
Voorwoord

Beste leden en lezers,

Wat vliegt de tijd. Alweer een jaar voorbij.
Het was voor mij een heel bijzonder jaar. Ik raakte toch wel onverwachts voor het eerst in het ziekenhuis. 
Maar de behandelend arts zei: ‘als je eruit komt, ben je weer nieuw’. En inderdaad ik ben er weer helemaal. 
Onze schrijvers en natuurlijk de redactie zijn weer heel druk bezig geweest. Ik ga dit jaar niet verklappen wat 
er allemaal is geschreven. Ik houd de spanning erin en hoop U nieuwsgierig te maken.
Wel wil ik u vertellen over de leuke dingen die we deze zomer gedaan hebben.
Dauwtrappen. We startten dit jaar bij Kees en Wendy Vlaar in de bollenschuur aan de Oosterstraat. Onder 
leiding van Annie Vlaar langs de spoorlijn, door grasland en de bloemkool modderen en tenslotte nog met 
trekker en wagen het laatste stuk. Maar hoe moet dat nu met het ontbijt? ‘Nou geen probleem’, zeggen Bob 
en Jantien. ‘Dat regelen wij en ook een kroket’. Complimenten het was weer perfect! Na de regen tijdens 
de wandeling was dat weer prima voor en met elkaar.
Ook Open Monumentendag was zeer geslaagd met een presentatie van oude foto’s over ‘plekken van ple-
zier’, het thema van 2019. En een muziekoptreden van Tiny Vlaar-Irgolitsch en haar zus Alma Kleibergen-Irgo-
litsch. Foppo van der Schaaf speelde op een Barokluit en er werd op het orgel gespeeld door Dick Schouten.
Tot slot wil ik even stilstaan bij het overlijden van de heer Martin Vos, mevrouw Truus de Boer-van Diepen 
en mevrouw Annelies Futselaar-Kornelissen. We leven met de familie mee.

Ik wens iedereen weer veel leesplezier.

Lou Klaver, voorzitter

Dauwtrappen 2019

Rectificatie
In de kroniek van 2017 is bij de foto op pagina 26 per abuis de naam van Marijtje Posch-Sluis genoemd. 
Dit moet zijn Geer-Annie Scheer.
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Romantiek in Sijbekarspel

Sonja Vlaar-Vriend

Tijdens de hoogtijdagen van de Nederlandse Ro-
mantiek (ca. 1790 - 1850) verbleef regelmatig een 
select gezelschap van schrijvers, dichters en kun-
stenaars in en nabij de pastorie van Sijbekarspel. 
De pastorie werd op dat moment bewoond door 
de familie J.A.M. Mensinga. Deze familie was af-
komstig uit Utrecht, waar de geboren en geto-
gen Utrechter Johannes Aletta Marinus Mensinga 
(1809-1898) theologie had gestudeerd. In 1834 
trouwde hij met Petronella Jacoba Barbas, waarna 
hij, vanaf 1835 tot 1850, zijn eerste ambt in Sijbe-
karspel mocht bekleden. Tijdens de ambtstermijn 
in Sijbekarspel stichtten Mensinga en Barbas een 
groot gezin.

In Sijbekarspel troffen Mensinga en zijn vrouw 
een dorpspastorie aan, welke waarschijnlijk vrij 
eenvoudig van opzet, maar daarentegen schitte-
rend gelegen was aan de voet van de Nederlands 
Hervormde kerk met toen nog een stenen toren 
aan de westzijde. Rondom de pastorie lag een 
weelderige tuin, welke uit diverse compartimen-
ten bestond, waaronder een siertuin, boomgaard 
en moestuin. Deze pastorie is in de jaren 1840/41 
vervangen door de huidige pastorie. Het ontwerp 
hiervan was van de architect Hendrik Dansdorp, 
welke in opdracht van Waterstaat werkte. De 
gelden voor herbouw, ruim 3600 gulden, waren 
afkomstig uit subsidies van het Rijk, de provincie 
en gemeente. De kerk zelf hoefde slechts enkele 
guldens bij te leggen. Rond 1845 werd de nieuwe 
pastorie verbouwd. Door de groei van het ge-
zin Mensinga was er behoefte aan meer ruimte 
en werd er een bovenverdieping aan de woning 
toegevoegd. Ook deze opbouw werd ontworpen 
door Waterstaat.

Mensinga was een belezen en breed georiënteerd 
man, welke zich gedurende zijn ambtsjaren ver-
der zou blijven ontwikkelen. Zijn brede interesse 
bracht hem in contact met gelijkgestemden die 
zijn interesses wisten te voeden. Onder de gasten, 
die Mensinga en zijn vrouw regelmatig in hun pas-
torie ontvingen, bevonden zich o.a. de schilder Jo-

hannes Bosboom en schrijfster Geertruida Tous-
saint. Bosboom (1817-1891) was een schilder en 
aquarellist die furore maakte met zijn schilderijen 
en aquarellen van kerkinterieurs. Geertruida, 
‘Truitje’, Toussaint (1812-1886) was een in Alk-
maar geboren schrijfster, die geïnspireerd door 
boeken van Walter Scott en Jacob van Lennep, in 
1840 doorbrak met haar eerste historische ro-
man ‘Het huis Lauernesse’, een roman welke de 
opkomst en de invloed van de hervorming in Ne-
derland in de 16e eeuw beschrijft. Een onderwerp 
dat ongetwijfeld ook besproken zal zijn tijdens de 
bijeenkomsten in de pastorie. Mensinga’s interes-
se ging naast de theologie namelijk ook uit naar 
geschiedenis, archeologie, kunst en astrologie. 
Aan deze onderwerpen heeft hij dan ook diverse 
boeken en publicaties gewijd, waarbij zijn soms 
vrijzinnige interpretatie en kritische houding ten 
opzichte van de theologie voor aanvaringen met 
meer orthodoxe collega-predikanten zorgde. 

De uitstapjes naar Sijbekarspel hebben ongetwij-
feld bijgedragen aan het ontstaan van een romance 
tussen de schilder Bosboom en schrijfster Tous-
saint. Deze laatste joeg, geheel volgens de Ro-
mantische ethiek, onbereikbare liefdes na, waarbij 
zij uiteindelijk toch haar gelijke vond in Johannes 
Bosboom. Een huwelijk liet, gezien de weinig roos-
kleurige financiële situatie van Bosboom jaren op 
zich wachten. Toussaint zelf was financieel onaf-
hankelijk, maar aangezien zij ook in het onderhoud 
van haar familie moest voorzien, was ze niet in de 
gelegenheid om ook haar aanstaande echtgenoot 
en zijn familie financieel te ondersteunen. Uitein-
delijk huwden Johannes Bosboom en Geertruida 
Toussaint in 1851, een jaar nadat de familie Men-
singa van Sijbekarspel naar Friedrichstadt (Slees-
wijk-Holstein) was vertrokken. 

Een bezoek aan de kerk van Sijbekarspel inspi-
reerde Bosboom tot het maken van een afbeel-
ding van het interieur, hoogstwaarschijnlijk een 
aquarel, welke in 1849 voor de ‘Almanak voor het 
Schoone en Goede voor 1850’ door J.P. Lange tot 
staalgravure werd bewerkt. De redactrice van de 
almanak was Geertruida Toussaint. 
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Zij liet een hoofdstuk wijden aan het ‘Dorpskerkje 
te Sijbecarspel’, geschreven door de dichter Adri-
aan Beeloo (1798-1878). In dit hoofdstuk verhaalt 
de schrijver over zijn zondagse bezoek aan het 
dorp en zijn zoektocht naar de kerk en ‘pastorij’: 
De weiden vol ‘reusachtig’ vee mogen dan ‘Potter 
waardig’ zijn, de uitstraling van het dorp en haar 
inwoners zelf wordt omschreven als ‘geestver-
doovende eenzelvigheid’. De schrijver brengt een 
bezoek aan de kerk waarbij ook deze, door haar 
eenvoudige gotische uitstraling, geen uitnodigende 
indruk op de meer stedelijk georiënteerde schrij-
ver lijkt te maken. 

‘Zeker, niets zou daar zijn oog aangetrokken hebben, 
noch bouwpraal, noch grafgesticht, noch iets, dat toch 
somtijds onze, anders naakte Protestantsche kerken 
eenig sieraad bijzet; zelfs niet de regelmatige schoon-
heid van de vrome zusters der gemeente, welker zwarte 
zijden kapers, van binnen met blauwe of witte zijde 
gevoerd en met gouden haken voorzien (al wenden zij 
het hoofd eens schuchter naar den binnentredenen 
vreemdeling), toch niet toelaten de trekken van haar 
gelaat eenigzins te onderscheiden.

De predikant (Mensinga, S.V.) daarentegen wordt 
uitgebreid geprezen om zijn voordracht, die hij 
voorziet van ‘Christelijken humor’ en weet hij, vol-

gens Beeloo, de bezoeker te boeien en de kerk te 
doen verlaten met een geheel andere stemming 
dan waarmee hij de kerk binnentrad. Aan het slot 
van het hoofdstuk verhaalt de schrijver over een 
bezoek aan de pastorie waar hij blijkbaar voor 
uitgenodigd was. Volgens het verhaal heeft ene B. 
(Bosboom, S.V.), tijdens een eerder bezoek, een te-
kening van de kerk gemaakt. Over deze tekening 
wordt door de aanwezigen met lovende woorden 
gesproken, waarna de schilder hem uit zijn schilders 
portefeuille tevoorschijn haalt en de dichter er het 
volgende gedicht naast schrijft: 

‘Wat gij vermogt, hebt gij gedaan, 
o Schilder! Sijbecarspels kerk, 
Uw ziel, haar’ afdruk in uw werk, 
Zien wij verrukt voor ’t oog hier staan!  
Slechts dit, wat geen penseel kan geven:  
De levende adem, ’t krachtig woord,  
Dat in dees welven wordt gehoord, 
Blijft in herinnering slechts leven 
Van ’t hart, dat juicht in Gods genaê, 
Bij ’t woord van Mens ingenua. ‘

De schrijver sluit af met: ‘Aller wensch was, dat de 
teekening, alleen zoo dierbaar, in ieders bezit zijn mogt. 
De schilder stond haar tot dat einde aan dit Jaarboekje 
af.’ A. Beeloo.

Het interieur van de 
kerk te Sijberkarspel. 
Staalgravure door J.P. Lange 
naar een tekening van 
Johannes Bosboom. Bron: 
Noord-Hollands Archief / 
Provinciale Atlas - Prenten 
en Tekeningen
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Het is onbekend of het origineel van de tekening 
van Johannes Bosboom zich nog ergens bevindt. 
Een originele gravure bevindt zich in de collectie 
van het Rijksmuseum te Amsterdam. Wie de te-
kening goed bekijkt ziet geen gewone kerkdienst, 
maar een mogelijke huwelijksvoltrekking. Wellicht 
heeft de schilder Bosboom zijn verlangen verbeeld, 
waarbij hij en zijn geliefde Geertruida Toussaint 
door de bevriende predikant Mensinga in de echt 
worden verbonden? In de praktijk heeft dit niet zo 
mogen zijn. Mensinga vertrok omstreeks 1850 met 
zijn gezin naar Duitsland, waar hij gediend heeft in 
achtereenvolgens Friedrichstadt en Flensburg. In 
Friedrichtstadt kreeg het echtpaar Mensinga nog 
een kind. Van de geboorte van een zoon, in 1852, is 
een aantekening terug te vinden in het archief van 
de Hervormde Gemeente Sijbekarspel. 

Bij aankomst in Friedrichtstadt kwam het gezin 
terecht in de Eerste Duits-Deense oorlog, waar-
bij de hertogdommen Sleeswijk en Holstein on-
derwerp van conflict waren. De kerk waar Men-
singa zijn ambt zou gaan uitoefenen werd tijdens 
deze oorlog verwoest, waarna Mensinga in 1854 
de huidige Remonstrantenkirche in Friedrichstadt 
liet bouwen. Wellicht dat deze kerk de schrijver 
en dichter Beeloo meer zou hebben kunnen be-

koren. Deze kerk is gebouwd in neoclassicistische 
bouwstijl, waarbij men uitbundig gebruikt gemaakt 
heeft van diverse ornamenten welke ook in de 
klassieke oudheid toegepast werden. De weelde-
rige, overdadig versierde koperen kroonluchter, 
welke prominent boven het middenpad van de kerk 
hangt, zou weleens geïnspireerd kunnen zijn op de 
koperen kroonluchters uit de kerk in Sijbekarspel.  
Mensinga bleef, tot op hoge leeftijd, ook in Duits-
land productief op literair gebied. Hij overleed in 
1898 in Flensburg en werd begraven bij de Remon-
strantse kerk in Friedrichstadt. De oudste zoon van 
Mensinga en Barbas, Wilhelm (geb. 1836 te Sijbe-
karspel), werd een succesvol vrouwenarts en heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van 
anticonceptie.

Geertruida Toussaint en Johannes Bosboom huw-
den in 1851 in Alkmaar, met uitbundig feestelijk 
vertoon. Door het stadsbestuur en burgerij werd 
hen zelfs vuurwerk aangeboden. Na de bruiloft ves-
tigde het echtpaar zich in Den Haag, de geboorte-
stad van Bosboom. Het huwelijk bleef kinderloos, 
maar schijnt wel vol van wederzijdse affectie te zijn 
geweest. Geertruida Bosboom-Toussaint wordt 
gezien als een van de belangrijkste Nederlandse 
schrijfsters van de 19e eeuw.

