enige oplossing om elkaar als kinderen te verstaan 
was: praten zoals je op school praatte.
 
Ik zat in de klas bij o.a. Gerdien Clay,  Annie Dantuma, 
Tiny Bijpost. De jongens herinner ik me niet meer.
Het lokaal zag er heel anders uit dan in Middenmeer. 
Er stond een heel groot aap-noot-mies bord voor de 
klas. Heel grote houten schoolbanken met witte por-
seleinen inktpotjes zonder deksel. Maar ook kleine 
tekenborden aan de muur! Daar mocht je op tekenen 

als je met je andere schoolwerk klaar was.
Toen een jaar bij meester Van Slooten. In zijn lokaal 
waren de klassen 4 t/m 8 vertegenwoordigd. Daar 
kregen we ‘weektaken’, leerden zo zelfstandig te 
werken. Zo kon ‘meester’ zijn aandacht aan de hoog-
ste klassen geven.
Behalve met school maakten we kennis met Sint 
Maarten, Kerstfeest in de kerk, Floralia: wie heeft de 
mooiste plant, het mooiste handwerkje?
Ook deed ik mee aan de bevrijdingsoptocht met 
Siem Koning (de zoon van de melkboer) op de bok-
kenwagen en in klederdracht! 
Sijbekarspel blijft een bijzondere periode in mijn leven.
Nu realiseer ik me ook hoe fantastisch het was dat 
de bevolking ons zo gastvrij opving! 

Mei 2017
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Op een schuurdeur van 

Westerstraat 78 is nog 

steeds te lezen: ‘Hilko is 

met Nettie’

Tekening gemaakt door 

Nettie op de dag van het 

vertrek uit Sijbekarspel. 

Links het huis waar de 

familie Wassink woonde (nu 

Westerstraat 88a t/m e), 

rechts Westerstraat 88 en 

86 (in de beoerderij woont 

nu de familie Hovernier)
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De familie A. Waterdrinker

Het huis van de familie Water-

drinker, Westerstraat 110

Arie Waterdrinker, achter zijn huis

Gré Mantel-Visser

Een dorpsgemeenschap bestond rond 1906 naast 
boeren en landarbeiders ook uit ambachtslieden 
zoals een smid, timmerman enz. Men kende op een 
dorp vele verschillende beroepen. De richtlijnen 
waren toen nog niet zo streng zodat men gemakke-
lijker kon beginnen. Het was op 25 september 1906 
tijdens de raadsvergadering in Sijbekarspel dat er in 
behandeling werd genomen het verzoek van Ariën 
Waterdrinker (1883-1971) te Bobeldijk tot het 
stichten van een burgerhuis, van steen gebouwd en 
een houten timmerwinkel op stenen voeting (fun-
dering), beide met pannen gedekt. Dit op een per-
ceel grond te Sijbekarspel met als kadasternummer 
A453, liggende ten westen van de weg. Het wordt 
S116, nu Westerstraat 110, waar nu Wim en Bea 
Molenaar wonen. De vergunning wordt hem ver-
leend op voorwaarde dat hij zijn verzoek vooraf 
redigeert. Daarna ging Ariën Waterdrinker al met-
een op 19 oktober naar notaris C. Donker te Ben-
ningbroek en koopt hij van Jacob Koop, landman te 
Sijbekarspel, een perceel grond groot 34 are 30 ca 
voor ƒ 900,00. 
De volgende stap is te lezen in De Nieuwe Courant 
van 16 januari 1907, namelijk dat hij zich hier geves-
tigd heeft als timmerman en wagenmaker. Maar hij 
kan nog meer, want in 1914 biedt hij tweedehands 
fietsen te koop aan.
Hij was een man met meerdere beroepen zoals u 
ook al in de kroniek van 2006 (pagina 16) heeft 
kunnen lezen over Waterdrinker.
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Alles ging in een snel tempo verder, want op 25 
januari 1907 gaat hij trouwen met Maartje Koster 
(1885-1967).

Lies Waterdrinker
Zij kregen twee dochters; Liefje met als roep-
naam Lies (1907-1995), later getrouwd met Anton 
Cornelis de Koster (1910-1990) en hun tweede 
dochter Hiltje (1910-1993), getrouwd met Cor-
nelis Middelburg (1908-1987). Zij hebben in Sint-
Pancras gewoond. 
Lies en Anton woonden aan de A.C. de Graafweg 
3 (S152A) achter het huis van de familie Dekker 
in een houten noodwoning. In 1951 was er nog 
sprake van woningschaarste na de Tweede We-
reldoorlog. 
Lies heeft Engelse les gegeven aan mensen die 
na de oorlog gingen emigreren naar Canada. Ze 
schreef ook wel eens verhaaltjes en zo vond ik van 
haar in het Nieuwsbulletin van het bejaardenhuis 
‘t Slothuys te Spanbroek, waar ze toen verbleef, 
het volgende verhaal over een Sinterklaasavond. 
Ze dacht dus aan een Sinterklaasavond van vroe-
ger toen ze ongeveer 12 jaar was, vlak na de mo-
bilisatie van 1914-1918. De aanleiding voor dit 
verhaal was dat zij enkele malen de naam juffrouw 
Blad in een boekje was tegengekomen.

Advertentie voor tweede-

hands fietsen

Huwelijksaankondiging van 

Arie en Maartje

‘Juffrouw Blad was onderwijzeres en is nog een paar jaar bij mijn ouders in de kost geweest toen zij les gaf 
op de Openbare Lagere School in Sijbekarspel. Ongetrouwd onderwijzend personeel woonde vroeger niet “op 
kamers” zoals nu, maar was “in de kost” en werd in het gezin opgenomen. We hadden toen al een juffrouw 
Visser, die in het geheel 11 jaar bij ons in huis is geweest. Bij eerstgenoemde heb ik nog in de klas gezeten 
en ik herinner me dat na 5 december we beurt om beurt mochten vertellen wat we van Sinterklaas hadden 
gekregen. Thuis hadden we nooit Sinterklaas gevierd zoals men dit in het algemeen doet, maar wij kinderen 
mochten “stoeltje zetten”. De avond van 5 december zetten we elk een stoeltje naast de kachel, gedeeltelijk 
onder de schoorsteenmantel, zongen dan enige Sinterklaasliedjes in onze nachtjaponnetjes en gingen dan met 
een hart vol verwachting naar bed. Weken te voren hadden we dan natuurlijk al laten weten wat we van Sin-
terklaas vroegen. De volgende morgen was je veel vroeger wakker dan gewoonlijk, maar we moesten wachten 
tot moeder de kamerkachel had aangemaakt anders was het veel te koud, want je gunde je natuurlijk geen 
tijd om je aan te kleden. Meestal was er wel een boek bij, een kleurboek met kleurpotloden, één of ander 
spel en een degelijk cadeau. Ik weet mij te herinneren dat ik heel teleurgesteld was toen er een pon met 
prachtig kant langs hals en mouwen tussen alle andere cadeautjes lag. Het idee “kleren krijg je zo ook wel” 
was hier niet vreemd aan. Toen we die twee schooljuffrouwen in huis hadden werd de Sinterklaas anders ge-
vierd. De pakjes kwamen allemaal in een grote wasteil en waren genummerd van één tot twaalf. We mochten 
beurt voor beurt met twee dobbelstenen gooien en dan een pakje met het nummer van het aantal gegooide 
ogen uit de teil halen. Het omhullende papier er afhalen en dan kwam de naam te voorschijn voor wie het 
werkelijk bestemd was. Zo kwam er voor mij een enveloppe te voorschijn met een briefje erin dat vermeldde 
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dat ik naar de zolder moest gaan en in een zekere 
hoek een pakje zoeken. Dat hadden de juffrouwen 
bekokstoofd, omdat ze wisten dat ik nogal bang was 
in het donker en speciaal voor ratten en muizen die 
er wel eens op zolder vertoefden. Met veel lawaai 
en gestommel de trap op om te maken dat die ver-
meende beesten dan wel weg zouden gaan, kwam 
ik bibberend met het begeerde pakje naar beneden. 
Vervolgens opengemaakt en ook dat pakje bevatte 
een enveloppe met een briefje met de opdracht dat 
ik het volgende cadeautje uit de W.C. moest halen. 
En dan te bedenken dat die buiten stond en ik in het 
donker moest, dat was het ergste wat me kon over-
komen. Met kloppend hart en al hollend pssst-pssst 
roepend, groezelde ik het pakje van de pleebril en 
hijgend kwam ik weer aan tafel zitten waar ik nog 
met trillende handen het gevonden pakje uitpakte. 
Er bevond zich een potje van chocola in met een 
hoopje van marsepein en het ging vergezeld met een 
gedichtje. Ik herinner met het nog als de dag van 
gister hoewel het al zo lang geleden is’. 

