
Voorwoord
Beste leden en lezers,

Wat een zomer hebben we gehad. Voor sommigen was het misschien te warm en voor onze agrariërs wel erg 
droog. 

Voor u ligt een volle kroniek met weer enkele gastschrijvers en een aantal bekende schrijvers. De medewerking 
van de schrijvers was bijzonder groot, zodat wij in staat waren vele bijzondere verhalen met u te delen. Het 
enthousiasme van de auteurs is voor ons een grote stimulans om er elk jaar weer een fraaie editie van te maken.

Het viel ons op dat in de artikelen van deze kroniek veel verbanden tussen de verschillende verhalen zijn te 
ontdekken. Mensen die in het ene verhaal genoemd worden, komen ook in een ander verhaal voor of hebben 
op de een of andere manier een familieverband met personen van een ander artikel.
Zo wordt door Rob Bijpost bijvoorbeeld Simon Bakker genoemd in zijn jeugdherinneringen aan de Kerkebuurt 
van Sijbekarspel. Simon Bakker is de broer van de hoofdpersoon van het verhaal van Cees Bakker, waarin het 
bombardement op Rotterdam wordt beschreven.
Ook heeft Rob het in zijn artikel over Hans en Willemijn (Ineke) Bos. Diezelfde Willemijn Bos haalt haar 
herinneringen op in het artikel ‘S60, een renteniershuis met historie’. 
Gré Mantel-Visser heeft onderzoek gedaan naar het leven van gemeentesecretaris Bossen. Zijn vrouw, Geertje 
Visser, is niet alleen familie van Gré, maar ook van de moeder van Rob Bijpost.
En in het verhaal over gemeentesecretaris Bossen wordt H. Koorn genoemd als bestuurslid van de Floralia en 
als lid van de Liberale kiesvereniging. Diezelfde Koorn speelt een belangrijke rol in het verhaal over melkfabriek 
‘Rosita’ van Bert Mantel. Melkfabriek ‘Rosita’? Ja, want voordat er sprake was van kwekerij ‘Rosita’, waarover het 
verhaal van Maureen Hulshoff gaat, heeft op diezelfde plek in Benningbroek een paar jaar de melkfabriek ‘Rosita’ 
gedraaid. Daarover kunt u lezen in het artikel van Bert Mantel. 
Daarnaast zijn er nog mooie verhalen over Margje Jonker-de Vos, het geboortehuis van Derk Mekkering, 
herinneringen van Rinze Brouwer, de simulator bij de KLM geschreven door Evert Oudt en over bakkerijen in 
onze dorpen in de 18e en 19e eeuw van de hand van Louis de Boer. 

Dit jaar geen ledenlijst in de kroniek. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) dwingt ons goed te 
omschrijven hoe wij als vereniging omgaan met uw persoonsgegevens. Het bestuur gaat dit het komende jaar 
oppakken, vandaar.

Voor ons als Historische Vereniging was er dit jaar wel een heel grote verandering: 
de verkoop van De Roode Leeuw. Deze locatie was vanaf de oprichting van 
onze vereniging ons thuis, waar we altijd welkom waren voor alle vergaderingen 
en het ontbijt na het Dauwtrappen. Geweldig Bob en Jantien, bedankt voor alles 
wat jullie voor ons hebben betekend. De vereniging wenst jullie een goede en 
plezierige tijd in Niedorp.
Ook een lofuiting vanaf deze plaats voor degene die het Skouwerkloppie 2018 
heeft ontvangen: Barry Nieuwenhuizen, zeer actief bij de Carnavalsvereniging, 
de Oranjevereniging, Huttendorp, Sinterklaasoptocht en nog veel meer.

Helaas zijn twee auteurs, waar we vaak een stukje van mochten ontvangen, het 
afgelopen jaar overleden. Kees Raa overleed op 29-11-2017 op de leeftijd van 
94 jaar in Spanje en Evert Oudt op 21-12-2017 op de leeftijd van 87 jaar. Twee 
schrijvers die ver van elkaar woonden, maar die allebei hun dorpsherinneringen 
opschreven en aan ons toevertrouwden. 
Van Evert Oudt liggen er nog enkele stukjes op ‘voorraad’, zodat u niet alleen in 
deze kroniek kunt genieten van een verhaal van hem, maar ook in de toekomst 
kunt u nog artikelen van zijn hand verwachten.Ook ons lid mevr. Kooter is 
overleden.

Ik wens u veel leesplezier met deze Kroniek 2018. 

Lou Klaver, voorzitter

Bob en Jantien
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Rectificaties

1 - In de kroniek van 2017 in het artikel over Arie Waterdrinker van de hand van Gré Mantel-Visser was 
op blz 20 een klassenfoto opgenomen, waarbij de redactie in het bijschrift gezet had dat de foto rond 1930 
genomen was.
Kort na het uitkomen van de Kroniek kreeg de redactie de volgende brief van mevrouw Mantel:
Even een aanwijzing voor een betere datering voor de klassefoto in de laatste Kroniek blz 20. Of Slippertje??
De foto is niet van 1930 maar van 1927.
Hoe kom ik hier aan:
 1e Ger Houter geb 1914 Gert Bijpost 1916 Joh Sneek 1917 enz.
 2e. 1 mei 1929 zijn de R.K. kinderen van de Openbare school overgegaan naar de Bijzondere school   
  (zoals dat heette) in de Weere. 
  Maar hier staan ze nog op.
  1929 vertrekt juffr Visser
 3e deel II fotoboekje staat deze foto ook, nr 14 boekje van 1987 onderaan staat: Dit is een foto 
  van zo’n 60 jaar geleden.
 4e. Lieuwe Buwalda: komen hier wonen in 1925 en vertrekken weer in 1928.

Klassefoto’s werden toen buiten genomen omdat er nog geen flitslicht was.
Hartelijke Groeten en succes met jullie foto’s.

Gré Mantel-Visser

De brief getuigt van de nauwkeurigheid van het werk van mevrouw Mantel. Niet alleen ten aanzien van deze 
foto, maar alle stukjes van haar hand getuigen van haar enorme kennis van het verleden van onze dorpen en 
de nauwkeurigheid, die zij hanteert bij haar naspeurwerk in het Westfries Archief.
Vanaf deze plaats willen we haar alle lof toezwaaien en haar bedanken voor haar inzet om de geschiedenis van 
Sijbekarspel en Benningbroek op schrift te stellen. We hopen dat we hier nog lang gebruik van mogen maken.

2 - In het artikel van Frank Irgolitsch heeft de redactie zonder medeweten van de auteur twee onterechte 
wijzigingen in de tekst aangebracht.
Ten eerste is de naam van de voetbalvereniging veranderd in DESS met dubbel S (blz 5). Dit was niet juist. In 
de tijd waarover het artikel gaat (1929) was de naam van de voetbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk) 
met een S. Op 22 juni 1958 is het op last van de voetbalbond, omdat er al een voetbalvereniging met de naam 
DES bij hen geregistreerd stond, veranderd in DESS (Door Eendracht Sterk Sijbekarspel).
Ten tweede heeft de redactie aan de zin ‘Frans en Geertje nemen hun intrede in een nieuwbouwhuis’ (blz 
7) op het Slochter toegevoegd. Ook dit is onjuist. Het hier bedoelde huis was niet op het Slochter, maar het 
was Dres 13.
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Zuivelfabriek ‘ROSITA’ in Benningbroek

Bert Mantel

In de inleiding van het artikel over Marijtje Buis-
hand-Molen in de kroniek van 2010 wordt min of 
meer terloops genoemd dat bij hun huis Rosita be-
gin 20e eeuw enkele jaren een melkfabriek heeft 
gefunctioneerd. Die opmerking was aanleiding om 
daar eens wat dieper in te duiken, omdat het een 
vergeten stukje dorpsgeschiedenis lijkt. 

De in Benningbroek geboren mr. Cornelis Petrus 
Donker (Benningbroek 21-4-1862 – Hoorn 2-5-
1918) was eind 1891 tot burgemeester van de 
gemeente Sijbekarspel benoemd. Hij woonde met 
zijn gezin in een herenhuis in Benningbroek, op 
de plaats waar nu het notariskantoor van Mantel 
en Overtoom gevestigd is. Dat herenhuis had hij 
samen met andere onroerende goederen in Ben-
ningbroek in 1894 in eigendom verkregen uit de 
erfenis van zijn vader, de in 1891 overleden notaris 
C. Donker. 
Eén van de vele berichtjes in de Nieuwe Courant 
van 26 augustus 1903 is gewijd aan Sijbekarspel. 
Het bericht vermeldt dat burgemeester Donker 
van plan is om in 1904 naar Bloemendaal te ver-
huizen. Hetzelfde bericht vermeldt ook gelijk de 
nieuwe eigenaar van de onroerende goederen: de 
in Hoorn wonende bankier Eduard Geldolph He-
ijning (Batavia 12-9-1880, Bandoeng 29-3-1947). 
Blijkbaar werd er in het dorp volop over gespro-
ken, want in een raadsvergadering ging burge-
meester Donker in op de geruchten. Hij gaf te 
kennen inderdaad naar Bloemendaal te verhuizen, 
maar ook dat hij heel graag zijn functies in de 
gemeente Sijbekarspel wilde behouden. De rea-
liteit werd dat Donker al in november 1903 zijn 
ontslag als burgemeester aanvroeg. Toch wilde 
Donker een kantoor hebben in Benningbroek en 
daarin werd in de verkoopacte van 11 december 
1903 voorzien. Hij mocht levenslang gebruik blij-
ven maken van een kantoor aan de noordzijde 
van het door hem aan Heijning verkochte heren-
huis. In juni 1904 verhuisde het gezin daadwerke-
lijk uit Benningbroek.
De heren Donker en Heijning moeten elkaar 
redelijk goed hebben gekend. Beiden waren me-
deoprichters van de Hoornsche Crediet Bank op 
31 december 1903 en behoorden tot de eerste 

aandeelhouders van die bank. Een persoonlijke 
vriendschap suggereert het feit dat C.P. Donker 
als getuige optrad bij het huwelijk van Heijning in 
mei 1904 in Den Haag. 
Al in het eerder genoemde bericht in de Nieuwe 
Courant werd gemeld dat Heijning het plan had 
om zich na augustus 1904 met zijn gezin in Ben-
ningbroek te gaan vestigen. Het was in januari 
1905 dat de nieuwe inwoners in het bevolkings-
register werden geregistreerd. Die verhuizing zou 
het begin zijn van een korte maar dynamische 
periode. 

Oprichting
In de Nieuwe Courant van 17 oktober 1906 
staat het opmerkelijke bericht. Op het terrein 
van de heer Heijning zal een kaasfabriek worden 
opgericht. Interessant is dat hij voor dit initiatief 
samen blijkt te werken met veehouder K. Wee-
der uit Oostwoud, dus niet met één of enkele 
veehouders uit de directe omgeving in Benning-
broek. In diezelfde krant staat ook een oproep 
voor sollicitanten voor de functie van kaasmaker 
in de nog te starten fabriek. Op 19 oktober kon-
den kandidaten tussen half zeven en half negen 
langskomen in Benningbroek. Eind 1906 werkt de 
fabriek met drie werknemers.  
Het starten van een zuivelfabriek was in die jaren 
geen uitzonderlijk initiatief. In meerdere dorpen 
vond de overgang plaats van kaas- en boterpro-
ductie op boerderijen naar fabrieksmatige pro-
ductie. Wel opmerkelijk was dat het hier een par-
ticulier initiatief betrof, terwijl in heel veel dorpen 
melkfabrieken als coöperaties werden opgezet. 
Dit verschil was heel nabij zichtbaar. Kort na de 
start van de fabriek van Heijning kwam er ook 
in Sijbekarspel een zuivelfabriek. Daar werd al 
vele jaren gesproken over het oprichten van een 
kaasfabriek. Begin 1907 namen negen veehouders 
het initiatief om daadwerkelijk een kaasfabriek 
op te richten. Uit een berichtje in de Enkhuizer 
Courant van 11 januari 1907 blijkt dat die negen 
veehouders bewust kozen voor een coöperatieve 
fabriek in plaats van de particuliere opzet zoals de 
fabriek op het terrein van Heijning. 
Op 6 november 1906 diende E.G. Heijning de 
aanvraag in voor een Hinderwetvergunning voor 
een fabriek voor zuivelbereiding. De Hinderwet-
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vergunning was nodig vanwege het installeren van 
een stoomketel. Deze stoomketel was volgens de 
aanvraag bedoeld voor:
A. tot verwarming der melk door stoom (…)
B. als beweegkracht voor de boterkarns, en centri-
fuges, …. 

In de vergadering van Burgemeester en Wethou-
ders (B&W) van 14 november 1906 wordt de 
aanvraag besproken evenals de te volgen stappen. 
Indien er in de hoorzitting van 20 november 1906 
geen bezwaar zou worden gemaakt en ook de In-
spectie van de Arbeid geen bezwaar zou hebben, 
dan zou de vergunning worden verleend. Alles ging 

De aanvraag voor een 
hinderwetvergunning

Een advertentie van 
Stoomzuivelfabriek 
‘Rosita’ uit de Nieuwe 
Courant van 20 maart 
1907
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volgens plan en op 1 december 1906 werd de ge-
vraagde vergunning afgegeven. Blijkbaar was alles 
inmiddels al bijna gereed en geïnstalleerd, want een 
conditie van de vergunning was dat de fabriek ope-
rationeel moest zijn vanaf 1 januari 1907.
In de hiervoor genoemde vergadering van B&W 
van 14 november verzocht Heijning ook om toe-
stemming tot het bouwen van een stenen ma-
chinegebouwtje en een houten schuur. Voor het 
machinegebouwtje kreeg hij direct toestemming, 
voor de houten schuur moest hij eerst ontheffing 
van de bouwverordening aanvragen, omdat het 
oppervlak boven de daarvoor gestelde grens lag. 
Die aanvraag werd vervolgens ingediend en in de 
vergadering van de gemeenteraad van begin de-
cember 1906 goedgekeurd.
Uit de tekening en omschrijving wordt duidelijk 
dat het geheel bestond uit twee gedeeltes, één 
voor de stoomketel en één voor de daadwerke-
lijke fabrieksfuncties. 
De fabriek werd met moderne machines uitgerust 
zoals een bericht in De Nieuwe Courant van 16 
januari 1907 meldde. In dat bericht wordt een ma-
chine toegelicht, die karnen en kneden van boter 
combineerde en volledig automatiseerde. Het ap-
paraat was gefabriceerd door de firma Joh. A. Beek 
uit Hoorn. Begin 1907 was de fabriek operationeel 
onder de naam Stoomzuivelfabriek ‘Rosita’. Die 

naam werd in promotie gebruikt zoals blijkt uit de 
advertenties van wederverkopers. Daaruit blijkt dat 
de producten niet alleen in de omgeving werden 
verkocht. Natuurlijk was er een wederverkoper in 
Hoorn, maar ook stonden er advertenties in De 
Tijd en De Gooi- en Eemlander. 

Een advertentie van de 
verkoop van de inboedel 
van Stoomzuivelfabriek 
‘Rosita’

De wikkel van een pakje 
boter
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Het voornaamste product was roomboter, maar 
ook (Edammer) kaas wordt in verschillende adver-
tenties genoemd.
De advertentie uit De Nieuwe Courant van 20 maart 
1907 illustreert heel helder de eigendomsverande-
ring, die begin maart 1907 had plaatsgevonden. 
De fabriek was opgezet als samenwerkingsver-
band tussen Heijning en Weeder. Dat veranderde 
toen op 8 maart 1907 Klaas Weeder de fabriek 
en de overige onroerende goederen van Heijning 
kocht en alleen de zuivelfabriek voortzette. Rond 
die tijd kwam Klaas Weeder (Oostwoud 2-2-1864 
- Alkmaar 8-11-1938) met zijn gezin vanuit Oost-
woud in Benningbroek in ‘Rosita’ wonen. De fami-
lie Heijning was naar Den Haag vertrokken. 

Onduidelijk is hoe en van wie de te verwerken 
melk werd betrokken. Voor een coöperatieve zui-
velfabriek, zoals die in Sijbekarspel, is dat vanaf 
het begin duidelijk; namelijk van de leden, maar 
de fabriek van Heijning en Weeder had geen le-
den. Gelet op de opzet, grootte van het gebouw 
en de moderne apparatuur lijkt het aannemelijk 
dat de capaciteit voldoende was om de melk van 
meerdere boeren te kunnen verwerken. Een op-
pervlakkige vergelijking van de vergunningsaan-
vragen en daarbij behorende tekeningen van de 
fabriek van Heijning en die van de coöperatie in 
Sijbekarspel laat beperkte verschillen zien. De 
verschillen in bedrijfsoppervlakte en capaciteit 
van de stoomketel waren eveneens gering. Uit de 
oprichtingsperiode van de fabriek in Sijbekarspel 
weten we dat er toen negen melkveehouders bij 
betrokken waren, wat een soort ‘bodem’ in de 
beoogde capaciteit zal hebben gelegd. Het zijn 
vragen waarop we ruim een eeuw later waar-
schijnlijk geen antwoord meer zullen krijgen. 
Interessant is het om te zien dat Weeder in de 
loop van 1907 in advertenties ook aandacht be-
gint te besteden aan de tuinbouw die op ‘Rosita’ 
plaatsvond. Het betrof niet alleen siergewassen 
als dahlia’s, maar ook allerlei vruchtbomen zoals 
appel, peer en perzik. Uiteindelijk bleef Weeder 
slechts iets langer dan een jaar in Benningbroek. 
Op 4 juni 1908 startte om 7 uur ‘s avonds de 
openbare verkoping van de verschillende panden 
van K. Weeder, alsmede van de hele inboedel van 

de fabriek. Dit gebeurde in de herberg van Jasper 
Boon in de Molenbuurt door de notarissen H.W.J. 
Sannes en H.J. ten Zeldam. Opmerkelijk daarbij is 
dat het oorspronkelijke ruim 2 ha grote perceel 
waarop de fabriek en het herenhuis stonden in 
meerdere kleine perceeltjes was opgedeeld, die 
afzonderlijk te koop werden aangeboden. Blijk-
baar was die opdeling kort daarvoor bepaald, 
want de perceelgrenzen waren in veel gevallen 
nog wat ‘primitief ’ getuige omschrijvingen als “… 
verder door paaltjes geplaatst vanaf de fabriek 
tot aan den achtersten daaraan staande hoogen 
boom…”. Uiteindelijk werd het geheel toch als 
één perceel gekocht door H. Koorn, een aanne-
mer uit Bloemendaal.

Sloop
Acht dagen later vond de verkoop plaats van de 
inboedel bestaande uit meubelen, glas, porselein 
en aardewerk, maar ook gingen 5 beste werkpaar-
den, 4 melkwagens, 1 groote kaaswagen (…), een 
prachtige collectie kuipplanten, bloemen en pal-
men, diverse raskippen en nog het een en ander 
van de hand. 

Dit markeerde het einde van zuivelfabriek ‘Rosita’. 
De nieuwe eigenaar pakte de zaken voortvarend 
aan. Al snel stonden er advertenties in De Nieuwe 
Courant waarin de gehele inboedel van de fabriek 
te koop werd aangeboden. Naast verkoop van de 
inboedel werden de fabrieksgebouwen aangebo-
den voor sloop. De laatste restanten werden op 1 
december 1908 in een openbare verkoping door 
notaris Terpstra verkocht.       
De sloop bleef niet beperkt tot de fabrieksgebou-
wen, ook het herenhuis werd gesloopt. Blijkbaar 
had die sloop de nodige impact. In dit verband is 
een artikel in de Enkhuizer Courant van 6 febru-
ari 1909 onder de titel “Huize Donker” veelzeg-
gend. De schrijver belicht de historie van het huis 
vanaf de tijd dat notaris Donker sr. de bewoner 
was. De jaren na de familie Donker passeren niet 
zonder enkele kritische kanttekeningen. De naam 
van de auteur van het stuk is niet vermeld, wel 
geeft het een interessante inkijk in hoe er toen 
tegen een en ander aan werd gekeken. 
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Na al het slopen was nieuwbouw nodig. In de ver-
gadering van B&W van 25 februari 1909 werd een 
aanvraag voor een bouwvergunning van H. Koorn 
behandeld voor de bouw van ‘een villa’ aan de 
Dorpsweg. De aanvraag werd goedgekeurd.                                                                                                   
Koorn maakte van ‘Rosita’ een tuinbouwbedrijf 
waar een groot assortiment gewassen werd ge-
teeld. Na zo’n tien jaar vond Koorn het tijd voor 
iets nieuws en verkocht hij kwekerij ‘Rosita’. De 
familie Buishand-Molen nam het bedrijf over en 
zette het voort. De twee jaar zuivelfabriek ‘Rosita’ 
verdween langzaam maar zeker in de vergetelheid.
Het duurde nog een paar jaar voor de veehouders 
uit Benningbroek het nut van een zuivelfabriek 
inzagen. Na de mislukte poging in 1910 zou het 
tot 1913 duren voordat Benningbroek wederom 
een zuivelfabriek kreeg. Dit keer op coöperatie-
ve grondslag net als in veel buurdorpen. In Twisk 
werd in mei 1909 een zuivelfabriek opgericht die 
een bekende naam kreeg, namelijk ‘Rosita’. He-
ijning en Weeder waren waarschijnlijk hun tijd wat 
ver vooruit.

Gebruikte bronnen: 

Notulen B&W en gemeenteraad Sijbekarspel

Aanvragen Hinderwetvergunning

Krantenarchief zoals te vinden op de websites van het 

Westfries Archief en Delpher

Notariële akten

Bevolkingsregisters Benningbroek

Het krantenartikel over de 
sloop van ‘Huize Donker’ 
uit de Enkhuizer Courant 
van 6 februari 1909
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Kwekerij ‘Rosita’, 
Abrikozen en perziken uit Benningbroek.

Het verhaal van de kwekerij ‘Rosita’ begint op 27 juni 
1908, wanneer Hendrik Koorn zijn handtekening zet 
ten kantore van notaris Sannes te Hoorn en daar-
mee eigenaar wordt van een 2 ha groot perceel met 
daarop de stoomzuivelfabriek ‘Rosita’, wat bijgebou-
wen en een herenhuis. 
De koop was ‘bezwaard met het levenslang recht van 
gebruik en bewoning van het noordelijkst kantoor 
met portaal en zolder benevens toegang daarheen 
ten behoeve van de heer Mr. Cornelis Petrus Don-
ker, notaris in Hoorn’, daarvoor te Bloemendaal. 
Het huis en de fabriek 
met bijgebouwen wor-
den afgebroken. In 1909 
wordt er een nieuwe villa 
gebouwd en heeft Koorn 
op het perceel fruitkas-
sen gebouwd.   
Tien jaar later, op  
1 maart 1919 verkoopt 
Hendrik Koorn de kwe-
kerij aan Jan Buishand. In 
de akte, opgemaakt door 

notaris Johan Willem Hendrik Rees, gevestigd te Ben-
ningbroek, staat dat Buishand uit Andijk kwam en 
landbouwer was. 
De fruitkwekerij bestaat op dat moment uit “twee 
woonhuizen met kantoren, schuren, loodsen, diverse 
kweekkassen en broeibakken met erven, tuin en 
aanhoorigheden ... alzoo samen groot twee hectaren 
dertien aren negentig centiaren.” 
Omdat notaris Donker op 2 mei 1918 was over-
leden, is het recht van gebruik en bewoning, zoals 
genoemd in de akte van 1908, komen te vervallen.

 Villa Rosita in de tijd dat 
het bewoond werd door 
de familie Buishand. Foto 
familie Buishand

Op de Topografische kaart 
van 1925 is goed te zien 
dat rond Villa Rosita veel 
bomen stonden

Maureen Hulshoff in samenwerking met Peter Feld
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De auto van Pieter 
Buishand waarmee de 
producten van de kwekerij 
naar de veiling gebracht 
werden. Op de foto van 
1921 vlnr Trien, Jannetje, 
onbekend, Pieter, Anna, Jan 
Ellerbroek, Willem Mantel, 
Jan Buishand en Marijtje 
Buishand-Molen. Links de 
poort met daarachter 
villa Rosita en rechts 
een schuur. Foto familie 
Buishand

Theepauze bij de druiven-
kas met links Jan Buishand 
en met theepot Marijtje 
Buishand-Molen. Foto fami-
lie Buishand

Jan Buishand kocht de fruitkwekerij voor 33.000 
gulden. De akte is opgemaakt ‘in tegenwoordigheid 
van de heeren Albert Oudheusden, boekhouder en 
Gerrit Post, notarisklerk, beiden wonende te Ben-
ningbroek, als getuigen.’ 
Hendrik Koorn woont ten tijde van de akte in Alk-
maar, zijn beroep is dan ‘bouwkundige’.

Herinneringen
Het gezin Buishand bestond uit vader Jan, moeder 
Marijtje Molen en hun vier kinderen: Pieter, Anna, 
Jannetje en het nakomertje Trijntje (zie ook het 
verhaal over Marijtje Buishand-Molen in de kroniek 
van 2010).