Gezicht op de kerk en 
pastorie van Sijbekarspel 
(gezien vanuit het westen), 
Johannes Bosboom. Bron: 
collectie Rijksmuseum
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Sinte Maarten

Gerianne Helder - Dekker

An Sinte Maarten hew ik hêle mooie herinnerings.
‘t Begon vezelf al voor die toid. Een suikerbiet uit-
holle, nôh dat was nag een heêl werkie. Gelukkig 
hielpe pa of moe me. ‘t Bovenste stukkie, wat ‘r 
ofsneden was, werd ‘t dekseltje. En ok nag een oi-
zerdreidje d’r deur om te dreigen. Nôh, dat deed 
den op ‘t lest wel zeer in je hande.
Later maakte ik een lampion van een doôs. Soms 
leek ‘t op een echt huisie met raampies. Deer plak-
te je den crêpepepier achter.
Ik weet nag dat toen ik in de leste klas zat, we 
‘s middegs allegaar met onze lampion nei ‘t cefé 
ginge, ‘De Roode Leeuw’ in Benningbroek, voor 
een wedstroid. Deer kwamme ze ok van de skoôl 
van Sijbekarspel. D’r was een verhoging maakt van 
tafels weer we overheen loupe moste. De mooiste 
lampion was een spoetnik. Hillegaar van zulver an 
de buitenkant, wel kunstig. En we kregen allegaar 
cola te drinken. Dat was nuw, maar ‘t viel teugen 
want ik vond ‘t hillegaâr niet lekker.
Toen ik jonger was, ging moe met me. Dat was nag 
knap lastig, want m’n vader most melke en soms 
was ie al laat omdat ‘t koemarkt was en wie most 
er den boi oôs boi de deur snoep geve? Deer werd 
den weer een ouwer buurmoisie voor vroegen.
Later ging ik met Adrie en Mary. We mochte pas 
teugen half zes, as ‘t goed donker was. Voor die 
toid hadden we met z’n drieen al besproken boi 
wie we begonne en hoe we lope zouwe: eerst rich-
ting Midwoud of eerst de are kant op.
‘t Lichie werd anstoken en moe had de zak met ’t 
koordje voor ‘t snoep al klaar loid, die kon zo om 
m’n nek. Soms waaide m’n lichie uit en stakke ze 
‘m onderweg boi de deur weer an, dat was wel 
pittig vezelf. Boi ’t begin van de padjes bedochte 
we welk liedje of we zinge zouwe. De mense ware 
altoid bloid en ze bekeke ok je lampion. Den dede 
ze wat in oôze tas of zak en soms nag wat omdat 
we zo mooi zongen hadde. We bedankte ok altoid, 
dat ware we zo leerd.
Ien keer, dat had ik van die vrouw nooit docht, zoi 
ze:`Ben jij d’r niet te groôt voor?` Ik verskoôt en 
kreeg een raar gevoel. Heêl zachies zoi ik dat ik 11 
was. Ik kon d’r toch ok niks an doen dat ik zo groôt 

was. Bai oôs was ‘t de 
gewoônte dat je te 
Sinte Maarten ginge 
zolang je op de leigere 
skoôl zatte. ‘t Are jaar 
wou ik deer oigenlijk 
niet meer heen. Ik 
weet nag percies welk 
huis ’t was.
Maar verder vond ik ‘t 
altoid prachtig zo met 
mekaar. Ik voelde de 
zak zweerder worren, 
‘t koordje striemde al 
meer in m’n nek. Soms 
kwamme we een paar 
are teugen uit de klas. 
Den zoide we teugen 
mekaar weer je een 
lollie kreeg of een dropjojo. Woi dede nooit voor ‘t 
meist, de joôs soms wel. En woi atte d’r onderweg 
ok nooit van.
As we ‘t hêle end had hadde den ging ieder nei 
huis. Den lag ‘r al een ouwe krant omwoid op tafel. 
Ik was heêl benuwd as ik m’n zak omkiepte. En pa 
en moe ware ok heêl nuwskierig.
Nôh, wat een zoôt en zoveul verskillende dinge: grô-
te en kloine pepernôte, bokkeneute, manderoine, 
een appel, spekkies, toffies, hartjes met een woord 
erop, cente en soms een stuiver, ja, die ginge in m’n 
spaarpot. Den nag sukkela beessies, lollies, taaitjes 
en soms spikkelasies met mooie feguurtjes d’r op, 
maar deer werd de hêle handel wel erg krummelig 
van. Verder nag van die lekkere dropjojo’s, kleverige 
zuurtjes, een toverbal, platte snoepies met een brie-
fie d’r omheen weer wat op stond en opzettertjes.
Nôh, wat een mooi gezicht! ‘t Bleef nag effies legge 
op tafel, want ik kreeg eerst een beker poeier. Den 
sorteerde ik de snoepdinge boi de snoepdinge en de 
koekdinge ok boi mekaar. 
Moe had ‘t groene trommeltje al klaarzet, ‘t was te-
met te kloin. 
Wat voelde ik me roik. Dagelang had ik een trom-
meltje voor m’n oigen en ik mocht hillegaar zelf 
wete wanneer ik wat nam. Ik deêlde vezelf ok an 
pa, moe en me broer, maar toch…. ik ging d’r over.

Stan en Lotte Klaver

7



Gabriël Gostiaux 
Monsieur Sans-
Douleur, Dentiste 
et Pédicure, 1868, 
litho

Uit de Westfriese 
spreukenkalender, 
auteur Arie de Boer
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VAN BOUWVAL TOT DROOMHUIS

Cees en Atie Jonker-Mol

Aan de Westerstraat nummer 74 staat ons huis, waar 
we vanaf 1970 wonen. Het was het ouderlijk huis 
van Atie, die er met haar moeder Gra Mol-Annes 
woonde. Het pand werd gehuurd van Klaas Leeuw 
jr., indertijd timmerman te Sijbekarspel. Hij had Gra 
Mol-Annes ooit een aanbod gedaan het huis tegen 
een voordelig bedrag te kopen. Het huis verkeerde in 
zeer slechte staat, dus zij is hier nooit op in gegaan. 
Aan onderhoud was al jarenlang niets gedaan. Soms 
werden planken van een hek, die nog goed leken te 
zijn, gebruikt voor reparatie aan het huis. 
Wij zagen het wel zitten en hebben het huis met 
een klein stukje grond er omheen in 1970 gekocht. 

De moeder van Atie ging toen naar een senioren-
woning naast café de Roode Leeuw in Benningbroek.
Bij de koop kregen we een aantal authentieke, ver-
geelde afschriften van aktes betreffende koop en 
verkoop uit 1900, 1901, 1930.
Verder is er in archieven weinig vastgelegd en vaak 
is ook de vraag of de informatie juist is. Het kadas-
ter geeft aan dat het huis gebouwd is in 1906, terwijl 
er een verkoopakte is van 1900. 
Op 6 december 1900 werd in de herberg van Jasper 
Boon te Benningbroek een openbare veiling en ver-
koping gehouden van een aantal percelen, waaronder 
dat van onze woning met achterliggende boomgaard. 
Perceel 6: Een tuinmanswoning met schuur en erf 
groot 28 are en 50 centiare. 

Perceel 7: Een boomgaard en 
tuin groot 18 are en 10 cen-
tiare. 
De percelen werden aange-
kocht door Klaas Leeuw sr., 
timmerman te Sijbekarspel. 
Klaas Leeuw verkocht huis en 
boomgaard op 17 januari 1901 
door aan Pieter Kuin sr., arbei-
der te Sijbekarspel (de vader 
van de huisschilder Piet Kuin). 
Op 21 maart 1930 verkocht 
Pieter Kuin sr. huis en boom-
gaard aan Klaas Leeuw jr.
Op 22 juni 1942 werd het bur-
gerwoonhuis met 
schuur, erf en tuin 
verpacht aan Johan-
nes Gerardus Mol, de 
vader van Atie, die er 
een fruitkwekerij en 
loonsproeibedrijf had.
Hoewel het huis de 
kenmerken heeft van 
een arbeidershuisje, 
kun je uit hetgeen 
hiervoor is genoemd 
opmaken dat het niet 
als zodanig gebruikt 
is. Tegenwoordig zou-
den we de gebruiker 
een ZZP’er noemen.

Boven: Het huis in 1964. 
Foto familie Jonker-Mol
Onder: Het huis in 2012. 
Foto Lou Klaver

Atie in de fruittuin van 
haar vader (1951). Foto 
familie Jonker-Mol
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De geschiedenis van verbouwingen en uit-
breiding vanaf 1972 
Een advies, dat we niet hebben opgevolgd, was 
het afbreken van het oude huis en een nieuw huis 
bouwen. Toendertijd was dat financieel gezien een 
goed advies; je zou dan een flink bedrag aan subsi-
die krijgen. Het huis is in de loop der jaren zodanig 
gerestaureerd en uitgebreid dat het voor ons een 
droomhuis is geworden.
Zoals al eerder aangegeven was het huis bouwvallig, 
veel oude details waren niet meer aanwezig. 
We zijn begonnen met beperkt herstel en schilde-
ren van de buitenkant. We gingen hiervoor naar de 
dorpsschilder Piet Kuin. We hadden het idee om 
de muren van het huis wit 
te verven en het houtwerk 
paars. De schilder vond dat 
maar niets en stelde voor 
het huis te schilderen in de 
kenmerkende Westfriese 
groene tinten. Dat werd dus 
lichtgroen voor de kozijnen; 
donkergroen voor de ramen 
en deuren; middengroen 
voor de houten topgevels; 
grijs voor de vensterbanken 
en wit voor de stopver-
frandjes.
Achteraf was dit natuurlijk 
een goed advies: we wa-
ren jong en paars was hip ! 
Maar we waren wel blij dat 
we dat niet hebben gedaan! 
Wél werd het huis zelf wit 
geschilderd, omdat er ver-
schillende stenen waren ge-
bruikt, wat nogal opviel. 
Na een verf- en behangrond-
je betrokken we het huis.
De eerste twee jaar was het 
afzien; een buiten–plee, al-
leen een koudwaterkraan en 
geen douche(!)

We sliepen op de zolder; waar het lekker door-
tochtte; ‘s winters vroor soms het beddengoed 
vast aan het voeteneinde ..... Onnodig te zeggen dat 
er snel werd begonnen aan de eerste verbouwing; 

hierbij werd de woonkamer vergroot, daarachter 
kwam een slaapkamer met toegang tot een ruime 
badkamer. Hierdoor werd het vloeroppervlak aan-
merkelijk vergroot. 
Jaren later werd het dak vernieuwd, waarbij de dak-
voet een meter naar achteren werd geplaatst. Dit 
was mogelijk, omdat er bij de eerdere verbouwing 
een dragende tussenmuur was gemetseld.
Het hellingsniveau van het dak werd niet gewijzigd 
en de Oudhollandse dakpannen werden hergebruikt, 
zodat het aanzicht van het huis hetzelfde bleef. Aan 
de achterkant kwam een dakkapel, waardoor er een 
ruime en lichte hobbyruimte ontstond.
Na deze verbeteringen en uitbreidingen is het huis 

van alle gemakken voorzien, 
met behoud van de karakte-
ristieke uitstraling. Leidraad 
voor het uitvoeren van de 
diverse werkzaamheden is 
altijd geweest het behouden 
of herstellen van het karakter 
van het huis. 

Het toeval wilde dat in de 
jaren 70 het Openluchtmu-
seum in Enkhuizen net voor 
het publiek open was. Door 
de bezoeken aan het museum 
konden wij ons goed oriën-
teren op de aanpassing van 
ons eigen huis. Van veel details 
konden we daar precies zien 
hoe het moest.
In dezelfde jaren kregen we 
wat oud bouwmateriaal van 
huizen die gesloopt of ‘ver-
nieuwbouwd’ werden. Voor-
beelden hiervan zijn: een gla-
zen deurtje met facet geslepen 
glas; oude deurkrukjes; onder-
delen van een oude schouw; 
twee tegeltableaus in sepia 
kleur met de afbeelding van 

een vaas. De schoorsteenmantel in de woonkamer 
was in de jaren 60 gemoderniseerd met zachtboard, 
hardboard en plakplastic (!!!). Van de twee ondersteu-
nende dragers van de schoorsteenmantel was er één 
gebruikt als ondersteuning van de dakgoot van een 

Cees trekt de oude 
schuur uit elkaar. Foto 
Atie Jonker-Mol
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oude, gammele schuur. Hiervan hebben we twee re-
plica’s kunnen maken. 
Natuurlijk is het wel zo dat de ‘arbeidershuisjes’ 
zeer sober waren. Met dat gegeven altijd in het ach-
terhoofd hebben we het huis gerenoveerd. Niet te 
mooi! Dus bijvoorbeeld geen parketvloer, maar een 
eenvoudige houten vloer met een kleed erop.
Ineens schiet mij te binnen dat we al weer wat jaren 
geleden bezoek kregen van mensen die hier vroe-
ger gewoond hebben. Zij hadden familieleden uit 
Zuid-Afrika over en wilden graag nog een keer het 

huis bezoeken, waar ze als kind gewoond hadden. 
Dat kun je natuurlijk niet weigeren. De bezoekers 
waren blij verrast het huis nog ‘in de authentieke 
staat aan te treffen’.....; het huis was inmiddels eens 
zo groot en voorzien van een nieuw dak, dat veel 
hoger is. Een mooi voorbeeld van hoe betrouwbaar 
herinneringen kunnen zijn. De zesruits schuiframen 
dateren nog van de bouw van het huis, de rug aan 
rug schoorsteen in kamer en keuken zit nog op de-
zelfde plek, evenals de trap in de keuken. We waren 
zelf ook aangenaam verrast, omdat we kennelijk de 

De schouw in de woonka-
mer. Foto Atie Jonker-Mol

De schouw in de keuken. 
Foto Atie Jonker-Mol

Een deurkruk en een steun 
onder schoorsteenmantel. 
Foto Atie Jonker-Mol

Het keukenrek van Moeder 
Mol hangt al 80 jaar in de 
keuken. Foto Atie Jonker-Mol
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juiste sfeer hebben kunnen bewaren.
In de loop der jaren is er in de Westfriese dorpen 
terecht veel aandacht besteed aan het behoud van 
de stolpboerderijen. Deze stolpboerderijen bepa-
len nog steeds voor een heel groot deel de sfeer 
van de Westerstraat. Dit geldt niet voor de arbei-
dershuisjes, die maar heel beperkt beschermd zijn, 
terwijl de sfeer juist werd bepaald door de afwisse-
ling tussen de boerderijen en de huisjes.
Jammer genoeg zijn er nog maar een paar arbei-
dershuisjes blijven bestaan.

De tuin
Wij hebben het huis gekocht met een erf van on-
geveer 415 m2. We waren allang blij dat de boom-
gaard door Jan Visser werd gekocht, want we hiel-
den toen nog niet van tuinieren! 
Dat is nu nauwelijks meer voor te stellen, de tuin 
is voor ons erg belangrijk en heeft ons ook door 
moeilijke tijden geholpen! 
De tuin heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld 
tot een waar paradijsje, met fotoreportages in di-
verse tuinbladen. 