Kostgangers
De familie Waterdrinker heeft meerdere schooljuf-
frouwen in de kost gehad.
De bovengenoemde juffrouw Blad, geboren in Ha-
renkarspel 27-4-1896, werd in 1915 benoemd aan de 
school in Sijbekarspel op een wedde van 60 cent per 
lesuur. Ze komt vanaf het begin van haar aanstelling in 
de kost bij A. Waterdrinker. In 1920 vraagt ze ontslag 
en keert weer terug naar Harenkarspel. 
Haar opvolgster, juffrouw Tjitske Visser, geboren in 
Amsterdam 21-5-1897 heeft 11 jaar over huis ge-
woond bij de familie Waterdrinker. In 1928 heeft ze 
tijdelijk waargenomen voor de plotseling zieke mees-
ter S. Hoekstra. Begin 1929 wordt ze benoemd in 
Amsterdam en vertrekt. 
In 1929 kwam juffrouw Bartha Petronella Swart, ge-
boren in Westzaan 23-1-1910, vanuit Andijk in Sijbe-
karspel over huis bij Waterdrinker. Ze ging in 1932 
weer terug naar Andijk, waar haar vader hoofdonder-
wijzer was. Hetzelfde jaar gaat juffrouw Swart naar 
Wieringen.

Deze foto laat u een gedeelte van de leerlingen van de openbare lagere school te Sijbekarspel zien, met onderwijzer en onderwijzeressen.

We gaan van bovenaf, van links naar rechts: Geertje Sneek, Aafje Sneek, Mien Komen, Co Helder, Bets Meier, Trien Vriend, Griet v.d. Gracht, Aal v.d. 

Gracht, juf Visser, meester Hoekstra en juf Karre man. Tweede rij: Meintje Vriend Pd., Geer Oudt, Jaap Laan, Rikus Meier, Lieuwe Buwalda, Jan Sneek en 

Ger lof Buwalda.Derde rij: Cor Meier, Cor Bakker, Nic Bakker en Klaas Houter. Vierde rij: ? v.d. Vaart, Mien v.d. Gracht, Trijntje Houter, Nel Sneek, Joop 

Sneek, Freek Vriend en Jaap Vriend. Onderaan: Gert Houter, Gert Bijpost en ? v.d. Vaart. Deze foto is gemaakt omstreeks 1930
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Atie Jonker-Mol, met dank aan Marijtje Posch-Sluis en 
Nel Peper-Koning

De sfeervolle Nederlands Hervormde kerk te Sijbe-
karspel, in gebruik genomen in 1547, heeft een zeer 
lange geschiedenis van bouw, verbouw en restau-
ratie. Tijdens kerkdiensten waarbij gezongen werd 
viel op hoe goed de akoestiek van de kerk is. Deze 
is ontstaan door het vele houtwerk, waaronder de 
vloer en het houten tongewelf. 
Het van Dam orgel is in 1883 gebouwd en in 1998 
volledig gerestaureerd door Flentrop orgelbouw te 
Zaandam. Het is een integraal bewaard gebleven or-
gel, gebouwd door L. van Dam & Zn. De kwaliteit is 
buitengewoon te noemen voor het jaar van ontstaan. 

De orgelcommissie
Ergens begin jaren 70 was er een concert georga-
niseerd door de plaatselijke zangvereniging. Een or-
ganist, die hierbij aanwezig was, was verbaasd over 
het feit dat er een piano gebruikt werd, terwijl er 
een bijzonder orgel beschikbaar was. Dat was iets 
om over na te denken..... 
In 1974 werd het orgel als monument erkend en 
toen moest er geld bijeen worden gebracht om het 
eigen aandeel in de restauratie te bekostigen. 
Kort hierna werd een orgelcommissie opgericht, 
die zich bezig ging houden met activiteiten t.b.v. de 
restauratie van het kerkorgel. De commissieleden 

waren: Marijtje Posch (organisatie), Jan van Veen 
(secretariaat en contacten met gemeente en kerk), 
Annie Kistenmaker en Kees Stapel waren van de 
kerkvoogdij en Nel Peper organiste én kosteres.   

Belangrijkste activiteit was het organiseren van 
concerten, iets wat toen helemaal nieuw was, mu-
ziek in de kerk! Het eerste optreden was van gi-
taartrio Dick Visser. Na een optreden in de Park-
schouwburg te Hoorn, had Marijtje al haar moed 
verzameld om te vragen of zij wilden optreden in 
het kerkje. De reactie was heel enthousiast en zij 
kwamen naar Sijbekarspel. 
Uiteraard traden er diverse organisten op: zoals 
Jos van der Kooy, Jan Jongepier en Willem Poot, die 
hier vele malen heeft opgetreden met het ensemble 
Sine nominé.
Natuurlijk ook talent uit eigen omgeving: Alma  
Irgolitsch, Tiny Posch, de West-Friese cantorij, Anne-
mieke Zuurbier, Paulus Visch en het De Fesch orkest. 
Daarnaast traden bekende musici op zoals: het Ne-
derlands Kamerkoor, Ronald Brautigam, het Gemini 
Kwartet en Bach specialist Ton Koopman. 

Er is ook meerdere keren toneel gespeeld: Mid-
deleeuwse stukken zoals bijvoorbeeld Mariken van 
Nimwegen o.l.v. Brigitte Diderich.
En het kerkje is een keer gebruikt als opname stu-
dio voor een LP met Vera Beths en Stanley Hoog-

land, nog steeds zeer beken-
de, actieve musici.

De sfeer was heel ongedwon-
gen, artiesten traden graag op 
en kwamen tegen onkosten-
vergoeding en een kaas. Na 
afloop evalueren en pinda’s 
pellen op een oude krant! 
Tja, dat was toch een heel an-
dere tijd. Er kon veel en met 
gesloten portemonnee.
De bloemen voor de arties-
ten kwamen bijvoorbeeld van 
de broer van Jan van Veen, die 
een bloemenzaak had en aan 
het einde van de week bloe-
men over had.

Muziek bij kaarslicht 

Het van Dam orgel in de  

kerk van Sijbekarspel
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De programma’s werden fraai gekalligrafeerd door 
Karin Feller en daarna gekopieerd.
De affiches waren van de hand van Leentje Linders. 
Ook Muziek bij kaarslicht heeft gebruik gemaakt 
van de fraaie vormgeving door Leentje. Zowel het 
programma als het affiche waren van haar hand. 

De gebroeders Kuin, die jaren geleden in de boer-
derij op Westerstraat 72 woonden en werkten, wa-
ren zo enthousiast over de acties voor restauratie 
van het orgel dat zij een flinke donatie overmaakten 
naar de bankrekening van het orgelfonds. Maar ja, 
bankafschriften werden niet of spaarzaam verstrekt, 
dus het duurde even voordat de commissie hiervan 
wist. Natuurlijk zijn daarna de gebroeders Kuin uit-
gebreid bedankt. Er werden vaker grote donaties 
gedaan in die tijd. Een andere, aanvullende activiteit 
waren foto’s van de kerk gemaakt door Simon Pot. 
Deze werden verkocht ten bate van de orgelcom-
missie.
Eind jaren 80 was de openstelling van de tuin van 
Atie en Cees Jonker. De entreegelden werden in-
gezameld ten bate van de restauratie van het orgel. 
Er was veel belangstelling voor, zodat tijdens een 
van de concerten een aardig bedrag kon worden 
afgedragen. 

Grote namen
In de jaren 1985 – 1987 was dominee Mioch (jawel, 
de vader van filmkenner René Mioch) als adviseur 
verbonden aan de orgelcom-
missie. Hij woonde en werkte 
als dominee in de gemeente 
Jisp. Nel Peper-Koning vertelt 
dat zij met dominee Mioch in 
contact waren gekomen en 
dat hij zijn diensten had aan-
geboden, daar hij veel con-
necties had in kringen van 
topmusici in Nederland.
In deze periode onderhield 
dominee Mioch een intensief 
contact met de Gemeente 
Noorder-Koggenland voor 
subsidies, zodat het mogelijk 
was uitstekende musici naar 
het kerkje in Sijbekarspel te 

krijgen. Beroemde namen als Pim Jacobs, Theo Olof, 
Marco Bakker, Daniël Wayenberg en Louis van Dijk 
prijkten op de affiches. 
Deze concerten werden uitstekend bezocht en al 
ras ontstond er een tekort aan stoelen. Ook dit 
kon dominee Mioch regelen; de oude stoelen uit 
het Concertgebouw van Amsterdam vonden een 
tweede leven in het kerkje van Sijbekarspel.

Mede door de druk bezochte concerten was er in 
de jaren 90 voldoende geld voor het eigen aandeel 
aan de restauratie én een uitgebreide ‘eeuwbeurt’ 
van het orgel. In 1993 verleende de rijksdienst Mo-
numentenzorg subsidie en ook de gemeente en het 
Prins Bernard fonds droegen hun steentje bij. 
Voor de restauratie is het orgel verwijderd en bij 
Flentrop in Zaandam onder handen genomen. Or-
ganist Jan Jongepier adviseerde hierbij. 
Intussen werd ook de kerk opgeknapt. Er werd 
grondig schoongemaakt, het tongewelf kreeg een 
mooie blauwe kleur. Er werd een nieuwe lambrise-
ring aangebracht en het hele interieur werd voor-
zien van een nieuwe kleur verf waardoor het een 
warme uitstraling kreeg. 
Deze periode werd in 1998 afgesloten met een 
soort van reünie, waaraan enkele musici belange-
loos hun muzikale medewerking verleenden. Dit 
initiatief kwam van Marijtje Posch, die Maureen 
Hulshoff en Atie Jonker om assistentie verzocht. 
Atie maakte toen al enige jaren de bloemstukken 

De orgelcommissie, v.l.n.r. 