Trien (Trijntje) Buishand herinnert zich: 
“De tuin liep van het huis naar het pad van het klei-
ne huis (red.: nu Dokter de Vriesstraat 27) waar in 
mijn tijd altijd een van de vaste arbeiders in heeft 
gewoond. Toevallig allebei jong en zonder kinderen. 
Later woonden mijn vader en moeder erin.
Naast het pad was vanaf de weg en het bruggetje 
links nog een grote poort. Waarschijnlijk heeft dat 
stuk erachter ook nog bij het bedrijf gehoord, maar 
daar weet ik niet van. In mijn tijd was dat van de 
familie Broers, die daar een lang huis had gebouwd 
wat door twee gezinnen werd bewoond (red.: nu 
Dokter de Vriesstraat 25).
Toen wij er kwamen wonen was vanaf het huis tot 
het pad naar het kleine huis een groot gazon met 

prachtige oude bomen. Portegijs, die aan de over-
kant woonde, wist zich nog een tuinfeest te her-
inneren waar Paul Kruger (red.: de president van 
de Zuid-Afrikaanse Republiek, de latere provincie 
Transvaal) bij was. Ter ere van hem waarschijnlijk. 
De tuin met lampions versierd. Op een strook van 
± 8 meter na heeft m’n vader alles laten kappen 
en kwamen er peren te staan (Clapps Favoriet red.: 
een Amerikaans ras). 
Later is er een stuk grond verkocht en kwamen er 
twee woonhuizen. Een voor Rentenaar, die er een 
postkantoor had en een voor de gemeentepolitie 
Swart. (red.: nu respectievelijk Dokter de Vriesstraat 
31 en 29). 
Naast het pad naar het kleine huis was rechts een 
grote gierput. Af en toe haalde m’n vader ook de 
gierput van de lagere school leeg.

Kwekerij ‘Rosita’, 
Abrikozen en perziken uit Benningbroek.

Maureen Hulshoff in samenwerking met Peter Feld
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In het huis hadden we geen waterleiding. Een pomp 
in de keuken. Wel een filter ernaast voor drinkwater. 
Bovenin was zand om het water te zuiveren.
De beneden wc was betegeld met tegels met kin-
derspelletjes als onderwerp. Zowel onder als boven 
waren echte poepdozen.

Ik denk dat het huis achter recht af is geweest, want 
achter de keuken was een betonnen vertrek en een 
klein gangetje, waarschijnlijk is daar een washok ge-
weest en kwam er later een hok achter met twee 
pompen.
Tussen het huis en de schuur was een waterbak. 

Ook voor de schuur. Deze 
was waarschijnlijk ook be-
doeld voor de orangerie die 
daarnaast stond. Daar werden 
vroeger de kuipplanten in ge-
zet in de winter.

Verderop rechts had je een 
kleine druivenkas, ± 10 m? En 
rechts daarvan nog zo een, 
maar dat was een muurkas. 
Daarachter was een afdak 
voor allerlei houten potten en 
een grote open waterbak. 
± 10 meter verder had je de 
stookgelegenheid. 

De verwarmde kas met 
druiven. foto familie 
Buishand

Dokter de Vriesstraat 23 
t/m 33 anno 2017 met 
een klein deel van de 
kassen en de fruitbomen. 
Google Earth (bewerkt)
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Een grote ketel met bergen cokes en een grote 
schoorsteen. ’s Winters ging m’n vader ’s nachts 
met een stormlantaarn er naartoe.
De 3 druivenkassen werden verwarmd. De per-
zikkas niet, dat was een muurkas. Als winkelhaak 
gebouwd met steunen aan de achterkant. Voor de 
deur was een klein stukje ronde muur met 1 bui-
tenperzik.
Het platglas van de familie Koorn is aan de rechter-
kant eerst nog bewaard gebleven. Later kwamen er 
ook pruimen. Links is al gauw verdwenen.”

Toen de kinderen de deur uit waren, is het huis ver-
kocht aan notaris Noot en zijn vader en moeder 
Buishand in het kleine huis (nu Dokter de Vriesstraat 
27) gaan wonen.
Momenteel is er nog steeds op nummer 33 een no-
tariskantoor gevestigd, namelijk Mantel & Overtoom 
Notarissen.

Nieuwe eigenaar
In 1943 koopt Frans Feld de kwekerij van Jan Buis-
hand. Frans en zijn vrouw Marie van der Gracht 
beginnen in het werkmanshuis op nummer 27. 
Frans Feld kwam uit Abbekerk, waar hij een kleine 
veehouderij had met enkele koeien. In 1939 kocht 
hij in Hensbroek een boerderij langs het kanaal die 

‘Jonas en de Walvis’ heette en zette daar zijn be-
drijf voort met ongeveer 15 koeien. Daarbij had hij 
ook akkerbouw. Omdat het melken toen nog met 
de hand gebeurde, machines waren er nog amper, 
en hij steeds vaker kramp in zijn handen kreeg, 
nam zijn vrouw Marie het melken over en deed 
Frans het werk op het land. Tot hij in 1943 zijn 
bedrijf in Hensbroek verkocht en kwekerij ‘Rosita’ 
kocht. De melkprijs was toen 2 ½ cent, de kalfjes 
brachten ƒ 2.50 op. 

Uitbreiding
Drie jaar na de aankoop van de kwekerij heeft Frans 
nummer 29, het huis waar politieman Swart woonde, 
erbij gekocht. Dit huis had de naam Bamestrae, dat 
Beemsterstroom zou betekenen. Swart kwam na-
melijk uit de Beemster. 
Het bedrijf werd In 1953 flink uitgebreid door de 
kwekerij van Arie Broers, gelegen op wat nu Dokter 
de Vriesstraat 23 is, erbij te kopen (op afb. 7 aange-
duid met II). Frans en Marie zijn in dat jaar op num-
mer 23 gaan wonen. Later heeft Frans van Jan Broers 
land gekocht (op afb. 7 aangeduid met III).
In 1977 heeft Peter Feld, de tweede zoon van 
Frans, het bedrijf overgenomen en is met zijn 
vrouw Rita Boon in het huis op nummer 23 gaan 
wonen. Zijn ouders verhuisden naar Bamestrae en 

(Afb. 7) De uitbreiding van 
de oorspronkelijke kwekerij 
(I) door de aankoop van 
de kwekerij van Arie 
Broers (II), land van Jan 
Broers (III) en land van 
Dirk Broers (IV en V). 
Google Earth (bewerkt)
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zijn zus Elly betrok met haar man Cees Wagenaar het 
werkmanshuis op nummer 27. 
Peter heeft er nog weer land bijgekocht, dit keer van 
Dirk Broers (op afb. 7 aangeduid met IV en V).
De naam ‘kwekerij Rosita’ is door Peter in ere her-
steld door hem in de nok van zijn huis aan te brengen. 
Waarom eerst de melkfabriek en later de kwekerij 
de naam Rosita kreeg, is niet duidelijk.

De ontwikkeling van de kwekerij
Werden er in 1919 nog abrikozen, perziken, prui-
men en druiven gekweekt, langzamerhand is het as-
sortiment veranderd. Al in de jaren 30 zijn de abri-
kozen uit het assortiment gegaan, omdat het niet 
meer rendabel was. 
Frans Feld heeft, toen hij in 1943 begon, alle verwar-
ming uit de kassen gesloopt en is zich gaan toeleggen 
op de teelt van groenten (tomaten, komkommers, 
spinazie en andijvie) en perziken in ‘koude’ kassen. 
Buiten werden appels, peren en pruimen gekweekt. 
Vanaf de jaren 80 is naast het fruit de teelt van 
groentezaden voor Syngenta Seeds B.V. Enkhuizen 
(voorheen Royal Sluis) een zeer belangrijk onder-
deel van het bedrijf geworden. Het kassencomplex 
breidde zich uit. De oude kassen zijn verdwenen 
en toen de laatste nieuwe kas in 1992 klaar was, 
besloeg het kassencomplex een oppervlakte van 
10.000 m2. 
Er wordt zaad geteeld van spinazie, augurken, uien, 

andijvie, spruiten en radijs. Dit gebeurt in afgesloten 
gaaskooien om de raszuiverheid te waarborgen.
Sinds 1990 verkopen Peter en Rita in hun winkel bij 
huis appels, peren, pruimen, verschillende soorten 
tomaten, komkommers en sla, allemaal van eigen 
kwekerij. 

Nieuwe tijden
Vanaf 2016 zijn Peter en Rita het rustiger aan gaan 
doen. Op 1 november 2016 hebben ze het grootste 
deel van het land en de kassen verkocht aan de ge-
broeders Vriend, tulpen- en pioenrozen-kwekers in 
Sijbekarspel. De gebroeders Vriend namen het con-
tract met Syngenta volledig over. 
Voordat de fruitbomen gerooid werden, zijn er een 
aantal verplaatst naar een stuk grond bij het huis van 
Peter en Rita, zodat er verschillende soorten fruit in 
de winkel kunnen worden aangeboden. Ook heeft 
Peter nog 600 m2 kassen achter zijn huis gehouden. 
Daar kweekt hij aardappelen, tomaten, komkom-
mers en diverse groenten. ‘Dat is een leuke hobby’.
De gebroeders Vriend hebben het land en de kas-
sen in december 2017 doorverkocht aan Klaas en 
Wendy Vlaar-Louter. Het land wordt gebruikt voor 
de Wagyu-koeien, in de kas zetten Klaas en Wendy 
de zaadteelt voort, waar nodig begeleid door Peter.
De naam Rosita is niet meegegaan naar de nieuwe 
eigenaar en daarmee kwam er een einde aan kwe-
kerij ’Rosita’. 

Peter Feld, 2016. foto 
familie Feld

Peter Feld (links) en zijn 
broer Sjaak (rechts) zijn 
bezig de pruimen van 
het ras ‘Golden Japan’ 
(links) en ‘June Blood’ 
(rechts) te plumonen. 
Met een plumeau neem 
je het stuifmeel op van 
de ene pruim en brengt 
die aan op de ander om 
zo een goede productie 
te krijgen. Op de grond 
wordt andijvie gekweekt. 
foto familie Feld, 1960
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Margje, een meidje met een koffertje

De verhalen van Margje Jonker-de Vos opgeschreven 
door Heleen de Jong-Fonteijn, samengevat door Annie 
Vlaar-Oudeman.

Margje de Vos werd op 30 augustus 1928 in de Jor-
daan in Amsterdam, als eerste kind van Willem de 
Vos en Grietje Overink geboren. Al snel verhuisde 
het gezin naar de Spaarndammerdijk, aan de rand 
van Amsterdam. Daar werd Wil, de tweede dochter, 
geboren. Later verhuist het gezin nog een paar keer 
en komt tenslotte in de Bestevaerstraat te wonen.
Na de lagere school gaat Margje naar de Christe-
lijke Nijverheidsschool. Als ze in 1943 klaar is op de 
Nijverheidsschool, is verder leren vanwege de oor-
log niet mogelijk. Ze krijgt een baantje als meisje in 
de huishouding.

Naar Westfriesland
Vlak na de oorlog gaat Margje, ze is dan zestien, in 
navolging van een buurmeisje tijdelijk als hulp in de 
huishouding werken op het platteland. Haar eerste 
betrekking was bij de familie Glas op de Gouwe, een 
gezin met zes kinderen en een bazige vrouw. Margje, 
die in die tijd Rie genoemd werd, kon het niet goed 
met haar bazin vinden. Ze neemt ontslag en gaat de 
huishoudster van bakker Wit, die aan de overkant 
woont, helpen bij het ‘schaken’, de najaarsschoon-
maak. Bijzonder was dat die huishoudster ook Rie 
de Vos heette en ook uit Amsterdam kwam. Maar ze 
waren geen familie.   
Intussen had Margje ervoor gezorgd dat haar zus Wil 
en haar vriendin Ria ook een betrekking gevonden 
hadden. Met z’n drieën was het heel gezellig in 
West-Friesland. 

In september weet vriendin Ria een nieuw adres 
voor Margje: in Sijbekarspel bij de familie Jonker was 
net een meisje weggegaan.
Het gezin Jonker bestond uit Jacob Jonker, zijn (twee-
de) vrouw Gerritje Boon en zijn zonen Lieuwe en 
Piet. Dochter Nelie was het huis al uit. Ten tijde dat 
Margje op de Veermanshoeve kwam, was Lieuwe 42 
en Piet 32. Met dat Margje het erf op kwam, keek 
Piet door het ‘boenluik’ en zag een meisje met een 
koffertje aankomen.
“Ik voelde me er direct thuis! Het was een echte 
mooie ouderwetse boerderij met een pomp op de 
achterstraat. Er was een groot erf en een boomgaard 
met fruitbomen. En het was er gezellig!”
Er brak een mooie tijd aan en Margje dacht er niet 
aan terug te gaan naar Amsterdam. Het was hele-
maal niet saai op het platteland, elke zondag waren 
er dansavonden. 
Margje leerde Eelke kennen en Bertus, maar uitein-
delijk ontdekten Margje en Piet Jonker dat ze elkaar 
graag mochten.

Margje of Rie, zoals ze 
toen genoemd werd, (10 
jaar) met meneer Zijlstra

Piet op de bank voor de 
boerderij
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“Piet was heel anders dan de 
andere boerenjongens. Vanaf 
zijn twaalfde was hij van 
school af en werkte op de 
boerderij. Verder leren was 
er niet bij, dat was gewoon 
zo. Uit zichzelf heeft hij een 
cursus Engels gevolgd en op 
de avondschool haalde hij 
zijn middenstandsdiploma. 
Wat ik ook bijzonder aan 
hem vond was dat hij heel 
netjes was op zichzelf. Elke 
week ging hij naar Ben-

ningbroek waar een school was met douches! Dat 
moesten ze thuis ook hebben, vond Piet en er kwam 
een douche op de boerderij”. In het geboortejaar 
van Margje, Piet was toen vijftien, ging hij naar Am-
sterdam om de Olympische Spelen te kijken! Spor-
ten deed hij graag, hij had zichzelf zwemmen geleerd 
uit een boekje en behaalde in 1938, na veel trainen, 
ook het diploma atletiek van het Nederlands Olym-
pisch Comité.
In het begin voelde Margje duidelijk dat de familie 
Jonker de relatie tussen Margje en Piet niet leuk 
vond. Wat wist zo’n meisje uit Amsterdam nou van 
een boerderij? En dat terwijl ze ondertussen al bijna 
drie jaar bij hen op de boerderij woonde.
Op 4 augustus 1948 komt Piet in een koetsje Margje 
bij haar ouders in Amsterdam halen om in het stad-

huis op de Oudezijds Voorburgwal 
voor de wet te trouwen. Daarna gaat 
de stoet naar de Oude Kerk om voor 
de kerk te trouwen en is er feest in 
huize de Vos.
De dag na hun trouwen ging het 
jonge stel in Zwaagdijk wonen, een 
keurig opgeknapte arbeiderswoning 
met een wc in het boetje ernaast.

De Gouwe
Piet was werkman bij Kaper in Zwaagdijk. Hij had het 
er niet zo erg naar zijn zin, maar hield het er toch 
nog twee jaar vol. Margje: “Hij werd een keer ontzet-
tend beroerd na het spuiten in de fruitboomgaard. 

Margje, met vriendin Ria 
op de landbouwtentoon-
stelling in Opmeer (1946).
De pakjes die Margje en 
Ria aan hebben hadden 
ze zelf gemaakt van een 
laken dat ze allebei ge-
kregen hadden om er iets 
nieuws van te maken

Bruidspaar in de koets

Margje (links) met zus Wil voor het huis in Zwaagdijk

16



Beschermende kleding was er in die tijd niet. Waar-
schijnlijk had hij gif naar binnen gekregen, maar hij 
ging gewoon door met zijn werk. Je vraagt je nu af, 
kwam daar zijn latere ziekte van Parkinson vandaan?” 
Margje raakte in verwachting en op 8 augustus 1949 
werd in het protestantse ziekenhuis “De Villa” in 

Hoorn hun eerste kindje geboren: Greetje. Het was 
toen niet de gewoonte dat je als vader bij de bevalling 
mocht zijn, Piet moest gewoon wachten op de gang.
In die tijd zocht Jan Glas een knecht. Glas had zijn 
boerderij aan de Gouw en was een echte ‘vergader-
boer’, die het boerenwerk zoveel mogelijk over wil-
de laten aan een goede knecht. Piet en Margje gingen 
samen heen voor een gesprek. Vijf jaren bleven ze 
daar wonen, pal naast de boerderij waar Margje haar 
leven in West-Friesland in 1945 als 16-jarig meisje 
begon. Op 11 juni 1951 is daar hun zoon Jaap ge-
boren en Piet was weer niet bij de bevalling. Margje 
had Piet met kleine Greetje naar buurvrouw Klomp 
gestuurd. Die was in die tijd hulp bij bevallingen. Piet 
was nog onderweg, maar gelukkig was dokter de 
Vries wel op tijd. Daar was Jaap al, 8 pond en 3 ons.

De zomerdijk
Piet wilde heel graag voor zichzelf beginnen. Dok-
ter de Vries had een bedrijfje aan de Zomerdijk bij 
Wognum met 9 ha. land. Er woonde een vrijgezel 
in en toen die overleed kwam het te koop. Piet, die 
samen met dokter de Vries in het bestuur van de 
voetbalvereniging zat, meldde zich als koper. Maar zo 
gemakkelijk ging dat niet. De dokter wilde de boer-
derij wel aan hem kwijt, maar er waren meer gega-
digden. “Ik doe het zo”, zei de dokter, “van de Katho-

lieken zoek ik er één uit aan wie ik het gun en van 
de Protestanten kies ik jou. Ik nodig jullie uit bij de 
notaris en dan moeten jullie er maar om loten!” Dat 
laatste gebeurde, gewoon met een dobbelsteen. Het 
was Piet zijn geluksdag, want hij gooide zes! Het was 
1955 en ze hadden een eigen bedrijf. Er moest heel 

wat worden aangeschaft, 
maar geld was er niet. Ze 
konden een hypotheek 
krijgen op het huis met 
een lening van dokter de 
Vries en met een lening 
vader Jonker kochten ze 
koeien, een paard en al-
les wat er nog meer no-
dig was op een boerderij. 
Op de Gouw woonden 
ze in een gezellig buurtje 
met kruidenier Speets 
en bakker Wit. Hier za-

ten ze overal ver vandaan. Margje: “Het was wel een 
leuk huis, maar vreselijk uitgeleefd. Die vrijgezelle 
man rookte pijp, dus de kamer stonk verschrikkelijk. 
Nou ja, ik was al blij met het woonkeukentje, maar 
het zag er niet uit.” In de woonkamer waren twee 
bedsteden en er was een slaapkamer. Daarin paste 
een tweepersoonsbed, een eenpersoonsbed voor 
Greetje en een ledikantje voor Jaap. Als het erg koud 
was in de winter kropen ze in de bedstee. Wat was 
er veel rommel op te ruimen en er werd gesopt en 
nog eens gesopt. De keuken was wel gezellig met het 
scheepsfornuisje met koperen sierwerk, dat ze van 
tante Jannie kregen.
Het land was ook verwaarloosd, alles unjer, sloten 
moesten uitgebaggerd en greppels gegraven. Margje 
ging met Piet mee; alles deden ze met z’n tweeën. ’s 
Middags hielp Margje met melken. ’s Morgens bleef 
ze bij de 2 kleine kinderen. 

De boerderij op de Zomer-
dijk in Wognum (nu)

De boerderij op de Gouwe 
(zoals hij er nu uitziet) in 
Hoogwoud

Margje (links) met zus Wil voor het huis in Zwaagdijk
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Het was 1957 en nummer drie had zich aangekon-
digd. Margje en de buurvrouw links en rechts wa-
ren alle drie in verwachting en in dezelfde week uit-
gerekend. Op 27 april werd bij de ene buurvrouw 
de baby ’s morgens vroeg geboren en bij de andere 
buurvrouw ’s avond. Op die dag in de middag be-
gon Margje. Ze zei tegen Piet: “Nou ga je niet weg!” 
Maar ja, de dokter kwam en Piet zei: “Nou, ik kan 
evengoed nog wel te melken gaan.” Dat deed hij en 
ondertussen werd Nelly Gerda geboren. De dokter 
vroeg zich af of Piet soms niet durfde, want hij was 
er voor de derde keer niet bij als er een kind van 
hem geboren werd.
De oudste twee gingen naar school en kleine Nelly 
namen ze mee naar het land. Tijdens hooitijd zet-
ten ze een tent op en daar kon het kind lekker in 
slapen. Er ging een primus mee om koffie te zet-
ten. Tent en primus stamden nog uit de tijd dat 
Piet werkman was en vakantie had. Dan trokken 
Margje en Piet er samen op uit met de fiets. De 
tent kochten ze bij Denig in Amsterdam. De ouders 
van Margje pasten dan op de kinderen. Maar met 
een eigen bedrijf gingen ze hooguit een keertje een 
weekend weg. Piet sliep niet rustig als een ander 
zijn koeien moest melken.
De winter van 1963-1964 was er één met veel 

sneeuw en strenge vorst. In de kerstvakantie 
schaatste Piet met Jaap en neef Dick (12 jaar) tussen 
de melktijden van Hoorn naar Edam en weer terug 
over het bevroren IJsselmeer. De week erop met 
zoon Jaap van Hoorn naar Amsterdam. Ze dronken 
koffie bij oma de Vos, toen weer naar Hoorn en op 
de fiets naar huis om te melken. Margje: “Dan moet 
je toch wel ijzersterk zijn.”
Margje was in verwachting van hun vierde kind. Op 
21 januari 1964 werd Willem geboren. Het was in 
de avond dat de eerste weeën begonnen. De kin-
deren zouden naar de buren en Margje zei tegen 
Piet: “Jij gaat niet mee, die kinderen redden dat zelf 
wel. Ze zijn groot genoeg.” Om 11 uur werd Willem 
geboren en Piet was erbij!

Sijbekarspel 1965
Vader Jacob Jonker was ondertussen in de tach-
tig. Het werk op de boerderij werd gedaan door 
zoon Lieuwe. Op de 12 ½ -jarige bruiloft van zijn 
vader en stiefmoeder Gerritje Boon had Lieuwe 
een vrouw meegenomen: Guurtje, een weduwe 
uit Grootschermer. Ze trouwen en woonden met 
z’n vieren op de boerderij, elk aan een kant. Toen 
Lieuwe hartklachten kreeg en niet meer mocht 
werken, vroeg vader of Piet met zijn gezin op de 

boerderij wilde komen wonen. 
Piet bracht zijn vaders verzoek 
over aan Margje. Zij schrok, 
want ze had het zo naar haar 
zin aan de Zomerdijk. Maar 
de ‘Veermanshoeve’ was twee 
keer zo groot als de boerderij 
aan de Zomerdijk en daar had 
Piet wel oren naar. In vier we-
ken tijd werd een ingewikkelde 
verhuizing op touw gezet. Va-
der, moeder, Lieuwe en Guur-
tje naar de Zomerdijk. Piet en 
Margje met vier kinderen naar 
Sijbekarspel. Ze gingen aan de 
zonkant wonen. Een kleine 
woonkamer en klein slaapka-
mertje, een klein keukentje en 
een bijkeuken. Aan de andere 
kant de kamer van Lieuwe en 
Guurtje. Dat werd de slaapka-

Luchtfoto van de
Veermanshoeve
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mer van Piet en Margje met een ledikantje voor 
kleine Willem. Via een ladder kwam je op de zolder, 
waar een kamertje getimmerd was voor Margje, 
toen ze als 17-jarige op de boerderij kwam. Daar 
sliepen Greetje en Nelly en Jaap op de zolder, ach-
ter een gordijn. Hele stukken van de zolder waren 
zo slecht. Autobanden markeerden die gevaarlijke 
plekken. De kippen, in afwachting van een nieuw 
hok, verbleven tijdelijk op zolder. Regelmatig zakte 
er één door het plafond en belandde dan beneden 
in de bedstee. Dat kon niet langer zo en op kos-
ten van huisbaas vader Jonker kwam er een nieuwe 
zoldervloer.
Er brak een zware tijd aan met veel meer land en 
veel meer koeien en schapen. De knecht, die net 
weer voor een jaar was ingehuurd, had de boel 
flink verwaarloosd; veel koeien met uierontsteking. 
Deze moesten meerdere keren per dag worden 
gemolken (uitgehaald met de hand). Ze kregen me-
dicijnen en hun melk mag dan niet naar de fabriek. 
Na een jaar stuurde Piet de knecht weg. Margje 
werd, zoals ze gewend was, zijn knecht. Ze molken 
binnen elektrisch en buiten met een dieselmotor. 
Al gauw liet Piet een doorloopmelkwagen maken, 
dat werkte prettiger en sneller.
Na de eerste paar jaar van hard werken vond 
Margje dat het huis moest worden verbouwd. Er 
kwamen boven twee slaapkamers voor de kinde-
ren en de benedenverdieping werd ook onder-
handen genomen. Alle tussenwanden waren tijde-
lijk weg, toen koe Marie 75, een ondernemende 
dame, ’s nachts op ontdekkingstocht ging en in de 
open kelder belandde. De grote kelderkast met 
deur was er even niet. Margje: “Bel de brandweer.” 
“Geen sprake van”, zei Piet, “dan weet morgen het 
hele dorp het”. Alle kinderen uit bed, midden in 
de nacht. Met een ‘tweetje’ en een ‘drietje’ en een 
touw om de buik van Marie gingen ze met z’n al-
len hijsen. Marie eruit, maar ze had een boodschap 
achtergelaten. Een emmer sop door de kelder, 
toen allemaal warme chocolademelk en weer naar 
bed. In de jaren erna zouden nog vele bijzondere 
‘dierenmomenten’ volgen.