Al weer 10 jaar geleden kochten we er van Jan Vis-
ser een stukje grond bij, waardoor het oppervlakte 
van de tuin werd verdubbeld. De vruchtbare grond, 
het goede plantmateriaal en de in de loop der jaren 
verzamelde kennis en inzicht zorgden ervoor dat al 
snel een ‘nieuwe’ tuin ontstond, met een heel an-
dere sfeer en kleurenschema dan de tuin rondom 
het huis. Ook konden we eindelijk een kas laten 
plaatsen en een klein groentetuintje aanleggen, met 
veel snoep-fruit, waar Atie dan weer jam van maakt. 
Elk jaar een overdaad aan tomaten zorgt voor een 
wintervoorraad soep. 

Een gelukkige tuinier…. 
Wil je een paar uur gelukkig zijn..
word dan een keer goed dronken!
Wil je een paar jaar gelukkig zijn..
treed dan in het huwelijk.
Wil je een leven lang gelukkig zijn…
neem dan een tuin.
Chinees gezegde

De nieuwe tuin gezien 
vanuit de groentetuin. Foto 
Atie Jonker-Mol
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Annie Vlaar-Oudeman

De aanleiding voor dit stukje geschiedenis was de 
vraag van de Boerderijenstichting Noord-Holland 
Vrienden van de Stolp ‘Waarom staat de naam ’t 
Keerpunt op de boerderij aan de Oosterstraat 21?’.  

Uit gesprekken met en gegevens van de familie Tim-
merman werd het een heel mooi verhaal.
De boerderij is gebouwd in 1740, daarvoor was er 
op deze plaats ook al bebouwing. Dat laatste is dui-
delijk geworden door de vondst van tegeltjes, die 
dateren van voor 1740.
Over de bewoning van voor 1864 is niets bekend. 
In dat jaar is het Jan Goed (1836-1928), ook wel 
bekend als Goet, die gaat trouwen met Trijntje Stam 
(1838-1921). Hij koopt uit de nalatenschap van Ari-
en Winkel (1827-1891) in de café De Roode Leeuw 

te Benningbroek een boerderij met ongeveer zes 
hectare land. Ariën Winkel was landeigenaar in 
Benningbroek.
Hun dochter Niesje Goed (1870-1944) gaat in 
1895 trouwen met Dirk Schaak (1873-1942).
Dirk koopt de boerderij van zijn schoonouders. 
Ook zij krijgen een dochter, Antje Schaak (1897-
1962). Antje gaat in 1919 trouwen met Pieter Tim-
merman (1893-1969) en ook hij neemt het bedrijf 
over van zijn schoonouders. Weer is het dus een 
vrouw die de boerderij inbrengt. Hun zoon Corne-
lis Timmerman (1934) is vernoemd naar zijn groot-
vader, de vader van Pieter Timmerman. De familie 
Timmerman komt van oorsprong uit Oudendijk.
Cornelis (Cor) trouwt in 1958 met Margaretha (Gré) 
Hartog (1934-2010) uit Midwoud. Gré is werkzaam 
op notariskantoor Kerkhoven in Hoorn. Zij gaan 

Boerderij ‘t Keerpunt

De westzijde van boerderij 
B 95 (Oosterstraat 21) 
omstreeks 1900. Foto 
familie Timmerman

De zuidzijde van 
boerderij B95 in 1958, 
als bruidegom Cor 
Timmerman op weg gaat 
naar zijn bruid Gré 
Hartog in Midwoud. Bij 
de deur staan de ouders 
van Cor, Antje Schaak en 
Pieter Timmerman.  Foto 
familie Timmerman

De darsdeuren met de 
naam van de boerderij. 
anno 2019. Foto familie 
Timmerman

Cor Timmerman (rechts) 
met buurjongen Gerard 
Hoogesteger van 
Oosterstraat 24 bij de 
jonge varkentjes (1943). 
Foto familie Timmerman

Hoe komt de boerderij aan de Oosterstraat 21, voorheen B 95, aan de 
bijzondere naam ‘t Keerpunt?
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wonen op de boerderij. Cor koopt de boerderij in 
1960. Het is dan de eerste keer dat het bedrijf in de 
mannelijke lijn overgaat. Het is Gré die dat ontdekt 
bij de voorbereiding van de overdracht. Een keer-
punt in de geschiedenis. Mede op haar initiatief heeft 
de schilder Piet Kuin (1917-2006) uit Sijbekarspel 
de naam ‘t Keerpunt op de darsdeuren geschilderd. 
Dat gebeurt als Gré en Cor bij de notaris J.H.M. 
Noot te Benningbroek zijn voor de overdracht. 
Op het moment dat zij als blije en trotse eigenaren 
thuiskomen, is Piet Kuin net klaar. Een historisch 
moment is vastgelegd, waar vader Pieter Timmer-
man nuchter op reageert met: ‘Moest dat nou’. 

En in die lijn gaat de geschiedenis door. Gré en Cor 
krijgen drie kinderen. Yvonne (1959), Peter (1961-
2012) en Erna (1965). Zoon Peter neemt in 2000 
het bedrijf van zijn vader over. Hij is in 1990 ge-
trouwd met Annelies Broertjes (1966) uit Blokker. 
Zij krijgen drie zonen, Koen (1994), Pieter (1996) 
en Daan (2000). Zoon Koen wil, indien het mogelijk 

is, als volgende en vierde generatie Timmerman wo-
nen en werken op de boerderij ‘t Keerpunt.
De familie Timmerman neemt in de loop van de 
jaren verschillende besluiten die de naam op de 
darsdeuren eer aan doen. 
Cor en Gré doen de kippen en varkens weg, ze bou-
wen een Zuid-Hollandse stal en gaan meer koeien 
melken. Cor kiest voor het Fries Hollandse ras (FH-
koeien). Hij gaat daarnaast in de fokkerij. Hij koopt 
van de bekende rundveefokker Gerrit Stapel uit 
Lambertschaag een jong stierkalf, Pan 55. Die groeit 
uit tot een super goede stier. Cor gebruikt deze 
stier voor zijn beste melkkoeien. Met de mannelijke 
nakomelingen gaat hij naar keuringen. Zij halen vele 
prijzen en predicaten. De stieren krijgen een eigen 
bedrijfsnaam Romano, vernoemd naar een Italiaan, 
die stage liep op het bedrijf. De Romano’s worden 
succesvol ingezet voor de fokkerij in binnen- en bui-
tenland. Cor heeft hart voor de veehouderij en hij zit 
in veel besturen, tot zelfs in Den Haag komt hij op 
voor de belangen van de boeren.
Als Peter in het jaar 2000 het bedrijf van zijn vader 
en moeder overneemt, gaat het bedrijf weer om. Hij 
is de vijfde generatie op de boerderij en de derde 
generatie Timmerman in Benningbroek. Peter heeft 

de studierichting Veeteelt gedaan aan de Hogere 
Landbouwschool in Dronten (1979-1985). Naast 
het bedrijf heeft Peter ook nog bestuursfuncties en 
dan zijn melkkoeien een verbond, onder meer om-
dat zij dagelijks tweemaal gemolken moeten wor-
den. Het melkvee gaat weg. Ze schakelen over op 
bollenteelt met daarnaast een hertenhouderij. 

Het bruidspaar Cor 
Timmerman en Gré 
Hartog voor de ouderlijke 
woning van Gré, 
Midwouderdorpsstraat 19, 
Midwoud. Foto familie 
Timmerman

Cor Timmerman (tweede 
van rechts) met zijn stier 
tijdens de rundveekeuring 
georganiseerd door de 
K.I. (de coöperatieve ver-
eniging voor kunstmatige 
inseminatie bij rundvee) in 
Sijbekarspel (1972). Foto 
Ben Peper
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De slacht en de verwerking van het vlees houden 
zij in eigen hand. Er komt een winkel voor ver-
koop aan huis. Maar nog maar net begonnen met 
deze nieuwe opzet volgt er een grote tegenslag. 
In het jaar 2001 breekt er een grote mond- en 
klauwzeerepidemie uit. Dit is een zeer besmet-
telijk ziektevirus bij evenhoevige dieren. Het ge-
volg voor Peter en Annelies is dat op 25 februari 
2001 alle herten preventief moeten worden ge-
ruimd. De herten zijn namelijk geïmporteerd uit 
Engeland en in dat land wordt als eerste mond-
en-klauwzeer geconstateerd. Overigens wordt er 
op de boerderij in Benningbroek geen besmetting 
gevonden. De familie is hierdoor zeer aangeslagen. 
Maar Peter en Annelies slagen erin de knop om te 
zetten. Na enige tijd bouwen zij toch het bedrijf 
weer op met als nieuw aspect, een biologische 
bedrijfsvoering. Dit gebeurde in overleg met de 
Dienst Landelijke Voorlichting. 

Er komt namelijk steeds 
meer vraag naar biolo-
gisch geteelde bollen. 
De mest van de eigen 
herten gaat op het bol-
lenland. De bollen gaan 
voor 80% naar het bui-
tenland, de rest gaat 
naar tuincentra, bloem-
producenten, postorder- 
en internetbedrijven. 
Een kroon op hun werk 

is het bezoek van Koningin Beatrix aan hun bedrijf 
in 2005.
Helaas overlijdt Peter in 2012 bij een tragisch on-
geval op zijn eigen bedrijf. Peter en Annelies deden 
veel werk samen, maar nu staat Annelies er alleen 
voor. Met een reorganisatie en hulp van haar kinde-
ren lukt het haar het bedrijf voort te zetten. Er zijn 
minder herten en de organisatie van het leveren en 
verpakken van de bollen doet Annelies zelf.
Wanneer Koen als oudste zoon van Peter en Anne-
lies het stokje overneemt als vierde generatie Tim-
merman, zal er weer een keerpunt komen. Want 
naast de teelt van biologische bollen en het houden 
van de herten voor zijn moeder heeft Koen een be-
drijf in Agrarische Dienstverlening. Een eigentijdse 
bedrijfsvoering.
Opa Pieter had in 1960 niet kunnen bedenken dat 
de naam ‘t Keerpunt de juiste keuze was. 

Peter Timmerman bij de 
herten, de hindes. Foto 
familie Timmerman

De bok voor de 
tulpen. Foto familie 
Timmermans

Peter en Annelies in 
Westfries kostuum. Foto 
familie Timmerman

In het tulpenland, v.l.n.r. 
Pieter, Koen, Annelies 
en Daan. Foto familie 
Timmerman
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Onze scholen 

Louis de Boer

Verantwoording
Als bron voor dit artikel werden de notulen van 
het Vroedschap van Benningbroek en die van de 
raadsvergaderingen van de gemeente Sijbekarspel 
gebruikt. Veel kopieën van deze notulen zijn in mijn 
bezit. Tevens werd van Internet gebruikt gemaakt.

De koster die ook schoolmeester was
Tot 1795 is er geen scheiding van kerk en staat, zo-
als we dat nu kennen. Dit betekende dat voor 1795 
bij ons de vroedschap (dorpsbestuur) verplicht was 
de kerkgebouwen te onderhouden en in overleg 
met de Kerkenraad de koster benoemde. Het on-
derwijs regelde men door de koster met deze taak 
te belasten. Dit was in het land vrij gebruikelijk. 
De benoeming van een nieuwe schoolmeester ver-
liep nogal zonderling. 
In de grote steden gold de bepaling, dat voor de be-
noeming van de schoolmeester een examen moest 
worden afgelegd. Op het platteland hield men zich 
daar niet aan. Na een voorselectie van de kandidaten 
werd onderzocht of de kandidaat een goed penkun-
stenaar was, heel luid psalmen kon zingen en moei-
lijke rekenvraagstukken kon oplossen. Bovendien 
moest hij met een attestatie bewijzen, dat hij lidmaat 
van de Gereformeerde Kerk en zuiver in de leer was.

Als in 1723 Aelbert van den 
Bos door de vroedschap van 
Benningbroek tot koster- 
onderwijzer van de kerk 
wordt benoemd, wordt er 
voor hem door het dorps-
bestuur een arbeidscon-
tract opgesteld en noemde 
het destijds een ‘reglement’. 
Deze Aelbert van den Bos 
functioneert later ook als 
notaris. Hij kon immers 
schrijven en ofschoon hij 
geen officiële notaris (No-
taris Publique) was, heeft hij 
toch menig acte opgesteld.

De koster-onderwijzer 
geeft persoonlijk onderwijs.  
De leerling komt met 
zijn lei en griffel naar 
de onderwijzer om 
les te krijgen. Bron: 
geneaknowhow.net

In het contract lezen we het volgende:
• De aanstelling is voor het leven, mits hij 

zich kan verbeteren of zich niet schikt in 
het plaatselijk recht.

• De koster - onderwijzer woont vrij van 
huur.

• Het onderhoud van zijn woning is voor re-
kening van het dorp. 

• Het kerkhof bij zijn huis mag hij om niet ge-
bruiken, mits de bomen worden gesnoeid.

• Het salaris wordt door de overheid be-
taald. Hij ontvangt daarvoor ‘150 gulden 
Caroli zuivergeld’ per jaar. 

• Voor het geven van onderwijs krijgt hij bo-
vendien per kind een beloning. Deze belo-
ning is als volgt opgebouwd: 
- voor ‘´t Lesen en Schrijven’ 1 stuiver per 
maand, 
- voor ‘´t Psalmen leren singen’ 2 stuivers 
per maand. 
- voor ‘´t Cijferen’ 6 stuivers per maand. 
Vermeld wordt dat dit ‘zijnde ´t Salaris als 
van Oudts’.

Als koster wordt van hem verlangd:
• Elke zondag zal hij, voor de preek, 1 à 2 

hoofdstukken uit het Oude- of Nieuwe 
Testament voorlezen en de 10 geboden 
uitspreken. 

• Zondagmiddag moeten de 12 artikelen des 
geloofs worden uitgesproken en hij zal de 
psalmen, die gezongen gaan worden, op 
het bord aankondigen.

• Ook de administratie van huwelijken en 
dopen en van de attestaties wordt hem 
toevertrouwd. 

• Hij moet de dodenregisters bijhouden en 
de impost (begraafrecht) en kerkrecht in-
nen. Voor deze werkzaamheden krijgt hij 
een vergoeding van 4 gulden per jaar.