Annie Kistemaker, Nel Peper, 

Marijtje Posch, Jan van Veen 

en Kees Stapel
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voor de concerten. Zij bleef dat ook doen de 14 
jaar daarna, ten tijde van Muziek bij kaarslicht.
De orgelcommissie had nog één concert in de 
agenda staan: een kerstconcert met de Russische 
tenor Sergei Snegirov en Aukje Broers op het fan-
tastische van Dam orgel. Een groot succes, uitver-
kocht huis en enthousiaste bezoekers.

Muziek bij kaarslicht
Na deze succesvolle avond stonden Maureen 
Hulshoff, Atie Jonker, Tiny van Oudheusden, Kees 
Stapel en Jan Donker (koster) voor de vraag: HOE 
gaan we dit voortzetten? 
Er werd overlegd en overlegd... Ze hadden geen er-
varing met het organiseren van concerten, dus Atie 
ging eens rondkijken bij een Wereldmuziekfestival 
en nodigde Frieda Blom uit om ons wegwijs te ma-
ken in de wereld van de klassieke muziek. Dat zijn 
twee totaal verschillende werelden en vind daarin 
je weg maar eens. 
Er was inmiddels een groot nieuw potentieel aan 
Jong Talent op de conservatoria en Frieda advi-
seerde daarmee verder te gaan, immers: Jong Talent 
moet ergens beginnen en ze zijn nog betaalbaar. 
Kees Stapel en Tiny van Oudheusden stapten al snel 
op, Maureen, Jan en Atie bleven over, maar kregen 
versterking van Wim Koopmans (voorzitter) en 
Henk Blom (financiën). Frieda Blom bleef adviseur.
Dat eerste jaar is er veel vergaderd en er werd 
besloten als Stichting Cultuur Sijbekarspel-Benning-
broek verder te gaan. Zo geschiedde. Maar bekend 
is de stichting geworden onder de naam Muziek bij 
kaarslicht, een naam die de lading dekt en die het 
beter doet in de krant.
Iedereen rolde als vanzelf in zijn taak en hoe di-
vers de leden ook waren, de chemie was goed. En 
zo ontstond er een gezellige sfeer, zowel tijdens de 
vergaderingen als tijdens de concerten. Dit werd 
natuurlijk versterkt door het kaarslicht, een mooi 
bloemstuk, lekkere koffie, een drankje na afloop én 
niet te vergeten de mooie akoestiek, waardoor de 
instrumenten én stemmen prachtig tot hun recht 
kwamen. 
De folders, posters en programma‘s kregen een 
duidelijk herkenbaar logo: een ets van het kerkje, 
gemaakt door Leentje Linders. 
De houten vloer speelde een rol in de akoestiek 

én bood nog iets extra: je kunt er op dansen! Dus: 
er werden Flamenco musici en dansers uitgenodigd. 
Flamenco wordt bijna nergens gedaan, omdat het 
op een houten vloer moet. De laatste in de rij was 
de fameuze Flamenkika. 
Er hebben ook veel tangoformaties opgetreden 
waarbij enkele keren met dansers, wat een bijzon-
dere ervaring was. Tango was natuurlijk zeer popu-
lair geworden de laatste 15 jaar, dankzij onze konin-
gin uit Argentinië! 

Zeer populair waren de concerten met Ierse muziek, 
Klezmer en Zigeuner muziek. Groepen als Killshan-
nig,  Unicorn, Ogto Gàdje, Ot Azoj , C tot de derde 
en Sintiromarus traden hier meerdere keren op. 
Op klassiek gebied werd er jarenlang samenge-
werkt met de Stichting Jeugd Concerteert (deze 
bestaat helaas niet meer). Zij spotten Jong talent, 

Voorblad van een programma uit de beginjaren van de 

orgelcommissie

Uitnodigingsbrief voor 

de ‘opening’ van de 

gerestaureerde kerk

Flamengodanseres 

Flamencica

Klezmerband Ot Azoj
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brengen dit samen voor concerten zodat ze podiu-
mervaring konden opdoen. De programma’s die zij 
samenstelden waren altijd gevarieerd en van hoge 
kwaliteit. 
Enkele andere memorabele namen in de lange rij 
artiesten waren: gitarist Izhar Elias, the Atlantic trio, 
The Hague String Variations, de internationaal be-
kende forte-pianist Bart van Oort en natuurlijk Bir-
the Blom, die vele malen in diverse formaties hier 
heeft opgetreden, de laatste keer met haar man 
Edgar Pujol. 
Bariton Ken Gould, was een verhaal apart. Hij viel in 
voor een zangeres die zich op de dag van het con-

cert afmeldde wegens ziekte, maar... er werd voor 
vervanging gezorgd: Ken Gould.
De naam zei de commissieleden niets, maar het 
pakte goed uit en viel dermate in de smaak bij het 
publiek dat hij het seizoen erop opnieuw werd uit-
genodigd, dit keer samen met Dorine van der Klei. 
Ze brachten een programma met muziek van Ber-
thold Brecht en Kurt Weill. 
Ook een leuk verhaal was dat van het koffertje: 
Cees Jonker, die al die jaren voor de koffie heeft 
gezorgd, was vervroegd met pensioen gegaan en 
had zijn zaken-koffertje niet meer nodig. Atie had 
het op Marktplaats gezet en er reageerde een pi-
anist, die het nodig had om zijn bladmuziek in te 
vervoeren. Om een lang verhaal kort te maken: 
deze pianist, Maarten van Veen, heeft hier opgetre-
den met een programma van composities, die ooit 
waren gespeeld in de salon van de schilder Alma 
Tadema, (van wie er in 2016/17 een grote overzicht 
tentoonstelling is geweest in het Fries museum).

Birthe Blom en Edgar Pujol 

Commissie Muziek bij 

kaarslicht, v.l.n.r. Lou Klaver, 

Maureen Hulshoff, Atie 

Jonker-Mol, Henk Blom en 

Cees Bakker

Frieda en Henk Blom aan de ‘kassa’
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Veranderingen
In 2004 werd Cees Bakker voorzitter, Jan Donker stop-
te in 2012 met zijn werk als koster en commissielid. 
Lou Klaver trad toe als extra man en maakte vele op-
namen van de concerten.

De tijden veranderden snel; Muziek bij kaarslicht kreeg 
een website en artiesten werden vaak beoordeeld en 
gecontracteerd via Internet (You tube), terwijl er voor-
heen altijd iemand eerst naar een optreden ging. Maar 
daarmee kun je wel de mist ingaan: een salonorkest, 
dat hadden we nog niet gehad ….., de stukjes op hun 
website klonken leuk, dus werden ze uitgenodigd. Maar 
oh wat speelden ze slecht .... De commissieleden za-
ten stomverbaasd te luisteren, wat is DIT??? Het zweet 
brak ze uit! Een van hen moest snel naar buiten, want 
ze kreeg de slappe lach.... 
Maar we kregen te maken met de financiële crisis én 
ons publiek vergrijsde, zodat het de laatste vijf jaar 
steeds moeilijker werd de zaal te vullen. 
Er werden diverse acties ondernomen, bijvoorbeeld de 
samenwerking met de Rabobank, waarbij hun klanten 
korting kregen (die dan door de bank aan ons werd be-
taald). Dit leverde één seizoen meer publiek op, maar 
die bleven helaas niet komen. 
Toen ook de gemeentelijke subsidie in 2015 werd stop-
gezet, werd de financiële situatie onhoudbaar. De com-
missie kon geen nieuw seizoen meer programmeren en 
tot hun spijt moest zij aan het eind van seizoen 2014-
2015 de stekker eruit trekken.
Op 25 april 2015 was het laatste concert met een op-
treden van het Triple Trouble Trio met Gypsy jazz.  

Killshannig Sintomarus

Foto’s links van boven naar beneden: Triple Trouble Trio, 

Masflamenco, Ogto Gâdje.

Foto’s rechts: Jan Donker, die de kaarsen aansteekt, lzhar 

Elias en Nadja Filtzer
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Herinneringen van Alwine Kerkhof-Troost

‘Ik stond laatst voor een poppenkraam ....’

V.l.n.r Gerdien Bontekoning-

Claij, Wil van Veen-Balk, 

mevr. Troost-Beerstra, Jan 

van Veen, Marijtje Posch-

Sluis, mevr. Klaver-Verstijnen, 

Elly Visser-Helder 

In februari 1961 heeft een indrukwekkende poppen-
tentoonstelling plaatsgevonden in de Nederlands 
Hervormde kerk van Sijbekarspel. Deze tentoon-
stelling werd georganiseerd door mevrouw Troost-
Beerstra, kosteres van de kerk. Het betrof hier 
poppen in klederdracht uit een groot aantal landen.  
Vele ambassades werden door mevrouw Troost 
persoonlijk aangeschreven met de vraag of men 
een of meerder poppen ter beschikking wilde stel-
len. Na afloop van de tentoonstelling zijn de pop-

pen verloot. De opbrengst kwam ten goede aan het 
restauratiefonds van de N.H.-kerk te Sijbekarspel. 
Vooraf was er zeer veel bekendheid aan de actie 
gegeven, o.a. via de radio (zie de aankondiging in de 
radiogids Vrije Geluiden).
Onderstaand de herinneringen van Alwine Kerk-
hof-Troost, dochter van de kosteres. 