De koeien weg
Piet zijn paard sloeg in Sijbekarspel op hol en Piet 
belandde onder de wagen. Met veel pijn stond hij 

op, het zal wel weer overgaan, maar lopen ging 
moeilijk, dus toch maar naar de dokter. Op de foto 
van zijn rug bleek een wervel gebroken. Piet moest 
in het ziekenhuis blijven en daarna nog thuis een 
hele poos liggen. Herstel zou wel een paar jaar du-
ren. Er kwam boerenhulp en Jaap kwam over uit 
Australië. Piet werd intussen 65 en moest dan voor 
de boerenhulp het ‘volle pond’ betalen. Bovendien 
wilde Jaap wel weer eens terug naar Australië. Er 
zat niets anders op: ze moesten de koeien maar 
verkopen. Op die dag, dat de koeien weg zouden 
gaan, ging Margje een week naar Meridon, een 
volkshogeschool in Frankrijk. De reis was georga-
niseerd door de bond van Plattelandsvrouwen. Ze 
had zich er erg op verheugd, want vakantie was 
er nooit. Piet wilde niet graag een vreemde mel-
ker vragen voor de koeien. Van Piet moest ze nu 
evengoed naar Frankrijk gaan. Toen ze na een week 
terugkwam stond er geen melkkoe meer op stal. 
Dat was raar, maar ook wel weer prettig, want nu 
konden ze samen op vakantie.

De eerste vrouwelijke wethouder
In 1968 was Margje de politiek ingegaan. Ze werd 
lid van Gemeentebelangen en in 1978 stond ze 
op de kieslijst. “Als ik gekozen word, ga ik mijn 
rijbewijs halen.” Ze werd gekozen en de volgende 
dag stond de lesauto voor de deur, daar had Piet 
voor gezorgd. In de gemeenteraad van Sijbekar-
spel-Benningbroek waren twee zetels voor Ge-
meentebelangen: een voor Margje en een voor 
Sieb Haakma. 
In 1980 kwam er een herindeling. Gemeente Sijbe-
karspel-Benningbroek ging op in Noorder-Koggen-
land, van een paar duizend inwoners naar tiendui-

De kinderen Greetje, Nelly, 
Wim, Jaap
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zend, verspreid over negen kerkdorpen; Sijbekarspel, 
Benningbroek, Midwoud, Oostwoud, Hauwert, Twisk, 
Abbekerk, Lambertschaag en Opperdoes. Er kwa-
men nieuwe verkiezingen. Sieb werd herkozen en 
Kees Visser, sinds kort lid van Gemeentebelangen op 
de tweede plaats. Sieb Haakma zei: “Dat klopt niet” 
en vroeg hertelling aan. Sieb had gelijk, want er wa-
ren meer stemmen voor Margje Jonker dan voor 
Kees Visser, die graag in de gemeenteraad wilde. Hij 
vroeg of Margje een stap terug wilde doen. Dat wilde 
ze niet, ze had tenslotte meer stemmen. Sieb Haak-
ma werd wethouder en Margje fractievoorzitter. 
Margje: “Ik heb fijn samengewerkt met Sieb, hij was 
echt mijn maatje. We konden goed alles met elkaar 
bespreken.” Helaas overleed Sieb in 1983. Er moest 
een nieuwe wethouder komen. De fractie bestond 
uit drie heren en Margje. Margje had zelf een Com-
missievergadering, toen de heren op voorhand al de 
beslissing namen. Kees Visser werd voorgedragen als 
nieuwe wethouder, met argument dat hij uit Twisk 
kwam. Helaas overleed Kees Visser in januari 1985. 
Burgemeester Nico Dorrestijn was net geïnstalleerd 
en zijn eerste taak was een begrafenis. Op 22 januari 
1985 wordt Margje gekozen als eerste vrouwelijke 

wethouder van Noorder-Koggenland. De gemeente-
raad telde dertien leden; zeven in de coalitie (PvdA 
en G.B) en de oppositie telde drie VVD en drie CDA. 
Het was een mooie tijd, 10 jaar in de raad, waarvan 
de laatste vier jaar als wethouder. Margje deelde de 
werkkamer op het gemeentehuis met Wim Kuit van 
de PvdA. Ze konden het prima met elkaar vinden. 
Dat kwam misschien wel omdat we even oud waren 
en in dezelfde Amsterdamse wijk waren geboren. 
Jammer dat Wim Kuit ziek werd en overleed. Nel 
Hom werd zijn opvolgster. De samenwerking werd 
heel anders. Margje werd loco-burgemeester.
In 1987 stond op het programma een nieuw gemeen-
tehuis. Er was een mooi plan op een prachtige plek in 
Midwoud. Aan de ene kant het gemeentehuis, aan de 
overkant boven het winkelcentrum de bibliotheek 
en de muziekschool. De fractie vond het veel te duur. 
Margje bezocht nieuwe gemeentehuizen in de om-
geving. Ze kreeg steeds hetzelfde te horen: “Het is 
mooi, maar alweer te klein”. Maar ze kon haar fractie 
niet overtuigen. “Dan stop ik ermee.” Het was 1988 
en ze was zestig jaar. Margje: “Ik heb mijn werk onder 
leiding van burgemeester Dorrestijn met plezier ge-
daan. Het was een mooie leerzame tijd.”

Gemeenteraad der gemeente Noorder-Koggenland 7 september 1982 t/m 28 april 1986. Zittend van links naar rechts W.S.Kuit 
(wethouder), M. Jonker-de Vos (Wethouder), N.W. Dorrestijn (Burgemeester), A.C. Hartog-Grin, C.M. Donker-Klaver. Staande van links 
naar rechts: G.S.H. Wagemaker, S. Keekstra, K.T. Gutter G. Nes, J. Gorter, P. Zwaan Mzn, G.S. Hom-Michgelsen, K. Leegwater, C.R. Bruin 
(gemeentesecretaris), J.J. Tiggeler
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Op 4 augustus 1998, een stralende zomerdag, wa-
ren ze 50 jaar getrouwd. ’s Morgens kwam de bur-
gemeester met bloemen en ’s avonds was er feest 
in een restaurant in Zwaag. Wim was er ook met 
zijn gezin uit Nieuw-Zeeland. Alle kinderen voerden 
samen een revue op over het leven van het bruids-
paar. Tenslotte droeg de bruidegom op verzoek het 
gedicht ‘Het bloemenbed’ voor. Dat werd beloond 
met luid applaus.
Het leven op de boerderij was rustiger geworden. 
Margje zorgde in het voorjaar voor de lammeren, 
want Piet kreeg Parkinson en ging moeilijker lopen. 
Met de rollator lukte het hem nog lang om elke dag 
een rondje om de boerderij te maken. Dochter Nel 
en haar partner Ed Riensema hadden zijn eigen Pie-
ter Adriaan-pad aangelegd door de 
bosjes tot aan het einde van hun tuin. 
Altijd met zijn onafscheidelijke rood-
witte kater. Die zat of op de rollator, 
of op z’n schouder en ’s avonds op 
zijn schoot. Langzamerhand ging het 
minder met de gezondheid van Piet. 
Nadat hij een keer viel, bleek zijn 
heup gebroken. Piet werd diezelfde 
dag geopereerd en was er slecht 
aan toe. Hij was 89 jaar, zijn hart was 
slecht en hij had veel bloed verloren. 

Zonder dat hij bij kennis is gekomen is hij toen over-
leden. Margje: “We hebben niets meer tegen elkaar 
kunnen zeggen.”

Margjes stek
Sinds 1989 wonen Nel en Ed op de boerderij. 
De Westfriese stolp is officieel gedeeld in twee 
wooneenheden, wat nu regelmatig gebeurt, maar 
zij waren daarin de eersten in Sijbekarspel. Dat is 
heerlijk, ze doen veel samen. Toen Piet ziek was, 
hielpen Nel en Ed met de verzorging en nu Margje 
alleen is, eten ze samen. Nel doet boodschappen 
en Margje kookt, behalve in de weekenden. Doch-
ter Gré kwam elke vrijdag; eerst koffiedrinken en 
dan werd er gewerkt in huis. Dat doet dochter 
Nel nu, na 35 jaar is Gré er mee gestopt. Margje 
kan veel zelf en is graag in de weer, maar alles 
duurt wat langer. Ze heeft inmiddels twee nieuwe 
heupen en van de eerste heeft ze een klapvoet 
overgehouden. Lopen doet ze met een stok en als 
ze verder weg moet met een rollator. De boer-
derij ziet er mooi verzorgd uit. Er is net een 
nieuwe voordeur in gekomen en kozijnen 
met thermopane ramen in alle kamers. Piet 
zei altijd: “Als je iets doet, moet je het goed 
doen.”
Ze hebben samen altijd goed voor de boerde-
rij gezorgd en Margje houdt dat in ere: “Ik wil 
alles netjes achterlaten.”

Nawoordje van margje
Wij hebben altijd met veel plezier gewoond 
en gewerkt op de Veermanshoeve. Ik hoop 
dat ik nog een tijdje mag genieten van deze 
fijne plek in het mooie dorp Sijbekarspel.

Margje en Piet voor de 
boerderij

Onafscheidelijk, Piet en 
Poes

Veermanshoeve zoals het 
nu is met zijn mooie 
ronde schoorsteen
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Cees Bakker

“Deze schets is dan ook geen weergave van een zui-
ver afgerond geheel, geen boek waarin een bepaalde 
gedachte wordt uitgewerkt of een of andere theo-
rie wordt voorgestaan. Het is ook geen nabeschou-
wing naar aanleiding van gebeurtenissen, maar het is 
slechts een poging mijn indrukken van het oogenblik 
weer te geven en de omstandigheden, zooals ik ze 
toen zag, op te schrijven in woorden en zinnen”. 
Gedaan te Rotterdam, den dertienden October 
1940,  A. Bakker 
‘Wat 1940 bracht’ is de titel en zijn toelichting op 
het waarom van het dagboek dat mijn oom Arie Bak-
ker over het bombardement op Rotterdam heeft ge-
schreven. Hij was daar toen politieagent, net als zijn 
broer Antoon Bakker: beiden broers van mijn vader. 
Hij heeft het na de tweede wereldoorlog willen laten 
publiceren, maar geen uitgever had daar toen belang-
stelling voor. In de huidige tijd daarentegen is er juist 
veel belangstelling voor deze ervaringsverhalen. Het 
dagboek bestaat uit 126 getypte pagina’s, en uit het 
voorwoord is op te maken dat hij het al op 13 okto-
ber 1940 had afgerond.
Het dagboek beschrijft het vertrek van de broers uit 
hun geboorteplaats Sijbekarspel tot in Rotterdam 
en gaat over de periode van begin mei tot ongeveer 
een week na het bombardement, dat plaats vond op 
14 mei 1940 in Rotterdam en werd uitgevoerd rond 
13:30 uur door Duitse bommenwerpers. Het duurde 
een kwartier en vernietigde bijna de gehele histori-
sche binnenstad.

Met verlof
De dagen voor het bombardement op Rotterdam 
waren zij beiden met verlof in Sijbekarspel. Alle mi-
litaire verloven werden toen al ingetrokken en ook 
zij verwachtten een telegram dat ze naar hun post 
zouden worden teruggeroepen:
 “We zijn met verlof in onze geboorteplaats, een klein 
dorpje in Noord-Holland. Onze collega’s kennen dat 
plaatsje niet eens en spreken den naam een beetje 
aarzelend na. Er heerscht hier des avonds de welda-
dige rust, die het gevolg is van zwaren arbeid, die den 
heelen dag geduurd heeft. Veel menschen hier zien 
ook des Zomers de zon opgaan .......”
Het was toen in Rotterdam de gewoonte om de 

enkele politiemensen, die zich met verlof op grote 
afstand van hun standplaats bevonden, met het oog 
op de te maken reiskosten, niet bij elk alarm terug te 
laten komen en zo’n telegram bleef ook nu uit. 
‘s Nachts hoorden ze echter een diep brommend 
geluid van de vele vliegtuigen die over kwamen. Ook 
trilde soms de grond en klonk er een geluid van on-
weer wat mogelijk op afgeworpen bommen duidde 
of afweergeschut. En ‘s morgens was er de stem voor 
de radio die sprak over vele vliegtuigen en de dalende 
parachutisten. Ze wilden dan ook naar hun collega’s 
in Rotterdam om deze te helpen en een uur later 
waren ze reisvaardig. Op de fiets vertrokken zij op 
11 mei naar Hoorn, maar daar bleek dat er voorlo-
pig geen bussen naar Amsterdam en andere plaatsen 
vertrokken en dat er ook geen treinen meer reden.
“Als we de watertoren van Hoorn al een poosje in 
zicht hebben, moeten we halt houden voor een prik-
keldraadversperring. We leggen de reden van ons 
verzoek om doorgang uit en mogen dan passeeren”.
‘s Middags werden de bussen echter weer vrijgege-
ven en na een paar controleposten rijden ze eindelijk 
Amsterdam binnen. Daar lag het openbaar vervoer 
echter volledig stil; ook taxi’s reden niet meer. Uit-
eindelijk kwamen ze op het hoofdbureau van politie 
terecht waar men adviseerde te wachten en het ook 

Wat 1940 bracht

Links Arie Bakker in het 
uniform van de Rotter-
damse politie, rechts zijn 
broer Antoon
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maar eens bij de militaire politie te proberen. Die ad-
viseerde hen om via Vianen te gaan. Daar voelden ze 
niets voor; ze wilden naar Rotterdam, daar hoorden 
ze thuis: tussen hun collega’s en vrienden. 
Alle pogingen om een reisgelegenheid voor een an-
dere route te vinden liepen op niets uit. De hoop 
die dag verder dan Amsterdam te komen konden 
ze gevoegelijk opgeven. Ze konden kiezen tussen 
hier te overnachten of terug te keren; dat laatste 
besloten ze te doen en kwamen ‘s avonds weer in 
Sijbekarspel aan. 
“Om de tafel geschaard, vernemen we de laatste 
radioberichten, die natuurlijk haarfijn worden uitge-
pluisd en in de lengte en breedte besproken. Het 
voor en tegen wordt overwogen en wij trachten uit 
een simpel berichtje wel eens meer te halen dan er 
in zit”.
De volgende dag hoorden ze ‘s morgens op de radio 
het bericht dat de vijand reeds in Rotterdam aanwe-
zig was. Na telefonisch contact met hun Rotterdamse 
collega’s kregen ze de raad maar te blijven waar ze 
waren, totdat de reisgelegenheid beter zou zijn ge-
worden. Uit verveling gingen ze thuis een schuilloop-
graaf maken ofschoon deze in hun dorp wel overbo-
dig zou zijn. Maar het gaf wat afleiding, ook klommen 
ze een keer in de kerktoren om uit te kijken wanneer 
enige vliegtuigen over vlogen. De luchtwachtdienst 
meldde nu herhaaldelijk het dalen van parachutisten, 
de ene groep na de andere. Door deze berichten 
hadden ze hun besluit genomen: ze gingen naar Rot-
terdam. Hoe dan ook, op de fiets of door middel van 
militaire transporten. 
De volgende ochtend gingen ze weer op weg naar 
Hoorn, de bussen reden echter weer niet en er was 
voorlopig geen kijk op wanneer ze de dienst zou-
den kunnen hervatten. Ze vroegen naar een taxi: 
“Voor geen tweehonderd gulden, meneer. Er is net 
een chauffeur uit Rotterdam hierheen gekomen en 
voor geen geld wil hij naar Rotterdam terug. Verha-
len over de Maasstad, die de haren te berge moeten 
doen rijzen, doen onder de wachtende chauffeurs 
de ronde”.

Op de fiets
Omdat er geen ander middel overbleef gingen ze 
per fiets, voorlopig tot Amsterdam. Er was geen 
controlepost dus reden ze weldra ongehinderd 
Hoorn uit. Onderweg zagen ze weilanden onder 
water staan door inundatie; alleen de hoogst ge-

legen gedeelten van het land staken als een eilandje 
boven het water uit:
“We zijn echter zoover nog niet eens, als onzen aan-
dacht wordt getrokken door een snelstromend en 
klotsend geluid. Het wordt veroorzaakt door water, 
dat door wijd openstaande sluisdeuren in een bree-
de golf over de lager gelegen landen spoelt”. 
In Amsterdam aangekomen klonk plotseling het 
luchtalarm: men vertelde hier van een bom die in 
Amsterdam gevallen was en grote schade had aange-
richt. Als ze eindelijk weer opstapten, verwachtten ze 
niet vóór de avond Rotterdam nog te zullen berei-
ken. Door het volgen van een meer oostelijke route 
naar Rotterdam zouden ze via Alphen en Gouda 
gaan. Ze besloten in Gouda te overnachten:
“Bijna besluiten we om toch maar door te rijden en 
desnoods middernacht in Rotterdam te arriveren, 
maar die extra vijf en twintig kilometer, nu eenmaal 
over Gouda als voorloopig eindpunt hebben gedacht, 
schrikken ons toch terug”.
‘s Morgens weer op de fiets op weg naar Rotterdam, 
waar ze in de verte al de rookwolken zagen hangen. 
Zodra ze de stad inkwamen kregen ze een verbijste-
rend gezicht op de Marinierskazerne: deze was een 
rokende puinhoop tussen de nog gedeeltelijk over-
eind staande muren. 
“De kazerne, waarvoor we zoo vaak de schildwacht 
deftig op en neer hebben zien stappen.
En nu is het een rookende puinhoop, tusschen de nog 
gedeeltelijk overeind staande muren. Het beneemt 
ons een oogenblik den adem, en we zijn er stil van”.
Op het hoofdbureau van politie hoorden ze dat de 
Duitsers midden in de stad waren, dat wil zeggen aan 
de overkant op het Noordereiland en de bruggen. De 
Waalhaven was geheel in Duitse handen. De broers 
kregen hun dienst voor die dag opgegeven, namelijk 
van 1 uur ‘s middags tot 8 uur ‘s avonds. Reserve-
dienst, want de overige diensten waren al ingedeeld. 
Na dit te hebben vernomen, gingen ze op weg naar 
het kosthuis van Antoon.
“Ik ga eerst met m’n broer mede, want als zijn kost-
baas afwezig mocht zijn, zal hij bij mij inkomen. Maar 
dat blijkt in orde. Alleen is de woning nu geheel bezet 
door eenige vluchtelingen uit de bedreigde gebieden 
bij de havens”.
Het bombardement op de binnenstad had toen nog 
niet plaatsgevonden en vond plaats in de loop van die 
dag tijdens hun eerste officiële inzet. Maar er heerste 
vanwege de Duitse inval overal veel verwarring:
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“Als ik m’n rijwiel uit de stalling haal, vraagt men bij 
de nabijzijnde brandweerpost of ik de nummers al 
heb. “De nummers?“, vraag ik verwonderd. Er blijken 
weer eenige nummers doorgegeven te zijn van agen-
ten, die verdwenen zijn en waarbij gevreesd wordt, 
dat hun uniform voor verkeerde doeleinden zal wor-
den gebruikt”. 
Ook klonken er in de stad schoten, onbekend of dit 
van vriend of vijand was:
“Ik let nu in ‘t vervolg meteen beter op, want al vrees 
ik niet, dat elke kogel juist op mij gericht zal zijn, een 
verdwaalde Hollandsche kogel heeft tenslotte dezelf-
de uitwerking als die van den vijand. En om daar zoo 
spoedig het slachtoffer van te worden lijkt me toch 
beroerder dan wanneer het er werkelijk om zou 
spannen, al is het gevolg uiteindelijk eender”.
Dat betekende ook om op onderzoek uit te gaan, 
zoals om de zolder en het dak van een gebouw te 
verkennen of zich daar al Duitsers bevonden:
“Voor den drommel, in een dakgoot zal ik me nog 
niet laten overbluffen. Maar ik doe toch voorzichtig, 
want zoodra ik m’n hoofd naar buiten steek en daar 
in de diepte op de straatsteenen neerkijk, voel ik, dat 
het ambacht van degenen, die dagelijksch dergelijke 
karweitjes verrichten, mij in het geheel niet aantrekt. 
Maar ik laat dit niet merken en stap voorzichtig in de 
dakgoot, mij stevig met de eene hand aan het kozijn 
vasthoudende, terwijl de andere dreigend met het 
pistool zwaait. “Pang “, klinkt het dan plotseling. Ik 
voel een schok door me heen gaan en sta een oogen-
blik op m’n beenen te trillen. Ik grijp me nog steviger 
vast en kijk snel om me heen, maar gelijktijdig reali-
seer ik me, dat het schot beneden van de straat klonk. 
Een soldaat had bij wijze van waarschuwing een schot 
in de lucht gegeven teneinde de steeds terugkerende 
nieuwsgierigen tot een definitieve aftocht te dwingen. 
Maar ik vloek hartgrondig, hoewel ik hem niets kan 
verwijten. Het kost me eenige moeite m’n zenuwen 
weer geheel in bedwang te krijgen”.

De Duitsers
Er waren vele geruchten zoals over landingen van 
Engelse troepen bij Hoek van Holland en Franse 
in Noord-Brabant, die Nederland kwamen helpen. 
Daar bleek niets van waar te zijn. Een collega belde 
naar de overkant van de rivier en die vertelde wat 
de realiteit was:
“Ja, de Duitsers zijn hier. Colonne na colonne trekt 
door de straten. Wat een soldaten en wat een ma-

teriaal! Het davert hier in de straat van de voorbij 
trekkende pantserwagens en het zware geschut“. 
En bijna huilend vertelde hij verder: “Steeds meer, 
steeds meer. Wat een troepenmacht. En zoo gaat 
het reeds anderhalf uur. Alles stelt zich in de wegen 
bij de rivier op. Dat houden we niet; daar is niet 
tegen te vechten!”
Toch probeerde men zich zo lang mogelijk te ver-
zetten aan deze kant van de rivier:
“De mannen bij mitrailleurs naast het stadhuis 
staan gereed om te vuren. Ik zie de loop van hun 
wapens heen en weer draaien, volgend de boven 
hun hoofden zoemende vliegtuigen. Net een poes, 
denk ik, die haar poot oplicht om, zoodra ze er 
kans toe ziet, haar aartsvijand, de hond, een venij-
nige klauw uit te deelen. Plotseling loochent zich 
deze vergelijking, want met een heftig gekef keert 
de vuurmond zich in de richting van haar tegenstan-
der. Drie vuurstralen spuwen hun moordend lood 
naar den bedreiger. Deze draait rustig verder, keert 
zich dan om en komt terug, bijna lager dan tevoren. 
Opnieuw ratelen de machinegeweren, doch plots 
klinkt het antwoord uit de lucht. Kletterend slaan 
de kogels zich tegen de muren van het stadhuis te 
pletter, hun afdruk in den vorm van een klein rond 
kuiltje of een afgeschilferde plek achterlatend. Een 
moment zwijgt ons vuur, nog meteen daarop stuurt 
ze onvervaard haar lood opnieuw in de richting van 
den laag overvliegenden zoemer”. 
Dan komt er de verpletterende mededeling voor 
hen, het bericht om zich over te geven, wat ze eerst 
niet konden en wilden geloven:
“Wie heeft je dat wijs gemaakt?, vraag ik, eenigszins 
snauwend. “Het komt van een commissaris, hoor”, 
en hij (redactie: een collega) voegt er vergoeielij-
kend aan toe, m’n nijdige opmerking begrijpend: “Ik 
wilde het zelf eerst ook niet gelooven. Maar dit be-
vel moet van man tot man doorgegeven worden, 
zonder dat het publiek er veel erg in heeft”.  
Ieder moet zijn pistool afdoen en opbergen. Het is 
onterend en het is vernederend. Ik kan er niet toe 
besluiten, dit bevel direct op te volgen, totdat ande-
re fluisterstemmen de mogelijkheid van vergissing 
tenslotte geheel doen uitsluiten. Dan gord ik mijn 
riem los en trekt de holster met m’n wapen af “.
Op het dak van het politiebureau bevond zich een 
wachtpost en bij luchtgevaar moest de betreffende 
agent dit telefonisch doorgeven. Arie had die taak 
die dag opgedragen gekregen. Ze vonden het een 
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vervelend en saai baantje, deze keer was dat het 
echter niet:
“Als ik de trap opklim, die door een dekzeil voor 
het oog van de buitenwereld verborgen is, blijft het 
muisstil. Boven gekomen, steek ik m’n hoofd boven 
het dekzeil, dat door eenige kogelgaten beschadigd 
is uit. “Pang “, en meteen is m’n hoofd weer achter 
het bruine zeil verdwenen. Het schot schijnt hier 
of daar van het dak of van de zolder van een der 
omliggende panden gelost te zijn. Zou het op mij 
gemunt wezen? Ik kan haast niet twijfelen, omdat 
het slechts enkele seconden, nadat m’n hoofd zicht-
baar was, werd afgevuurd”. 
  