• Hij houdt de administratie bij van de kerk
• Hij verzorgt het opwinden van de klok en 

moet haar ‘gelijk houden’.
• Hij is de man die de klok luidt op zon- en 

feestdagen.
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• Hij moet wekelijks de kerk aanvegen en ragen 
als dit nodig is. 

• Hij moet het kerkhof wekelijks ‘vrij houden van 
vuiligheden’. 

• Hij verzorgt het ‘afdekken’ van het graf. Daar-
voor ontvangt hij 10 stuivers per graf. 

Voor hem als onderwijzer geldt:
• De schooltijden zijn daags van 8 tot 11 uur en 

van 12.30 tot 16 uur. ´s Zaterdags heeft men 
vrij en de vakantie is 6 weken in de ‘hooitijd’. 
Als de kinderen niet op tijd komen, kan de on-
derwijzer hen straffen.

• Tijdens vakantietijd is de onderwijzer niet vrij. 
Met toestemming van de burgemeester kan 
hiervan worden afgeweken. Houdt de onder-
wijzer zich niet aan dit voorschrift, kan de bur-
gemeester hem straffen.

Een-lokaal scholen
De koster – onderwijzer was een druk baasje. Op 
werkdagen, exclusief de zaterdag, werd hij volledig 
door het onderwijs in beslag genomen. De school 
stond, zowel in Sijbekarspel als in Benningbroek, als 
vanouds bij de kerk. Het waren één-lokaal school-
tjes. Niet vermeld wordt hoeveel leerlingen de 
school in Benningbroek had, maar je kunt het bij 
benadering berekenen.
Jaarlijks werden er destijds in Benningbroek ge-
middeld acht gereformeerde en vier katholieke 
kinderen geboren. Omdat de kindersterfte groot 
was, nemen we aan dat er jaarlijks slechts negen 
kinderen de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Des-
tijds gingen meisjes tot hun 9e jaar naar school en 
jongens tot de leeftijd van 10 jaar. Het was wel ge-
bruikelijk dat jongens naar school gingen, maar dat 
gold niet voor meisjes. Een algemene schoolplicht 
bestond toen niet. Als kinderen thuis moesten hel-
pen, werd het onderwijs onderbroken of beëindigd 
(de schoolplicht voor kinderen van 6 tot12 jaar is 
pas op 1 januari 1901 wettelijk ingevoerd). 
Niet ongebruikelijk was het dat kinderen slechts 
een deel van de lessen volgden. Zo had je kinde-
ren die alleen lezen en schrijven deden. Er werd 
geschreven met een lei en griffel .  Door het gebruik 
van griffel en lei was het mogelijk de lei opnieuw 
te gebruiken. Het geschrevene kon met een natte 

spons weer worden uitgewist en na droging ston-
den lei en griffel opnieuw ter beschikking van de 
leerling. Vandaar dat bij het leren schrijven de grif-
fel goede diensten bewees: fouten en hanenpoten 
waren nauwelijks een probleem, doordat ze geen 
materiaalverlies veroorzaakten. Papier en inkt wa-
ren kostbaar. Maar ook voor andere bewerkingen, 
die geen blijvend resultaat vergden, waren lei en grif-
fel bruikbaar, zoals voor het uitwerken van reken-
sommen. Toen in de loop van de negentiende eeuw 
het potlood en de kroontjespen in zwang kwamen, 
kreeg de griffel langzamerhand een eenvoudig of 
zelfs armoedig imago. Rond 1900 begon het gebruik 
merkbaar af te nemen en leerden kinderen schrijven 
door eerst met potlood te oefenen en bij voldoende 
vaardigheid over te gaan op de pen. Maar tot in de 
jaren 1960 zijn lei en griffel nog wel gebruikt.

Per dag werd er 6,5 uur lesgegeven, Voor een on-
derwijzer een dagtaak. Hij gaf in 
de één-lokaal school les op ver-
schillend niveau aan ongeveer 
25 leerlingen. Naast het lezen, 
schrijven en rekenen moest de 
meester de leerlingen de Bij-
belse Geschiedenis, het Onze 
Vader en de Tien Geboden 
bijbrengen. 
De kinderen zaten aan tafels 
op rechte banken zonder 

In een rumoerige klas 
wordt door de onderwijzer 
lesgegeven en werk 
nagekeken. Een van de 
leerlingen hangt zijn 
schooltas aan de muur.

Lei en griffel
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leuning of op de grond. Er werd door het lokaal ge-
lopen om van de meester persoonlijk les te krijgen 
of zich door hem te laten overhoren. Ook gaven 
oudere leerlingen hulp. Elk kind leerde in zijn eigen 
tempo. Een en ander gebeurde hardop. De orde 
was streng. 
Opvallend is de beloning voor het geven van reken-
onderwijs. Kennelijk was het lezen en schrijven het 
minst belangrijk. Rekenen doe je dagelijks en dat 
moet je kunnen los van het lezen of schrijven zal 
men hebben gedacht. Zo dacht men waarschijnlijk 
ook over het belang van het zingen van Psalmen. Als 
de aandacht aan de verschillende vakken in verhou-
ding staat met de beloning, die de onderwijzer per 
kind ontving, dan werd er slechts 3,5 uur per week 
aan schrijven en lezen besteed. Of je daarbij veel 
leerde mag worden betwijfeld. 

Het inkomen
Als onderwijzer had de koster dus een deel vast- 
en een deel variabel inkomen. Als aan één kind 
gedurende een schooljaar van 30 weken schrijven 
en rekenen wordt gegeven dan moeten de ouders 
10,5 gulden per jaar voor het onderwijs van hun 
kind betalen. Op jaarbasis zal hij, als onderwijzer, bij 
een klasje met 8 kinderen ongeveer 80 gulden aan 
variabel inkomen genieten.

Het totale inkomen van de koster – onderwijzer, 
geen rekening houdende met zijn inkomen als no-
taris, becijferen we op ongeveer 230 gulden (150 
vast inkomen en 80 variabel). Dit is voor die tijd 
een zeer goed inkomen. Een dienstmeid betaalde 
men bijvoorbeeld 50 gulden per jaar en een tim-
merman verdiende gemiddeld 120 gulden.
De koster Aelbert van den Bos kon men destijds 
tot de notabelen van Benningbroek rekenen. Hij 
was kennelijk erg gezien, want ofschoon de stede 
Sijbekarspel een officieel erkende notaris kende, 
ging men voor het laten passeren van akten toch 
vaak naar de koster – schoolmeester.  

Inspecteurs
Als in 1795 door de omwenteling van het landsbe-
stuur de Bataafse republiek ontstaat, gaat de over-
heid zich meer bemoeien met de dorpsbesturen. 
Ook wordt aandacht besteed aan het onderwijs, 
dat landelijk gezien, een grote lappendeken was. Er 

worden inspecteurs op pad gestuurd om in de dor-
pen de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen 
en waar nodig direct maatregelen te treffen. 
Zo kreeg de schoolmeester van Benningbroek,  
J. Marschalk, eind 1795 de inspecteur van het on-
derwijs op bezoek. Deze inspecteur gaf de school-
meester een aantal dagen huisarrest en heeft hem 
later door de gerechtsbode laten afvoeren. Het 
motief wordt aan de burgemeester meegedeeld:  
‘’t onderwijs der jeugt wierd verwaarloost’. Hierop 
riep de Municipale Raad (het dorpsbestuur) de bur-
gers bijeen, waarop men besloot de schoolmeester 
te ontslaan en spoedig een opvolger te zoeken. Er 
werd in de Haarlemse Courant van 10 en 17 januari 
1796 een advertentie gezet.
Wat er daarna met de heer Marschalk gebeurde is 
niet bekend.

Niet meer ‘als van Oudts’
In 1796 werden tijdens de Bataafse Republiek alle 
geloofsgemeenschappen voor de wet gelijkgesteld. 
De bevoorrechte positie van de Nederduitse Ge-
reformeerde Kerk (later Nederlandse Hervormde 
Kerk genoemd) verviel. De scheiding van kerk en 
staat was daarmee nog niet volledig geregeld. 
Op 23 mei 1799 besluit de Municipale Raad (dorps-
raad) van Benningbroek dat het traktement van de 

Een schooltas werd door 
de leerling in de klas 
gebruikt om zijn lei en 
griffel, papier en boeken 
in op te bergen. Later 
wordt de tas vervangen 
door opbergruimte in de 
schoolbank.
Foto rechts L. Admiraal-
Peper
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schoolmeester 135 gulden zal bedragen. Voor het 
voorzingen in de kerk ontvangt de onderwijzer bo-
vendien 15 gulden. Het openbaar onderwijs is dan 
nog niet losgekoppeld van de kerk. 
De Nederlandse onderwijswet van 1806, ook wel 
schoolwet van 1806 genoemd, regelde van 1806 tot 
1857 het lager onderwijs. Daarna werd de wet ver-
vangen door de onderwijswet van 1857, waarbij het 
openbaar en bijzonder onderwijs werd geregeld. 
De belangrijkste zaken die in de wet van 1806 wer-
den vastgelegd zijn de volgende:
• Onderwijzers werden vanaf 1806 verplicht 

klassikaal les te gaan geven.  De oude manier 
van lesgeven werd verboden (het zogenaamde 
hoofdelijk onderwijs, ‘als van Oudts’).

• Vanaf 1806 moesten onderwijzers bevoegd zijn 
om onderwijs te kunnen geven. Daartoe moes-
ten zij examens afleggen.

• Landelijke inspectie hield toezicht of de nieuwe 
schoolregels werden nageleefd.

Ouders werden verplicht schoolgeld te betalen. 
Wel werd er nog steeds wettelijk onderscheid 
gemaakt tussen openbaar onderwijs en bijzonder 
onderwijs. In onze dorpen hebben we alleen het 
openbaar onderwijs gekend.
In de gemeenteraadsvergadering van Sijbekarspel 
wordt een schrijven van de ‘schoolopziener’ van 26 
januari 1817 besproken.
Na ‘gedelibreer’ (overleg) besluit de raad mede op 
advies van de ‘districtschoolopziener’ om het ‘trak-

tement’, de totale loonsom van de twee onderwij-
zers voor het dorp Sijbekarspel te brengen op 300 
gulden. Tevens zal er tenminste 2 uur avondschool 
per week gegeven worden. De schoolmeesters zul-
len voor voldoende verwarming en licht tijdens de 
avondschool moeten zorgen.
De schoolmeester van Benningbroek zal dezelfde 
betaling krijgen als die van Sijbekarspel.
Vastgesteld worden de schooltijden voor de 
schoolmeesters. Voor de middag zijn 3 uur en 3 uur 
in de namiddag les te geven. Verzuimt een onderwij-
zer één dag dan kort men 1 gulden op zijn trakte-
ment. Voor het verzuim van een halve dag worden 
10 stuivers in rekening gebracht.
Het schoolgeld voor kinderen van ouders met een 
gering inkomen wordt op 50 gulden per jaar ge-
steld, die ten laste komen van de gemeente. Niet 
duidelijk is over hoeveel kinderen het gaat.
De totale salariskosten van de drie onderwijzers in 
Sijbekarspel en Benningbroek zijn 450 gulden. 

Nieuwe scholen 
In mei 1827 heeft de gemeente een schrijven ont-
vangen van de provincie Noord-Holland, waarin ge-
steld wordt dat tot herstelling of vernieuwing van 
het schoolgebouw in Sijbekarspel moet worden 
overgegaan. 
De dag dat het werk publiekelijk in Haarlem zou 
moeten worden aanbesteed, werd door de provin-
cie bepaald op 30 mei 1827. Het bestek daartoe 

Het klassikaal onderwijs 
na 1806
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moest naar Haarlem worden gestuurd.
De totale kosten werden op 2400 gulden begroot.
De architect Van den Bosch heeft een tekening ge-
maakt voor twee nieuwe gebouwen, zowel voor 
de school in Sijbekarspel als voor de school in 
Benningbroek.
Onduidelijk is het verslag over de afmetingen van 
de nieuwe scholen. Volgens de tekeningen, die zich 
niet meer in het archief bevinden, zouden beide 
scholen lang 8,5 palm, breed 4,7 palm. hoog 3,2 
palm en de kap 2,5 palm zijn. De school te Sijbe-
karspel bestaat uit een ‘omtimmering’ (de school 
wordt tegen de kerk gebouwd) van het kerkge-
bouw en wordt 10 ellen lang en 3,7 palm breed 
en 4 ellen hoog (de oude maat palm komt over-
een met 10 cm en de el is 68 cm lang). Bij de in 
de notulen van de raad omschreven maten is het 
moeilijk om zich een beeld te vormen van de te 
bouwen scholen. Zowel in Sijbekarspel als in Ben-
ningbroek waren de schooltjes altijd bij of tegen 
de kerk gebouwd.
De gemeenteraad bespreekt de tekeningen en wil 
tot meer eenvoudige oplossingen komen. Men stelt 
bijvoorbeeld dat een ‘omtimmering’ van de kerk 
in Benningbroek een goede oplossing zou zijn. De 
raad is zelfs van mening dat een geheel stenen ge-
bouw nadelig zou zijn voor de gezondheid. Ook 
was men het niet eens met de plaats, die de on-
derwijzer voor de nieuwe school heeft uitgekozen. 
De financiering wil men regelen door het uitgeven 
van obligaties met een rentevoet van 5%. De aflos-
sing zal in 1829 beginnen en 200 gulden per jaar 
bedragen.
Er wordt door de provincie een fonds beschikbaar 
gesteld van 1200 gulden tegen 5%. Verder worden 
een aantal aflossingsvoorwaarden genoemd. Hetzelf-
de geldt voor de verantwoording van de uitgaven. Zo 
ook zijn Burgemeester en Assessoren (wethouders) 
gerechtigd om obligaties uit te schrijven en worden 
de te hanteren regels daarvoor omschreven.
De raad en de kerkvoogden van Sijbekarspel ko-
men later bijeen om over de bouwproblemen 
van de school in Sijbekarspel te praten. Gesteld 
wordt dat de grond niet geschikt is voor de nieuwe 
school. Wel kan de school op het kerkhof worden 
gebouwd.

Gedeputeerde Staten keuren eind december 1827 
goed dat er obligaties tot 1200 gulden worden uit-
gegeven voor de bouw van de nieuwe scholen. 
‘Gedaan op t Huis der Gemeente’ de onderhandse 
toedeling van de obligaties à 200 gulden tegen 5% 
rente aan de volgende gerechtigden:
1. Hervormde gemeente Sijbekarspel, 1 obligatie.