‘Wij kwamen in 1960 vanuit Den Haag naar Sijbe-
karspel en woonden in de pastorie naast de kerk. 
Ik was toen 11 jaar. De kerk was toen niet meer 
in gebruik en de diensten werden in een zaaltje in 
de pastorie gehouden. In dat zaaltje werd ook de 
jongerensoos gehouden. Om de twee weken was 
er een dienst, om en om in Benningbroek waar ds. 
Verdonk woonde.
De klokkentoren was zo gevaarlijk, dat mijn va-
der met uitgestrekte handen de touwen vast 
hield buiten de toren om de klokken te luiden. 
Hoe mijn moeder op het idee kwam van een poppen-
actie, weet ik niet. Het woord computer bestond 
toen nog niet eens, dus schreef ze veel ambassades 

Deze foto is genomen in 

december 1963 tijdens het 

bezoek van dhr. en mevr. 

de Voogd, ambassadeur voor 

Nederland in Japan, aan de 

N.H.-kerk te Sijbekarspel, 

vlnr: dhr.  N. de Voogd, 

mevr. de Voogd en mevr. 

Troost
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enz. aan. Een brief heb ik nog, van de Canadese Am-
bassade. Deze is gedateerd van december 1960, dus 
ze is al heel gauw nadat wij in Sijbekarspel kwamen 
te wonen met de poppenactie aan de gang gegaan. 
Op de grote foto, waar mijn moeder tussen de pop-
pen staat, zie je ongeveer de helft van de poppen.
Ook de privécollectie van Koningin Juliana werd ge-
toond, die werd natuurlijk niet verloot, evenals de 
poppen uit Canada, die moesten ook weer terug.
Groot tumult in het dorp, toen de pastoor van 
De Weere een pop kwam brengen, want katho-
liek en protestant lag nog ver uit elkaar in die tijd. 
De ‘Begum’ (lees vrouw van de ambassadeur) van 
Pakistan zou de opening verrichten. Ds. Verdonk 
reed in zijn wagentje richting Den Haag om haar 
uit te nodigen, maar keerde halverwege om, want 
hij durfde niet! Mijn moeder zei: “Betaal mijn trein-

kaartje en een uitsmijter onderweg, ik ga wel.” Ze 
is zo hartelijk ontvangen door de Begum, maar of 
ze de opening heeft verricht kan ik mij niet herin-
neren.
De man die de stelling maakte en schilderde vond 
de stilte in de kerk dood eng, hij hoorde van alles en 
iemand moest mee en erbij blijven. De angsthaas! 
De dag van de opening was verschrikkelijk druk. 
Een agent stond het verkeer te regelen en dat op 
de enige straat die het dorp rijk was.
De actie was een groot succes, mede dankzij de 
radio.
Mijn moeder had alle brieven van de ambassades 
uit alle landen, die poppen hadden gestuurd,  in een 
map bewaard. Toen later in 1963 de Nederlandse 
ambassadeur in Japan de kerk bezocht en aan mijn 
moeder een kostbare pop in Japanse klederdracht 
in een grote glazen vitrine aanbood, ontstond met 
de kerkenraad onduidelijkheid over wie de pop toe-
behoorde. Hetzelfde gold voor de correspondentie 
met de ambassades. Dit raakte mijn moeder zo, dat 
zij alles heeft afgegeven en de pop in de kerk heeft 
gezet. Die pop heb ik toen weer terug gehaald.
Naast het kosteresschap had mijn moeder ook de 
zorg over meerdere bejaarden, die bij ons in de pas-
torie woonden. Aangezien de pastorie in Midwoud 
groter was, ontstond er een woningruil met de fa-
milie Peper-Koning. Zodoende verlieten wij in no-
vember 1963 Sijbekarspel. In Midwoud heeft mijn 
moeder haar “bejaardenhuis” uitgebreid.’ 

1963, vlnr: mevr. Verdonk, 

ds. Verdonk, mevr. de Voogd, 

mevr. Troost en dhr. de 

Voogd. Er staat nog iemand 

in het midden maar daarvan 

is het gezicht niet te zien, 

waarschijnlijk is het Wieneke 

Verdonk.
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Stukje in het Noord-

Hollands Dagblad over het 

bezoek van de Nederlandse 

ambassadeur in Japan aan 

de N.H.-kerk in Sijbekarspel 

in 1963

Brief van de Canadese ambas-

sade aan mevrouw Troost

Dhr. de Voogd achter het 

orgel van de N.H.-kerk
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Voorpagina van Vrije 

Geluiden, het program-

mablad van de VPRO, van 4 

februari 1961 met een foto 

van de poppententoonstel-

ling in Sijbekarspel

De aankondiging in de 

Vrije Geluiden van de 

radiouitzending over de 

poppententoonstelling
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Derk Mekkering

De titel van mijn bijdrage aan de Kroniek van dit jaar 
behoeft eigenlijk geen verdere toelichting. Maar was 
mijn geboortehuis dan een zo bijzonder huis dat er in 
deze Kroniek enkele pagina’s aan gewijd moest wor-
den? Nee, een bijzonder huis was het niet, integendeel. 
Mijn geboortehuis was, zeker in de jaren dat ik er 
mijn jeugd doorbracht, zeer sober ingericht en slecht 
onderhouden door de toenmalige eigenaar/veehou-
der Gerrit Stapel jr. en daarvoor door zijn voorgan-
ger, zijn vader, Gerrit Stapel sr. Gerrit Stapel sr. was 
burgemeester van Sijbekarspel en Benningbroek 
toen beide dorpen nog één gemeente vormden on-
der de naam Sijbekarspel. 
De boerderij van Stapel stond links van mijn geboor-
tehuis met als huisnummer S21, sinds 1965 Wester-
straat 8.

Ondanks enkele interne en externe verbouwingen, 
die na het vertrek in 1958 van ons gezin plaatsvon-
den, bleef het in mijn ogen een gewoon huis.
Blijkbaar was het huis toch niet zo gewoon, want 
aan het einde van de twintigste eeuw werd het huis, 
met in mijn jeugd het huisnummer S20 maar sinds 
1965 Westerstraat 6, door de Rijksgebouwendienst 
als Rijksmonument aangemerkt.

Waarschijnlijk gebouwd als rentenierswoning, nu een 
Rijksmonument en bij mijn geboorte en in mijn jeugd 
een slecht onderhouden arbeidershuis. Het blijft hoe 
dan ook mijn geboortehuis. Om die reden leek het 
mij enkele jaren geleden leuk om mijn herinneringen 
aan dat huis, gedurende de ruim 15 jaren die ik er in 
en omheen heb doorgebracht, in een boek vast te 
leggen. Dat boek heb ik in 2012 voltooid.
De tekst hierna is het eerste deel van een licht be-
werkt uittreksel van dat boek.

Geboren worden doe je inderdaad maar één keer. 
Ik deed dat op 2 oktober 1942. Over de plek waar 
je geboren wordt heb je geen enkele inspraak. Ook 

niet in welk gezin je wordt geboren en of het een 
arm of een rijk gezin is. Ben je de eerstgeborene of 
de laatste in de rij, of misschien het enige kind. Al-
lemaal zaken waar een jongmens zich maar in moet 
schikken, wanneer die zich een aantal jaren na zijn 
geboorte wat meer bewust wordt van het leven op 
deze aarde.
 
Het was in ieder geval een vredige en geborgen om-
geving waar ik geboren ben en opgroeide. Ik doel 
hier op de omgeving rond mijn geboortehuis, gele-
gen aan het Noordeinde van de toen nog rustige en 
naamloze dorpsweg van Sijbekarspel. Dat wil zeggen, 
relatief rustig, want het was al een paar jaar oorlog. 
In tegenstelling tot het huis was op die omgeving 
weinig aan te merken. In ieder geval niet door mij, 
want je kon daar heerlijk spelen. Toen ik heel klein 
was, was er genoeg ruimte rondom het huis. La-
ter, toen ik wat ouder was en mijn speelterrein 
uitbreidde, kon ik met mijn speelkameraadjes naar 
hartenlust slootje springen en eieren zoeken op 
de weilanden van de boeren in de buurt én, dat 
kon toen nog, hinkelen op de dorpsweg. In de vele 
strenge winters die je toen nog had, althans in mijn 
herinnering, waren er genoeg mogelijkheden om 
te leren schaatsen. Eerst achter een stoel op het 
slootje achter ons huis en later, toen ik wat ouder 
was en wat steviger op de gladde ijzers stond, op 
de brede sloot voor ons huis richting De Weere of 
een even brede sloot richting De Kolk bij Opmeer.
 
Maar op dat huis viel wel het een ander op af te 
dingen. Al was ik mij daarvan gedurende de ruim 
vijftien jaren, die ik in mijn geboortehuis heb door-
gebracht, nauwelijks bewust. Als ik er nu echter op 
terugkijk viel er zelfs heel veel op aan te merken. 
Niet dat ik die barre winters in dat huis vergeten 
ben. Dat huis, zonder de nu zo vertrouwde cen-

trale verwarming en zonder de mogelijkheid van 
een warme douche, om maar eens iets te noemen. 
Allemaal zaken die tegenwoordig heel gewoon zijn. 

Herinneringen aan mijn geboortehuis

Uit je geboortehuis verhuizen doet zeer 
want 

geboren worden doe je maar één keer. (2012/DM)
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Vooral het slapen op die tochtige en in de winter 
ijskoude zolder kan ik mij nog goed herinneren. 
Toch is die kou van vroeger nu minder voelbaar.

Het huis met huisnummer S20
Na diverse keren na hun huwelijk in 1928 te zijn 
verhuisd betrokken mijn ouders in mei 1939 een 
huis aan de dorpsweg in Sijbekarspel met het huis-
nummer S20, omdat mijn vader als arbeider ging 
werken op de boerderij van Gerrit Stapel jr.