Het centrum van Rotterdam
Opnieuw komen er meldingen over het bombar-
dement dat in hevigheid toenam en zich nu leek te 
richten op hun politiebureau in de stad. 
“En dan volgt de daverende slag, die alle vorige ver 
in de schaduw stelt. Het geheele gebouw schudt 
heen en weer of het een speelgoedhuisje is en niet 
een massief blok van ijzer en beton: de steenen 
vloer golft in een onbegrijpelijke hevigheid on-
der onze voeten en een grijze stofwolk slaat uit 
het beton boven onze hoofden naar beneden. Als 
door een geweldige luchtdruk getroffen, slingeren 
menschen zich van en op elkander, groote ogen 
ruimten makend daar, waar het zooeven staand 
vol was.
In een laatste instinctmatige poging om onder dit 
verschrikkelijke weg te komen, drukken voorover-
gebogen lichamen zich tegen de muren, grijpen 
sidderende handen in de lucht in een vertwijfelde 
poging om die zoo nabije vreeselijke dood toch 
maar tegen te houden; moeten honderden kelen 
in doodsangst geschreeuwd hebben of monden 
hebben opengestaan, omdat ze geen geluid kon-
den voortbrengen. Verbijsterend is het eerste 
oogenblik na den inslag. Niet begrijpend, waar-
door de dood niet kwam .... Waarom hij uitbleef 
.... In diezelfde fractie van een seconde wilden wij 
niet gelooven, dat de dood ons belaagde, begrijpen 
wij, dat dit het einde was en waren we verbijsterd 
door het besef nog te leven. Maar de zekerheid 
van gespaard te zijn, volgt daarop onmiddellijk en, 
hoewel het moment, dat de dood ons aangrijnsde, 
scherpe sporen achterlaat, richten de lichamen 
zich weer op”. 
Ze waren nu deelgenoot van het hoogtepunt van 

het bombardement:
“Laaiend slaan de vlammen uit eenige huizen in de 
nabijheid en geweldige rookpluimen stijgen om-
hoog. Verderop is de hemel verduisterd door één 
dreigende donkere massa, waarin zich nog steeds 
meer rookkolommen dringen. Ik had iets vreese-
lijks verwacht, maar kon er geen juiste voorstelling 
van maken. Daar gaat onze stad. Daar brandt Rot-
terdam en valt in puin. En daar moeten nog men-
schen tusschen zijn ....”.
Het was een dramatische gebeurtenis: 
“Reeds hooren we het hevige motorgeronk vlak-
bij, reeds hooren we het gierend neersuizen van 
de bommen .... Plots zie ik de zandzakjes, die tegen 
den muur van het postkantoor zijn opgestapeld 
en meteen schreeuw ik: “Daarachter”, zelf mijn li-
chaam terstond tegen de muur gooiend. De lucht 
gierend doorklievende vliegtuigbommen slaan snel 
opvolgend in. Weer die vreeselijke doodsangst, als 
de bodem onder ons en de muur naast ons steeds 
heviger gaat schudden door de steeds vervaarlij-
ker daverende ontploffingen. In een wanhopig zoe-
ken naar redding, naar een uitkomst, kijk ik uit m’n 
slechts gedeeltelijk beschermende zandzakken om-
hoog. Ik kan tusschen de hooge gebouwen slechts 
een smal streepje blauwe lucht zien”.
Arie was nu ook ooggetuige van wat er in de lucht 
gebeurde: 
“Ik zie, hooger dan ik verwacht had, een formatie 
van drie vliegtuigen boven de straat verschijnen en 
ik denk: dat zijn ze niet, dat moeten andere zijn, 
want het hevige motorgeronk klinkt nog steeds 
niet zoover. Maar dan besef ik in een angstig-helder 
moment, dat het altijd lijkt of het geluid achteraan 
komt en ik besef dan ook, dat de bommen, die ons 
zullen kunnen treffen, nu reeds losgelaten zijn. In 
razendsnelle opeenvolging flitsen hoop op geluk en 
een fataal geloof aan het noodlot door m’n hoofd. 
Ik hoor en begrijp alles duidelijk en het lijkt of ik bij 
de naderrollende vernietiging alle mogelijkheden in 
hetzelfde oogenblik overweeg. De muren, die kun-
nen vallen en mij levend begraven of verpletteren; 
de scherven van een in de straat slaande bom, die 
mij zullen verscheuren of ernstig verwonden”. 
Hij ziet wat er op de grond gebeurde na het vallen 
van deze bom:
“Plots zie ik een mensch voor me liggen. Een 
mensch; ja, tenminste wat ervan over is. Z’n beide 
beenen, waarvan één tot aan de heup, zijn afgerukt en 
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zijn hoofd is bebloed. Hij 
ziet eruit als een lijk en 
ligt daar als een lijk. Het 
onderlichaam is geheel 
verscheurd en de ver-
nielde kleeren hangen in 
het opengereten vlees. 
Er staat een oudere 
man bij, die zijn handen 
smeekend opheft. Met 
wanhopige oogen kijkt 
hij om zich heen. “Help 
m’n kind! M’n lieve jon-
gen ... Help m’n kind dan 
toch“. 
Het bombardement had 
zich ondertussen ver-
plaatst, maar het is nog 
niet voorbij:
“Deze maal vallen de 
projectielen verder uit 
onze buurt en als de 

vliegtuigen zich verwijderen, staan ook wij weer op. 
Als we omkijken, zien we een paar zwarte rookko-
lommen in de buurt van de Meent omhoog stijgen. 
De herhaalde inslagen boven ons hoofd, toen we ons 
nog in den kelder bevonden (redactie: Ze zaten re-
gelmatig in schuilkelders, afhankelijk van hoe dichtbij 
het bombardement plaatsvond) en later vooral het 
verblijf in de Raadhuisstraat hebben een niet te ver-
dringen vrees gewekt, dat ze ons zullen volgen. Dat 
strook voor strook zal worden afgewerkt en dat ook 
spoedig dit gedeelte aan de beurt zal zijn. We ver-
trouwen niet, dat we veilig zullen kunnen vluchten. 
Maar toch willen we trachten onze belagers voor te 
blijven. Daarom, loopen weer, loopen”.
Ondertussen was de onzekerheid heel groot in het 
centrum voor wat er verderop aan de hand was in de 
stad; een vrouw die Arie naderde vroeg:
“M’n man”, zegt ze tenslotte, “mijn man, die bij Waal-
haven ligt! .... Zou hij nog leven? .... M’n God, leeft m’n 
man nog? .... Wist ik het maar; wist ik het maar ....! Als 
hij nu nog maar niet dood is! Nu is het voorbij en ik 
weet niet of hij leeft .... En plotseling voel ik mede-
lijden met haar. Ik denk, jij bent gered, ondanks wat 
je beleefde. Het was vreseelijk, maar jij en je broer 
zijn er gelukkig doorgekomen en onze verwanten zijn 
veilig. Maar zij .... God geve haar man terug!” 

Chaos
Na het bombardement was de rust natuurlijk nog 
lang niet teruggekeerd, het effect was verwoestend:
“Vóór ons brandt het centrum in een hevigheid en 
omvang, die niet te beschrijven is. Een ontzaglijke 
rookkolom drijft over de geheele stad en stijgt tus-
schen andere donkere rookwolken. Zwart en grijs, 
aan den onderkant door de vlammen hel gekleurd, 
bolderen de rookgolven uit alle straten en verduis-
teren den hemel. In het zuiden is alles zwart en als 
we nog dichterbij komen, moeten we ons omdraaien 
om den hemel, die nog steeds diepblauw is, weer te 
vinden”.
De eerste hulp kwam langzamerhand op gang, de 
chaos was ongekend:
“Op een paar plaatsen zien we een kleine brand-
weerploeg, die, vechtend tegen een overmachtige vij-
and en zonder schijn van kans, desondanks den strijd 
volhoudt. Telkens dwingt het vuur hen achteruit, maar 
ze blijven spuiten, tot ze weer verder terug moeten 
trekken. Op de Kruiskade is het reeds druk; de vlam-
men hebben de eerste huizen van deze straat reeds 
verteerd en ook hier staat een brandweergroep voor 
een onmogelijke taak. Het vervoer van de dooden en 
gewonden is in vollen gang. Velen vragen ons waar ze 
kunnen helpen. We weten het niet en zeggen: Overal, 
want overal is hulp te weinig”. 
“De in witheete vuurhaarden ontploffende bom-
men, instortende gebouwen en omvallende muren; 
ze worden nog niet geteld. Men stapt even achter-
uit en gaat dan weer verder; trapt op nog niet ont-
plofte projectielen en stapt over puin. Men scheurt 
en schroeit de kleeren en verwondt de handen; men 
rijdt in bomtrechters en klimt over door puinstapels 
afgesloten straatgedeelten. Op de straat liggen dood-
en en zwaargewonden, in sommige kelders moeten 
nog menschen aanwezig zijn. En het vuur snijdt de 
redders soms den weg af. Maar men houdt vol, ook al 
is de strijd vaak wanhopig”.
Maar er waren echter ook mensen die waren geko-
men met hele andere redenen:
“Hoe onbegrijpelijk het voor sommigen klinkt, talloo-
zen trekken naar de binnenstad, niet om te helpen, 
doch om te stelen. Voor hen, wier aantal nog steeds 
groeit, geldt geen drang tot hulp aan hun in nood 
verkerende medemensch. Het rapalje, de bombar-
dementhyena’s, ze rooven en ze stelen met gretige 
klauwen en bloedbeloopen oogen. Ze bevredigen 
hun vuile hebzucht ten koste van hun reeds zoo 

Arie Bakker (geboren 
te Sijbekarspel 26 april 
1912) en Griet Galis 
(geboren te Hauwert 3 
april 1914) trouwden 
op 16 maart 1936. Foto 
familie Bakker

26



zwaar getroffen medeburger. Zelfs onder de oogen 
van hen, die hun goed nog gedeeltelijk van het alles 
bedreigende vuur wisten te redden, stelen en rooven 
ze. Totdat de eigenaar moedeloos wegloopt en, waar 
geen vuur of andere gevaren zijn pogingen konden 
stuiten, aan deze menschen-hyena’s den weg vrij laat. 
Heldendaden werden en worden verricht en de hulp-
vaardigheid onder de menschen is nu grootsch. Doch 
ook in-gemeen is de hebzucht, die hier botviert. Het 
laagste in den mensch vergrijpt zich aan een in ster-
vensnood verkeerende stad”. 
En nu ook voor het eerst staat Arie oog in oog met 
de vijand, die nu niet meer alleen aan de overkant van 
de rivier is, maar ook hier:
“Plotseling is het verkeer in de straat, waar ik mij be-
vind, opvallend stil geworden. De drukte van auto’s 
en andere vervoermiddelen en ook voetgangers is 
eensklaps geëindigd. 
De overwinnaar trekt Rotterdam binnen en zijn 
troepen snijden hier en daar onze verbindingswegen 
af. Velen loopen nu daarheen, waar de geweldige oor-
logsmacht voorbij trekt. Ook de in den weg loop-
ende kijkers verdwijnen daardoor uit onze buurt en 
eenige oogenblikken is het bijna leeg om ons heen. 
Maar spoedig vinden de bestuurders van de luxe- 
en vrachtauto’s, waarop in allerlei variaties roode 
kruisen zijn geschilderd, nieuwe wegen om hun red-
dingspogingen voort te zetten. Het wordt weer druk 
en dra heerscht weer de bedrijvigheid, die zooveel 
goeds wil, die bergen wil verzetten en ook bergen 
verzet, maar vaak voor hopelooze gevallen staat. Er 
komen een paar motorrijders, verkenners van de bin-
nenrukkende colonne in onze straat, doch bij het zien 
van de ondoordringbare vuurmassa’s gaan ze in een 
andere richting verder. Het zijn stevige knapen in ge-
camoufleerde oorlogskleeding en ze zien er met hun 
steeds tot vuren gereed gehouden wapens vreesaan-
jagend uit. We hebben nu echter geen tijd om hen 
aandachtig op te nemen, maar toch dringt het even in 
me door: daar is de vijand, die nu geen vijand meer is, 
maar als overwinnaar ons land binnentrekt”.
Het gaf hem nu echt het gevoel van overwonnen te 
zijn:
“Plots rijdt weer een motorrijder langs met dreigend 
gericht vuurwapen. Een paar menschen naast me ste-
ken hun handen omhoog en ook ik hef m’n armen op. 
Maar als ik daar zoo sta, met m’n rug tegen de muur 
en m’n handen langs m’n hoofd, draait een vreemd 
gevoel door m’n lichaam. Het is een vernederend ge-

voel en het geeft een diepe neerslachtigheid. “Daar 
sta je; daar sta je”, mompel ik. Maar ik weet niet wat 
hier gebeurt en de schoten vallen in snel tempo. Ver-
vloekt lafhartig is je gedrag, denk ik, en haal dan met 
een ruk m’n handen omlaag”. 
Er heerste nog steeds grote onzekerheid over zijn 
broer, die ergens anders in de stad aan het werk was, 
maar die meldde zich later, ongedeerd. Ze maakten 
zich nu ook zorgen over hoe het buiten Rotterdam 
zou zijn:
“Hoe zou het in dat kleine dorpje in Noord-Holland 
zijn? Wat zou daar reeds van deze ramp bekend zijn? 
We moeten ze zien te bereiken! Maar hoe? Er is im-
mers geen enkele verbinding en zelf kunnen we nog 
niet weg. Dat mag niet, want al is onze hulp misschien 
gering, onze plaats is nu hier, hoe graag ik hen ook 
zou geruststellen. En ze denken misschien, dat we 
hier nog niet aangekomen zijn, want de briefkaart, die 
gistermorgen pas weggebracht is, zal wel niet overge-
komen zijn”.

De stad in brand
De gehele gemeenschap was zwaar getroffen en 
overal brandde het in de stad:
“Onder de boomen van de Nieuwe Plantage staan 
nog enkele gele R.E.T. bussen, geheel of gedeeltelijk 
vernield. Een bus is ongeveer in tweeën gereten, 
een ander staat met de voorwielen verticaal in de 
boomtoppen. Er hobbelt een personenauto voorbij, 
waarvan de motor blijkbaar intact is gebleven. Alle 
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vier de banden zijn echter verdwenen. Op de ijze-
ren velgen rijdt de bestuurder met zijn auto als een 
voertuig uit vroeger tijden rammelend over het grint 
van de Plantage. Het Maasstation is verdwenen en al-
leen een paar stukken muur en het geraamte van de 
overkapping toonen de plaats aan, waar in September 
van het vorige jaar zooveel jonge mannen naar hun 
mobilisatiebestemming vertrokken. Een paar geheel 
verbrande treinstellen staan nog op de rails”. 
De broers werden na het bombardement ook wel-
eens samen ingedeeld, zoals bij een nachtelijke pa-
trouille:
“We naderen spoedig de ons aangegeven post bij den 
hoek van deze singel en den Binnenweg. Hier staat 
groot brandweermateriaal uit verschillende plaatsen 
van ons land. Een paar sterke schijnwerpers wijzen 
ons den weg en stellen de bedieningsmanschappen 
in staat hun zwaren arbeid behoorlijk uit te voeren. 
Als we de brandweerwagens en waterpompen ge-
passeerd zijn, is de duisternis nog dieper en zijn onze 
oogen een oogenblik verblind door de krachtige lam-
pen. Er komt een schemerige figuur uit het duister 
te voorschijn en het licht van onze zaklantaarn doet 
een oliejas en een brandweerhelm glinsteren. Bij den 
hoek van een der zijstraten staat een wachtpost, een 
burgerwacht, die reeds vele uren in touw is en ons 
mededeelt, waar we onzen honger met een droog 
sneetje brood kunnen stillen. Hij wijst ons ook een 
met water gevulde melkbus aan, voor het geval de 
nacht ons dorstig zal maken. Wanneer een hongerige 
brandweerman geen eetbaar voedsel meer heeft, we-
ten we iets beters dan een droog stuk brood op te 
scharrelen. Zelfs komt ergens een fles brei te voor-
schijn. Het valt ons een beetje koud in de maag, als 
we er ook een “soldaat” maken, evenals de slokken 
water, waarmede we een snee brood wegspoelen”.
Er dreigden echter ook nog andere gevaren, zoals bij 
een opslagplaats met benzine:
“Een der bewoners van de Eendrachtstraat komt 
dan met een bleek wit gezicht op ons toe. Hij is vol 
zorg en angst voor een in hun blok aanwezige ga-
rage, waarin zich een benzineopslagplaats bevindt. 
Het ontploffingsgevaar, dat hieraan verbonden is, 
heeft zich zoo verbijsterend op hem ingewerkt, dat 
hij, ondanks onze herhaalde pogingen, niet gerust is 
te stellen. Kwaad gelast hij ons het gevaar te bezwe-
ren en onze opvattingen, dat geen onmiddellijk ge-
vaar aanwezig is, maakt hem slechts woedender. Hij 
wil de garage openbreken en desnoods met emmers 

de ondergrondsche tanken leeg halen. Als we opmer-
ken dat, zoolang er vonken door de straten zweven, 
het gevaar daardoor juist grooter zal zijn, begint hij te 
schelden, dat we de heele buurt maar laten verbran-
den. Er moet politie komen en desnoods soldaten; 
de heele brandweer moet hierheen. Zelfs wordt de 
Duitsche commandant er reeds bijgehaald, want de 
heele buurt moet ontruimd worden”. 
Dit loopt gelukkig goed af, ook de Duitse comman-
dant was het met hen eens. Langzamerhand kregen 
ze wat meer tijd om zich weer af te vragen hoe het 
met hun familieleden zouden gaan:

Thuisfront
“Wie weet, welke geruchten de ronde doen en al is 
het maar de waarheid, die ze vernemen, dan moet 
de spanning al groot zijn. Het ergste is hier nu voor-
bij, nu mogen en moeten we eerst aan hen denken. 
Maar hoe moeten we hen bereiken? Een brief komt 
misschien pas over een week over en telegrammen 
kunnen nog niet verzonden worden. Telefonisch is er 
geen verbinding. Blijft dus over, zelf er heen gaan. Ja, 
juist! Maar weer .... hoe? Treinen rijden niet en er zijn 
geen auto’s te krijgen. Alleen de fiets blijft over. Wel, 
we zijn vandaag verder vrij, dus dan maar per fiets. 
Er zit niet anders op. M’n broer zal thuisblijven, één 
is voldoende en stel eens, dat een van de in onze-
kerheid verkeerenden hierheen zou komen en dan 
niemand aanwezig vindt”. 
Op de fiets op weg naar Den Haag om vandaar mo-
gelijk verder met de trein naar Hoorn te gaan waar 
Arie onderweg dit zag: 
“Plots wordt m’n blik naar een aantal vreemde voor-
werpen in de verte voor mij getrokken, die zich ge-
deeltelijk op den rijweg bevinden. Het blijken verniel-
de en beschadigde vliegtuigen te zijn. En ik denk weer 
aan een melding van den luchtwachtdienst, waarin 
medegedeeld werd, dat vliegtuigen op den rijksweg 
bij Delft daalden. Hier en daar ligt ook dood vee en 
ik zie, dat sommige palen langs den wegberm door 
kogels of scherven zijn beschadigd”.
In Den Haag reden de treinen gelukkig weer:
“De treinreis daarna duurt lang en maakt me loom, 
zonder dat ik echter kan slapen. Alleen in de buurt 
van Amsterdam kijken m’n ogen weer helderder, als 
in de verte een dikke zwarte rookpluim hangt. Men 
vraagt zich een beetje ongerust af, wat dat mag zijn. 
Later vernemen we, dat het van petroleum afkomstig 
is, dat nog voor het einde van den krijg in brand werd 
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gestoken. Op weg naar Hoorn boemel ik af en toe 
in een lichte dommel, in dit stadje zelf moet ik een 
poosje op een taxi wachten. Maar als we eindelijk rij-
den, ben ik ook spoedig op de plaats van bestemming. 
M’n vrouw is niet aanwezig. Ze is vandaag net ook op 
weg naar Rotterdam gegaan. Het wachten was niet 
langer uit te houden en ze wilden zekerheid hebben. 
Vader en een andere broer besloten toen per taxi 
naar de zoo ernstig getroffen stad te gaan”. 
Na aankomst in Sijbekarspel ging hij daarom direct 
weer terug naar Den Haag om vervolgens weer op 
de fiets naar Rotterdam te gaan:
“Ik ben spoedig in Hoorn terug en de trein brengt me 
zonder veel oponthoud in Den Haag. M’n slaperig-
heid is over, maar ik heb een dronken gevoel in m’n 
beenen. Toch valt het fietsen nog mee. Och, men trapt 
maar steeds door ...., eens komt het eind wel. Het had 
kalmer aan gekund, want het blijft nog langen tijd licht, 
nadat ik gearriveerd ben. Dankbaar en gelukkig is het 
weerzien en wederzijds hooren we de verhalen over 
de doorgestane ellende”.

Puinruimen
In de dagen direct na het bombardement werd er 
een begin gemaakt om het vele puin en andere zaken 
die nog tevoorschijn komen te gaan ruimen:
“Er wordt ook reeds met man en macht puinge-
ruimd, doch het lijkt zoo’n onbegonnen werk. Wat 
beteekenen hier duizenden arbeiders en honderden 
vrachtauto’s? De puinhoopen lijken niet te minderen 
en de eerste weken zien we niet, dat enig resultaat 
bereikt wordt. Regelmatig worden de eerste dagen 
en ook later nog wel, lijken geborgen. Sommigen kun-
nen alleen geïdentificeerd worden aan een horloge of 
ander voorwerp, dat nog onbeschadigd tevoorschijn 
kwam”.
De chaos in de binnenstad was nog enorm, ook was 
er in de stad nog geen gas, water of elektriciteit:
“Hier en daar liggen totaal verpletterde auto’s; boo-
men zijn kaal gebrand; kaden zijn bezweken en op de 
havenbodems liggen vernielde en uitgebrande schui-
ten. Uit tramrails zijn stukken verdwenen; groote 
steenklompen liggen ver van hun vroegere plaats 
over de straat verspreid; kolossale ijzeren binten zijn 
verdraaid of opgekruld als het deksel van een sardi-
neblikje. Ontzaglijke vuurhaarden smeulen nog onder 
de puinhoopen, ‘s nachts in hun wonderlijk spel van 
licht en schaduwen aan de omgeving een spookach-
tig geheel gevend. Onherkenbaar is de binnenstad. 

Puinauto’s rijden af en aan, dag in, dag uit. Groote 
puinhoopen slinken langzaam weg, waters en havens 
worden gedempt. Puin wordt overal gestort en gaat 
per schuit naar verschillende streken van ons land”.
En nog steeds smeulde of brandde het onophoudelijk 
tussen de puinhopen:
“Sprookjesachtig zijn sommige plaatsen, waar vreem-
de lichtschijnsels grillige figuren scheppen en weer la-
ten verdwijnen. Waar zwarte, onbekende diepten al-
les kunnen verbergen en waar een onzichtbare hand 
soms plotseling helkleurige vlammen in schijnt te 
werpen. Soms is het doodstil om ons heen, een stilte 
die alleen verbroken wordt door een licht krakend 
geluid of een vallenden steen. Een waar spoken- en 
griezelhof voor minder goed getrainden in nachtelijke 
dolerijen. Nee, voor spoken zijn we niet bang, maar 
toch schokken we even op, wanneer uit de puinhoop-
en, waarin we geen leven meer verwachten, plotseling 
een kat tevoorschijn springt. En de poes schrikt van 
óns en verbergt haar half kaal gebrande huidje tus-
schen andere steenklompen”.
Eén van de vele geruchten die de ronde deden:
“Op een nacht vernemen we de sensationeele me-
dedeeling, dat uit de diergaarde een beer moet zijn 
losgebroken en nu in de puinhoopen ronddwaalt. 
We hopen maar, dat de beer even weinig in de duis-
ternis kan zien als wij. We zijn allebei in het zwart 
gekleed, dus staan we gelijk. Maar we hooren er 
niets meer van en vermoeden, dat het een groote 
hond is geweest”. 
Ook zijn broer beleefde een aantal hachelijke situa-
ties die hier verder niet worden weergegeven.

Antoon Bakker, Cornelia 
Bakker-van Dalen en Arie 
Bakker. De foto is genomen 
op het 50-jarig huwelijks-
feest van Pieter en Trijntje 
Bakker-Swagerman, 25 april 
1959. Dus trouwdag Pieter 
en Trijntje is 25 april 
1909. Foto familie Bakker
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Gerianne Helder-Dekker
Berkhout april 2018

Met een stap over de drumpel
Kwam ik in de toid van toen
‘k Zag mezelf hier weer as tiener
Kreeg hier ok moin eerste zoen

Oôs kefee deer op dat hoekie
Is  toch lesten echt verkocht
En nou moet ik effies denke
An al dat moois dat ‘t me brocht

Gymuitvoering van De Westfries
Op teneêltje leig en kloin
Lange mat, de balk, een dansie
Met z’n allen, dat was foin

Rederoike alle jare
As jong moidje dee ik mee
’t Hêle durp dat kwam te koiken
Ja, je hadde gien tévé

Brulleft van moin pa en moessie
’t Leveren van skeipewol
Maaitelling werd ‘r ok houwen
Boi ’t skoôlfeist zat ’t vol

En de kermis met vriendinne
Met z’n allen nei de kroeg
Moide zatte langs de kante
Wachtte tot een joôn je vroeg

Den op ’t end de pôlenaise
Alleman dee deer an mee
En we ginge in gedachte
Met z’n allen nei de zee

Eerst ‘rs voele an ’t water
Poipe stroupte je omhoug
Moide klomme op de regge
Ja, die bleve lekker droug

Oôs kefee deer op ’t hoekie
Statig an de Kerkelaan
‘k Had ‘r een mooie toid as tiener
Nou herinnerings met een traan

Kefee
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Derk Mekkering

In de vorige kroniek heb ik mijn herinneringen aan 
mijn geboortehuis beschreven voor wat betreft de 
buitenkant van het huis en het erf er omheen.
Dit vervolg gaat over de indeling van het huis. Bij 
de voornoemde beschrijving was al aangestipt dat 
het huis voor wat betreft het onderhoud al aardig 
verwaarloosd was toen mijn ouders er in 1939 in-
trokken. Mijn vader ging in dat jaar per 1 mei als ar-
beider bij Gerrit Stapel jr. (de zoon van de in 1937 
overleden burgemeester Gerrit Stapel) werken. 
Dat huis, met huisnummer S20 aan het noordeinde 
van Sijbekarspel, zou er gedurende de jaren dat ik 
er mijn jeugd doorbracht niet beter op worden.