Jacob Hoogland, wethouder, 2 obligaties.
2. Klaas Winkel, de Burgemeester, 3 obligaties.  

In de notulen van de raad wordt verder niets ver-
meld over de uitvoering van de nieuwbouw. Ook 
niet wanneer de nieuwbouw werd opgeleverd. 
Op 7 april 1829 meldt de burgemeester dat de 
nieuwe school te Benningbroek in gebruik is en 
moet worden bepaald wat er met de oude school 
gebeurt. Het gebouw kan geschikt blijven voor on-
derwijsdoeleinden en het onderhoud zou voor re-
kening van de gemeente blijven. 

Wat te doen met de oude school?
Er is door de burgemeester Pieter Winkel op 31 
oktober 1831 een schrijven ontvangen van de heer 
Kuitert, waarin verzocht wordt de oude school te 
Benningbroek te mogen gebruiken voor het stallen 
van rijtuigen. Hij verklaart zich te verplichten het 
gebouw voor eigen kosten te onderhouden, zolang 
hij het voor zijn rijtuigen nodig heeft. Na gebruik zal 
Kuitert het gebouw weer in de staat terugbrengen, 
waarin hij het pand voor gebruik ontving. Er wordt 
door de raad nog bedongen dat de kerkvoogden 
en de school het gebouw mede kunnen gebruiken. 
Tevens zal het onderhoud ‘naar genoegen’ van de 
raad moeten plaatsvinden.
Er wordt niet gesproken over huurkosten. 

Het schoolgeld 
Op 28 augustus 1840 besluit de raad opnieuw dat 
de onderwijskosten, die door de behoeftige ouders 
zouden moeten worden betaald, ten laste komen 
van de gemeente. Daarbij stelt men dat de jongens 
tot het 10e jaar en meisjes tot het 9e jaar naar 
school mogen gaan. Lang blijft deze regeling niet 
van kracht. Door de toenemende armoede kan de 
gemeente de kosten verbonden aan deze regeling 
later niet meer betalen.
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Het zijn de kinderen van de armlastigen die er 
het meest onder lijden. De kinderen kunnen niet 
meer naar school, omdat de ouders nu school-
geld moeten betalen. Er is, afhankelijk van het in-
komen, een verschil in het te betalen schoolgeld. 
Als je echter van de bedeling moet leven was 
destijds een bijdrage van f 0,75 per maand toch 
nog een heel bedrag. 

Een kattebelletje van de onderwijzer
Dat de onderwijzers in de 19e eeuw nog steeds 
aan de leiband van de burgemeester moesten 
lopen is niet veranderd ten opzichte van een 
eeuw ervoor. Voor elke kleinigheid had de onder-
wijzer toestemming nodig van de burgemeester. 
Ik ben in het archief een briefje uit die tijd van de 
schoolmeester tegengekomen, dat dit illustreert. In 
dit schrijven, het is helaas niet gedateerd, vraagt hij 
om 25 inktkokers en meldt hij dat er kokergaten in 
de schoolbanken geboord moeten worden.  

Ontwikkelingen
Voor een zeer goede en zeer uitvoerige beschrijving 
over de ontwikkelingen na 1870 verwijs ik graag naar 
het artikel van Bert Mantel in de Kroniek 2016.
In het kort gaan de ontwikkelingen, volgens Bert 
Mantel, als volgt verder:
De ontwikkelingen in het onderwijs gingen niet 
aan de gemeente Sijbekarspel voorbij. Op 19 maart 
1862 werd in Benningbroek de eerste steen gelegd 
voor een nieuwe school en onderwijzerswoning 
naar een ontwerp van architect Van Wijngaarden 
uit Medemblik. De bestaande school was veel te 
klein geworden en daarom kreeg hoofdonderwijzer 
Mink een nieuwe school. Tien jaar daarvoor was in 
Sijbekarspel het schoolgebouw verbouwd en de 
onderwijzerswoning hersteld.  
Nu er in Benningbroek een nieuwe school stond, 
kon het niet uitblijven of binnen afzienbare tijd 
werd ook in Sijbekarspel gesproken over een nieu-
we school en onderwijzerswoning. Na de bouw 
van de school in Benningbroek (1862), de sloop en 
nieuwbouw van de kerktoren in Sijbekarspel (1861) 
en de bouw van een nieuw raadhuis (1870) klonk 
in de gemeenteraadsvergadering van 17 november 
1870 het eerste geluid om de school in Sijbekarspel 

te gaan verbouwen en vergroten.
Ook de toenmalige hoofdonderwijzer C. Stuurman 
zag wel wat in een vergroting van zijn school en 
maakte voor het gemeentebestuur een schets-
tekening. De beslissing werd om allerlei redenen 
echter uitgesteld. In augustus 1871 ontstonden er 
zelfs problemen. De oude school stond vóór de 
kerk. Voor uitbreiding zou grond moeten worden 
gekocht, maar de Hervormde Kerk was daar maar 
met moeite toe genegen. Uiteindelijk besloot de 
raad om de nieuwe school te bouwen op een stuk 
land van 1425 m2, meer centraal in het dorp Sijbe-
karspel. Daartoe werd op 27 augustus 1872 door 
de gemeenteraad goedgekeurd de grond voor 1860 
gulden te kopen. Eind november besluit de raad de 
gekochte grond te ruilen met grond, de ‘Twisker-
weid’, van de heer Sneeboer. 
De school werd gebouwd op de plaats waar de 
oude school nu nog staat. De school was ontwor-
pen door de stadsarchitect Van Wijngaarden, die 
ook de nieuwe kerktoren had ontworpen. Door bij-

Het briefje dat de 
onderwijzer aan de 
burgemeester schreef.
In de tijd van de 
kroontjespennen hadden 
schoolbanken waaraan 
kinderen op school zaten, 
vaak een ingebouwd 
inktpotje. Vanaf het einde 
van de jaren zestig is 
het gebruik van de 
kroontjespen op scholen 
vervangen door de balpen 
en de vulpen. Bron: 
Westfries Archief 
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komende werkzaamheden werden de uiteindelijke 
kosten 12.100 gulden. De aanvullende financiering 
van 7500 gulden met een aflossing van 300 gulden 
per jaar werd door tussenkomst van notaris Don-
ker geregeld. Aan aannemer Pijl werd het werk op 
26 juli 1873 gegund. Ingeschreven werd voor 9850 
gulden. De raad besluit de oplevering van de school 
en de onderwijzerswoning half november 1873 te 
laten plaatsvinden. Op 5 januari 1874 wordt de in-
gebruikname uitbundig gevierd. In het raadsverslag 
gaat men gedetailleerd in op de versnaperingen bij 
de feestelijke inwijding.

Gymnastieklessen
Bijna 25 jaar later, in 1897, werd door de lande-
lijke overheid bepaald dat gymnastiek in het lespro-
gramma moest worden opgenomen. De scholen 
waren daarop niet ingericht. Er werd daarom om 
vrijstelling van deze verplichting verzocht. 
Er kon alleen bij goed weer, buiten op het school-
plein, gymnastiekles gegeven worden. Om toch het 
gehele jaar door de gymlessen te kunnen geven 
werd voorgesteld om de kolfbaan in het plaatselijke 
café te huren. Dit werd door de gemeenteraad af-
gewezen. Vervolgens werd gedacht om een veranda 
aan de school in Sijbekarspel te bouwen. Ook dit 
project gaat niet door. 
De besluitvaardigheid in de gemeente was niet erg 
groot. Zo heeft men twee jaar lang de schoolopzie-
ner aan het lijntje gehouden om maar geen beerput 
in het rioolstelsel van de school in Sijbekarspel te 
moeten bouwen. 

De schoolplicht van 1901
Als op 1 januari 1901 de schoolplicht voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar wordt ingesteld, wordt er in 
menig gemeente een ‘Commissie tot wering van 
schoolverzuim’ ingesteld. Kinderen werden regel-
matig thuisgehouden om in de huishouding of op 
het land te werken. Verzuim was geoorloofd bij ern-
stige ziekte en zeer slecht weer. 
In de klas werden jongens en meisjes zoveel moge-
lijk apart van elkaar gezet.
Doorleren na de schoolplichttijd was lang niet ge-
bruikelijk en zeker niet voor meisjes. Zij gingen na 
de lagere school bij moeder de huishouding leren 
of gingen als dienstmeisje werken. 

Het gedrag van de kinderen
Het gedrag van kinderen werd door de onderwijzer 
sterk in de gaten gehouden. Niet alleen werd gelet 
of zij gewassen en met schone kleren op school 
verschenen, ook werd beoordeeld of er netjes met 
schriften en boeken werd omgegaan en of de jeugd 
zich ‘netjes en zedelijk’ gedroeg. De onderwijzer 
hield per leerling een en ander bij. Het gehoorzaam 
zijn en eerbied hebben voor de ouders en onder-
wijzers waren belangrijk. Ook werd gelet op lui-
heid, liegen, stelen en vloeken.

Veel te klein
De school in Sijbekarspel was in 1916 veel te klein 
geworden. De school telde 84 leerlingen. Voor de 
onderwijzeres, die een klas met 50 leerlingen had, 
was dit te veel. 
De school had dus een hoofdonderwijzer, ook wel 
bovenmeester genoemd, en een ‘ondermeester’. 
Grote klassen waren overigens niet ongewoon. Zo 
kwam er in die tijd in Wognum pas nadat er 70 leer-
lingen naar school gingen een tweede leerkracht. 
Er moest in Sijbekarspel een derde lokaal worden 
bijgebouwd of er zou een nieuwe school moeten ko-
men, meer centraal gelegen in de gemeente.
In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 1916 
gaven de bewoners van Benningbroek te kennen dat 
men de huidige toestand, waarbij ieder dorp zijn ei-
gen school heeft, wensten te handhaven.
De raad besloot daarop in Sijbekarspel een derde 
lokaal bij de school te bouwen. Ook werd nu het 
veranda-plan weer uit de kast gehaald. De plannen 
worden door de schoolopziener goedgekeurd. Op 
19 oktober 1916 gaat de gemeenteraad akkoord 
met de begroting van 18.000 gulden. De aannemers 
uit Sijbekarspel, Simon Kistemaker en Klaas Leeuw, 
werd het werk gegund. In december 1917 werd de 
aanbouw van de school opgeleverd. Met het derde 
lokaal kon men een tijdje vooruit.

De helft van de leerlingen naar De Weere 
Toen men in 1926 een Rooms Katholieke school 
voor lager onderwijs in De Weere wilde stichten, 
moest de gemeente Sijbekarspel, ingevolge de wet, 
hieraan medewerking verlenen. Op 24 april 1928 
wordt de school in De Weere in gebruik genomen. 
Het gevolg is dat bijna de helft van de leerlingen van 
de school in Sijbekarspel naar De Weere gaat.
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Weer aanpassingen
Er waren in 1930 weer nieuwe regels afgekondigd 
over de inrichting van de scholen. De inspecteur stel-
de dat men tot nieuwbouw of verbouw zou moeten 
overgaan. In de gemeenteraad werden begrotingen 
voor nieuwbouw (40.000 gulden) en verbouwings-
kosten (22.500 gulden) voor beide scholen bespro-
ken. Er werd voor de verbouwingsoptie gekozen.

De crisis jaren
Als in de dertiger jaren de crisis uitbreekt, moet er 
in Nederland op elk terrein worden bezuinigd. Ook 
het onderwijs ontkomt hier niet aan. Er moeten in 
Nederland scholen sluiten. Op 20 juli 1933 ontving 
de gemeente een brief van de minister voor onder-
wijs, waarin voorgesteld werd de school in Sijbe-
karspel te sluiten. De raad verzette zich tegen dit 
voorstel. Het hielp echter niet. Per 1 augustus 1934 
ging de school dicht en kregen de twee onderwij-
zers eervol ontslag. De 48 leerlingen moesten naar 
de school in Benningbroek. De gemeente bleef zich 
tegen de sluiting verzetten. In een gesprek van bur-
gemeester Stapel met de hoofdinspecteur van het 
onderwijs werd hem geadviseerd om een beroep 
te doen op artikel 19 van de onderwijswet. Volgens 
dit artikel kon de gemeente de instandhouding van 
de school vorderen. Gedeputeerde staten gingen 
hiermee akkoord, waarna de minister van onder-
wijs niets anders kon dan toestemming te geven tot 
heropening van de school in Sijbekarspel. Nadat er 
het nodige aan de school was opgeknapt, er werd 
bijvoorbeeld een cv-installatie aangebracht, kon de 
school op 4 oktober 1937 worden heropend.

De tweede wereldoorlog
Het lesgeven werd in 1941 al moeilijk. Er was een 
groot gebrek aan brandstof om in de winter de 
school enigszins op temperatuur te houden. Dat 
werd in de koude winter van 1944-1945 zo ern-
stig dat besloten werd het onderwijs aan school te 
stoppen. Er werd toen overgegaan om bij de leer-
lingen thuis onderwijs te geven. Tegen het eind van 
de oorlog waren de scholen gesloten.
Toen de Wieringermeer door de Duitsers in 1945 
onderwater werd gezet, werden Duitse soldaten in 
de scholen gelegerd. Zij vertrokken op 5 mei 1945. 
Er kon daarna in een bevrijd land weer onderwijs 
worden gegeven.

Een nieuwe school in het centrum
Na de oorlog werd er regelmatig over het nut en 
de noodzaak van een nieuwe school in de gemeen-
teraad gediscussieerd. In 1964 kwam allereerst een 
kleuterschool, de Kwekkelaar, tot stand. De kleu-
terschool, ontworpen door architect R. Baas, werd 
in de Schoolstraat gebouwd, centraal in de gemeen-
te. Zij werd geopend door burgemeester Elmers 
op 1 oktober 1964. 
Omdat het hoofd van de school in Sijbekarspel, de 
heer Van Roon, in 1970 om gezondheidsredenen 
vertrok, besloot de raad 
het onderwijs te concen-
treren in de school van 
Benningbroek. De school 
in Sijbekarspel werd nu 
voorgoed opgeheven. Voor 
leerlingen uit Sijbekarspel 
was het een flinke afstand 
naar de school in Benning-
broek.
De gemeente groeide flink. 
Het bouwen van een nieu-
we school in het centrum van 
de gemeente werd daardoor 
een noodzaak.
In 1974 werd de school in 
Benningbroek gesloten en 
verhuisde men naar Kreek 
14 in Benningbroek, waar 
de nieuwe school was ge-
bouwd: de Kraaienboom.