Toen mijn ouders in dat huis gingen wonen was het 
al een oud huis. Naar schatting gebouwd halverwege 
de negentiende eeuw. Naast het gegeven dat het huis 
al bijna een eeuw oud was, was het helaas op di-
verse punten erg verwaarloosd. Maar het was voor 
een arbeiderswoning voor die tijd wel een redelijk 
ruim huis. In ieder geval veel ruimer dan het huis 
met nummer S25 in Sijbekarspel waar mijn ouders 
direct na hun huwelijk gingen wonen. Dat huis is aan 
het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw ge-
sloopt en stond rechts van de toenmalige boerderij 
van Koelemeij met als huidige adres Westerstraat 18. 
Het was ook veel ruimer dan het huis waar mijn 
ouders woonden voor de verhuizing naar S25. Dat 
huis stond links van de toenmalige boerderij van Ko-
men met als huisnummer S72. (nu Westersstraat 60). 
Beide huisjes waren echte, wat men toen noemde 
werkmanshuisjes.
Qua uiterlijk stak S20 hier in positieve zin bij af, met 
beneden twee ruime kamers, aan de voorkant vier 
hoge schuiframen, een dakkapel met dubbele deuren 
met een houten sierrand aan de bovenkant. Verder 
had het huis twee schoorstenen zodat in beide ka-
mers een kachel geplaatst kon worden. Bepaald niet 
het prototype van een werkmanshuisje uit halverwege 
de 19e eeuw voor bewoning door een boerenknecht. 
Tijdens de voorbereidingen van de beschrijving van 

mijn geboortehuis groeide bij mij daarom de gedach-
te dat het van oorsprong waarschijnlijk niet als arbei-
dershuis was gebouwd. Het had meer het formaat 
en uiterlijk van een rentenierswoning en het leek 
redelijk om te veronderstellen dat het gebouwd was 
voor een van de voorvaders van de voornoemde 
Gerrit Stapel jr., de toenmalige eigenaar. 
Ik begon nieuwsgierig te worden welke voorvader 
van die Gerrit Stapel jr. indertijd mijn geboortehuis 
had laten bouwen en daar als rentenier had gewoond. 
Uit nader onderzoek bleek echter dat de boerderij 
van Gerrit jr. nog niet zo heel lang door zijn voorva-
ders bewoond was. Hij had namelijk maar één voor-
ganger, zijn vader Gerrit sr., de hiervoor genoemde 
voormalige burgemeester van de gemeente Sijbekar-
spel. Gerrit sr., een zoon van veehouder Gerrit Sta-
pel uit Schellinkhout, kreeg via zijn huwelijk in 1895 
met zijn nicht Maartje Winkel de gelegenheid om op 
deze boerderij een veehoudersbedrijf te beginnen.
Deze Gerrit sr. viel daarom af als mogelijke op-
drachtgever voor de bouw van S20.

Nadat ik verder onderzoek had gedaan naar de histo-
rie van het huis S20 bleek mij dat geen enkele andere 
Stapel, noch de opdrachtgever voor de bouw, noch 
de eerste bewoner van S20 is geweest. Wel bleek 
hieruit dat het huis oorspronkelijk als rentenierswo-
ning gebouwd is. Maar dat is een verhaal apart.

S20 als rijksmonument
In de loop van het onderzoek naar de historie van 
S20 ontdekte ik verder dat dit huis beschreven 
staat in het Jaarboek 2002 West-Friesland Oud en 
Nieuw, een uitgave van het Westfries Genootschap. 
In dit jaarboek worden diverse Rijksmonumenten 
in West-Friesland beschreven. Op blz. 78 staat een 
foto en een korte beschrijving van de ‘arbeiderswo-
ning’ Westerstraat 6 (voorheen S20).

‘Het is mooi, het ademt zuinigheid uit.
Iets moois dat zuinigheid uitademt. Dit beeld roept de arbeiderswoning Wester-
straat 6 te Sijbekarspel op. De voorgevel van dit Rijksmonument telt 4 royale, 
hoge ramen, waardoor het een bijzonder aanzien heeft. Is het gebouwd voor een 
boerenknecht met een kinderrijk gezin of is het gebouwd voor de boer in ruste? 
Een speurtocht in de archieven zal deze vraag kunnen beantwoorden. Zo’n 150 
jaar na de bouw is het pand nog steeds bijzonder.’
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Geen arbeidershuis
Het is opmerkelijk te noemen dat de schrijver van 
de beschrijving van het huis als mogelijke aanleiding 
voor de bouw oppert dat het huis gebouwd zou 
kunnen zijn ‘voor een boerenknecht met een kin-
derrijk gezin’. Van iemand die teksten maakt met be-
schrijvingen van dergelijke bouwkundige monumen-
ten zou je meer deskundigheid verwachten over 
de sociale verhoudingen tussen veeboeren en hun 
knechten in de periode dat het huis gebouwd werd. 
In de negentiende eeuw waren de boeren niet zo 
heel erg begaan met de woonomstandigheden van 
hun knechten en diens kinderen, ongeacht het aan-
tal. De werkmanshuisjes waren doorgaans niet zo 
groot en zeker niet uitgerust met vier hoge schuif-
ramen en een fraai bewerkte dakkapel zoals die nog 
steeds op S20 te zien zijn.
Daarnaast werden die boerenknechten, als ze al niet 
als dagloner werden ingehuurd, hoogstens op een 
jaarcontract aangenomen en het verloop was groot. 
Dat is ook te zien aan de vele keren dat mijn ouders 
verhuisd zijn voordat ze op S20 gingen wonen. 

De veronderstelling, een ruim huis bouwen voor 
een knecht met veel kinderen van wie je niet weet 
hoe lang hij bij je blijft werken, past dan ook niet in 
het sociale (boeren)tijdsbeeld van halfweg de ne-
gentiende eeuw. 

S20, een monument met een ‘zeer hoge 
cultuurhistorische waarde’
Volgens de beschrijving in het voornoemde jaar-
boek van 2002 heeft de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed aan het huis met S20 als de cultuur-
historische waarde de term ‘zeer hoge waarde’ 
toegekend. Met als omschrijving: ‘Aardig rechthoe-
kig pandje onder hoog schilddak met hoekschoor-
stenen en dakkapel, bouwjaar ca. 1850’(*).
(*) Een schilddak is een dak met twee trapezium-
vormige dakdelen op de lange zijden en twee drie-
hoekige dakdelen op de korte zijden. (DM)
Het is overigens merkwaardig dat er in de beschrij-
ving ‘met hoekschoorstenen’ vermeld staat, terwijl 
er ten tijde van de gemaakte beschrijving en de foto 
nog maar een schoorsteen over was.

De foto uit het Jaarboek 

2002 West-Friesland Oud 

en Nieuw
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In de jaren die ik in mijn geboortehuis heb door-
gebracht waren er nog wel twee schoorstenen. 
Na de verhuizing van ons gezin in 1958 is de lin-
ker schoorsteen gesloopt, waarschijnlijk in het 
kader van de modernisering.

Het totale perceel waarop het huis gebouwd was 
zal ongeveer 400 m2 zijn geweest. Ook dat is een 
aanwijzing dat het huis niet als arbeidershuis ge-
bouwd was.
Weliswaar huurden mijn ouders het huis van boer 
Stapel, maar dat hield niet in dat het gehele erf 
rondom het huis daarbij inbegrepen was. Dat huren 
wil overigens niet zeggen dat er iedere week een 
huurbedrag werd betaald. Naar goed gebruik in die 
tijd was ‘gratis wonen’ bij het loon inbegrepen. Bij 
het bepalen van de hoogte van dat loon zal daar wel 
rekening mee zijn gehouden, hoewel er in die tijd 
al wel een soort cao bestond voor landarbeiders.

Blijkbaar waren er afspraken gemaakt tussen mijn 
ouders en boer Stapel over het gebruik van het 
erf. Over het linkerdeel van het erf tot aan de ach-

terkant van het huis en het erf aan de voorkant 
tot aan de voordeur (het hek op de foto was de 
grens) konden mijn ouders vrij beschikken. De 
rest van het perceel mocht wel betreden wor-
den, maar daar hield het mee op. Zo af en toe liet 
Stapel daar een aantal schapen grazen. Tot groot 
ongenoegen van mijn moeder, want die gebruikte 
een deel ervan op wasdag als bleekveldje voor de 
witte was. En, zoals de lezer zal begrijpen, het ble-
ken van de beddenlakens staat op gespannen voet 
met de aanwezigheid van schapen en de keutels 
die ze vrijelijk her en der deponeren. Maar als de 
schapen weer verdwenen waren, was er voldoende 
ruimte voor mij en mijn speelkameraadjes om te 
spelen en bij het voetballen een paar van de aan-
wezige fruitbomen als doelpalen te gebruiken. 
Ook de konijnen van mijn ouders konden dan re-
gelmatig in hun buitenren genieten van verse gras-
jes. Het was dan wel opletten dat ze zich geen weg 
naar de vrijheid groeven, want dan was het weer 
een heel gedoe om die beestjes te vangen.
Hieronder een foto uit de zomer van 1949 van mij 
en mijn konijn op het erf achter ons huis. Ik was 
toen bijna 7 jaar oud. 
   