Het dak, gedekt met pannen met riet daaronder, was 
slecht. Op de hoeken van de zolder zaten gaten en 
onder de deuren van dakkapel aan de voorkant van 
het huis zaten diverse kieren. 
In de latere jaren, toen een gedeelte van die verder 
open zolder ‘mijn slaapkamer’ was, was dat op zijn 
zachts gezegd niet erg comfortabel. Door die gaten 
ontstond er veel tocht op de zolder en in de winter 
waaide de sneeuw door al die kieren en gaten de 
zolder op. 
De muren van het huis waren enkelsteens zodat ook 
op de begane grond er maar weinig isolatie tegen de 
kou was.

Globale beschrijving van de indeling van 
de begane grond
Op de begane grond had het huis aan de voorkant 
twee kamers met een kleine hal achter de voordeur 

er tussenin. In de voormuur van iedere kamer zaten 
twee hoge ramen van circa een meter breed waarvan 
het onderste gedeelte omhoog kon worden gescho-
ven. De vergrendeling vond plaats door middel van 
een ijzeren pin aan de binnenkant. Naar de huidige 
normen niet bepaald inbraakveilig, maar van inbre-
kers had je in die tijd in Sijbekarspel weinig last. Bo-
vendien, wat viel er te halen bij een arbeidersgezin?

De linkerkamer was de kleinste en oorspronkelijk 
bedoeld om als slaapkamer te worden gebruikt. De 
afmetingen waren ongeveer 3,60 m breed en 3,50 
m diep. De wat grotere rechterkamer was onge-
veer 4,40 m breed en 4,30 m diep en bedoeld om 
als woonkamer te dienen.  In deze kamer zaten in 
de achterwand nog twee bedsteden van ca. 1,30 m 
diep. Ieder voorzien van twee klapdeurtjes. De bo-
dem van de bedsteden lag circa 50 á 60 cm boven 
de kamervloer. 
Onder de bedsteden zat nog een kelder. Deze kel-
der was echter niet goed bruikbaar, omdat er vaak 
water in stond. De kelder was bereikbaar via een 
luik in de wand van de schuurruimte die zich achter 
de bedsteden bevond. 
Achter de linkerkamer was een ruimte die als keu-
ken gebruikt werd. De tegen de linker buitenmuur 
gelegen kant van de keuken werd voor een deel 
in beslag genomen door een vanuit de slaapkamer 
bereikbare inloopkast van ongeveer 1,50 m breed 
en 2,50 m diep.
Het achterste deel van het huis was ongeveer 3 
m diep met over de gehele breedte een verlaagd, 
licht schuin aflopend dak. Het linkerdeel van dat 
verlaagde gedeelte was als bijkeuken in gebruik. In 

Herinneringen aan mijn geboortehuis S20. Deel 2

De plattegrond van de 
begane grond van S20, 
Westerstraat 6
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dat linkerdeel zat in de zijmuur de achterdeur die 
horizontaal in tweeën gedeeld geopend kon wor-
den. Een veel voorkomende constructie in die tijd.
Het rechtergedeelte van het verlaagde deel werd 
als schuur- annex bergruimte gebruikt en in de zo-
mer als tijdelijke ‘badkamer’.

Bij de beschrijving van het huis in de vorige kro-
niek is al vermeld dat het huis in die tijd nog twee 
schoorstenen had. De rechter schoorsteen kwam 
uit tegen de buitenmuur van de woonkamer in een 
eenvoudige schoorsteenmantel. De linker schoor-
steen kwam uit in het plafond van de keuken nabij 
de wand tussen de slaapkamer en de keuken om 
als afvoer te dienen voor een kolenfornuis. Er werd 
door mijn ouders echter al snel op een elektrisch 
fornuis gekookt. 
In de perioden dat de slaapkamer als woonkamer 
werd gebruikt, werd de kachel in die kamer met 
een metalen pijp door de houten tussenwand op 
de schoorsteen die in de keuken uitkwam aange-
sloten. Of dat een erg (brand)veilige situatie was 
is twijfelachtig, maar kennelijk keek men in die tijd 
wat minder nauw.

De scheidingswand tussen de woonkamer en de 
slaapkamer werd gevormd door zes kasten die 
rug aan rug geplaatst waren. Zodoende had iedere 
kamer drie kasten. Ik weet nog dat er onderin de 
rechtse kast van de grote kamer, naast de deur naar 
de keuken, de goudreinetten en andere appels wer-
den bewaard. 
In de inloopkast links achterin de slaapkamer werd, 
toen ik nog in Sinterklaas geloofde, door Zwarte 
Piet (mijn vader???) op Sinterklaasavond een jute 

zak met de cadeautjes verstopt. Zwarte Piet kwam 
dan binnen door het schuifraam in de slaapkamer, 
zo werd mij voorgehouden. Hoe Zwarte Piet dan 
de raamvergrendeling met de pin wist te omzeilen 
was een vraagstuk waarmee ik mij op die leeftijd en 
zeker op dat moment, niet bezighield. 
Het was altijd een jaarlijkse spannende aangele-
genheid om in de woonkamer te luisteren of Sints 
knecht al bezig was de zak met de cadeautjes te be-
zorgen. Mijn vader zei dan op een bepaald moment: 
“Ik geloof dat ik wat hoor”. Kennelijk had mijn 
vader daar een scherp oor voor! Ik hoorde dan 
uiteraard ook wat en vervolgens mocht ik enkele 
minuten later gaan kijken. En ja hoor, de zak was 
gearriveerd en het ‘heerlijk avondje’ kon beginnen. 

De vloer van de bijkeuken was van beton, maar de 
‘vloer’ in de schuurruimte was slechts aangestamp-
te aarde. De overige vloeren in het huis waren van 
hout. De wanden tussen de kamers waren even-
eens van hout. De houten binnenwanden die tegen 
de buitenmuren van de woonkamer waren beves-
tigd waren hardgroen geverfd. Er werd ook weleens 
behang over geplakt, maar dat bleef niet goed zitten. 
De ‘binnenwanden’ van de buitenmuren in de slaap-
kamer waren niet meer dan een met jute bespan-
nen raamwerk van houten latten waar het behang 
tegenaan geplakt was. De vloeren in de woonruim-
ten waren in mijn herinnering niet gestoffeerd be-
halve de woonkamer waar op de vloer een rieten 
mat lag. Mogelijk lag er wel zeil op de keukenvloer. 
Maar dat weet ik niet zeker (meer).
De ‘eerste verdieping’ bestond uit een open zolder 
boven de hal, de beide kamers, de keukenruimte en 
de bedsteden.

Hierna de beschrijving van de hiervoor genoemde 
afzonderlijke ruimten, aangevuld met andere rele-
vante informatie en wat herinneringen van en over 
mijzelf.

De hal
De mooi bewerkte voordeur gaf toegang tot een 
ruimte van ca. 1 m2. De benaming ‘hal’ is eigenlijk 
een te weidse benaming bij een dergelijke beschei-
den afmeting. In deze ruimte was de elektriciteits-
meter opgehangen. Die meter was een zogenaamde 

Derk Mekkering, 9 jaar 
oud, met zijn opwindmo-
torfiets en padvindersriem 
met fluit (1951). Foto 
familiearchief Mekkering
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muntmeter. Dat hield in dat er alleen elektriciteit 
werd geleverd als er minimaal een muntstuk van 
een, toen nog zilveren, gulden in gestopt werd. 
Daarvoor zat er een gleuf in de meter waar een 
dergelijk muntstuk in paste. Als er dan een hoeveel-
heid elektriciteit was verbruikt gelijk aan de waarde 
van de ingeworpen munt(en) schakelde de meter 
de stroomtoevoer af. 
Dit soort meters kwam in die tijd veel voor bij ar-
beidersgezinnen. Het voordeel was dat men niet in 
een betalingsachterstand bij de stroomleverancier 
terecht kon komen indien er geen geld meer was 
als de rekening op de mat viel. Je kon bij de smederij 
van Jan Schimmel in Sijbekarspel ook voor een gul-
den per stuk speciale munten kopen die je voor de 
meter kon gebruiken. Dan kon je het geld niet aan 
andere zaken besteden zal de gedachte hierachter 
zijn geweest. Dit systeem werd in die tijd in veel 
steden eveneens gebruikt voor de stadsgasmeters. 
Ieder gebied of stad had daar zijn eigen aparte gas-
muntjes voor. 
Anno 2009 werd er in sommige gebieden in Neder-
land proefgedraaid met een muntmeter voor ener-
gie bij gezinnen met betalingsachterstanden en in 
de zogenaamde probleemwijken. Zo herhaalde de 
geschiedenis zich. Of dit daadwerkelijk geleid heeft 
tot de plaatselijke herinvoering van muntmeters 
heb ik echter niet onderzocht. In ieder geval heb ik 
er niets meer over gelezen.

De twee voorste kamers 
Ter weerszijde van het halletje lagen de twee al eer-
der genoemde grote kamers.
Gedurende de eerste jaren dat we in het huis 
woonden werd de kamer aan de rechterkant van 
het huis als woonkamer gebruikt. Deze kamer was 
ook als woonkamer bedoeld. Er zat een schoor-
steenmantel in waarboven naar goed gebruik een 
spiegel met een worteldoek hing. Op de zwarte 
marmeren? schoorsteenmantel was plaats voor di-
verse snuisterijen.

Mijn ouders sliepen in de beginjaren in de kleine 
voorkamer die aan de linkerkant van de woning lag. 
In deze kamer ben ik geboren op 2 oktober 1942, 
’s ochtends rond 9 uur. Mijn broer en zussen wa-
ren die morgen naar school gegaan zonder dat ze 

wisten dat ik vrij kort na hun vertrek geboren zou 
worden. Het zal voor hen een grote verrassing zijn 
geweest dat ze, toen ze omstreeks twaalf uur weer 
thuiskwamen, er een broertje bij hadden gekregen. 
Of ze er alle vier blij mee waren? Vast wel, want ik 
was natuurlijk een heel lief baby’tje.
Waar mijn wieg stond weet ik niet zeker, maar 
waarschijnlijk zal die in de slaapkamer naast het bed 
van mijn ouders hebben gestaan. 

Kamerruil
Omdat de oorspronkelijke slaapkamer aan de lin-
kerzijde van de woning veel kleiner was en dus 
ook beter warm was te houden, werd de slaap-
kamer in de loop van de Tweede Wereldoorlog 
als woonkamer ingericht. De grotere woonkamer 
werd nu de slaapkamer. Dat gebeurde vermoede-
lijk al in de strenge winter van 1943, maar het is 
ook mogelijk dat dat pas in de (honger)winter van 
1944 gebeurd is.
Enkele jaren na de oorlog, toen de kolenvoorzie-
ning weer op gang was gekomen, is de grote kamer 
weer (voor enige jaren) als woonkamer in gebruik 
genomen. 
In de woonkamer stond behalve een tafel met en-
kele rechte stoelen en een paar fauteuils ook nog 
een bijzettafeltje met een donker houten zeskantig 
blad en gedraaide poten. Dat tafeltje is nog gedeel-
telijk te zien op de foto waarop ik met mijn op-
windmotorfiets ‘poseer’. Die motorfiets zal ik wel 
of voor mijn verjaardag of met Sinterklaas gekregen 
hebben, want dergelijke dure cadeaus werden niet 
zomaar gegeven. Na het opwinden kon de motor, 
die was voorzien van een klein zijwieltje, diverse 
rondjes rijden.

De padvindersriem die ik op de foto draag was 
waarschijnlijk mijn favoriete riem, want hij is ook op 
andere foto’s van mij te zien. Het kan ook zijn dat ik 
in die tijd geen andere riem had. Aan mijn rechterzij 
bungelt de bijbehorende padvindersfluit. Verder zal 
ik wel een door mijn moeder gebreide trui aanheb-
ben. Ik weet tenminste niet of ik in mijn jonge jaren 
ooit een gekochte trui heb gehad. Volgens mij droeg 
ik altijd truien die mijn moeder gebreid had.
Helaas is zowel de riem als de fluit in de loop der 
jaren verdwenen. De opwindmotorfiets is eveneens 
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zoekgeraakt. Het tafeltje trouwens ook. Het zal al-
lemaal wel in de vuilnisemmer of bij het grofvuil 
terecht zijn gekomen vrees ik.
Hoewel, de term grofvuil bestond volgens mij toen 
nog niet, maar we hadden wel een vuilnisophaler. 
Dat was de gemeentearbeider Jaap Veerman die 
met een open! wagen en paard de vuilnisemmers 
kwam legen en ook grotere stukken, zoals afge-
dankte stoelen, bedden etc. op de wagen laadde. 

Als de wagen volgeladen was werd hij door Jaap ge-
leegd op de vuilnisbelt aan het einde van de dood-
lopende weg langs het treinstation in Benningbroek. 
Het scheiden van huisvuil was in die tijd nog verre 
toekomstmuziek. Veel boeren hadden achter in het 
land een eigen vuilnisbelt in de vorm van een diepe 
kuil in het land. Overigens kwamen er af en toe wel 
ijzer- of lompenhandelaren aan de deur om tegen 
een zacht prijsje wat handel in te kopen. 

Waar stond mijn bed(je)
Nadat ik de wieg was ontgroeid sliep ik de eer-
ste jaren in de bedstee die aan de keukenkant van 
de woonkamer lag. Op een zeker moment, het 
jaar weet ik niet meer, is de linkerkamer wederom 
als woonkamer in gebruik genomen en werd de 
‘woonkamer’ weer slaapkamer.
Hier stond, behalve het bed van mijn ouders, ook 
mijn bed. De bedsteden werden inmiddels niet 
meer als slaapplaats gebruikt. In een van de latere 
jaren verhuisde ook mijn bed naar de zolder.
In het 2e jaar dat ik naar de elektro-opleiding van de 
LTS in Alkmaar ging (1956/57) mocht ik de bedstee 
die tegen de buitenmuur was gelegen inrichten als 
mijn eigen (studeer)kamer. Daar was ik toen heel 
blij mee. Zomaar een eigen ruimte, hoe klein dan 
ook, ca 1,80 x 1,30 meter, helemaal voor mijzelf. Of 
die eigen ‘studeerkamer’ ook tot hoge(re) studiere-
sultaten heeft geleid is weer een andere kwestie die 
gelukkig (naar mijn mening) niet past in dit verhaal.

De keuken
In deze ruimte werd weliswaar gekookt, maar was 
de naam keuken niet waardig. Zelfs een simpele ba-
sisvoorziening zoals een aanrecht met een kraan en 
een gootsteen ontbrak. De enige kraan in het huis 
zat in de bijkeuken rechts naast de achterdeur. 
Een deel van de keukenruimte, gelegen achter de lin-
ker voorkamer werd in beslag genomen door de via 

die kamer toegankelijke inloopkast. Tussen het einde 
van de inloopkast en de wand tussen de keuken en 
de bijkeuken was een brede houten plank gemon-
teerd met enige kastruimte eronder. Hierop stonden 
een paar petroleumstellen. Mogelijk was er nog een 
wandcontactdoos, voor bijvoorbeeld een snelkoker, 
gemonteerd. Zeker weet ik dat niet.
Verder zat er in de keuken een ingebouwde kast 
rechts naast de deur tussen de keuken en de grote 
kamer. In de keuken stond ook de ladder naar de zol-
derruimte. Het boveneinde van de ladder kwam uit 
bij een scharnierend houten luik in de zoldervloer. 
Het luik was via een touw en een hoger bevestigde 
katrol voorzien van een contragewicht in de vorm 
van een gietijzeren bal met een diameter van onge-
veer 10 cm. Hierdoor was er niet zoveel kracht no-
dig om het luik te openen. 
Tussen de ladder naar de zolder en de zijkant van 
die inloopkast stond het 4-plaats elektrisch fornuis 
van het merk AEG. De trots van mijn moeder. Ge-
kocht bij de al eerder genoemde plaatselijk smid Jan 
Schimmel die, zoals in die jaren gebruikelijk was op 
een dorp, naast allerlei smeedwerk en het beslaan 
van paarden, nog van vele andere markten thuis was. 
Schimmel had naast zijn smederij namelijk nog een 
winkel met huishoudelijke artikelen, fietsen, elek-
trische apparaten en diverse andere (technische) 
zaken die de bewoners van een dorp nodig hadden. 
Ook voor waterleiding- en elektriciteitsaanleg kon 
je bij hem terecht. 

Mijn moeder heeft mij eens verteld dat de boerin 
Stapel zich afvroeg waar zo’n elektrisch fornuis no-
dig voor was. Je kon toch ook koken op een petro-
leumstel! Wat overigens in die tijd nog heel gebrui-
kelijk was. Zeker in een arbeidershuishouden. 
Een dergelijk fornuis zal in die tijd een kostbare 
aanschaf zijn geweest. En zo heel veel zal mijn vader 
niet verdiend hebben bij boer Stapel, al kreeg hij 
nog als extra loon in natura een klein emmertje 
melk per dag. Ook de kaas werd voordelig betrok-
ken via de melkfabriek Aurora in Opmeer waar Sta-
pel de melk aan leverde. Dat spaarde wat geld uit. 
Maar misschien hadden mijn ouders toch nog kans 
gezien om wat geld apart te leggen.

Het fornuis bespaarde ook op de rekening van de 
bakker. In de oven onder de kookplaten bakte mijn 
moeder af en toe brood. Dat was nog een heel pro-
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ces. Niet te vergelijken met het bakken van brood 
in een moderne broodbakmachine waar je alleen 
een pak kant en klare broodmix in hoeft te doen 
waarna met een druk op de startknop het rijs- en 
bakproces automatisch geregeld wordt.
Mijn moeder had er veel meer werk aan. Met een 
eenvoudige keukenmixer (had ze die eigenlijk wel 
of was het deeg kneden nog puur handwerk?) werd 
het brooddeeg gemaakt van water en/of melk en 
meel waaraan een stukje gist werd toegevoegd. Die 
gist was nodig om het brooddeeg te laten rijzen. 
Gist kon je voor een of twee dubbeltjes (een munt-
stuk van 10 cent) bij de bakker (wij ‘hadden’ Wim 
de Boer in Sijbekarspel) kopen, dus die verdiende 
er evengoed nog enkele centen aan. Voor krenten-
brood moest er nog een portie krenten aan toege-
voegd worden. 
De kom met het deeg werd afgedekt met een keu-
kendoek waarna het deeg ruim een uur moest rij-
zen op een warme plaats. Waar dat gebeurde weet 
ik niet meer. In de winter misschien nabij de kachel 
en in de zomer wellicht op een laag brandend pe-
troleumstel. Vervolgens werd het deeg nogmaals 
gekneed om de eventuele luchtbellen eruit te ha-
len. Daarna werden de broodblikken ingesmeerd 
met boter (of slaolie?) waarna er een laag deeg in 
gedaan werd. Hierna moest het deeg op een war-
me plek opnieuw rijzen totdat het dubbel zo hoog 
geworden was. Vervolgens werden de blikken in 
de inmiddels voorverwarmde oven geschoven. Na 
enige tijd was het brood klaar. Dat was heerlijk 
zo’n verse warme boterham. 
Wat behalve het verse brood een ander voordeel 
van de oven was, was dat je er ook koekjes in kon 
bakken. Het koekjesdeeg werd met een deegroller 
tot een dunne laag uitgerold. Daarna werd met 
een speciale metalen vorm diverse figuren uit het 
deeg gesneden. Het restant werd daarna gekneed 
en opnieuw tot een dunne laag uitgerold zodat 
ook daar weer figuren uitgesneden kon worden. 
Dat proces werd herhaald tot het deeg nagenoeg 
op was. Daarna werden de uitgesneden plakjes 
deeg op een vlakke plaat in de oven geschoven en 
vervolgens gebakken. 
Ik kreeg dat laatste restje deeg toebedeeld en 
daarna mocht ik ook nog de deegschaal leeg 
schrapen. Die restanten waren bijna nog lekkerder 
dan de gebakken koekjes!

Wat eveneens financieel besparend werkte was het 
gebruik en de opbrengst van een stuk tuingrond dat 
ook bij het loon van mijn vader was inbegrepen en 
waar hij aardappelen en diverse groenten teelde. Het 
nadeel hiervan was dat de groentesoorten, die niet 
lang bewaard konden worden, vaak wel gelijktijdig 
oogstklaar waren. Het gevolg was dat er in de zomer 
regelmatig dezelfde groente, zoals sla, bloemkool of 
‘slabonen’ (sperziebonen), op tafel stond. 
In de winter waren er meer soorten groenten die 
wat langer (op het land of in de schuur) bewaard 
konden worden.
Gelukkig kwam er wekelijks een groenteboer (Cor 
Kos uit Benningbroek) langs, zodat er dan ook nog 
eens wat anders op tafel kwam. 
Wat zeker bij eenieder in de smaak viel was het 
grote aardbeienveld dat mijn vader had aangelegd. 
Dat leverde in het hoogseizoen dagelijks een klein 
emmertje aardbeien op. Niet alleen heerlijk in het 
toetje, maar ook op een boterham en dan met een 
laag suiker er overheen! Tja, niet zo goed voor de 
(jonge) tanden en kiezen. Zelfs over de sla werd 
suiker gestrooid. Hoe ik dat ooit lekker heb gevon-
den begrijp ik al sinds vele decennia niet meer.

Met dit (deels) suikerzoete onderwerp eindigt deel 
2 van de herinneringen aan mijn geboortehuis. In-
dien er voldoende ruimte is in de volgende kroniek 
volgt deel 3, tevens het laatste deel over de indeling 
van het huis met S20 aan het noordeinde van de 
toen nog naamloze dorpsweg van Sijbekarspel, nu 
Westerstraat 6. 

S20, Westerstraat 6

35



Gré Mantel-Visser

Dat was Gerrit Bossen. Geboren in Zijpe, 24 juni 
1869, als zoon van Maarten Bossen en Pietertje 
Voorthuijsen. Vader Maarten was gemeentesecre-
taris van Zijpe. 
Gerrit huwt in Sijbekarspel op 25 april 1897 met 
Geertje Visser, geboren Sijbekarspel 28 oktober 
1877 als dochter van Jan Visser en Elisabeth Pee-
reboom. Het huwelijk vond plaats tezamen met 
broer Cornelis Visser, die huwde met Johanna 
Pluister. 
Gerrit en Geertje kregen drie kinderen: Elisabeth 
(1899-1980), Maarten (1903-1996) en Jan (1904-
1986). In onze familie werd hij altijd ‘Ome Bossen’ 
genoemd, nooit oom Gerrit, dit in tegenstelling tot 
zijn vrouw, die wel tante Geertje werd genoemd.

Benoeming
In oktober 1893 maakt Gerrit Bossen de overstap 
van ‘klerk ter secretarie’ in Zijpe naar ‘candidaat 
gemeentesecretaris’ in Sijbekarspel. De afstand 
maakte het voor Gerrit ook noodzakelijk te ver-
huizen. Gerrit werd kostganger bij de familie van 
Johannes Gerrit Verbeek, een koetsier die in de 

Molenbuurt woonde. In die jaren vervulde Mr. C.P. 
Donker de dubbelfunctie van burgemeester en 
gemeentesecretaris. Aan die combinatie maakte 
Donker eind 1894 een einde, toen hem op zijn 
verzoek eervol ontslag werd verleend als ge-
meentesecretaris. Gelet op zijn functie is het niet 
verbazingwekkend dat Gerrit Bossen meedingt 
als opvolger van Donker. Op voordracht van Bur-
gemeester en Wethouders werd in de raadsver-
gadering van 2 maart 1895 unaniem de heer G. 
Bossen tot gemeentesecretaris benoemd. Als de 
benodigde formaliteiten zijn afgehandeld, zoals 
het afleggen van de eed, dankt de heer Bossen de 
gemeenteraad voor het vertrouwen en spreekt 
daarbij de wensch uit voor de Gemeente Sijbekar-
spel zoowel een goed secretaris als een goed bur-
ger te zijn. Dit alles is opgeschreven in de notulen 
van de gemeenteraad door Bossen zelf.                                                    
Eind 1895 werd Gerrit Bossen tot tijdelijk ont-
vanger van ’s Rijks directe belastingen aangesteld, 
een functie die hij na het overlijden van ontvanger 
Cornelis Paauw permanent ging vervullen. 
Op 18 november 1906 werd Bossen als ontvan-
ger benoemd en in de vergadering van 24 februari 
1907 was ook de borgstelling in orde bevonden.                                                                                                             
Inmiddels was burgemeester C.P. Donker vertrok-
ken naar Bloemendaal en op 25 februari 1904 was 
de inhuldiging van Gerrit Stapel Gz als de nieuwe 
burgemeester van Sijbekarspel. Het zou de laatste 
plaatselijke ‘boerenburgemeester’ zijn, van 1904 
tot aan zijn overlijden op 16 november 1937. Bos-
sen was reeds werkzaam onder burgemeester 
Donker, zodat hij de nieuwe burgemeester gelei-
delijk in de gemeentezaken kon inwerken.