Kleuterschool De 
Kwekkelaar vlak voor 
oplevering in 1964. 
Foto J. Gorter

OBS De Kraaienboom (1974). 
Foto J. Gorter

Opening in 1974 van de 
OBS De Kraaienboom in 
Benningbroek (De Kreek 14). 
Foto J. Gorter
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Renovatie
Nadat de onderwijswet van 1806 van kracht werd, 
zagen we, mede op initiatief van de inspectie, dat 
de schoolgebouwen en de inrichtingen regelmatig 
werden aangepast of tot nieuwbouw van de scholen 
werd besloten.
Vele eeuwen werd individueel onderwijs gegeven. 
Dat veranderde in 1806 in klassikaal onderwijs. In de 
tweede helft van de 20e eeuw werd er al meer op 
de individuele ontwikkeling van leerlingen gelet. De 
inrichting van het leslokaal werd daarop aangepast.
De ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. 
Nieuwe inzichten stellen regelmatig andere eisen 
aan het schoolgebouw en haar inrichting.

In 2017 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van 
de gemeente Medemblik vastgesteld. Daarbij wordt 
bepaald welke scholen in de gemeente in de peri-
ode 2018 tot 2027 nieuw gebouwd gaan worden of 
een levensduur verlengende renovatie krijgen. De 
gemeenteraad is van mening dat basisscholen van 
groot belang zijn om de leefbaarheid in de dorpen 
in stand te houden. In principe houdt men vast aan 
de eis dat een school voor basisonderwijs minimaal 
89 leerlingen moet hebben. Dit kan in de toekomst 
voor menig dorp problematisch worden.
Prioriteit heeft, volgens de gemeenteraad, de reno-
vatie van de OBS De Kraaienboom in Benningbroek. 
Hierdoor zal de school weer tientallen jaren vooruit 
kunnen. De gemeenteraad van Medemblik reser-
veerde voor deze modernisering €1.395.000,-. 
In de zomer van 2019 is deze renovatie uitgevoerd 
en kon in het nieuwe schooljaar 2019-2020 in ge-
bruik genomen worden.

De openbare lagere school 
in Benningbroek (1972).
Foto B. Peper

Na gereedkomen van de 
Kraaienboom werd de oude 
school in Benningbroek 
verkocht en tot woning 
omgebouwd.

De Kraaienboom anno 
2019. Foto: L. Klaver
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Zo was het, zo is het

Dokter de Vriesstraat 37 en 37a. Het woonhuis 
is gebouwd in 1857.

Van 1924-1966 woonde hier Jasper Vos en fami-
lie.
Hij had een motoren- en fietsenhandel met een 
reparatiewerkplaats.
In 1926, toen zijn broer Piet ook in de zaak 
kwam, werd een garage aangebouwd, mede van-
wege de opkomst van de auto.
Op de foto vlnr: zoon Gerrit, vrouw Marie, op 
de motor Trien (een zus van Jasper), op de tank 
zit Annie (dochter van Jasper en Marie). Naast de 
auto staat Piet, broer van Jasper.

Van 1966 – 2007 
bewoonde Ruud 
op den Kelder en 
familie het huis. De 
garage werd gemo-
derniseerd en later 
uitgebreid met een 
tankstation; eerst 
Fina, later Total.

Na jarenlange leegstand kochten Vincent Ver-
meulen en Roos Koster dit geheel van Arjen 
Slagter en hebben het tankstation deels laten 
slopen. Op deze plaats werd in 2017 hun nieu-
we woning opgeleverd.
 
Een groter contrast in 100 jaar op één 
dorpslocatie is nauwelijks denkbaar.
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Rob Bijpost

Straaljagers
12 juli 1965, tegen de middag, sta ik voor het raam 
en kijk tussen de huizen aan de overkant door rich-
ting Vekenweg en de kerk van De Weere. In die tijd 
waren de huizen van Westerstraat nr. 17 en 19 nog 
niet gebouwd, dus kon van dit ruime uitzicht gebruik 
gemaakt worden als je met de bus naar Hoorn ging. 
Je kon namelijk in de verte op de Vekenweg de bus 
aan zien komen. Dan wist je dat je nog rustig je jas 
kon aantrekken om op tijd bij de bushalte, die voor 
ons huis was, te zijn. Op die manier hoefde je niet in 
de kou of de regen op de bus te wachten.
Toen ik op die 12e juli richting De Weere keek, kwa-
men er plotseling drie straaljagers in formatie in 
beeld vanuit richting Abbekerk. Een prachtig gezicht 
dat veranderde in een drama op het moment dat 
ze boven de kerk van De Weere vlogen. Eén van de 

drie vloog recht door, maar met de an-
dere twee, die elkaar moeten hebben 
geraakt, liep het anders af. 
Het ene vliegtuig, blijkbaar onbestuur-
baar geworden en met waarschijnlijk 
een uitgevallen motor, ‘dwarrelde’ met 
een boog naar beneden. De piloot kon 
zijn schietstoel nog gebruiken en is 
met een parachute naar beneden ge-
komen. Hij was gelukkig slechts licht-
gewond. Zijn toestel is ergens voor de 
Gouwe in het land terecht gekomen.
Het andere vliegtuig ging over in een 
glijvlucht en om een of andere reden 

kon de piloot van dit toestel zijn schietstoel niet vrij-
maken. Het toestel boorde zich zo’n 300 meter voor 
de bebouwing van Hoogwoud in het land. De piloot 
heeft het niet overleefd.

Geen telefoon
Het heeft tot in de jaren zestig geduurd, voordat 
mijn ouders (Gert en Aagt Bijpost-Visser) een tele-
foon lieten aansluiten. Als er een klant met spoed iets 
wilde hebben, werd mijn ome Thijs gebeld, die aan 
de overkant woonde en een slagerij had. Oom Thijs 
kwam de boodschap dan over brengen. Dit soort 
klanten was voor ons, de zonen van Gert en Aagt, 
heel vervelend, want overdag was mijn vader vaak 
niet thuis. Hij werkte namelijk ook nog een paar da-

gen in de week voor de Veefokvereniging Sijbekarspel, 
daarover straks meer. En als mijn vader niet thuis was, 
moesten wij, mijn broer Jan of ik, die spoedbestelling 
wegbrengen. Dat gebeurde vaak juist op het moment 
dat we met de jongens uit de buurt aan het voetbal-
len waren op het Kerkeveld, naast de kerk, achter ons 
huis. De poort daar naar toe werd gebruikt als doel 
en verderop lagen twee hoopjes kleren om het ande-
re doel te markeren. Dan kwam het dus voor dat er 
een telefoontje was gekomen, waarop mijn broer of 
ik soms voor 5 cent zout naar de Molenbuurt moest 
brengen. Daar waren we dan niet blij mee. 
Op het Kerkeveld stonden perenbomen en langs de 
rand grote esdoorns. Dat was een uitgekiende mo-
gelijkheid om te kijken wie er het hoogste in durfde 
te klimmen. Er is gelukkig nooit iemand uitgevallen 
en zo kwamen we ook letterlijk steeds meer op 
eigen benen te staan. Of ouders van nu het hun kin-
deren zullen toestaan om zulke dingen uit te halen 
is mij een groot vraagteken.

Veefokvereniging
De werkzaamheden van mijn vader bij de Veefokver-
eniging bestonden hoofdzakelijk uit het onderzoe-
ken van de melk die de monsternemers, waarvan hij 
zelf er één was, hadden aangeleverd. Het nemen van 
de monsters gebeurde ’s morgens en ‘s middags. Ik 
denk dat elke boer 4x per jaar werd bezocht. De 
boeren begonnen toentertijd om 5 uur, half 6. Niet 
altijd was de boer om deze tijd wakker. Van iedere 
koe werd er ongeveer 10 ml melk in een klein flesje 
afgenomen. Dat onderzoek was om te bepalen hoe-
veel vetten, eiwitten, enz. in de melk aanwezig waren.  
Ook schetste mijn vader regelmatig de pasgeboren 
kalveren. Dat deed hij ter plekke bij de boer op een 
voorgedrukt formulier, waarop een koe was afge-
beeld. De zwarte vlekken van het kalf werden op 
dat formulier nagetekend.

Diaconiehuis
Ik kan me nog herinneren dat er in het Diaconiehuis, 
dat ongeveer 15 meter ten noorden van de pasto-
rie stond, een vrouw woonde die aan bloedarmoede 
leed en plekken op haar benen had, die dokter De 
Vries niet goed wist te behandelen. Niet alleen bij die 
mevrouw, maar ook binnen het huis was er sprake 
van armoede. Ook was het in het huis niet zo netjes 
als bij mijn moeder thuis, maar dat was in mijn ogen 

Jeugdherinneringen deel 2

Trouwfoto van Gert Bijpost 
en Aagje Visser (1942)
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schier onmogelijk te verbeteren. Deze herinnering 
schetst mede een beeld over de armenzorg van de 
vijftiger jaren. Deels was die in handen van de kerk en 
ook hier moest alles zo goedkoop mogelijk.

De Openbare lagere school
In de tijd dat ik de lagere school in Sijbekarspel 
van 1951/1952 t/m 1956/1957 bezocht, waren 
er drie lokalen. Eén voor de klassen 1, 2 en 3, de 
tweede was voor de klassen 4, 5 en 6 en de derde 
was het gymlokaal, maar dat werd nooit gebruikt.  
In de eerste drie klassen hadden we les van juf-
frouw Bakker, een ongetrouwde dame die op kamers 
woonde in de pastorie bij de familie Bakker. Ze kwam 
oorspronkelijk van Ameland en ging na haar werk-
zame leven in Sijbekarspel weer terug naar haar ge-
boortegrond (zie ook het artikel over Juf Bakker in 
de Kroniek 2016). 
Deze dame was heel aardig, echter je moest wel 
doen wat ze zei, want ze liep regelmatig door de klas 
met een liniaal van 1 meter lang. Als ze vond dat het 
nodig was, werd die wel degelijk gebruikt. 
In het andere lokaal werd lesgegeven door meester 
Slooten. Hij woonde in het huis dat voor de oude 
school staat. Het kwam weleens voor dat er een kind 
tijdens de lesuren van school wegliep. Meester Sloo-
ten ging er dan op de fiets achteraan, waarop wij al-
lemaal naar de straat liepen om te kijken wat er zou 
gaan gebeuren. De ene keer kwam hij terug met de 
betreffende leerling en een andere keer alleen. Wij 
zaten dan al lang weer in de klas en gingen door alsof 
er niets gebeurd was. 
Zelf ben ik er twee keer tussenuit geknepen. Waarom 
weet ik niet meer, maar ik was toen blijkbaar al een ei-
genwijs knaapje. De eerste keer ben ik regelrecht naar 
huis gegaan en heb mijn moeder verteld dat ik weg-
gelopen was. Ze nam het zeer laconiek op. Niet lang 
daarna kwam meester de winkel binnen en vertelde 
mijn moeder dat ik weggelopen was. Hij was stomver-
baasd toen mijn moeder zei dat ze het al wist. Wat ze 
besproken hebben, zal ik nooit meer te weten komen.  
De tweede keer kwam ik niet verder dan het toen-
malige café. Op dat moment haalde meester, op de 
fiets, mij in en begon op mij in te praten. Toen was ik 
zo gewillig om bij hem achterop te stappen en ver-
volgde ik de lessen om me voor te bereiden op de 
werkelijke wereld, die achteraf toch wat moeilijker 
was dan ik verwacht had. 

Achter de school was een stukje land, waar twee 
doelen waren geplaatst. Daar voetbalden we ei-
genlijk altijd als we maar even vrij waren. Aan twee 
kanten was er een sloot en we verloren veel tijd 
om de verdwaalde bal er weer uit te krijgen. Lijnen 
waren er niet en de muur van de school gebruik-
ten we om de bal onverwachte effecten te geven.  
Vooraf werd er gekozen bij welke partij je moest 
spelen. Dat gebeurde door mij en beurtelings door 
Piet Posch of Wim Kool. Zij speelden altijd met 
elkaar. We stonden dan op een afstand van ca. 2 
meter van elkaar en zetten om de beurt de ene 
voet voor de andere en wie het gat dichtte mocht 
beginnen met kiezen. Als kind dacht je er niet bij na 
hoe zoiets was voor degene die meestal als laatste 
werd gekozen. Ik heb deze persoon tijdens een van 
de bijeenkomsten van de Historische Vereniging 
eens gevraagd hoe hij dat ervaren had. Hij vertelde 
dat hij dat echt niet zo erg had gevonden, omdat hij 
zelf wist dat hij geen deukje in een pakje boter kon 
trappen. Aan sport heeft hij ook nooit gedaan, maar 
dat heeft hem er niet van weerhouden om huisarts 
te worden.

Schetsformulier 
voor kalveren
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Annie Vlaar-Oudeman

De 14e Dauwtrapwandeling op 8 juni 2019 was er 
een om niet snel te vergeten. De route was verkend 
met zonnig en droog weer, maar die morgen om 5 
uur waren de berichten ronduit slecht. Toch komen 
40 trouwe dauwtrappers naar het bedrijf van Wendy 
en Kees Vlaar-Wagenaar, Oosterstraat 15a. Bob en 
Jantien Dekker, van voorheen café de Roode Leeuw, 
verzorgen de catering op locatie en ontvangen ons 
met koffie, thee en een heerlijke plak cake, volgens 
het recept van Jantien. Dit geeft ons een stevig on-
dergrondje voor een stoere wandeltocht. 
Inmiddels klettert de regen op het dak van de schuur. 
Daarom geeft Kees Vlaar ons eerst een rondleiding 

in zijn bedrijf. Voor het bedrijf worden 
36 ha tulpenbollen geteeld, verspreid 
over de regio. Dat brengt ontzettend 
veel werk met zich mee: planten in 
de herfst, ziekten zoeken, beregenen, 
koppen, rooien, drogen en pellen. 
Daarna sorteren en leveren voor de 
handel. Sinds een paar jaar worden 
er ook tulpen voorgetrokken om in 
bloembakken verkocht te worden. 
Al dat werk doet Kees samen met 
zijn vrouw Wendy, broer Maarten en 
zoon Jeroen. Wanneer nodig helpen 
er nog andere familieleden en sei-
zoenarbeiders.