Op die foto draag ik mijn favoriete matrozenpakje. 
Zowel mijn opa Tuk (de vader van mijn moeder), 
als mijn oom Piet Tuk hadden namelijk als matroos 
gevaren. Dat zal mijn moeder wel hebben geïnspi-
reerd tot het maken van deze ‘zeewaardige outfit’.
Overigens was de marine voor mij een ver en vaag 

S20 uit 1939, drie jaar voor mijn geboorte

S20 uit begin jaren ’50 van de vorige eeuw

Derk in de zomer van 

1949 achter het ouderlijk 

huis

33



begrip. Van kruiwagens had ik meer verstand, want 
die kwam je op ieder (boeren-) erf tegen. Met mijn 
aangepaste exemplaar kon ik heerlijk spelen of 
mijn vader ‘helpen’ met diverse werkzaamheden. 
Op die foto is verder een deel van het achtererf te 
zien. Het genoemde bleekveldje voor de witte was 
ligt links achter mij. Op de sloot daarachter heb ik, 
achter een oude stoel, leren schaatsen. Je kon via 
die sloot tot aan de A.C. de Graafweg komen die 
ca. 3 km verderop lag. Je moest dan wel een paar 
keer met je schaatsen over een dam schuifelen. 
Het begrip klunen was hier toen nog niet bekend.  
Op de achtergrond boven het hek is nog een deel 
van de skyline van het dorp Opmeer zichtbaar. 

Hieronder een foto van mij en mijn moeder, even-
eens achter het huis. Kennelijk is het gras kort ge-
leden gemaaid, want we zitten comfortabel op een 
hooibergje. Op de achtergrond is links een deel van 
de boerderij van de familie Cor Laan te zien. Rechts, 
achter het hek van Laan, lag het noordelijk deel van 
dorpsweg dat toen in de volksmond Noordeinde 
werd genoemd.

De toegang vanaf de dorpsweg
Vanaf de dorpsweg tot aan de voordeur liep een 
straatje van ca. 80 cm breed van zogenaamde boe-
rengeeltjes. Dat waren smalle stenen in een felgele 
kleur. Naast dat straatje bloeiden in menige zomer 
de door mijn vader gezaaide Oost-Indische kers en 
goudsbloemen. 
Er liep ook een pad van de dorpsweg naar de ach-
terdeur, maar die was niet bestraat.
De boerengeeltjes, nu een gewild antiek steentje, 
waren kennelijk in die tijd al te duur voor een paad-
je naar de achterdeur van een arbeiderswoning. 

Dat niet bestrate pad had ten opzichte van het pad 
naar de voordeur wel zijn voordelen. Het hoefde 
niet gewied te worden! Zo af en toe ‘mocht’ ik 
namelijk mee helpen met het verwijderen van de 
grasjes en andere groeizame onkruiden, die welig 
tierden in de riante gleuven tussen de wat grillig 
gevormde boerengeeltjes die het pad naar de voor-
deur vormden. Ik vond dat altijd een uitermate ver-
velend karweitje. En een heitje voor mijn spaarpot 
(had ik die eigenlijk wel?) of een ijsje zat er in mijn 
herinnering niet in.

Wanneer die foto met mijn moeder is genomen 
weet ik niet. Achter mijn moeder is een aan de 
muur bevestigd touw te zien. Er is mij verteld dat, 
toen ik nog heel jong was, hieraan mijn tuigje werd 
geknoopt zodat ik niet in een onbewaakt ogenblik 
in de nabijgelegen sloot kon verdrinken. Alleen een 
nat pak halen was trouwens al niet zo fris, want 
boven die sloot stond ons wc-huisje, zoals in die tijd 
bij veel (arbeiders-)huizen het geval was.

Met dit (wel)riekende onderwerp eindigt dit deel 
van mijn herinnering aan mijn geboortehuis. Als 
er plaats is in een volgende Kroniek volgt een be-
schrijving van de indeling van het huis.

Juli 2017

Derk met zijn moeder op het 

landje achter hun huis

Een deel van het pad 

tussen de dorpsweg en 

de achterdeur (met mijn 

moeder en onze huiskat)
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Zo was het, zo is het

Voorheen S 100, tegenwoordig Westerstraat 63
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Evert Oudt

Vanuit mijn kantoortje achter de computer van-
waar ik een prachtig uitzicht heb over de landerijen 
achter ons huis, zie ik een tractor met zowel aan 
de voor- als achterkant een cyclomaaier. Het gras 
is nog niet zo hoog dat het gaat liggen. Het wordt 
gemaaid om het voorgedroogd in te kuilen of in 
balen te persen. Het is nu 11.00 uur, het maaien 
gaat in rap tempo en de 3,5 ha is om kwart over 
twaalf gemaaid. Door het zien van dit maaien gaan 
mijn gedachten terug naar hoe het hooien vroeger 
in mijn jeugd plaatsvond. 

Roken
Als het gras op het land lang en uitgegroeid was, 
moest er worden gemaaid voor hooi. Er werd ge-
maaid met een maaimachine welke werd voortge-
trokken door twee paarden. Kleine stukken land 
werden ook wel met de zeis gemaaid evenals de 
walkanten. Als het gras enkele dagen op het zwad, 
een rij van gemaaid gras, had gelegen werd het ge-
keerd, daarna geschud en op wieren, evenwijdige 
rijen, geharkt. Wanneer het droog genoeg was 
om op roken te zetten werd het opgetiemd. Dit 
wil zeggen met een ongeveer twee meter breed 
houten raam met twee bomen en getrokken door 
een paard werd het opgewierde hooi op hopen 
geschoven. Hierna werd met een zweelvork, dat is 
een hooivork bestaande uit twee tanden met een 
tussenruimte van dertig centimeter, het hooi op de 
rook gezet. Deze hooiroken bleven enkele weken 
op het land staan om het hooi goed te laten door-
drogen om zo broei te voorkomen nadat het in de 
hooiberg was gereden. 

Vervoer
De hooiwagens van voor 1940 waren nog van die 
hoge wagens, die je nog wel op oude foto’s ziet met 
van die grote houten wielen met een draaischamel 
en dissel. Ze werden met een hooivork geladen. 
Deze wagens werden na de hooitijd uit elkaar ge-
haald en in onderdelen op de hooizolder opgesla-
gen om ze het volgend jaar weer te gebruiken. Ze 
waren alleen geschikt om hooi te vervoeren of om 
mee op visite te gaan in de hooitijd, van eind mei 
tot half augustus. Er werd toen niet zoveel kunst-

mest gestrooid. Gier werd met de gierkar over het 
land gesproeid en vaste mest vanaf de mestplaat op 
hopen op het land gereden en daarna met een mest-
greep wijduit gegooid. 
Het vervoer van de hooiroken ging met een drie-
wielige kar met daarop een hooibeun, dit is een 
houten beun van ongeveer vijf meter lang en twee 
meter breed met aan de achterzijde een scharnie-
rende opglijbeun van twee meter lang, waarmee je 
twee tot drie hooiroken op de wagen kon trekken.  
In latere jaren werd het hooi, wanneer het droog 
op het land lag, met de hooivork opgepikt op hou-
ten hooiruiters, stellages van drie of vier poten met 
dwarsliggers, om zo verder te drogen. Deze wijze 
had als voordeel dat het hooi langer buiten kon blij-
ven staan en minder kwetsbaar was voor regen en 
beter kon drogen. Alleen had dit als nadeel dat de 
ruiters waar het hooi was opgepikt eerst moesten 
worden opgegooid om zo het hooi vanaf de grond 
op de wagen te laden. Dit gebeurde op een houten 
driewielige kar met een hooiraam erop. Op de wa-
gen werden dan touwen, lingen, gelegd waarop het 
hooi werd gestapeld. Dit werd in lagen gedaan met 
als doel dat, wanneer de hooiwagen in de dars naast 
de hooiberg stond, de lingen met de einden bij elkaar 
werden gehaald en zo met een takel vanuit de nok in 
de berg konden worden getakeld. Dit opjagen werd 
met een paard gedaan aan de opjaaglijn welke in de 
nok van de berg over een katrol liep. In de berg werd 
een zijde van de ling los gemaakt en dan weer op-
gejaagd zodat het hooi los in de berg viel waar het 
werd verspreid door iemand die in de berg stond 
het hooi te ontvangen in het vanggat. 

Hooitijd

Frans Helder aan het grasharken
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Deze wijze van hooi in de berg brengen is gegaan totdat de 
Jacobsladder in gebruik kwam.
Een grote verandering in het binnenhalen van het hooi kwam 
met de komst van de vierwielige wagens op luchtbanden ter 
vervanging van de driewielige karren. 

Graskuil
Vanaf 1935 kwam het gras inkuilen in de mode. In het begin 
van deze vorm van grasverwerking en opslag werd het voorge-
droogde gras op een hoop gereden en afgedekt met grond. Na 
enkele weken zag je sappen van het gras aan de buitenkant van 
de hoop eruit lopen met als gevolg een penetrante geur. Daarna 
is een methode ontstaan om het voorgedroogde gras in een 
afgesloten silo, een torensilo, op te slaan. Deze wijze was heel 
duur en werd al snel niet meer toegepast. 
Wanneer men vroeger over hooitijd sprak dan werd hiermee 
een heel drukke tijd van enkele maanden bedoeld. In de huidige 
tijd gaat het anders. Maaien met een cyclomaaimachine, meteen 
erna schudden, de volgende dag nogmaals schudden, de daarop 
volgende dag op wieren en met een opraapwagen op een oprij-
kuil brengen of met een opraappers in balen persen. Zo is het 
hooien een werk van twee of drie dagen geworden. Het is dan 
wel geen hooi meer, maar voordroog kuilvoer.
Zo enkele gedachten aan hooitijd in vroegere tijden.