Midwoud komt er bij
In de gemeenteraad van Midwoud werd op 28 
november 1899 het voorstel aangenomen om 
Gerrit Bossen als waarnemend secretaris te laten 
optreden ter vervanging van de door ziekte uitge-
vallen gemeentesecretaris. In maart 1900 wordt 
dat verder uitgebouwd en werd Bossen formeel 
benoemd in de rol van waarnemend gemeente-
secretaris, een benoeming die hij aanneemt. In de 
vergadering van 9 juni 1900 komt de benoeming 
van een nieuwe gemeentesecretaris aan de orde. 
Er waren twee kandidaten, G. Bossen en gemeen-

Gemeentesecretaris in Sijbekarspel en Midwoud

De familie Bossen met 
v.l.n.r. Gerrit Bossen, de 
zoons Maarten en Jan, 
dochter Elisabeth en zijn 
vrouw Geertje Bossen-Vis-
ser (coll. G. Mantel-Visser)
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teraadslid D. Speets. De stemming was uiteindelijk 
spannend maar met drie tegen twee stemmen viel 
de keuze op G. Bossen, die voor zes jaar werd 
benoemd. 
In mei 1906 was de herbenoeming van een ge-
meentesecretaris aan de orde. Ook dit keer was 
er een tweetal als aanbeveling namelijk K. Schagen 
en G. Bossen. Tot stemming overgaande werd G. 
Bossen met algemene stemmen herbenoemd tot 
gemeentesecretaris, wederom voor de tijd van zes 
jaren. De benoemde verklaart de benoeming aan 
te nemen.
Begin februari van het jaar 1905 kocht Bossen 
bij notaris W. Terpstra een perceeltje grond ter 
grootte van 13 are 50 ca aan de Dorpsweg te Ben-
ningbroek van Cornelis Meurs, landman te Winkel. 
Er is een bedrag van Fl. 675,- mee gemoeid. Op het 
perceel werd een woning gebouwd, Dorpsstraat 
B42, thans Dokter de Vriesstraat 35.

Velerlei andere functies
Gemeentesecretaris Gerrit Bossen heeft zich 
naast zijn werk ook zeer verdienstelijk gemaakt in 
een veelheid van andere functies. In het volgende 
zal een aantal hiervan de revue passeren.
In september 1897 wordt er in de raadsvergade-
ring een commissie ingesteld voor een afdeling van 
de provinciale Commissie Noord-Holland. Doel 
van die commissie was om in 1898 ter gelegen-
heid van de kroning en meerderjarigheid van H.M. 
Koningin Wilhelmina een geschenk aan H.M. Ko-
ningin Emma als nationale huldeblijk aan te bieden. 
Het bestuur bestond uit de heren mr. C.P. Donker 
als voorzitter, G. Bossen secretaris en C. Paauw als 
penningmeester.
Op 31 augustus en 1 september 1898 vierde ook 
onze gemeente het kroningsfeest van koningin 
Wilhelmina. De volksspelen slaagden volkomen. 
Zang, muziek en vuurwerk gaven op de eerste 
avond een aangename afwisseling. De tweede dag 
werd er een feestpromenade gehouden en een 
stoet met 30 ruiters en een 40-tal versierde rijtui-
gen trok door de gehele gemeente. De schoolkin-
deren waren voor het raadhuis opgesteld waar de 
burgemeester een toespraak tot het jonge volkje 
hield en hen een Wilhelmina album aanbood.
In de vergadering van november 1898 van de af-

deling Sijbekarspel van de Centrale Liberale kies-
vereniging werden wegens periodiek aftreden 
tot bestuursleden benoemd de heren C. Mantel 
en G. Bossen wegens het bedanken van de heren  
J. Groot en A. Oudheusden.
In een advertentie in De Nieuwe Courant van 4 
december 1900 geeft de Utrechtsche Algemeene 
Brandwaarborg Maatschappij te kennen dat G. Bos-
sen, gemeentesecretaris correspondent is voor 
Sijbekarspel en omstreken.
In onder meer 1905 geeft Bossen als boekhouder 
toelichting op de rekening over het afgelopen jaar 
van de Algemene Armenadministratie.
In de op 20 september 1906 gehouden verga-
dering van de alhier gevestigde afdeling van de 
Noord Hollandsche Vereeniging ‘Het Witte Kruis’ 
werden gekozen tot bestuursleden de heren Jb. 
Houter, G. Donker en W. Terpstra ter vervanging 
van de aftredende heren J. Groot, E.G. Heijning en 
G. Bossen.
Aan de oproep tot een samenkomst ter bespre-
king van de oprichting van een Floralia vereniging 
te Benningbroek hadden in maart 1910 maar wei-
nig belangstellenden gevolg gegeven. Toch besloten 
de aanwezigen de zaak door te zetten in de ver-
wachting dat de aansluiting algemeen zal zijn. De 
contributie van 25 cent per jaar kon geen bezwaar 
zijn. Het voorlopig bestuur werd als volgt samen-
gesteld: G. Bossen, voorzitter, P. Tuinman, secreta-
ris en H. Koorn penningmeester en W.F. van Wijk 
en D. Rooker, terwijl H.A. Kramm, tuinier alhier, 
als deskundige aan het bestuur werd toegevoegd. 
Drie jaar later bestond de vereniging onder voor-
zitterschap van G. Bossen nog steeds, dus had het 
toch zijn nut gehad om door te zetten.
In 1913 wordt tot lid van het hoofdbestuur van de 
Liberale kiesvereniging G. Bossen gekozen in de 
plaats van J. Groot Lz., die niet meer in aanmerking 
wenste te komen. Tot plaatsvervangend lid werd 
H. Koorn aangesteld.
De viering ter herdenking van Nederlands 100-jarige 
onafhankelijkheid is alhier op 21 en 22 augustus 
1913 luisterrijk gevierd, aldus een uitgebreid ver-
slag in de Enkhuizer Courant en de Hoornsche 
Courant. Van de herdenking en feesten restten 
nog de rekening en verantwoording van G. Bossen. 
Deze vond plaats in het lokaal van de wed. J. Boon, 
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‘de Vergulde Vos’, door de algemene commis-
sie onder leiding van G. Stapel Gz als voorzit-
ter. Secretaris-Penningmeester G. Bossen deed 
uitvoerig verslag van de gehouden administratie 
en was zo gelukkig de vergadering een rekening 
voor te leggen die precies sloot. Met algemene 
stemmen en onder daverend applaus werd deze 
rekening goedgekeurd en werd Bossen hulde 
gebracht voor de vele opofferingen die hij zich 
voor het welslagen van dit feest had getroost.                                                                                                                     
In eene aangename prettige stemming bleef men 
nog eenige tijd bijeen waarbij herinneringen van 
het feest werden opgehaald.  De voorzitter sloot 
de bijeenkomst met een hartelijk dank aan allen 
die het welslagen van het feest hadden mogelijk 
gemaakt en waardoor het overtuigende bewijs 
was geleverd dat Benningbroek en Sijbekarspel 
samen zeer goed feest kunnen vieren en dat het 
spreekwoord ‘Eendracht maakt macht’ ook hier 
weer bewaarheid was.
Onder vele blijken van belangstelling werd op 
1 april 1920 in een openbare zitting van de ge-
meenteraad het 25-jarig ambtsjubileum van G. 
Bossen herdacht.
Kerkelijk maakte hij o.a. deel uit als notabel 
(1911) en als kerkvoogd (1913) van de Ne-
derlands Hervormde gemeente Benningbroek. 
Op de vergadering van de Ver. Van Diaconieën 
der Ned. Hervormde Kerk in de classis Hoorn 
in mei 1935 heeft de heer Bossen als secreta-
ris bedankt wegens vertrek naar Alkmaar. Het 
hoofdbestuur had de volgende voordracht op-
gemaakt: 1e Ds. Los te Spanbroek en als 2e P. 
de Boer te Hoogwoud, maar Ds. Los stelde zich 
niet beschikbaar en P. de Boer bleek geen lid te 
zijn van de Ned. Hervormde Kerk en wordt de 
benoeming aangehouden. De heer Bossen is be-
reid om nog een jaar als secretaris aan te blijven.     

Afscheid
De gemeenteraad van Midwoud heeft op 13 fe-
bruari 1933 een vergadering. Dan blijkt dat de 
gemeentesecretaris Bossen met ziekte te kam-
pen heeft gehad, want de voorzitter H.J. Avis fe-
liciteert hem met zijn herstel. Tijdens zijn ziekte, 
die zich nogal ernstig liet aanzien, werd zijn func-
tie waargenomen door zijn jongste zoon Jan, de 

Het 25-jarig jubileum van 
G. Bossen in de  Hoorn-
sche Courant van zaterdag 
3-4-1920
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latere gemeentesecretaris van Winkel.
Een paar jaar later, na een veertig jarig ambts-
vervulling, heeft Bossen per 1 april 1935 ontslag 
aangevraagd als secretaris en ontvanger der ge-
meente Sijbekarspel. Eenzelfde verzoek deed hij 
in Midwoud. Beide gemeenten verleenden hem 
het gevraagde ontslag waarmee een lange carrière 
werd afgesloten. In Sijbekarspel werd als opvolger 
benoemd J.Th. Kunnen (Zuid Scharwoude 1898). 
Hij werd op 1 juli 1935 geïnstalleerd tijdens de 
gemeenteraadsvergadering. Drie jaar later wordt 
Kunnen burgemeester van Sijbekarspel na het 
overlijden op 16 november 1937 van burgemees-
ter G. Stapel Gz.
Na zijn pensionering vertrok Gerrit Bossen met 
zijn vrouw in april 1936 naar de Kennemerstraat-
weg in Alkmaar, waar Gerrit op 25 juni 1946 over-
leed en Geertje op 27 april 1963. De nieuwbe-
noemde opvolger J.Th. Kunnen neemt zijn intrek, 
na een tijdelijke woning, in de woning van Bossen. 
Na vertrek van Kunnen, na de oorlog, wordt het 
huis en kantoor in 1949 door de Boerenleenbank 
aangekocht. In afwijking van het oorspronkelijke 
plan had het bestuur van de plaatselijke bank af-
gezien van de aankoop van het pand van wijlen 
kassier Pieter Koomen (1888-1947), omdat het 
perceel te klein was (Dokter de Vriesstraat 20). 
Het is de bedoeling de bijbehorende kantoor-
ruimten als kantoor in te richten en daarin een 
brand- en inbraakvrije kluis aan te brengen. Na 
een grondige verbouwing en aanpassing van huis 
en kantoor komt Gerrit Houter (1914-1990) als 
nieuwbenoemde directeur van de bank met zijn 
vrouw Alie Visser (1914-2008) er te wonen. Alie 
is een dochter van Cornelis Visser en Johanna 
Pluister en bij toeval gaan ze wonen in het huis 
van ‘ome Bossen’ en tante Geertje. Door de jaren 
heen wordt met de tijd meegegaan: er komt een 
garage bij het huis en de voorgevel wordt in 1965 
door metselaar Jan Kistemaker vernieuwd. Op 27 
april 1977 neemt Gerrit Houter afscheid als di-
recteur van wat via de Raiffaissenbank inmiddels 
de Rabobank is geworden en verhuist naar Burg. 
Elmersstraat 51 in Sijbekarspel. 
De bank bleef nog wat jaren bestaan onder ver-
schillende directeuren zoals G. Waning, G.J. van 
Leeuwen en als laatste W.H. Nijman. Door fusies 

in het bankwezen ontkwam deze bank er ook 
niet aan. Het werd een fusie naar Opmeer en de 
deuren werden hier gesloten. Alles kwam leeg te 
staan. Na nog wat tijdelijke bewoners wordt het 
huis nu bewoond door Jan van Dam en in het kan-
toor is Groot Assurantiën B.V. gevestigd. 
Wat veranderde er na die 40 jaar? Een enorme 
verandering is toch wel de komst van de compu-
ter. Als je bedenkt wat G. Bossen in al die jaren 
met de hand met pen en inkt heeft geschreven als 
gemeentesecretaris en in zijn vele functies. In een 
heel herkenbaar handschrift. Dan is dat wel een 
grote verandering. Veranderingen zijn er en blijven 
er, die zijn van alle tijden.

Gebruikte bronnen:

Notulen B&W en Gemeenteraad Sijbekarspel en 

Midwoud 

Krantenarchief Westfries Archief
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Zo was het, zo is het

Dokter de Vriesstraat 35, voorheen B42. 
Op de bovenste foto het huis van Gerrit Bossen, gemeentesecretaris van Sijbekarspel. In 1965 heeft het huis een nieuwe voorgevel gekregen, 
echter zonder siermetselwerk. De onderste foto laat zien hoe het huis er nu uitziet. Jan van Dam, de huidige bewoner van het pand, heeft 
weer siermetselwerk laten aanbrengen.   
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Rinze Brouwer

Onlangs was ik bij een oud-collega op bezoek en 
daar zag ik de Kroniek liggen.
En zoals deze collega wist, had ik bij mijn vroe-
gere werkgever Sasburg in Benningbroek zo’n 25 
jaar de maandelijkse bedrijfskrant verzorgd. “Dan 
heb jij ook wel het een of ander gevalletje mee-
gemaakt” zei ze. En zo ontstond het idee voor dit 
schrijven.

Ik ben geboren in 1930 in Ureterp, Friesland. In 
1947 verhuisde ons gezin naar Twisk, omdat mijn 
broer hier bij boer Spaander ging werken. Een an-
dere broer, de oudste, was al eerder naar West-
friesland vertrokken, die werkte bij een boer in 
Hoogwoud. Wij kwamen te wonen aan de Zuider-
weg. Ik ben toen naar de ambachtschool in Hoorn 
gegaan, hier volgde ik de opleiding tot automon-
teur. Gezien mijn leeftijd een vrij late start. Dit 
kwam, omdat ik als kind werd getroffen door de 
ernstige ziekte Tuberculose (T.B.C.), dit vroeg een 
jarenlange herstelperiode. 
Na mijn opleiding was er echter weinig vraag naar 
automonteurs. Zo kwam ik te werk bij de smid in 
Twisk, Piet van Dijk. De smederij was achter de 
kerk. Hier leerde ik mijn toekomstige vrouw Hen-
nie Strobos kennen, zij werkte tegenover de kerk 
bij de familie Donker-Koeman. Hennie is geboren 
en getogen in Twisk. Na 2,5 jaar werd ik onder-
houdsmonteur bij de firma Algera uit Wolvega, dat 
was begin jaren vijftig. Het werk bestond uit het 
aanleggen en onderhouden van aardgasleidingen. 
In 1955 zijn Hennie en ik gehuwd. 

Salonwagen
We gingen in een salonwagen wonen, die ik heb 
laten maken. Een onderstel van een oude melkwa-
gen werd door een lasser verlengd tot 10,5 meter. 
Vervolgens werd de opbouw gemaakt door een 
wagenbouwer in Wieringen. Met deze salonwagen 
trokken we door de provincies, net waar het werk 
was. Algera zorgde voor de verplaatsing van de sa-
lonwagen. Eind mei 1958 kreeg ik mijn ontslag, het 
ging namelijk minder goed met het bedrijf tenge-
volge van de slechtere economie. De wagen kwam 
toen in Twisk te staan achter de woning van mijn 

schoonouders. Na enkele dagen kreeg ik al een 
oproep van het Arbeidsbureau in Medemblik voor 
werk bij het bedrijf Sasburg in Benningbroek. Op 
de fiets met mijn dochter voorop ben ik gaan sol-
liciteren. Op 18 juni kon ik beginnen en ik heb hier 
32 jaar gewerkt. Op het arbeidsbureau stond ik 
ingeschreven als grondwerker, maar Cor Sasburg 
begreep al gauw dat ik meer kon. Ik ging werken 
als elektromonteur en spoedig werd ik hoofd van 
de werkplaats. Het werk was vooral gericht op 
het plaatsen van elektrameters en sperklokken en 
het ontwikkelen van schakelkasten. De schakel-
kasten konden een machine bedienen en werden 
geplaatst bij bedrijven door het hele land. 
Een andere belangrijke taak was het verhelpen 
van storingen. Omdat storingen zo snel mogelijk 
verholpen moesten worden, wilde Sasburg dat 
ik dichterbij kwam wonen. Dat is gelukt, er wer-
den net twee nieuwe woningen gebouwd aan het 
Sneekerpad, later de Schoolstraat, en zo kwamen 
we in 1960 in Sijbekarspel wonen.

Sperklokken
Een sperklok werd gebruikt voor het inschakelen 
ofwel uitschakelen van de spanning, een soort tijd-
klok. Het was nodig omdat het elektriciteitsnet-
werk nog zwak was. In de sperklok zat een echt 
uurwerk, dit kon worden ingesteld en vervolgens 
werd de sperklok verzegeld. Dit werd gedaan in 
opdracht van het elektriciteitsbedrijf de PEN. Zo 
had het timmerbedrijf Beemster, later Op den 
Kelder, een boomzaagmachine waar een sperklok 
tussen zat. Want als deze zware machine draaide 
gingen de lichten overal in het dorp half branden. 
Daarom mocht deze machine na 16.00 uur niet 
meer draaien. Het was een tijd dat er wel steeds 
meer elektrische apparaten kwamen. Zo kreeg ik 
eens een oproep op de maandagmorgen van een 
mevrouw waar de wasmachine alleen maar brom-
de. Indertijd was de maandag de vaste wasdag 
voor elke vrouw. Dit probleem was snel opgelost: 
er werd te veel stroom gebruikt door anderen. Ik 
raadde haar aan een andere wasdag te kiezen.  

Elektrameters
Mijn vrouw kreeg een baantje bij de PEN, zij 
moest maandelijks bij de bewoners en bedrijven 

Wat is het historie of nostalgie
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in Sijbekarspel, Benningbroek en Midwoud de me-
terstanden opnemen. Een maand later moest zij 
vervolgens de nota’s innen die door de PEN wa-
ren verstuurd. 
Ook was er in die tijd nog sprake van muntmeters, 
dus een meter waar je munten in moest gooien 
voordat je stroom kon afnemen. De ene meter 
was geplaatst op verzoek van de klant, een an-
dere vanwege betalingsachterstanden. De laatste 
riep een keer om hulp, omdat hij geen licht had. 
Dat klopte, want na onderzoek bleek meneer een 
mooi rond kartonnetje in de meter te hebben ge-
stopt. Maar dat werkte natuurlijk niet. Ik heb alles 
eruit gepeuterd en klaar. Maar hij dacht slim te zijn 
en vroeg aan mij er even een gulden in te doen 
om het te proberen. Doch hier trapte ik niet in en 
hij moest eerst naar zijn baas, boer Klaver, om een 
gulden te halen.
Zo was er ook eens een geval met de zweefmolen 

die jaarlijks op de kermis stond bij café Halfweg. 
Deze meter was een kilowattuurmeter en werd 
geplaatst, maar na de kermis was meneer tijdig 
vertrokken en de meter was in café Halfweg ach-
ter gelaten, dus geen afrekening. Maar zoals je dat 
hebt met vaste plaatsen, het jaar daarop kwam hij 
weer. Nu waren wij aan zet. Eerst lieten we de 
oude rekening betalen en vervolgens de nieuwe 
vooruit. Daar moest hij genoegen mee nemen.

Mijn vrouw en ik hebben met veel plezier in Sijbe-
karspel gewoond. We hebben in het dorp altijd aan 
alle activiteiten meegedaan. Onze kinderen Sonja 
(1957),  Arnold (1965) en Monique (1967) zijn hier 
opgegroeid. In 1989 ben ik op 59-jarige leeftijd in 
de VUT gegaan en sinds 1993 wonen wij aan de 
Munnik in Midwoud.
Vanaf deze plaats wens ik iedereen het beste en 
gezondheid. 

Hennie en Rinze Brouwer-
Strobos voor hun woning 
in Midwoud, mei 2018
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Louis de Boer

Inleiding 
Bij het doornemen van archiefstukken uit de 18e eeuw 
over Sijbekarspel en Benningbroek ben ik de Settinge 
van het brood uit 1771 tegengekomen. Zo ook de letter-
lijke tekst die de bakkers, op 13 december 1805, werd 
voorgelezen om een eed af te leggen, waarin door hen 
beloofd werd ten behoeve van het innen van de ‘Im-
post’, een omzetbelasting, niet te frauderen en eerlijk en 
zuiver brood te leveren. Het waren niet alleen de bak-
kers die een eed moesten afleggen. Ook de molenaar 
en de ‘grutters’ (kruideniers) en ‘tappers’ (caféhouders) 
moesten dit doen. 
Met deze regelingen stelde de overheid tevens kwali-
teitsvoorschriften vast.  
Ook kwam ik een verkoopakte van een bakkerij 
tegen, die direct naast de herberg De Vergulde Vos 
heeft gestaan. Daarbij wordt een uitvoerige omschrij-
ving van de inventaris van de bakkerij gemaakt. 

De Setting van het brood
Zoek je in Google naar de betekenis van setting, dan 
worden zes verklaringen gegeven. Geen van deze ver-
klaringen hebben enige relatie met brood.
Het Groot placaatboek: vervattende de placaaten, ordonna-
tien enz …Volume IV uit 1746 geeft uitleg. We lezen hier 
dat per streek gedetailleerde voorschriften gegeven 
worden betreffende het gewicht, waaraan een brood-
soort tegen een zekere prijs moet voldoen.
In de 19e eeuw, de spelling lijkt dan meer op de hui-
dige spelling, spreekt men over de ‘rijding of zetting’ van 
het brood. Het waren overheidsvoorschriften om het 
volksvoedsel van goede kwaliteit en betaalbaar te hou-
den voor de minder bedeelden.
In de archiefstukken betreffende de wanorde bij de 
gemeenteontvanger van Sijbekarspel in 1891 worden 
door de veldwachter gedeclareerde kosten vermeld. 
Tot de kosten behoorde een post genaamd: Zetters-
vergadering …. f 3,45. Kennelijk is de zetting van het 
brood tot de 20e eeuw doorgegaan. Mij is niet bekend 
wanneer en welke wetgeving de zetting van het brood 
heeft vervangen. Bekend is dat in 1916, tijdens de eer-
ste wereldoorlog er ‘regeringsbrood’ werd gebakken. Er 
moest inlandse tarwe, aardappelmeel, roggemeel en ge-
malen erwten in worden verwerkt. Dit brood was klef 
en zurig van smaak. Ook in de tweede wereldoorlog 

Bakkerijen in onze dorpen in de 18e en 19e eeuw

Settinge van het 
brood vastgesteld 
voor Sijbekarspel en 
Benningbroek op 2 
maart 1771 

Settinge van het brood den 2 maart 1771
Wittebrood van 2 stuiver wegende 24 Loot 
Fijne wittebrood bollen van één stuiver 12 Loot
Agterling van één stuiver 20 Loot
Frans fijn brood van 4 stuiver 48 Loot
Gebuild tarwe brood van 2 stuiver 26 ¾ Loot
Ongebuild tarwe brood van één pond Een stuiver 12 Penning
Roggen brood van 12 ponden 13 stuivers en 8 penningen

werd de samenstelling van het brood door de 
overheid bepaald. Tegen het einde van de oorlog 
werd soms zelfs zaagsel toegevoegd. Het rege-
ringsbrood bleef, naast de andere broodsoorten 
tot 1960 te koop.
Op 2 maart 1771 wordt de zetting van het brood 
voor de bakkers in Sijbekarspel en Benningbroek 
opnieuw vastgesteld.

Omdat de geschreven tekst niet voor iedereen 
duidelijk te lezen is, geef ik hier de tekst:

We hebben hier een aardig overzicht van de 
broodsoorten die de bakkers leverden. Het 
brood werd destijds met zuurdesem gebakken. 
Het zuurdesembrood is al meer dan 3000 jaar 
oud. Gist, zoals tegenwoordig door de bakker 
wordt gebruikt, kende men nog niet. Het zuur-
desem ontstaat door de natuurlijke gisting van 
het meel. Slechts bloem of meel, zout en water 
worden bij het bakken van zuurdesembrood 
gebruikt. Geen broodverbeteraars, zoals tegen-
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woordig in de industrie gebruikelijk, worden aan 
het deeg toegevoegd. Het aanmaken van het eerste 
zuurdesem kan tot zes dagen duren. Men bewaar-
de een deel van het gebruikte zuurdesem om later 
aan een nieuw deeg toe te voegen, waardoor het 
gistingsproces (rijzen) sneller kon starten. Er werd 
gebakken met tarwe en rogge. Andere graansoorten 
vielen kennelijk buiten de voorschriften.