Dan ziet een wandelaar met buienradar op zijn tele-
foon dat het nu een goed moment is om te vertrek-
ken. Het eerste stuk gaat over de spoorlijn richting 
de Broerdijk. Een stevige stap met de wind in de rug. 
De Stoomtram Hoorn-Medemblik is geopend in 
1887. Het traject is 20 km lang en heeft 9 stations. 
Halverwege de jaren 30 worden er geen passagiers, 
maar alleen nog goederen vervoerd. Echter in de 
oorlogsjaren van 1940-1945 mochten er wel weer 
mensen mee met de tram.
Een mede-wandelaar vertelt dat zijn ouders in de 
oorlogsjaren in Opperdoes zijn getrouwd. Geen fo-
to’s, want hoe kwam je in Hoorn bij de fotograaf. Zij 
hoorden dat bij uitzondering passagiers mee moch-
ten met de goederentram. Dus een paar dagen na 
de trouwdag gingen ze alsnog naar Hoorn voor de 
officiële trouwfoto. 

Na de laatste rit met de goederenwagons werd de 
Stichting Museumstoomtram Hoorn-Medemblik op-
gericht en op 23 mei 1968 was de eerste rit van de 
huidige Museumstoomtram.
Bij de Broerdijk aangekomen even schuilen voor 
regen en wind bij de schuur van de familie Karsten 
(Paeon BV). 
De Broerdijk (Broederdijk) is al sinds mensenheu-
genis een waterkering, aangelegd om het laag gele-
gen achterland te beschermen. En zo is er een ver-
haal dat de dijk werd opgeworpen door broeders, 
opdat de burgers uit de omgeving op droge voeten 
ter kerke konden gaan naar een klooster dat ten 
zuidoosten van de Broerdijk heeft gestaan. Restan-
ten hiervan werden met werkzaamheden tijdens de 
ruilverkaveling opgegraven, maar om de voortgang 
van de ruilverkaveling niet te belemmeren, werd er 
geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Wanneer we nu naar de vroege geschiedenis kij-
ken (achtste eeuw), toen was het noordelijke stuk 
Nederland een gedeelte van het grotere Friesland, 
geregeerd door Koning Radboud. In die tijd kwam 
Bonifatius in opdracht van de Bisschop van Utrecht 
naar Friesland om de heidense Friezen te bekeren 
tot het Christendom. Overal op zijn tocht vormden 
zich kleine groepen kloosterlingen, die kloosters en 
kleine kerkjes bouwden. De missie van Bonifatius 
eindigde in Dokkum in het jaar 754. Daar werd hij 
door edelen vermoord. 
Eind 8ste eeuw kwamen de Noormannen. Zij wa-
ren op rooftocht om hun gebied uit te breiden en 
gingen bij Aartswoud aan wal.  Zonder tegenstand 
kwamen ze bij de Broerdijk en sloegen daar de boel 
kort en klein.
Wetenschappelijk is dit niet vastgelegd, maar dat 
daar iets van een klooster heeft gestaan, wisten de 
boeren in onze dorpen al lang. Zij gingen al jaren-
lang naar die plek om puin te halen, ter versteviging 
van hun landdammen!
We vervolgen onze tocht over een grasstrook langs 
een sloot richting Benningbroek. Daarna is de route 
door bouwland met bloemkool. Bagger en diepe 
tractorsporen met water maken het lopen moeilijk.
Dat had Annie tijdens het voorbereiden voorzien en 
om dat modderige stuk te overbruggen had zij een 
tractor met grote wagen geregeld, bestuurd door 
kleinzoon Klaas Burrei, met assistentie van zijn neef-
je Jesper Vlaar. Ruggelings op hooibalen gezeten gaan 

Dauwtrappen 2019 in regen, wind en modder

Annie Vlaar-Oudeman 
heeft de leiding van de 
wandeling. Foto Liesbeth 
Verhart
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Met slippende banden 
werden de wandelaars, 
gezeten op een platte 
kar, over het modderige 
stuk land gereden. Foto 
Liesbeth Verhart

we met slippende wielen richting Oosterstraat. We 
rijden langs grote, lange percelen, die voor de ruilver-
kaveling allemaal kleine akkertjes waren. Sommigen 
daarvan hadden sprekende namen zoals ‘Kaaskop’ of 
‘Poepestuk’. De naam ‘Poepestuk’ dankt dat land aan 
het feit dat daar een ‘veldersboetje’ heeft gestaan. Een 
boetje van wat houten palen en wat riet dat meestal 
op de kop van de akker aan de slootkant stond. Daar 
kon je dan schuilen bij slecht weer of wat eten onder 
de middag. In dit boetje bleven zelfs seizoenarbeiders 
slapen. Zij kwamen uit de arme zandgebieden van de 
grensstreek bij Drenthe en Duitsland naar hier om 
oogstwerk te doen. In de volksmond kregen zij de 
naam ‘Poepen’ en ‘Hannekemaaiers’.
Veel akkertjes moesten eertijds overpad verlenen 
aan een stuk land van iemand anders. Dat gaf wel-
eens wrijving, vooral in de natte tijd.
Bij de Oosterstraat aangekomen, gaan we weer zelf 
lopen. 

Aan de Oosterstraat staan 45 stolpen, waarvan er 
nog slechts twee als bedrijf met dieren in gebruik 
zijn. De overige hebben een andere bestemming. 
Als we weer bij de schuur van Wendy en Kees zijn 
gearriveerd, smaken de broodjes en koffie/thee 
heerlijk. Dan komt Jantien ook nog met het broodje 
kroket, al 14 jaar een traditie. Een bedankje aan alle 
wandelaars en medewerkers aan deze ongewone 
dauwtrapwandeling.
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Derk Mekkering

In vorige kronieken (van 2017 en 2018) heb ik het 
een en ander beschreven over de globale indeling 
van het huis S20, later Westerstraat 6, en meer spe-
cifiek over het halletje, de twee grote kamers en 
de keukenruimte. Hierna volgt ter afsluiting de be-
schrijving van de overige ruimten. Al dan niet aan-
gevuld met wat andere relevante informatie of een 
jeugdherinnering van mij.
Zie voor de gehele plattegrond van het huis het 
voornoemde deel 2.

De bijkeuken
De bijkeuken lag achter de keukenruimte en be-
sloeg iets minder dan de helft van het lage achter-
ste deel van het huis. Hierboven was geen zolder 
en het dak liep enigszins schuin naar achteren af. De 
vloer van de bijkeuken was van beton. 
Een warmwatervoorziening was er niet. Er was ook 
geen verwarming in de bijkeuken. 
Rechts naast de achterdeur zat op ongeveer een 
meter hoogte de enige (koud water) kraan in het 
huis. Omdat die kraan tegen de (enkel steens) zij-
muur was bevestigd, was hij bij een beetje vorst al 
snel bevroren. Dat betekende dat de kraan op die 
vorstdagen iedere avond moest worden afgetapt 
om de watertoevoer niet in gevaar te brengen. 

Onder de kraan zat in de vloer een kleine verdie-
ping met als afvoer een gat door de buitenmuur die 
uitmondde in een buitenputje. Van daaruit liep er 
een dikke ondergrondse buis naar de sloot tussen 
het huis en de naastgelegen boerderij van Stapel. 
De dikke buis werd in combinatie met het buiten-
putje en het gat in buitenmuur zo af en toe door 
ratten als een ‘welkom binnen’ gezien, maar daar 
had mijn vader een prima werkende val voor ont-
worpen, hetgeen voor menige rat een definitief 
einde betekende van zijn of haar insluipcarrière. 
Die ‘rattenmoordenaar’ leek op een muizenval, 
maar in plaats van een klem had bij een scharnie-
rende balk van ca. 7 cm breed die verzwaard werd 
met een dikke steen en geblokkeerd werd door 
een scharnierend dun plankje. Met behulp van een 
stukje kaas werd de rat de val ingelokt. De val werd 
in de kast geplaatst die naast de schuurdeur stond 
en de kastdeur werd op een kier gezet. Als de rat 
op het scharnierende plankje trapte, viel de ver-
zwaarde bovenbalk met een klap naar beneden en 
zat de rat klem. Meestal overleefde de rat de klap 
niet, maar het is ook weleens gebeurd dat hij maar 
gedeeltelijk klem zat. Dat was dan heel duidelijk te 
horen en dan moest mijn vader persoonlijk het fi-
nale (dood)vonnis voltrekken.Naast de kraan, in de 
hoek van de zijmuur en de achtermuur, zat het bin-
nendeel van de regenput. Buiten, aan de andere kant 

Herinneringen aan mijn geboortehuis S20. Deel 3.

Samen met mijn ouders 
op de foto op het 
achtererf achter S20 
(nazomer 1954). 
Foto familie Mekkering.
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van de achtermuur, zat het buitendeel van de regen-
put. In mijn jeugdjaren werd die waterput echter niet 
meer als zodanig gebruikt. Misschien nog wel tijdens 
de oorlogsjaren, maar zeker weet ik dat niet.

De was
In die bijkeuken werd onder meer de was gedaan. 
Er stond een wasmachine met een houten kuip met 
een losse elektromotor eronder. Blijkbaar zat er be-
halve de waterkraan ook nog een wandcontactdoos 
in de bijkeuken. De aandrijving van het beweegbare 
deel in het midden van de houten trommel was met 
een leren riem verbonden met de as van de motor. 
Het was een zogenaamde langzaamwasser met een 
centraal geplaatst schoepenrad in de kuip die lang-
zaam heen en terug draaide. Bovenop de kuip was 
een Acme handwringer gemonteerd.
In de latere jaren werd deze machine vervangen 
door een moderner exemplaar. Een zogenaamde 
snelwasser. De handwringer bleef echter nog steeds 
dienstdoen, want al was de centrifuge al uitgevonden 
en in brede kring in gebruik in Amerika, hier in Ne-
derland was het ‘voordrogen’ meestal nog handwerk. 
In de eerste jaren van de lagere school vond ik het 
(soms) wel leuk om mijn moeder daarmee te helpen.
Het kan zijn dat er in de laatste jaren dat we er 
woonden al een centrifuge in gebruik is genomen. 
Zeker weet ik dat niet meer.

De schuurruimte
De schuurruimte lag achter de bedsteden van de 
grote kamer en had, net als de bijkeuken, een ver-
laagd, licht schuin aflopend dak. Het was, wat je nu 
zou noemen, een multifunctionele ruimte. Alleen 
was die term in die tijd nog niet gebruikelijk. 
Links achterin de schuurruimte was een kolenhok 
gemaakt voor de opslag van de diverse steenkolen 
die in de kachel werden verstookt, zoals antraciet, 
eierkolen en briketten. Beide laatstgenoemde soor-
ten waren een relatief goedkope brandstof. 
Ik weet nu dat een nadeel van die briketten en ei-
erkolen was dat ze veel ‘vetter’ waren en daarom 
veel meer rookten dan antraciet. De schoorsteen 
behoorde dan ook vaker geveegd te worden, of 
dat inderdaad gebeurde kan ik mij niet herinneren. 
Een grote schoorsteenbrand hebben we bij mijn 
weten nooit gehad in al die jaren. Mogelijk wel een 

paar, al dan niet opgemerkte, kleine brandjes.
In de schuurruimte was tevens een plek ingeruimd 
voor de fietsen en de bromfiets (later de Jawa-mo-
tor) van mijn broer. Het tuingereedschap van mijn 
vader vond er eveneens een plekje. Tussen het pan-
nendak en de panlatten lag een laagje riet. Daartus-
sen konden veel kleine zaken gestoken worden. 
Naast die veelheid aan functies was de schuur-
ruimte in de zomermaanden wekelijks op de 
zaterdag(middag) in gebruik als ‘badkamer’. Hier-
over meer verderop in dit deel onder het kopje, 
‘De wekelijkse hygiëne’.