Vader Jan en zoon Klaas Helder, grassilo vullen

Met behulp van 

een hooiblazer 

de vijzel vul-

len, Frans en 

Klaas Helder. 

Klaas zorgt 

boven voor de 

verspreiding van 

het hooi

Met hooi 

gevulde vijzel en 

silo met graskuil
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Louis de Boer

Inleiding
De gemeente Sijbekarspel, bestaande uit de dor-
pen Sijbekarspel en Benningbroek,  heeft bestaan 
van 1 januari 1812 tot 1 januari 1979, het ogenblik 
dat Sijbekarspel opging in de nieuw gevormde ge-
meente Noorder-Koggenland. 
Voor 1812, tijdens de Bataafse republiek (1795 – 
1801) en daarna onder koning Lodewijk Napoleon, 
sprak men al wel over ‘gemeente’ en het ‘gemeen-
tebestuur’, maar de oude bestuurstructuren van 
voor 1795 van de Stede Sijbekarspel bleven onver-
anderd tot 1812. Zowel Sijbekarspel als Benning-
broek kende voor 1812 haar eigen dorpsbestuur, 
de vroedschap.

In de loop der eeuwen veran-
derde het centrum van de ge-
meente regelmatig. Er werd 
nieuwbouw gepleegd, maar 
de centrumfuncties van de ge-
meente bleven op dezelfde 
plaats gehandhaafd. Zo zien we 
dat het gemeentehuis van een 
klein één lokaal groot gebouw 
in de zeventiger jaren van de 
19e eeuw verandert in een de-
gelijk representatief gebouw. 
Ook stond er eeuwenlang een 
korenmolen in het centrum. Vol-
gens de kaart van Uitwaterende 
Sluizen was dit een standaard-
molen. De laatste molen, de 
(rode) Haan, werd in de 1848 
geplaatst. Zij kwam uit de Zaan-
streek en verving de standaard-

molen. Helaas is de molen afgebroken en na enige 
omzwerving nu als De Pauw herbouwd in Nauerna. 
Zij is dus weer terug in haar geboortestreek, de 
Zaanstreek.
Op foto´s uit de periode voor 1979 zien we dat 
het centrum nog redelijk in takt is, ofschoon in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw de oude herberg 
De Vergulde Vos voor het moderne verkeer moest 
wijken. 
Over enige decennia zal men van het vroegere cen-
trum niets meer herkennen. Op de molenwerf zul-

len dan twee woningen staan en doet niets meer 
herinneren aan het punt waar beide dorpen hun 
bestuurscentrum hadden.
Het is daarom nuttig aan de hand van archiefstuk-
ken en kaarten de ontwikkeling van het centrum 
van Sijbekarspel – Benningbroek te bekijken.

Het WestEijnde van Benningbroek in kaarten door 
de eeuwen heen

Een standaardmolen, zoals 

die vroeger vaker als meel-

molen bij steden stonden. 

Benningbroek kende zo´n 

molen tot 1848. Ook in 

Abbekerk stond aan de 

Vekenweg zo´n meelmolen

Het gemeentehuis met rechts de herberg De Vergulde Vos. Geheel links de 

woning van de molenaar. De foto is omstreeks 1950 gemaakt. De brug 

achter het gemeentehuis is nog smal

Zicht vanuit de Westerstraat met links het gemeentehuis en rechts het 

huis van de molenaar (Verhoef) en de romp van de molen De Haan (foto 

omstreeks 1970).

2017, vanuit de Dokter de Vriesstraat kijken we naar het vroegere 

centrum van Sijbekarspel. De molen is verdwenen. Alleen het voormalige 

gemeentehuis is overgebleven
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In transportakten uit de 18e eeuw wordt de weg 
door Benningbroek in een WestEinde en een Oost-
Einde opgedeeld. Het Westeinde van Benningbroek 
begint bij de Kerkelaan (destijds noemde men de 
Kerkelaan Kerkepade) en loopt door tot de Mo-
lensloot (Tochtsloot), de grens met Sijbekarspel. 
Vanaf de Kerkelaan tot de grens met Midwoud 
heette de weg Oosteinde. 
Het centrum van de dorpen Sijbekarspel en Ben-
ningbroek lag (en ligt) in het westen van Ben-
ningbroek bij de grens met Sijbekarspel. De grens 
tussen beide dorpen was en is de westoever van 
de Molensloot. Het centrum lag daardoor in Ben-
ningbroek. Hier stonden het raadhuis, herberg De 
Vergulde Vos, de molen, het vroedvrouw huisje, een 
bakkerij en een smederij. 
Aan de hand van de manuscriptkaart van West-
Friesland van Johannes Dou, 1651 – 1654, de kaart 
van de Uitwaterende Sluizen van 1682, de Vier 
Noorder Koggen kaart van H. de Leth uit 1769 en 
de eerste kadastrale kaarten van 1826, kunnen we 
ons een beeld vormen hoe het centrum van de ge-
meente Sijbekarspel er in de loop van de tijd waar-
schijnlijk heeft uitgezien. 
Met de verpondingsboeken (belastingen) kunnen 
we nagaan wie eigenaar was van een pand ten tijde 
van het opmaken van de beschrijving in de belas-
tingpapieren. Ofschoon de panden in de boeken 
zijn genummerd, is het terugvinden in een kaart 
niet eenvoudig.

De manuscriptkaart van West-Friesland 
uit 1651-1654
Deze kaart van West-Friesland is gemaakt in op-
dracht van de Hoge Raad van Holland en Zeeland 
in het kader van het Groot Proces tussen de vier 
West-Friese ambachten. De kaart is gemaakt door 
Johannes Dou  in de periode 1651-1654.
De in het West-Fries archief aanwezige kaart is 
recent gedigitaliseerd. Helaas heeft de kaart in de 
loop van de tijd enige verkleuring ondergaan en 
is er waterschade opgetreden. Het centrum van 
onze dorpen is door de waterschade moeilijker te 
herkennen. Wel valt op dat bij Benningbroek, langs 
de weg, panden zijn ingetekend. De wegsloot en 
omloop zijn extra zwart gemarkeerd in de bijge-
werkte weergave van de kaart. De wegsloot kruist 
de weg. Daar lag, evenals bij het stadhuis, een brug. 
Nu kruist de sloot de weg, op dezelfde plaats, met 
behulp van een duiker. Naast de boerderij Dokter 
de Vriesstraat 12 is nog een pand getekend. Deze 
boerderij moet tussen 1725 en 1733 zijn afgebro-
ken of verbrand. 

Ten westen van de boerderij Dokter de Vriesstraat 
6 heeft een smederij gestaan. In de kaart lijkt het 
alsof de smederij direct naast de boerderij stond. 
In de kaart van Uitwaterende Sluizen wordt duide-
lijk ruimte aangegeven tussen de boerderij en de 
smederij. Tegenover de boerderij Dokter de Vries-
straat 6 staan twee panden op een perceel waar de 

De molenwerf in 2017. Zowel 

de molen als de woning van 

de molenaar zijn verdwenen. De 

molensloot, tevens de afwatering 

van de wegsloot in Benning-

broek, is nog in takt. Op de 

achtergrond het voormalige 

gemeentehuis, nu met een 

geschilderde voorgevel

Bijgewerkte weergave van 

het centrum van Sijbekar-

spel-Benningbroek, detail uit 

de kaart van 1651-1654
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wegsloot omheen loopt. Niet bekend is wat voor 
panden dit waren.
Aan de noordzijde van de weg ligt de wegsloot. Op-
vallend is dat deze afwateringssloot niet overal direct 
naast de weg ligt. Met vaak grote lussen gaat de sloot 
achter percelen langs. Ik noem dit een ‘omloop van 
de wegsloot’. In de verschillende kaarten worden de 
omlopen weergegeven. Zij zijn goede herkennings-
punten in de kaarten. Aan de zuidzijde van de weg 

is geen wegsloot. De afwatering 
van de landerijen aan de zuidzijde 
vindt plaats via de verkavelings-
sloten, die richting Achterwijzend 
lopen. 
In de kaart valt op dat soms mooi 
gedetailleerd de weg, de ligging 
van de panden en de waterwe-
gen worden aangegeven, terwijl 
er op de kaart dorpen voorko-
men waar de panden slechts indi-
catief worden vermeld. Zo wor-
den de panden van Benningbroek 
mooi aangegeven, terwijl dit bij 
Sijbekarspel minder duidelijk het 
geval is. Kennelijk heeft Dou bij 
de invulling van de kaart gebruik 
gemaakt van reeds door derden 
gemaakte aantekeningen.

De kaart van Uitwaterende Sluizen van 
1682
In de kaart van Uitwaterende Sluizen komen een 
aantal onjuistheden voor. Zo staat het Dorpshuys 

aan de verkeerde kant van de Tochtsloot. Het kleine 
raadhuis staat in werkelijkheid tegenover de molen 
op Benningbroeker land. Niet aangegeven is verder 
de herberg en een aantal kleinere pandjes bij de 
herberg. In hoofdlijnen is bij het maken van deze 
kaart de kaart uit 1651 als basis genomen, maar 
details zijn onnauwkeurig of weggelaten. Wel wordt 
de meelmolen in de kaart afgebeeld. Het is een 
standaardmolen.