Hongersnood bij strenge vorst
Bijna al het graan werd, meestal door Friese schip-
pers, vanuit de Oostzee aangevoerd. Danzig, Ko-
ningsbergen, Riga en Liebau waren de belangrijkste 
plaatsen waar het graan werd gekocht. De tarwe die 
hier verbouwd kon worden was niet geschikt om 
er brood van te bakken. De afhankelijkheid van de 
aanvoer van graan kon tot grote problemen leiden. 
Dit deed zich voor bij strenge winters. 
In de 18e eeuw kende men de volgende strenge 
winters; 1708-1709,1739-1740, 1783-1784 en 1788-
1789. De winter van 1708-1709 was waarschijnlijk de 
koudste winter van de 18e eeuw. Wikipedia schrijft 
hierover: In het grootste deel van Europa vroor het bijna 
drie maanden, van Scandinavië tot Italië en van Frank-
rijk tot Rusland bevroren alle grote meren en rivieren. 
Zelfs het Gardameer vroor geheel dicht. In Nederland 
bevroor de grond tot meer dan een meter diep. Het vee 
stierf in de schuren, loofbomen spleten open door de kou 
en reizigers vroren onderweg dood in de koudste winter 
sinds mensenheugenis. Wijnvaten bevroren in de kelders, 
fruitbomen gingen massaal verloren, en zelfs eiken over-

leefden het niet. De graanteelt ging ook verloren. De win-
ter had ernstige hongersnoden tot gevolg, vooral Frankrijk 
werd zwaar getroffen. Naar schatting 600.000 mensen 
kwamen om door deze hongersnood. Alleen Parijs verloor 
al 24.000 inwoners. De koudste dag in Nederland was 
20 januari 1709. 
Een verslag uit die tijd geeft de situatie weer: (Wiki-
pedia)
De Zuyderzee vroor dicht in de winter van 1709 en het 
was mogelijk met de slee van Enkhuysen naar Staveren 
in Vrieslandt te gaan. Schepen bij Den Helder weken uit 
naar andere havens vanwege het grondijs. Op schepen, 
die toch binnengelopen waren, vroren de matrozen dood. 
Van de bemanning van de Oost-Indische schepen, die op 
Tessel waren gelegen, was veel volk, dat aan land kon 
komen, weggelopen. De meesten daarvan werden in de 
omringende polders doodgevroren teruggevonden. De 
wegen waren onbegaanbaar door de hoge sneeuw en 
mensen die toch op pad gingen om de dichtstbijzijnde 
stad te bereiken of om turf te halen in het veen, overleef-
den het niet. De dagen tussen 18 en 21 januari en de 
dagen erna waren het ergst. Er vielen vele doden op het 
platteland en in geheel Noord-Holland boven Alkmaar 
lagen de Gasthuysen vol met mensen, wier voeten en 
tenen geamputeerd moesten worden. 
Op 13 april was het ijs in Kopenhagen nog 35cm dik 
en op 1 mei was de haven van Danzig nog bevroren. 
Schepen die op de Oostzee voeren konden voor eind 
mei geen haven bereiken. Er werd in deze strenge 
winters ook hier honger geleden. De bakkers hadden 
geen meel meer om het dagelijks brood te bakken.

De afwijking van de 
gemiddelde temperatuur 
in de winter van 1708 
- 1709 ten opzichte van 
het gemiddelde van de 
periode 1971 - 2000. 
bron Wikipedia
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Brood een dagvers product
Brood was destijds een vers product, dat door de 
bakker warm werd geleverd. In de steden hing de 
bakker een bord buiten de bakkerij of blies op een 
hoorn om aan te geven dat het brood gebakken was 
en men het kon halen. Omdat de huizen en boerde-
rijen in onze dorpen ver uit elkaar lagen zal dit hier 
anders zijn gegaan. De bakker bracht het brood naar 
zijn klanten. Hij ging te voet en droeg een brood-
mand op zijn rug, want de wegen waren te slecht om 
er met een handkar over te gaan.
Niet bekend is hoeveel bakkerijen er in Sijbekarspel 
en Benningbroek waren. 
Tot het midden van de vorige eeuw kende men een 
duidelijke scheiding tussen de beide dorpen ener-
zijds en de geloofsgemeenschappen anderzijds.
Een katholieke bakker in Benningbroek of Sijbekar-
spel had katholieke klanten in zijn dorp. Hetzelfde 
gold voor de protestantse bakkers in beide dorpen. 
Je komt dan al gauw voor beide dorpen op ten min-
ste vier bakkers. Bij een totale populatie van beide 
dorpen van 575 personen (1805) betekent dit dat 
er per bakker 144 personen waren, die door één 
bakker van brood werden voorzien. Omdat er ge-
middeld 5 personen in een huis woonden had iedere 
bakker ongeveer 28 woningen als klant.
In het overzicht tellen we vijf soorten wittebrood, in-

clusief het gebuilde tarwebrood. Het ongebuilde tar-
webrood (volkoren tarwe) en het roggebrood zullen 
de belangrijkste broodsoorten zijn geweest.

Het kneden van het tarwebrood werd met de hand 
gedaan. Het kneden van het roggebrood was te 
zwaar om handmatig te doen. In onze streek werd 
het Friese roggebrood gebakken. Het roggemengsel, 
overwegend hele korrels rogge, werd in een grote 
trog gedaan en met de voeten gekneed. Om de gis-
ting te starten werd er een oud stuk roggebrood 
aan het mengsel toegevoegd. Na het bakken, eigenlijk 
is het garen, smaakt dit roggebrood enigszins zoet, 
door de gedeeltelijke vergisting van het zetmeel. Het 
roggebrood werd lang gegist en daarna 24 uur ge-
gaard in de oven. De steenovens werden met zachte 
lange turf en takkenbossen gestookt.
We zien in het overzicht van 2 maart 1771 dat voor 
een zekere prijs een bepaald soort brood van een 
vastgesteld gewicht wordt geleverd. Deze voor-
schriften golden voor alle bakkers in Sijbekarspel en 
Benningbroek. Er is dus geen concurrentie tussen de 
bakkers door de prijs en het gewicht van het brood. 
Concurreren kon de bakker alleen met de kwaliteit 
van zijn producten.
De graanprijzen fluctueerden wel. De zetting van 
het brood zal men regelmatig aan de marktom-
standigheden hebben moeten aanpassen. 

In het overzicht wordt het begrip Loot voor het ge-
wicht van het brood gehanteerd. Het gewicht van 32 
Loot is gelijk aan 1 pond (494,09 gr). 1 Loot is dus 
15,44 gr.
Het wittebrood van 2 stuivers weegt dus 370 
gr en het gebuilde tarwebrood 413 gr. Het volle 
tarwebrood van 1 pond (494 gr) kostte 1 stui-
ver en 12 penningen. Het roggebrood woog 6 
kg en werd verkocht voor 13 stuivers en 8 pen-
ningen. Naar huidige euro´s omgerekend zou 
het roggebrood 45 euro kosten en het tarwe-
brood van 494 gr zou 6 euro kosten. Als we 
bedenken dat een arbeider destijds niet veel 
meer dan 120 gulden (2.400 stuivers) per jaar 
verdiende, dan is het duidelijk, dat er voor het 
dagelijks brood lang moest worden gewerkt. 
Aan tafel werd dan ook gebeden: Heer geef ons 
heden ons dagelijks brood. 
Het luxe wittebrood kon hij zich niet veroor-
loven. Roggebrood was voor hem de belang-
rijkste broodsoort.

Het uithangbord van 
het Nederlands Bakkerij 
Museum. De bakker kneedt 
met zijn voeten het rog-
gedeeg, een zwaar werk

De bakker brengt het 
brood in een broodmand 
naar zijn klanten. Afbeel-
ding Nederlands Bakkerij 
Museum
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Het begrip ‘agterling’ in de zetting van het brood 
als broodsoort komt ons vreemd voor. In het alge-
meen werd een agterling omschreven als een on-
wettig kind. In het boek ‘n Brood is ginnen stoeten 
wordt vermeld: het Bolle-brood, ander-sints Agterlingen 
genaamd. Een agterling moet dus een rond en bol 
luxe wittebroodje van 281 gr. zijn geweest.

Van den Eed voor de Bakkers, 13 
december 1805
Het gemeentebestuur van Sijbekarspel en Benning-
broek ontvangt in 1805 bijna wekelijks een schrij-
ven van het departement Holland met instructies, 

voorschriften of financiële 
opdrachten tot het betalen 
van aanslagen. Men stuurt 
dan een EXTRACT uit het 
register der besluiten van de 
Gedeputeerden van het De-
partement Bestuur van HOL-
LAND, genomen op (…).  Zo 
komen er instructies op 13 

december 1805 om de plaatselijke middenstand te 
beëdigen ten einde zekerheid te verkrijgen dat de 
omzetbelastingen, Impost genaamd, wordt geïnd. 
Daarbij wordt duidelijk gemaakt, dat men moet nala-
ten trucs te bedenken om onder de belasting uit te 
komen. Bovendien wil men een discipline afdwingen 
ten aanzien van de zuiverheid van de producten die 
geleverd worden. Het zijn de bakkers, de molenaar, 
de grutters en caféhouders die in aanmerking komen 
om een eed af te leggen.
De bakkers krijgen de volgende tekst voorgelezen, 
waarna men de eed zal afleggen:
Ik belove en Zwere, dat ik den Impost op het Gemaal, 
zoo als dezelve bij de Ordonnantie van den 13 Decem-
ber 1805 is vastgesteld, op generlij wijzen, dirictelijk noch 
indirictelijk zal frauderen, noch gedoogen, dat dezelve 
door iemand mijner huisgenooten of lieden in mijnen 
dienst wordt gezondeerd; dat in mij voorts in alles Stip-
telijk zal gedragen en handelen, naar den inhoud van 
voorsz. ordonnantie en de verpligtingen mij bij dezelve 
opgelegt Stiptelijk zal naarkomen zonder daar van in 
het minste of geringste af te wijken onderwerpende mij 
ontrouw handelende aan de Straffen, Boeten en Pinatitei-
ten, bij meer gemelde ordonnantie vastgesteld en zooda-
nige verdere of meerdere Straffen, als op den Mein eed 
bereids bij´s Lands Wetten zijn of in het vervolg zullen 
worden bepaald. Verder belove en zwere ik, dat ik geene 

andere Granen zal laten malen dan onbedorven Tarwe of 
Rogge en mitsdien geen andere Granen voor het bakken 
van Brood, of Beschuit zal bezigen dan zuiver gemalen 
Tarwe of Rogge, noch eenig ander meel verkoopen dan 
zuiver en onvervalste Tarwe en Roggemeel.
Ook nu zien we dat de bakkers alleen tarwe en rog-
ge verwerken in het brood. Beschuit wordt genoemd 
als tweede product van de bakker. Niet wordt aan-
gegeven, dat de bakkers ook koek bakten. Het zal 
beslist belastingplichtig zijn geweest. 
Kennelijk lieten de bakkers bij de molenaar het graan 
malen en kochten zij niet het meel bij de molen. Ook 
verkochten de bakkers meel aan hun klanten.
Niet alleen in de Franse tijd, 1795-1813, werd de eed 
afgenomen. In de notulen van de gemeenteraadver-
gadering van 18 oktober 1814 lezen we:
In t jaar 1814 den 18 October Zijn ons leden van het 
gemeente bestuur Sijbekarspel Canton Medemblik dis-
trict Hoorn gecomen alle molenaars, bakkers, grutters, 
tappers. En hebben den vereischten Eed gedaan.
Aarjan van der Heijden, Willem de Boer, De Wed. Johan 
Langedijk, Jan Immink, Jan Slikker, Jan Stap en Cornelis 
Prins.
Slechts zeven middenstanders hebben de eed af-
gelegd.
Aarjan van der Heijden woonde in Benningbroek nr 
52, de molen was nr 53. Hij was de molenaar. 
Jan Stap had in 1803 herberg De Vergulde Vos over-
genomen. De herberg heeft het huisnummer 51 in 
Benningbroek. 
Willem de Boer is bakker. De Bakkerij heeft het 
huisnummer 49 in Benningbroek, de herberg is de 
buurman.
Gerrit Krab is bakker. Hij heeft geen eed afgelegd. Hij 
woonde op huisnummer 44 te Benningbroek. Nu is 
dat adres: dokter de Vriesstraat 18.
De wed. Joh Langedijk woonde op huisnummer 38 
in Benningbroek. Waarschijnlijk is de weduwe grut-
ter geweest. In het verpondingen boek (belastingen) 
wordt verder niets omschreven.

Agterlingen, ronde, luxe 
wittebroodjes van 281 gr.

Doorgesneden zuur-
desembrood
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Verkoop van de bakkerij gelegen naast 
de herberg in Benningbroek
Op 26 maart 1734 wordt in de herberg ‘De Vergulde 
Vos’ een bakkerij geveild. Het is de bakkerij, direct 
naast de herberg gelegen. De ligging wordt in een 
aanplakbiljet als volgt omschreven:
Een Huijs en Erve, zijnde een Backerije, zoodanig t 
selve behekt en beheijnt is, staende bij de Molen al-
hier belent ´t Vroedmoers huijsje ten oosten, Gerrit 
Pietersz Stam cumß ten Westen. 
Gerrit Stam is de herbergier. We weten waar de her-
berg, helaas afgebroken in de 60er jaren van de vorige 
eeuw, zich bevond. Direct ernaast stond de bakkerij. 
De bakkerij lag dus waar nu de oneven nummering 
van de panden aan de dokter de Vriesstraat begint.
Zeer gedetailleerd wordt in het biljet aangegeven 
waaruit de inventaris en de gereedschappen van de 
bakkerij bestond. Ik volg de letterlijke tekst:
Nog de volgende gereetschappen bij de voorß Backerije 
behorende, bestaende in ´t gene volgt
Eerstelijk: 8 moije blikken platen, 8 moije borden
1 koper oven deksel
4 brood borden
1 groote trog en bank, 2 rolstokke
1 beste rog en tarw harp (zeef), 2 rolle tot rog en tarw.
2 meelkiste, 1 beste kopere Mengketel
2 meel balijs, een zoet schop, 1 nieuw halfschepel 
(scheppen waarmee de samenstelling van het meng-
sel werd gemaakt, een halfschepel is 5 liter)
4 groote beschuijt tonne
2 kopere Schale, 1 kist met buildoek
1 Spaender 5 beste beschuijt borden
2 groote breede borde, 
1.13 pond loot, 1.6 pond, 2a 2 pond, 1 pond, ½ pond 
koper gewigt ¼ pond, 1/9 pond, 1/16 pond, 1/32 pond 
1 kop en een half kop (allemaal gewichten waarmee 
ingrediënten en eindproducten werden afgewogen)
Vroeger werd veel met afkortingen geschreven. 
Voorß in bovenstaande tekst is zo´n afkorting en be-
tekent: voornoemd.
Niet omschreven is de oven en al haar toebehoren, 
op de koperen ovendeksel na. Het vuur, dat uit de 
oven gehaald wordt als de oven op temperatuur 
is gekomen, wordt in een pot gedaan om later op-
nieuw te kunnen gebruiken voor het opstoken van 
de oven. De omschreven koperen deksel sloot de 
vuurpot af.

Je had dus niet veel gereedschap nodig om een 
bakkerij te beginnen als de oven en het pand waar-
in de bakkerij zich bevond in goede staat was. In 
het aanplakbiljet wordt over het pand noch over 
de oven iets vermeld. Kennelijk moest de koper 
er zichzelf van overtuigen. Het onroerend goed 
werd immers duidelijk aangegeven door de ligging 
te noemen en dat het pand behekt en beheijnt is. 
Verder diende de opsomming van het gereedschap 
als lijst van roerende goederen. Je kunt ze immers 
na overdracht natellen.
Uit de opsomming van het gereedschap zien we, 
dat er rogge en tarwe werd verwerkt. De grote 
trog zal de kneedtrog zijn geweest, die voor het 
kneden van roggebrood werd gebruikt.
De grote blikken platen zijn voor het bakken van 
koek gebruikt. Dat er beschuit werd gebakken is 
duidelijk, immers er worden beschuitborden en 
vier grote beschuittonnen (waarschijnlijk blikken) 
genoemd.
De bakkerij wordt op de veiling gekocht door 
Pieter Sijmonsz uit Schellinghout. Hij koopt een 
en ander voor 575 gulden. Hij weet te bedingen 
dat hij in vijf termijnen dit bedrag mag betalen. Ie-
der jaar, begin mei, moet hij een deel afbetalen, te 
beginnen mei 1734, 175 gulden en vervolgens tot 
1738 jaarlijks 100 gulden. 
In meerdere transportaktes in de 18e eeuw ko-
men we vergelijkbare regelingen voor de betaling 
tegen. Daarbij staat het totaal te betalen bedrag 
vast en wordt bij de spreiding van de betaling geen 
rentevergoeding berekend. 

Een broodbakkerij uit het 
begin van de 17e eeuw
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Evert Oudt

Ik zit na het middagmaal in mijn stoel en kijk zo 
naar buiten en overpeins vroegere tijd. Als ik een 
vliegtuig zie gaan richting Den Helder, het is een mi-
litair propeller toestel, gaan meteen mijn gedachten 
terug naar een ontmoeting op camping Adelhof in 
Vledder ±1967.

Ontmoeting
Op de camping heb ik via de kinderen kennis ge-
maakt met Wim Zwaan uit Amstelveen, die met 
zijn gezin hier ook was neergestreken. In het con-
tact kwam natuurlijk de uitwisseling van wat we 
zoal deden in ons dagelijks leven. Nadat ik in grote 
lijnen mijn verhaal had gedaan vertelde Wim dat hij 
net terug was uit Californië waar hij een jaar lang 
een instructie-opleiding had gevolgd voor de DC 10. 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij vertelde 
dat hij instructeur-vliegenier was bij de K.L.M. en 
nu de opleiding van piloten en boordwerktuig-
kundigen ging verzorgen om ze bekend te ma-
ken met het nieuwe vliegtuigtype, de DC 10. 
Hij beloofde mij dat hij mij zou berichten wanneer er 
eens door omstandigheden een plaatsje in de simula-
tor over was, zodat ik dan een instructievlucht mee 
kon maken. Deze belofte van hem accepteerde ik graag. 
Enkele maanden later kreeg ik een telefoontje 
van hem dat er onverwacht iemand was verhin-
derd en of ik de mogelijkheid had om nu naar 
Schiphol te komen, wat ik met graagte aannam. 
Ik heb mij snel omgekleed en ben naar Schiphol ge-
gaan. Daar aangekomen de auto geparkeerd naast 
het kantoorgebouw (wat toen nog kon) en naar 
de heer Zwaan gevraagd. Mij werd het kantoor ge-
wezen en daar ontmoette ik Wim. Hij liet mij ver-
volgens de eerste nieuwe DC 10 met de cockpit 
bewonderen waarna we naar de simulator gingen. 
De persoon die een instructie kreeg was een boord-
werktuigkundige die een soort herhaling moest doen; 
het ging om enkele storingen tijdens een vlucht. Om-
dat een piloot verhinderd was mocht ik op zijn plaats 
gaan zitten en zo kon ik meemaken wat voor han-
delingen er allemaal moesten gebeuren voordat een 
vlucht kon beginnen.

In de simulator
De voertaal in de cockpit is natuurlijk Engels en 

dus begreep ik er niet veel van, maar toen alle 
controles waren uitgevoerd en er ‘GO’ werd ge-
zegd begreep ik dat we virtueel de lucht ingingen. 
Je moet je voorstellen dat de cockpit van de simula-
tor hetzelfde was als het type vliegtuig waarin moest 
worden gevlogen. Er was een vlucht gepland van 
Schiphol naar New Foundland met een tussenstop op 
Heathrow bij Londen. Er werden beelden geprojec-
teerd voor een raam; ik zag beelden van situaties op 
het vliegveld, daarna van het opstijgen en vervolgens 
beelden van de vlucht. Hierdoor had ik het gevoel dat 
je werkelijk de lucht inging vanaf de startbaan. Ter-
wijl we vlogen vertelde Wim over brandstofverbruik, 
hoogtes, enz.. Tijdens de vlucht moest er een storing 
worden opgelost door de boordwerktuigkundige. 
Wanneer de juiste hoogte werd gevonden in verband 
met wind enz. werd er vervolgens gevlogen op de au-
tomatisch piloot, maar wanneer er een onweersbui in 
zicht kwam werd er met de hand gevlogen. Door de bui 
heen of in het ergste geval om de bui heen, wat weer 
extra brandstof kostte; veiligheid was toch belangrijker. 
Tijdens de vlucht heb ik ook aan de stuurknuppel 
gezeten en zo mogen proberen om het toestel ho-
rizontaal en op hoogte te houden, wat je kon zien 
op de kunstmatige horizon. Dat was nog niet eens 
zo gemakkelijk door de wisselende windrichting. 
Na de landing op het vliegveld van New Foundland 
gingen we weer de lucht in en terug naar Schiphol. 
Hier werd bij landing een doorstart gemaakt wegens 
het oplichten van een controlelampje van het lan-
dinggestel. Deze storing werd verholpen en vervol-
gens kon opnieuw worden geland wat goed lukte!!! 
Een prachtige ervaring om zoiets unieks mee te 
maken. Ik beschrijf hier maar een gedeelte van 
de vluchtduur van ongeveer twee uur. De kos-
ten waren toen al meer dan drieduizend gulden 
per uur. Maar toch belangrijk minder dan lessen 
in een echt vliegtuig, waar je ook geen storingen 
kunt laten uitzoeken en verhelpen. De boordwerk-
tuigkundige was geslaagd voor zijn opdrachten. 
Na een hartelijk afscheid van Wim en de boordwerk-
tuigkundige weer terug naar de gewone wereld. Maar 
wel met een onvergetelijke beleving, die ook een deel 
is geworden van mijn toen al interessante leven.

Deze herinnering heb ik in mijn aantekeningen ge-
vonden en nu, 22 februari 2010, opgeschreven in ge-
dachten aan de tijd waarin dit heeft plaatsgevonden.

De simulator bij de K.L.M.   
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S60, een renteniershuis met historie

Willemijn Bos

Het huis werd gebouwd voor onze familie en wordt 
nog steeds bewoond door de familie, al 110 jaar 
lang. Wel is er inmiddels zowel binnen als buiten 
veel veranderd.
Willemijn Bos, die er de eerste negen jaar van haar 
leven woonde, vertelt over de geschiedenis van het 
huis en over haar jeugd.

Rentenieren. In onze tijd, waarin de banken nau-
welijks nog rente uitbetalen over vastgezet geld, 
spreekt het begrip rentenieren niet meer erg aan. 
Maar begin vorige eeuw, in de tijd dat het huis aan 
de Westerstraat 35 werd gebouwd, stonden er in 
Sijbekarspel diverse renteniershuizen. Daar gingen 
de oude boer en zijn vrouw wonen als zij klaar wa-
ren met boeren. Zij leefden dan van het geld dat de 
rente van hun kapitaal opleverde, of van de verhuur 
van de boerderij. De Algemene Ouderdoms Wet 
(AOW) dateert immers pas van 1956. 
Westerstraat 35 (voorheen S60) is het renteniers-
huis dat hoort bij de boerderij De Beukenhof, Wes-
terstraat 50. Het huis (184 m²) is in 1908 gebouwd 

voor Jan Donker (1853-1926) en Grietje Zijp 
(1854-1915), op de rechterhoek van hun boom-
gaard, die ook vandaag de dag nog tegenover de 
boerderij ligt.
Toen hun dochter Klazina Donker (1878-1944), die 
in 1900 trouwde met Gerbrand Claij (1877-1930) 
naar De Beukenhof verhuisde, betrokken Jan Don-
ker en z’n tweede vrouw (Trijntje Hoefnagel, 1880-
1935) rond 1918 het nieuwe renteniershuis. 
Na de dood van Gerbrand Claij in 1930, verhuisde 
de weduwe Klazina Claij-Donker in 1931 naar het 
renteniershuis, samen met haar dochter Meinoutje 
(afgekort tot Meintje) Claij (1907-1981). Hun zoon 
Jacob Claij (1901-1985) en zijn vrouw Antje Win-
kel (1901-1999) zetten op de Beukenhof het bedrijf 
voort.

Keuken op de koelste plek
Klazina Claij-Donker stierf in de oorlog, Meintje 
trouwde na de oorlog met Wim Bos (1918-1994), 
zeeman bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland. 
In dit huis kregen ze een zoon (Johannes Gerbrand, 
roepnaam Hans, 1946) en een dochter (Klazina Wil-
lemijntje, roepnaam Ineke, 1949). Die dochter ben ik. 

Deze foto van S60 is van 
eind jaren dertig. Voor het 
huis staat Meintje Claij. 
Foto familiearchief Bos
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In dit huis heb ik de eerste negen jaar van m’n leven 
doorgebracht. Het was toen nog precies zoals het in 
1908 was gebouwd en het staat me voor de geest 
alsof we er gisteren nog woonden. 
De voordeur zat in de voorgevel, links van de twee 
ramen, die ook toen van de huiskamer waren. 

Die voordeur zat in de portiek. Om aan de trek-
bel links te kunnen trekken, moest je eerst de twee 
granieten treden van de portiek op. Via de voordeur 
kwam je in het halletje. Rechtsaf ging je de huiska-
mer in, rechtdoor was de deur naar de zoldertrap, 
en links daarvan liep de lange gang naar de keuken. 
Deze gang liep dus links langs de huiskamer, dan langs 
de slaapkamer van m’n ouders, dan langs de slaap-
kamer van Hans en mij. Drie kamers achter elkaar. 
Rechts achterin de gang was de deur naar de kelder, 
en helemaal achterin het huis, op het noorden, lag 
de keuken. Op de koelste plek van het huis, want er 
waren nog geen koelkasten. Elektra kwam in 1926 in 
Sijbekarspel.
Wat heeft m’n moeder vaak op die gang gemopperd: 
als ze ooit een ander huis zou krijgen, dan zou de 
keuken aan de kamer zitten!

Vijf jaar lang geen bericht van verloofde…
Het halletje, en het meeste schilderwerk, was don-
kergroen, de gang was licht van kleur met een als 
marmer geschilderde lambrisering. In de keuken was 
alles grijsblauw, er stond een houtkachel. Als Hans en 
ik daar ’s ochtends onze Brinta zaten te eten, zagen 
we door het achterraam de achtertuin, de schutting 
en er bovenuit de wilgen, die ook nu nog de boom-
gaard van het weiland scheiden. 
Terug naar de huiskamer. Lamp in het midden aan het 
plafond, tafel eronder met vier stoelen, een dressoir 
en een kachel, zoals bij iedereen. Twee ramen die uit-
kijken op de weg en een zijraam. Van daaruit zag je 
het werkmanshuis van De Beukenhof, café Ruig en de 
watertoren van Hoorn, die later is afgebroken. 