De kaart van de Vier Noorder Koggen uit 
1769 (de Leth)

Duidelijk is te zien dat de Leth de kaart van Johan-
nes Dou heeft gebruikt bij het maken van deze 
kaart. Hier en daar zijn aanvullingen gedaan. Dit 
is het geval rond de Molenbuurt. Hier worden nu 
op de weg naar Abbekerk vijf woningen weergege-
ven. De Leth is echter vergeten het pand naast de 
boerderij Dokter de Vriesstraat 12 te verwijderen 
(in zwart ingekleurd). Tussen 1727 en 1733 is dit 
pand afgebrand en/of afgebroken.
Omdat de kaart van de Leth juist op de grens van 
Sijbekarspel en Benningbroek een aansluiting van 
twee kaartvellen vertoont, zijn ter plaatse van de 
aansluiting in de kaart duidelijk fouten geslopen. 
Zo zien we dat de Leth niet weet waar precies de 
brug over de molensloot ligt en is het verloop van 
de molensloot niet te herkennen.

Een deel uit de manuscript-

kaart van West-Friesland 

van 1651-1654. In het 

middel loopt de weg door 

de dorpen, van oost naar 

west. Het Noorden ligt links 

op de kaart

Een deel uit de kaart van 

Uitwaterende Sluizen van 

1682 waarbij het centrum 

van de dorpen Sijbekarspel 

en Benningbroek wordt 

weergegeven, evenals het 

deel van de weg dat nu de 

Dokter de Vriesstraat is

Een fragment uit de kaart van de Vier Noorder Koggen uit 1769, 

gemaakt door H. de Leth.
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In alle drie kaarten is duidelijk een hoekige omloop 
van de wegsloot te zien in het westeinde van Ben-
ningbroek en ten noorden van de weg. De kaart 
van de Leth verplaatst deze omloop te ver naar het 
westen. Daardoor lijkt het alsof er slechts weinig 
ruimte is voor twee panden tussen de omloop en 
de Abbekerkerweg (Tuinstraat). 

De kadastrale kaarten van 1826
In 1826 werd de gemeente Sijbekarspel kadastraal 
ingemeten. De gemeente werd in vier secties inge-
deeld, te weten; sectie A en B voor het dorp Sijbe-
karspel en sectie C en D voor Benningbroek.
Bij het raadhuis komen de vier secties bij elkaar. 
Per sectie zijn gedetailleerde kaarten gemaakt. De 
kaarten geven perfect elk onderdeel aan, zelfs het 
verloop van de breedte van de weg is in de kaart 
te zien. Ook herken je bij panden het aanwezig zijn 
van een staarthuis of een schuur. 
Wil men de historie van een pand onderzoeken dan 
kan men het beste als eerste de kadastrale kaart 

van 1826 raadplegen. De specifieke kenmerken van 
de ligging van het pand, b.v. in of nabij een omloop, 
zijn meestal in de oudere kaarten terug te vinden. 
Zo kan men tot de eerste kaart, de kaart van Dou 
uit 1651-1654, teruggaan.
 
De afgebeelde kadastrale kaarten zijn samengesteld 
uit de kadastrale secties C en D. Sectie C ligt ten 
noorden en Sectie D ligt ten zuiden van de weg.
De weg en het raadhuis kennen geen kadastraal 
nummer. 
In de detail kaart van het Westeinde is duidelijk het 
kleine raadhuisje te zien. Het zal niet meer dan een 
één vertrek gebouwtje zijn geweest. De schout en 
schepenen vergaderden hier en spraken recht. De 
herberg werd veel door de heren gebruikt. Ook zal 
hier menig politiek beraad hebben plaats gevonden. 
De Vroedschap van Sijbekarspel vergaderde in de 
Laurentius kerk, de huidige kerk van Sijbekarspel 
en die van Benningbroek vergaderde in de Petrus 
Banden kerk, het witte kerkje te Benningbroek. 

Het westeinde van Ben-

ningbroek zoals het wordt 

afgebeeld op de kaart van 

de Leth in 1769.

A: de boerderij Dokter de Vriesstraat 12. De kaartenmaker heeft de kaart van Dou uit 1651 overgenomen zonder veel correcties. De boerderij naast A 

is dan al meer dan 30 jaar verdwenen. 

B: de boerderij Dokter de Vriesstraat 6. Ten westen van de boerderij ligt de smederij. Nu zijn beide panden niet meer direct naast elkaar getekend, er 

is enige ruimte tussen de panden. Aan de overkant van de weg staan geen panden meer op het terrein waar de wegsloot omheen loopt.

D: de meelmolen. Nu is het slootje om het molenterrein te herkennen.

H: de herberg. Teunis Jacobsz Vos is tot 1733 eigenaar van de herberg. Alle eigenaren hebben de herberg later De Vos of De Vergulde Vos genoemd. 

De overige huisjes staan nu overwegend aan de Abbekerkerweg (Tuinstraat). De weergave is niet betrouwbaar. Naast de herberg stond een bakkerij en 

daarnaast stond het vroedvrouw huisje. Ook is de kaartenmaker vergeten het raadhuis af te beelden.
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Ook goed te herkennen is het verloop van de weg-
sloot, de Molensloot en Tochtsloot met de beide 
smalle bruggen. 
Verder herkennen we onder sectie C:
Nr. 5: enkele huisjes, meestal armenwoningen. In de 
kaart van de Leth waren vijf woningen getekend. 
Nr. 6: De herberg De Vos. Later wordt de herberg 
De Vergulde Vos genoemd. In de zestiger jaren van de 
vorige eeuw is het pand, dat in slechte staat verkeer-
de, helaas gesloopt om de verkeerssituatie te verbe-
teren. De doorgang tussen herberg en gemeentehuis 
was te klein voor het moderne verkeer. Er naast ligt 
een stuk niet bebouwd terrein.
Nr. 8: De bakkerij
Nr. 9: Het vroedvrouwhuisje
Nr. 15: De markante omloop. Opvallend is dat er 
geen bebouwing is.
Onder sectie D is het volgende te zien :

Nr. 1: De molen. Op de erfgrens, langs de 
weg, is een klein pandje aangegeven. Dit kan 
geen woning zijn geweest. 
Nr. 7: De smederij. In 1750 was de smede-
rij in eigendom van Jimmetje Aerts. Dertig 
jaar later is Hendrik Besseling de smid in het 
dorp. Bij het opmaken van de kadastrale me-
ting is het Andries Smit die hier het beroep 
van smid uitoefent. Het huisnummer is dan 
47.
Nr. 10: De boerderij Dokter de Vriesstraat 
6. Te zien is dat het pand uit twee aaneen ge-
bouwde stolpen bestaat. Er staat een schuur 
bij de boerderij.
De kadastrale nummering uit 1826 is lang ge-
bruikt bij het transporteren van onroerend 
goed. Tot in de zeventiger jaren van de vorige 

eeuw is dit zeker het geval geweest. Het gevolg was 
dat, toen de wegen in Sijbekarspel en Benningbroek in 
de loop der jaren verbreed en verbeterd werden, en 
daarvoor eigenaren van aanliggende percelen grond 
moesten afstaan, dit niet kadastraal is verwerkt. De 
nummeringen langs de weg bleven ongewijzigd. De 
verbreding van de weg ging meestal ten koste van de 
zuidelijk van de weg gelegen percelen. Dit is duidelijk 
te zien aan de boerderijen Dokter de Vriesstraat 6, 
12, 24. De voorgevels van deze panden staan nu dich-
ter op de weg dan in 1826 het geval was.
Tijdens de ruilverkaveling De Gouw zijn de eigen-
dommen opnieuw gemeten. In 2005-2006 werd de 
kaveltoedeling vastgesteld. Toen zijn de in de loop 
van de jaren ontstane fouten gecorrigeerd. Voor het 
pand Dokter de Vriesstraat 12 betekende dit dat 
het eigendom plotseling 80 m2 kleiner was gewor-
den, terwijl er verder ter plaatse geen ruilverkave-
lingsactiviteiten hadden plaatsgevonden.

Het westeinde van 

Benningbroek zoals dat op 

de kadastrale kaart van 

1826 is weergegeven

De secties C en D, van de 

kadastrale kaart uit 1826, 

samengevoegd voor het deel 

dat nu Dokter de Vriesstraat 

heet
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Melken

Wanneer de zon in ‘t oosten rijst
En ’t vog’lenkoor den Schepper prijst
Dan gaat de melkmeid blij te moê’
Al zingend naar haar beestjes toe’
Die haar; met uijers vol gelaân,
Met ongeduld te wachten staan.

Zij zet zich neer met blijden geest,

Mevr. M. Zwagerman-Moeijes

En melkt met vlijt het nuttig beest’
O lezers ziet! de morgenstond,
Heeft waarlijk rozen in de mond!
De mensch, die op zijn voordeel ziet,
Verslaapt zich in den morgen niet.

Melken in de grupstal van 

de Noorderhoeve, v.l.n.r. 

Klaas, Gery en Jaap Posch
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Open Monumentendag 2017 

Open Momunmentendag  

op 9 september 2017. Het 

thema was ‘Boeren, burgers 

en buitenlui’.
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