Als ik in m’n geboortehuis uit dit zijraam naar bui-
ten kijk, denk ik nog vaak aan het verhaal van m’n 
ouders. Vlak voor de oorlog hadden zij zich ver-
loofd. Na mijn vaders volgende zeereis zouden ze 
trouwen. Die reis voerde naar Indonesië. De oorlog 
brak uit en mijn moeder hoorde niets meer van 
Wim. In Indonesië was de bemanning van het schip 
in een gevangenis gestopt. Wie na verloop van tijd 
nog leefde, kwam vervolgens terecht in een Japans 
concentratiekamp. Zo ook mijn vader.
Vijf jaar lang bleef hij weg en hoorde mijn moeder 
niets meer van hem. Eén fotootje had ze van hem. 
Daarmee ging ze zo af en toe naar een waarzegster 
in Hoorn. Deze bleef vijf jaar lang dezelfde drie din-
gen tegen mijn moeder zeggen: “Uw verloofde is 
heel ver weg, hij kan daar niet vandaan, maar hij 
komt terug…” Dat was haar houvast, vijf jaar lang. 

Wim Bos voor de mooi 
betegelde portiek van 
de voordeur. De foto is 
rond 1947 genomen. foto 
familie-archief Bos
afb 3. Hans en Ineke Bos 
in de portiek van S60 
(rond 1955). Foto familie-
archief Bos 

Foto rechts: Hans Bos met 
een opblaasbare bal die 
z’n vader voor hem uit 
Australië had meegeno-
men. De vrouw zou Geer 
Zeilemaker kunnen zijn. Te 
zien zijn het werkmanshuis 
van De Beukenhof (nu 
Westerstraat 37) en het 
café met doorrijstal (nu 
het bedrijf van de gebroe-
ders Oudt, Westerstraat 
39) en rechts daarvan, 
aan de overkant van de 
weg, het huis waar nu de 
familie Doodeman woont 
(Westerstraat 52). De foto 
is genomen rond 1954. 
Foto familiearchief Bos 
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Vrouw T. Rentenaar-Mienis, van het postkantoor 
van Benningbroek, had tegen mijn moeder gezegd:  
“Als er ooit bericht van Wim komt, dan fiets ik 
meteen naar je toe en begin ik bij het café al te bel-
len, dan weet je dat ik nieuws heb.” 
Het is eind 1945. Daar komt vrouw Rentenaar op 
haar fiets, hard bellend, zwaaiend met een telegram 
van het Rode Kruis (inhoud: Wim Bos is onderweg 
naar Nederland…). Mijn moeder ziet haar, hoort 
haar harde gebel, ziet haar gezwaai met een stuk 
papier en denkt: waarom doet die vrouw zo raar!? 
Ze was hun afspraak vergeten… zo lang was het 
geleden. 
Wim Bos kwam eind 1945 terug naar Sijbekarspel. 
Mijn moeder zou daar later over zeggen: “Ik zag 
meteen dat het goed was.” In februari 1946 trou-
wen Wim en Meintje. In november 1946 werd m’n 
broer geboren. 

Het kamertje van Assepoester
Nadat er rond 1917 stromend water in Sijbekarspel 
was aangelegd, kwam er in de ouderslaapkamer een 
wastafel en ook in de logeerkamer op zolder. En er 
was in de ouderslaapkamer een bedstee met een 
handig uitschuif-treetje. 
Achter de ouderslaapkamer lag de ‘derde kamer’, 
waar Hans en ik sliepen. Die kamer schijnt van 
oudsher de pronkkamer te zijn geweest. Geer 
Claij-Rooker (1931), kleindochter van Klazina 
Claij-Donker, herinnert zich dit nog. Geer kwam 
als kind vanaf De Beukenhof veel bij haar groot-
moeder. “Twee keer per jaar werden de meubelen 
omgewisseld, maar ik was nog klein en begreep 
niet waarom dat was. Het had waarschijnlijk iets 
met de kachel te maken. Er stond een ronde ta-
fel in het midden van de pronkkamer, met mooie 
stoelen eromheen, en er stond een brandkast.” 
Toen er nog geen stromend water was, hadden de 
huizen geen badkamer. Hans en ik wasten ons bij de 
wastafel of bij het aanrecht. En één keer in de week 
gingen we in de kamer in de teil. Gordijnen dicht 
en niet naar elkaar kijken! Op een dag vertelde m’n 
moeder dat timmerman Bobeldijk in zijn huis een 
douche had aangelegd en ze legde uit hoe dat werk-
te. Vreemd hoor, water dat boven op je hoofd viel…
Naar de zolder nu, waar de geluiden van het ver-
keer anders klinken. Die klinken nog steeds zo, 

want er is hier nooit iets veranderd. Aan de voor-
kant ligt een logeerkamer en achter op de zolder, 
in het verste hoekje, is een dienstbodekamertje. Dit 
kamertje, bedoeld voor degene die steeds door die 
lange gang heen en weer diende te lopen, is nooit 
gebruikt, want de dienstboden gingen aan het eind 
van de dag naar huis. De kleinkinderen van de hui-
dige bewoners slapen er nu en hebben op de 110 
jaar oude verf plaatjes van Assepoester geplakt. Ein-
delijk leven in dit schrale hokje.
 

Water uit de hemel of uit de sloot
Mijn vader liet bij de smid, Schimmel, een grote ijze-
ren schommel lassen, die aan de rechter kant van het 
huis werd geplaatst. Geen enkele schommel haalde 
het bij díe schommel.  Als je hoog ging, kon je de glan-
zende dakpannen van ons huis zien! 

Hans en Ineke Bos rond 
1955. Foto familiearchief 
Bos

Hans Bos met een 
opblaasbare bal die z’n 
vader voor hem uit Aus-
tralië had meegenomen. De 
vrouw zou Geer Zeilemaker 
kunnen zijn. Te zien zijn 
het werkmanshuis van De 
Beukenhof en het café. 
Rond 1950
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Aan de linker kant van het huis was in 1908 een ve-
randa gebouwd. Ik ken geen enkele foto waarop mijn 
ouders of grootouders onder de veranda zitten en 
deze is al vroeg verbouwd tot schuur. Daar was 
kennelijk meer behoefte aan. Als we naar Hoorn 
gingen, keken we vanuit deze schuur of we de bus 
(de EA) al zagen aankomen over de Vekenweg. Dan 
liepen we naar de bushalte, voor de ingang van het 
kerkepad, naast het huis van Gert en Aagje Bijpost, 
en waren mooi op tijd.
Achter het huis ligt nog steeds de beschutte tuin 
met de regenbak. Vóórdat in 1917 waterleiding in 
Sijbekarspel werd aangelegd, werd uit de regenbak 
met een emmertje aan een touw het drink- en was-
water omhoog geschept. Of het water kwam uit de 
sloot voor het huis natuurlijk, waar vanuit De Beu-
kenhof ook de melkbussen werden omgewassen.

Het emmertje ligt nog steeds aan het touw bovenop 
de regenbak. En ik zie de moestuin, het kippenhok 
en de oude appelboom, die er waarschijnlijk al stond 
voordat het huis in de bogaard werd gebouwd.

Eerste verbouwing na een halve eeuw
Na de dood van Gerbrand Claij in 1930 was zijn 
weduwe Klazina Claij-Donker in 1931 naar het ren-
teniershuis verhuisd. Hun zoon Jacob Claij (1901-
1985), in 1925 getrouwd met Antje Winkel, kwam op 
De Beukenhof. Toen Gerdina Claij (1935-2013), de 
dochter van Jacob en Antje, in 1958 trouwde met 
Piet Bontekoning (1934) werden zij het nieuwe boe-
renechtpaar op De Beukenhof. Jacob en Antje zou-
den na een grondige verbouwing in het renteniers-
huis trekken. Dat was de eerste verbouwing in de 
geschiedeis van het huis, na een halve eeuw.  

Het echtpaar Jacob en 
Antje Claij-Winkel voor 
het renteniershuis in 1971. 
Foto Ben Peper
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Mijn ouders lieten een huis in Hoorn bouwen, 
met de keuken aan de kamer! Ook Antje Winkel 
wilde een keuken die grensde aan de kamer. Daar-
toe werd de voordeur naar de zijkant van het huis 
verplaatst. Weg ging de authentieke voordeur en de 
mooie portiek, waarin je bij het vroegste zonnetje 
al buiten kon zitten, en die bedekt was met tegeltjes 
waarop gestileerde zaadbollen te zien waren. Op de 
plek van de portiek kwam nu een muur meert een 
klein raampje, het halletje werd Antje’s keuken. Met 
boven het aanrecht een raam dat uitzicht gaf op De 
Beukenhof. 
Vergroot werd het zijraam van waaruit mijn moeder 
de vrouw van de postbode had zien aankomen met 
het telegram van m’n vader. De trap naar de zolder 
kreeg een andere plek, de ingang van de kelder ook. 
De kamer werd vergroot en er kwam een badka-
mer, grenzend aan de slaapkamer. Ook de zwierige 
houten decoratie in de nok van het dak verdween. 
Het huis verloor mijns inziens z’n statuur.

Steeds comfortabeler
De volgende en tot nu toe laatste verbouwing vond 
plaats in 2002, toen Jaap Bontekoning (1962) en 
Anita Dijk (1966) trouwden en het voortouw op 

De Beukenhof namen. De nieuwe renteniers, Ger-
dina Claij en Piet Bontekoning, pasten het huis nog-
maals aan de nieuwe tijd aan, met onder andere een 
nieuwe keuken, een woonkeuken deze keer, een 
comfortabele badkamer met douche en ligbad, en 
achterin het huis een werkruimte met plaats voor 
de wasmachine en droger. 
Het huis is altijd met z’n tijd meegegaan en wat de 
bewoning betreft steeds comfortabeler geworden, 
ook al ging dat deels ten koste van het karakteris-
tieke uiterlijk. 
Enige tijd na de dood van Gerdina Bontekoning-
Claij in 2013 kwam de weduwe Tiny Vlaar-Irgolitsch 
bij Piet Bontekoning wonen. Zij zijn de huidige be-
woners van het renteniershuis. Ik prijs me gelukkig 
dat ik nog altijd welkom ben in m’n geboortehuis. 
De liefde en de herinneringen aan het huis, de men-
sen en aan Sijbekarspel zijn altijd gebleven. 

Nawoord
Mocht u nog iets te binnen schieten over het ren-
teniershuis S60, de familie Claij of over mijn ouders, 
Meintje Claij en Wim Bos, dan zou ik heel graag wil-
len dat u mij dit mailt (wbos@xs4all.nl) of me belt  
(06-43427793).

De rentenierswoning anno 
2018. Foto W. Bos

53



De Kerkebuurt loopt in mijn beleving vanaf het ge-
boortehuis van Hans en Willemijn Bos (S60, nu Wes-
terstraat 35) tot aan de boerderij waar nu Simon 
Oudt woont en toentertijd Jan Goed (S40, nu Wes-
terstraat 32).
Mijn eerste herinnering aan de Kerkebuurt is de 
bouw en de ingebruikname in 1948 van de K.I. (Coö-
peratieve Vereniging voor Kunstmatig Inseminatie ‘de 
Vooruitgang’). 

Op deze afbeelding staat ons huis, S54, met daarnaast 
het huis en de werkplaats van timmerman Gerrit Bo-
beldijk, De Winkelhaak. Bekijk ons huis goed. Erach-
ter staat een schuur en als u goed kijkt daarachter 
nog een klein stenen gebouwtje. Helemaal links, het 

privaat waar we na elk bezoek een emmer water in 
moesten gieten. Als het goed gaat, verplaatst hetgeen 
daarin is gedeponeerd door buizen, achterna gezeten 
door de inhoud van een fikse emmer water, naar de 
achtersloot bij de boerderij van Herke Zwaan. Dat is 
een flink eind en als de buizen verstopt zijn, is het een 
hele klus om ze bloot te leggen. [red.: De boerderij 
van Herke Zwaan stond een eindje van de weg af, 
achter waar nu de werkplaats van Swuste, Wester-
straat 48, is. Op 1 juli 1971 is, toen Piet en Jopie Stam 
er woonden, de boerderij door brand verwoest]. 

De boerderij van Herke Zwaan gebruikten we, jon-
gens van omstreeks 10 jaar (mijn geboortejaar is 
1944), om op het dak te zoeken naar vogelnesten, 

Jeugdherinneringen aan de Kerkebuurt

Rob Bijpost

De Kerkebuurt met links het woonhuis van timmerman Bobeldijk, de kruidenierswinkel van Gert Bijpost, de pastorie en het diakoniehuis. 
Rechts nog een stukje van het huis en slagerij van Thijs Bijpost en een doorkijkje op het huis van Piet en Trijntje Visser 

Links het huis en de krui-
denierswinkel van Gert en 
Aagt Bijpost-Visser. Rechts 
de Winkelhaak, de woning 
en werkplaats van tim-
merman Gerrit Bobeldijk. 
Foto familiearchief Bijpost

Kerkebuurt anno 1940: de 
kosterswoning en de pastorie 
met op de voorgrond vlnr 
Annie Visser (zusje van Aagt 
Bijpost-Visser), Rinie Spijker 
(dochter van Catharina 
Spijker-Bijpost) en Tini en 
Rein Bijpost, kinderen van 
Thijs Bijpost en Betje van 
Doorn. Foto familiearchief 
Bijpost
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daar de eieren uit te halen, uit te blazen en te verza-
melen. Lopend in de dakgoot ging dat goed tot ik op 
de grond liggend wakker wordt en me direct zorgen 
maak om mijn reeds gevonden eieren. Die waren ge-
lukkig nog heel. Geen idee waarom ik van het dak 
ben gevallen. Tegelijkertijd kwam mevrouw Zwaan de 
hoek omgelopen. Deze maakte zich druk over mij, 
maar kwam snel tot de conclusie dat het goed ging. 
Wel maakte ze duidelijk dat het ons niet meer wordt 
toegestaan om op hun dak eieren te zoeken. Maan-
den later maakten mijn ouders zich zorgen over een 
vreemd loopje waarvan ik nooit last had gehad. Dok-
ter de Vries verwees ons naar een internist in Hoorn. 
Hij constateerde dat mijn ene been een centimeter 
langer was dan het andere. Ik werd met directe in-
gang veroordeeld om liggend mijn tijd door brengen. 
Er werd een bed voor het voorraam geplaatst en ik 
kon zwaaien naar mijn schoolgaande leeftijdgenoten 
en passagiers in de bus, die pal voor ons huis stopt. 
Onder die passagiers waren regelmatig nonnen, die 
op de lagere school in De Weere lesgaven. Die non-
nen hadden van die grote witte kappen op en daar 
was ik als de dood voor. Dan dook ik weg of kroop 
ik snel onder de dekens en zwaaide dus niet terug.

Dat op bed liggen heeft een half jaar geduurd met 
af en toe een bezoek aan de internist. Min of meer 
regelmatig kwam juf Bakker langs om me niet te veel 
achter te laten lopen op de leerstof. Ik ben niet blij-
ven zitten dat jaar. Juf Bakker was in de kost in de 
pastorie, ze hoefde in ieder geval niet om te lopen.

De wereld was in mijn beleving nog erg klein, geen te-
levisie, geen telefoon en geen internet. Zo gingen we 
op de fiets naar de E10, nu A7, om tegen het talud van 
het viaduct in Benningbroek liggende, kentekennum-
mers te noteren. Als er dan een buitenlandse auto 
langs kwam, gingen we bijna uit ons bol.
Daarom was het zo bijzonder en opwindend dat er 
regelmatig voor de K.I. een bus stopte met een la-
ding Amerikanen of Japanners, die gehoord of gelezen 
hadden over de vooruitgang welke op het kleine plat-
telandsdorpje Sijbekarspel plaats vond. 
Daarom moest er ook een film worden opgenomen 
om de mensheid te laten zien wat er daar zo aan de 
hand was. Naar aanleiding daarvan werden wij, jon-
geren, gevraagd om te laten zien hoe we met 
een stok een slootje konden bedwingen. En zo 
trokken we het weiland achter de kerk in om 
onze kunsten te vertonen. Dat zou toch mooi 
voor de film zijn, landelijke jeugdactiviteiten. 
Maar o wee toen we de film te zien kregen, 
wat een teleurstelling. We kwamen hooguit een 
halve minuut onherkenbaar in beeld.
Leuk was het wanneer mijn vader aan het begin 
van de avond op de kar, waarmee hij de bood-
schappen rondbracht door het dorp, terug-
kwam met onder andere lege bierflesjes. Vaak 
waren die niet helemaal leeg en zat er nog een 
beetje bier in. Zo heb ik met mijn broer Jan 
meermalen in de bakfiets gezeten en plezier 
gemaakt.

De nonnen die op de 
school in de Weere 
lesgaven

Tine (geb. 1936), dochter 
van Thijs Bijpost en Rob 
(geb. 1944), zoon van 
Gert Bijpost achter het 
ouderlijk huis van Rob. De 
foto is omstreeks 1948 
genomen. Foto familiear-
chief Bijpost

Foto links: Rob Bijpost en 
zijn broer Jan (± 1949) 
Links Jan, rechts Rob. Op de 
achtergrond het huis van 
Simon Bakker (S56, op de 
plek waar nu de bungalows 
van Westerstraat 31a en b 
staan). Foto familiearchief 
Bijpost
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Op de Lagere School begon de vriendschap tussen 
mij en Willem Kool, de zoon van stierenverzorger 
Klaas Kool, die boven de K.I. woonde en Piet Posch, 
die op de Noorderhoeve (nu Westerstraat 22) 
woonde. Dat was een prachtige tijd. Vaak met z’n 
drieën, maar ook met anderen werd er na school-
tijd alleen maar buiten gespeeld. Naast de normale 
spelletjes, zoals knikkeren en ‘Skuilhonkie’ van toen, 
gingen we natuurlijk regelmatig de weilanden in om 
slootje te springen, alle dieren die in het toenmalige 
water zwommen te vangen, ondanks dat onze ou-
ders hadden gewaarschuwd voor de ‘Bullebak’. Voor 
de wat jongeren onder ons, die er nog nooit mee 
te maken hebben gehad: de Bullebak was een ver-
schrikkelijk goed verstopt waterdier met een grote 
bek, die stoute kinderen die aan het water speelden, 
probeerde te pakken en in het water te slepen. 
Als ik niet met natte voeten thuiskwam, dacht mijn 
moeder dat er iets mis met mij was. Spannend was 
het ook om met een boog op een draad met zwak-
stroom te plassen. Niet iedereen durfde dat. 
Met z’n drieën speelden we veelvuldig bij de boer-
derij van Posch en vooral op de grote zolder van de 
K.I. waar hooi en strobalen lagen voor de stieren. Wij 
sjouwden met die balen om er van alles van te ma-
ken. Vooral veel gangen waardoor we verstoppertje 
konden spelen. Uren waren we daarmee zoet. 
Na de Lagere School ging ik naar de H.B.S en Piet 
en Wim naar de Ambachtsschool. De vriendschap 
verwaterde omdat we met zoveel andere kinderen 
in aanraking kwamen. Ik wilde graag timmerman 
worden, maar dat mocht niet van mijn ouders en 
dat kwam mede door meester Slooten, die vond 
dat ik door moest leren.
Bij diezelfde meester Slooten ben ik tweemaal van 

school weggelopen naar huis. Ook heb ik, toen mees-
ter boos op me was, met hem achter me aan rondjes 
gelopen rondom de pilaar op de veranda. Het was 
sommige andere leerlingen niet duidelijk wie nu ach-
ter wie aanliep.
Ik herinner me dat een kind –een van een tweeling- 
van Jan Bakker, stierenverzorger, overleden is tijdens 
het spelen in de hooiberg van Jan Goed. Een noodlot-
tige val uit de hooiberg in een landbouwmachine was 
daar de oorzaak van. Jan Goed verhuisde begin 50-er 
jaren naar de Noordoostpolder, net drooggelegd en 
aantrekkelijk voor vooruitkijkende boeren. Lieuwe 
Beets boerde daarna verder op de boerenplaats waar 
nu Simon Oudt woont. 

Het was ook een belevenis om bij ome Thijs, een 
broer van mijn vader, rond te struinen. Hij woonde 
aan de overkant (S53, nu Westerstraat 29) en had een 
slagerij. Wat we niet mochten zien, was het doden 
van een te slachten dier. Het slachten van de dieren 
en het verwerken van al het vlees, ingewanden en or-
ganen was geen enkel probleem om te bekijken. Zelf 
heb ik nog aan de worstmolen gestaan. De darmen 
werden uitgekookt en het vlees voor de worst werd 
daarin geperst. Daarna ging de worst een grote bak 
in en werd gekookt. Die vers gekookte worst was 
heerlijk en we waren er als de kippen bij om een paar 
plakken te bemachtigen. Bij de slagerij heb ik ook ge-
zien dat er kippen zonder kop verdwaasd rondliepen. 
Daar komt natuurlijk het gezegde vandaan: je prate as 
ien kip zonder kop (onzin vertellen).
Een keer in het jaar was er een bijzondere dag bij 
mijn oom, waar we als kinderen al lang naar uitkeken: 
het schapen-‘wassen’. Eerst onder begeleiding en als 
je wat ouder was alleen met een paar jongeren. Dat 
‘wassen’ was niets anders dan het onderdompelen 
van de schapen in een grote tobbe in een mengsel van 
water en vergif om al het aanwezige ongedierte in de 
wol te doden. Twee sterke mannen, waaronder mijn 
oom, tilden de schapen een voor een op en doopten 
het schaap op z’n rug in de derrie. De ton stond in 
een daarvoor gemaakte stenen verdieping, waardoor 
alle drek die overliep werd opgevangen, en waarin 
het gewassen schaap nog een tijdje kon uitdruipen. 
Vanuit die verdiepte ruimte liep er een goot naar de 
voorsloot. Milieu is dan nog een woord dat weinig 
mensen kennen. De schapen moesten per boer wor-

Gert en Aagje Bijpost-
Visser met bakfiets voor 
hun kruidenierswinkel (± 
1944). Foto familiearchief 
Bijpost
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Familie en genodigden bij 
het huwelijk van Tine Bijpost 
(dochter van Thijs Bijpost en 
Betje van Doorn) en Rein 
Jongert (1959). De trouwstoet 
is op weg naar het ‘gemeente-
huis’, tijdelijk gevestigd in de 
pastorie. Vooraan lopen Corrie 
Bijpost (zus van Tini) met 
Klaas Wagemaker, daarachter 
Rein Bijpost (broer van Tine). 
Op de achtergrond is de sla-
gerswinkel van Thijs Bijpost te 
zien (S53, nu Westerstraat 29) 
en het huis van Simon Bakker 
(S56, nu Westerstraat 31a en 
b). Foto familiearchief Bijpost

De Kerkebuurt omstreeks 
1947. Links de slagerij 
van Thijs Bijpost en 
rechts, na de hekken 
van de pastorie en van 
de woninkjes die daar 
stonden, de kruideniers-
winkel van Gert Bijpost 
met daarachter het dak 
van de Winkelhaak. Foto 
coll. Ben Peper

den opgehaald en dat was dus ons werk. Vanuit het 
gehele dorp werden de schapen bij de boeren uit 
het land gehaald en over de weg naar de Kerkebuurt 
gedreven. Na de ‘wasbeurt’ ging het andersom. Een 
prachtige dag met aan het eind een leuk centje voor 
de spaarpot. 
Wij hadden geen auto - hebben vader en moeder 
later ook nooit gehad - en daarom maakten we een 
paar keer gebruik van het aanbod van buur Gerrit 
Bobeldijk om mee te gaan naar de Winston bioscoop 
in Hoorn, op de hoek van het Grote Noord en de 
Rode Steen. Een van de films welke we daar gezien 
hebben was Sissi, keizerin van Oostenrijk met in de 
hoofdrol Romy Schneider. Waarschijnlijk hebben we 
deel 1 en 2 gezien.
Buurman Bobeldijk zag op een gegeven moment een 
gat in de markt en begon met het maken van houten 
huisjes om op een recreatieterrein in Callantsoog 
te zetten. Dit was blijkbaar een goed idee, want hij 
kocht later een stuk grond aan de Abbestederweg en 
is daar de camping ‘Klein Begin’ begonnen met zijn 

zelfgemaakte huisjes. Dat betekende verhuizen en we 
kregen nieuwe buren: Jaap en Truus Karsten.
De eerste televisie in de Kerkebuurt kwam in het 
huis, noordelijk van de boerderij van Meindert 
Nieuweboer, (nu Westerstraat 33) van Simon Bak-
ker te staan, de vader van Piet en Cees. [red.: De 
familie Bakker woonde in een huis, waar nu de 
bungalows van Westerstraat 31 a en b staan.] Dat 
was een sensatie en de jeugd popelde natuurlijk 
om daar eens te mogen gaan kijken. Er waren nog 
weinig uren dat er wat te zien was op het nieuwe 
ding, maar op de vrije woensdagmiddag kwam er 
een programma voor de jeugd. Op een keer was er 
een programma over de Eskimo’s. Nog nooit van 
die mensen gehoord, maar zo leer je nog eens wat. 
Tijdens dit programma werd er opeens verteld dat 
er een Eskimo-vrouw zou gaan bevallen. De heer 
des huizes nam een sprint naar het apparaat en het 
beeld werd op zwart gezet. Ik zal nooit weten wat 
voor moois er te zien is geweest. Andere tijden, an-
dere gebruiken. 
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