De verwarming in het huis
In de woonkamer stond eerst een allesbrander. Die 
werd aangemaakt met een krant en kleine hout-
blokjes, waarna er verder met de hiervoor ge-
noemde brandstoffen werd gestookt. Soms werd 
er nog wel met grotere blokken gedroogd hout van 
oude bomen gestookt. In mijn herinnering werd er 
ook af en toe met turf gestookt. Tijdens de laat-
ste oorlogsjaren zal er voornamelijk met hout ge-
stookt zijn, want in die tijden waren kolen schaars 
en als ze al te koop waren, heel duur.
In het begin van de jaren vijftig hebben mijn ouders 
een oliegestookte kachel aangeschaft. Dat bood 
wel de nodige voordelen. Geen gesjouw meer met 
de smerige en stoffige kolen en ook het aansteken 
was eenvoudiger. Kraantje open, lucifertje erbij en 
de kachel brandde. 
In de keuken, bij de wand achter de kachel, was een 
klein voorraadtankje van ongeveer 10 liter gemon-
teerd. De olie vloeide vanaf dat tankje door een ko-
peren leidinkje naar de carburateur van de kachel. Via 
een kraantje op die carburateur kon de olietoevoer 
naar de kachel geregeld worden en daarmee de tem-
peratuur. Het voorraadtankje moest wel regelmatig 
worden bijgevuld uit een grote olietank die achter het 
huis stond opgesteld. Maar dat vullen van dat kleine 
olietankje was eenvoudiger en veel schoner werk dan 
het regelmatig bijvullen van een kolenkachel. Zodra je 
een ‘tikkend geluid’ van de kachel hoorde (hij koelde 
dan af) wist je dat de olie op was en dan moest dat 
tankje in de keuken weer worden bijgevuld.
De voorraad van die grote buitentank werd bijge-
houden door de ‘plaatselijke’ olie- en kolenhandelaar, 
tevens vrachtrijder Johan Scheer uit Benningbroek.
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De zolder
De zolder was een open ruimte boven het halletje, 
de woonkamer, de slaapkamer, de bedsteden en de 
keuken en werd ‘behalve voor wat opslag’ groten-
deels gebruikt als gemeenschappelijke slaapkamer 
voor de kinderen. Er was geen afscheiding tussen 
de bedden. Zoals onder het kopje ‘de keukenruim-
te’ in deel 2 al is beschreven, kon je via een ladder 
in de keuken de zolder bereiken. Toen ik wat ouder 
werd stond ook mijn bed op die tochtige zolder. 
Mijn plekje was aan de achterkant van de zolder 
naast de trap, min of meer boven de bedsteden. Als 
het ’s winters vroor dan vroor het daar op die zol-
der bijna even hard.
Ik ging dan met een hete metalen kruik (met een 
oude sok eromheen) naar bed en kroop, al bibbe-
rend, onder drie of misschien wel onder vier dekens. 
Als het sneeuwde, waaide die sneeuw door de open 
hoeken van het dak de zolder op. Ook bij de op de 
oostkant gelegen dakkapel aan de voorkant lag dan 
vaak sneeuw op de zoldervloer. Als ik dan ’s mor-
gens wakker werd, waren de dekens wit bevroren 
door de waterdamp die ik ’s nachts had uitgeademd. 
En de ijsbloemen stonden op de ramen van de dak-
kapel. Net als op de ramen van de kamers beneden, 
want de kachel bleef ’s nacht niet branden. Welke 
tegenwoordige jongere zal weten hoe ijsbloemen 
op bevroren ramen er uitzien?
Een warmwatervoorziening was er uiteraard niet. ’s 
Morgens kon ik mij beneden in de ijskoude bijkeu-
ken wassen met het nog lauwe water uit de kruik.
In de (eerste) tijd dat ik op zolder sliep, was ik er 
niet altijd helemaal gerust op dat het een veilige 
slaapplek was. Vooral in de wintermaanden, als het 
al donker was als ik naar bed moest, vond ik het 
toch wel griezelig om alleen op die grote donkere 
zolder te liggen. Mijn broer en zussen sliepen ook 
op die zolder, maar zij waren veel ouder dan ik en 
gingen dus later naar bed. 
Soms hoorde ik de (veld)muizen rondscharrelen 
die door de gaten in de hoeken van de zolder naar 
binnen waren gekropen om de vrieskou buiten te 
ontvluchten en de diverse geplaatste muizenvallen 
hadden weten te ontwijken. Gelukkig waren die 
muizen banger voor mij dan ik voor de muizen, dus 
daar had ik verder geen last van.
Daarnaast waren er soms, vooral als het stormde, 
andere krakende geluiden op zolder te horen waar 
ik het weleens benauwd van kreeg. Hoorde ik daar 

niet iemand rammelen aan de deuren van de dakka-
pel aan de voorkant? Ik herinner mij tenminste dat 
ik een keer bij het naar bed gaan het scharnierende 
luik niet omhoog kreeg. Ik klom in paniek de ladder 
af en rende naar de huiskamer met de kreet: ‘Er zit 
iemand op het luik!’. Mijn vader was kennelijk wat 
minder bang uitgevallen en liep met mij mee terug 
naar de keuken. Hij kreeg het luik maar met moeite 
omhoog. Er zat echter geen ‘enge man’ of inbreker 
op. Het bleek dat het zware ijzeren contragewicht 
losgeschoten was………..
Of ik daarna voor alle zekerheid nog even onder 
mijn bed heb gekeken weet ik niet meer. Maar veel 
meer dan de po (ook wel pispot genoemd) zal er 
niet te zien zijn geweest.
Een beetje ondeugend was ik ook weleens. De 
planken van de zoldervloer vormden tevens het 
plafond van de kamers. Als er bezoek kwam, terwijl 
ik nog wakker was, sloop ik dan heel voorzichtig 
naar een paar grote kieren tussen de planken boven 
de woonkamer. Je zag weliswaar niet zo heel veel 
en wat er werd gezegd was soms maar half te ver-
staan, maar heel spannend was het altijd wel!

De wc
Er was naar de huidige normen geen ‘echte’ wc 
in het huis. De benaming ‘plee’ of het wat minder 
net klinkende ‘kakdoos’ was dan ook een betere 
benaming. Die ‘wc’ zat tegen de rechterzijmuur in 
de schuurruimte naast de steenkolenopslag en be-
stond uit een zitplank op ongeveer 50 cm hoogte 
met in het midden een rond gat erin en aan de 
voorkant een dicht schot. Er stond een emmer 
onder het gat in de zitplank die door mijn vader, 
indien nodig, geleegd werd. Om de stank tegen 
te gaan werd het gat na gebruik afgesloten met 
een houten deksel met in het midden een ronde 
houten knop. Overdag mocht er geen gebruik van 
worden gemaakt. Dan moest het ‘huisje’ boven de 
sloot worden gebruikt.
Buiten stond namelijk boven de sloot tussen het erf 
aan de linkerkant van het huis en het erf van de boer-
derij van Stapel een houten wc-huisje van hooguit 
een vierkante meter op palen, ongeveer 1½ meter 
boven het water van de sloot. Gelukkig hoog genoeg 
om geen last te hebben van opspattend water. Vanaf 
de wal was er een loopplankje naar het huisje. Op 
een halve meter boven de vloer van het huisje zat 
evenals bij de binnen wc een dwarsplank met een 
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rond gat erin met eronder aan de voorkant een 
dicht schot.
Als wc-papier werd zowel voor de binnen- als de 
buiten-wc krantenpapier gebruikt. De oude kran-
ten werden in kleine rechthoekjes geknipt waarna 
ze aan een touwtje werden geregen en aan een spij-
ker opgehangen in het huisje. 
Dat het al met al geen fris water was in die sloot 
mag duidelijk wezen. Hoe het er onder het huisje 
uitzag als in winter gedurende enige weken een 
dikke laag ijs op de sloot lag, laat ik graag aan de 
fantasie van de lezer over.
Het behoeft geen betoog dat het, behalve in de 
zomermaanden, een frisse aangelegenheid was om 
van die buiten-wc gebruik te maken. Voor de nacht 
was de po het aangewezen apparaat voor de ‘kleine’ 
boodschap’.
In de winter kon je op de ’s nachts op de zolder 
gevulde po ’s morgens een ‘rondje schaatsen’.
Overigens kwamen in die tijd soortgelijke buiten-
wc’s, al dan niet boven een sloot, veel voor op het 
platteland. Bij boerderijen kwam de afvoer door-
gaans uit in de gierkelder. Een gierkelder was een 
ondergrondse betonnen ruimte waarin de urine 
van de in de winter op stal staande koeien werd 
opgevangen en bewaard. In het voorjaar, maar ook 
later in het jaar, werd die urine, gier genoemd, op-
gepompt en met een speciaal daarvoor ingerichte 
gierwagen ter bemesting over het grasland uitge-
strooid.
Helaas is er nooit een foto gemaakt van het wc-
huisje, wat overigens begrijpelijk is. Er is echter zelfs 
geen foto waar het huisje deels op te zien is. Ook 
niet op de foto waarop ik mijn nieuwe fiets van 
het toen bekende merk ‘Locomotief’ show, die ik 
in 1954 van mijn ouders had gekregen, omdat ik in 
Hoorn de ULO ging volgen. Het wc-huisje was toen 
namelijk al niet meer aanwezig. Het huisje heeft 
links van de drie dikke bomen gestaan die achter 
mijn rug te zien zijn.
Op de foto is tevens een groot deel van het schui-
ne lage dak boven de bijkeuken zichtbaar. Verder is 
rechtsboven de kuilgrassilo van boer Stapel te zien 
die qua stank, zonder overdrijving, een meer dan 
waardige opvolger genoemd kon worden van het 
verdwenen wc-huisje.

Tot welk jaar die buiten-wc in gebruik is geweest, is 
achteraf moeilijk te bepalen. Maar vermoedelijk was 

hij nog wel tot het in begin 
van de jaren ‘50 in gebruik. 
In die tijd werd de hiervoor beschreven binnen-wc 
naast het kolenhok ‘gemoderniseerd’, zij het in zeer 
bescheiden mate. De reden was vermoedelijk dat 
een (buiten)-wc met een directe verbinding met het 
oppervlaktewater inmiddels wettelijk verboden was. 
Eigenlijk was ook deze nieuwe toiletvorm nog 
steeds niet de naam wc (watercloset) waardig, 
want er was geen spoelreservoir aanwezig. Daar-
voor had er een waterleiding vanaf de kraan bij de 
buitendeur naar de wc moeten worden aangelegd. 
En dat vond boer Stapel ‘niet nodig’. Dat vond hij 
‘veuls te duur’, zo is mij eens verteld.
Natuurlijk was het ook zonde om zoveel (boeren)
geld voor een arbeiders-wc uit te geven. En met een 
emmertje water kon je toch ook doorspoelen! 
Voor het doorspoelen van de ‘grote boodschap’ 
stond dan ook altijd (meestal) een volle emmer wa-
ter gereed. De ‘kleine boodschap’ liep zo wel weg. 
Degene die de emmer leeggooide werd geacht hem 
weer bij te vullen met water uit de kraan naast de 
achterdeur. 
In plaats van een gewone zinken emmer zat nu on-
der de zitplank een grote vaste metalen trechter met 
een daaraan gekoppelde dikke buis die uitmondde in 
de opzij van het huis ingegraven septic tank. 
Dat was een tank met drie tussenwanden waar 
de fecaliën in verteerd werden tot ze min of meer 
vloeibaar waren. Daarna werd dit ‘schone’ afvalwa-
ter via een soort overstroomsysteem op de sloot 
rechts van het huis geloosd. 
Omdat niet alles verteerde, raakte na verloop van tijd 
de zaak verstopt. Dan moest de tank worden leeg-

Foto buiten-wc: Het ‘huisje’ 
op de foto is dus niet het 
huisje dat bij S20 stond, 
maar het lijkt er wel veel 
op. In mijn herinnering 
stond ons huisje wat hoger 
boven de sloot en lag er 
een langere en smallere 
plank als ‘entree’. Of er 
net als op de foto een 
hartje uitgezaagd was 
in de deur, weet ik niet 
(meer). Foto Wikimedia 
Commons

Foto rechts: krantenpapier 
als wc-papier. Foto A. 
Bakker- Helder
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gezogen waarbij het laatste deel met een zogeheten 
‘strontschep’ werd verwijderd. Dat was een platte 
schep met opstaande zijkanten. Dezelfde schep die 
ook in de koeienstal gebruikt werd. Het zal de lezer 
duidelijk zijn dat dit bepaald geen fris karweitje was. 
Een rioolsysteem was er in die jaren ’50 niet op 
het dorp, wat zeker niet uitzonderlijk was. Zelfs 
menige stad(swijk) had in die tijd geen riolering. 
Daar kwam een paar keer per week de gemeen-
telijke reinigingsdienst langs om de volle tonnetjes 
te legen. Een dergelijke wagen werd wel spottend 
‘boldootwagen’ genoemd naar een bekend eau de 
cologne-merk in die tijd.
Zeker weet ik het niet, maar het kan zijn dat er 
omstreeks 1955 alsnog een stortbak werd geïn-
stalleerd. Of er toen nog steeds stukjes krant als 
wc-papier werden gebruikt, weet ik niet meer. Mis-
schien mocht dat ook al eerder niet meer, omdat 
krantenpapier slecht verteert in een septic tank. 
Genoeg over dit niet welriekende onderwerp, al is 
het voor de jongere lezers van deze kroniek goed 
om te weten dat zelfs halverwege de vorige eeuw in 
veel huizen de toiletvoorziening weinig verschilde 
van die van een eeuw eerder.
Een ander onderwerp, waarin in de tweede helft 
van de vorige eeuw grote stappen vooruit zijn ge-
maakt was de dagelijkse hygiëne.

Geen dagelijkse douche, maar een  
wekelijkse ‘schoonmaakbeurt’
Een dagelijkse douche, nu heel normaal, was er in 
mijn jeugd niet bij. Naast een dagelijks ‘kattenwasje’ 
van hoofd/armen/handen gingen de meeste volwas-
senen en de kinderen, nadat ze zindelijk waren ge-
worden, maar eens per week geheel uit de kleren 
voor een totale wasbeurt. Als je daarna weer ‘hele-
maal schoon was’ kreeg je ook schoon ondergoed. 
Een ramp vond ik in die tijd de gebreide wollen 
borstrokken. Die hemden prikten over je hele lijf. 
Gelukkig werden ze in de zomer niet gedragen.
Die wekelijkse wasbeurt was in de wintermaanden 
een wat frisse aangelegenheid, want alleen in de 
woonkamer stond een kachel en de keuken deed 
dienst als tijdelijke ‘badkamer’. Er werd dan op het 
petroleumstel in de keuken een grote pan met wa-
ter heet gestookt. Een voordeel was dat tegelijker-
tijd de ruimte nog enigszins verwarmd werd.

Het hete water werd in een zinken emmer ge-
mengd met koud water, totdat het een aanvaardba-
re temperatuur had. Dat wassen ging bij toerbeurt. 
Als iemand zich dan stond te wassen, was de keu-
ken verboden gebied voor de andere gezinsleden. 
Ik denk dat, toen ik nog klein was, dit wel niet voor 
mijn waspartij gegolden zal hebben.
Ik werd dan door mijn moeder of misschien soms 
door van een van mijn grote zussen gewassen in 
een grote zinken teil. 
In de zomer werd de schuurruimte vaak als waslo-
kaal gebruikt, want daar was het dan wat warmer 
dan in de keuken. De schuurruimte lag namelijk op 
het zuidwesten. Met de middagzon op het lage dak 
kon het daar in mijn herinnering redelijk tot aange-
naam warm worden. Een ander voordeel was dat 
het geen ‘doorgangsruimte’ was zoals de keuken. 
Dus kon je je daar in alle rust aan de wekelijkse 
‘schrobpartij’ wijden.
Als je het ‘comfort’ van mijn geboortehuis vergelijkt 
met dat wat nu, in het tweede decennium van de 
eenentwintigste eeuw, zelfs in een eenvoudige (huur)
woning, heel gebruikelijk is, dan is het wel ‘een we-
reld van verschil’. Toen, in mijn jeugdjaren, wist ik, 
en velen met mij in het dorp, niet beter. Centrale 
verwarming en een warmwatervoorziening in een 
woonhuis was alleen weggelegd voor rijke mensen, 
‘de notabelen van het dorp’, zoals de ‘grote’ boeren, 
de burgemeester, de dokter en de notaris. Datzelfde 
gold voor het bezit van een telefoon of een auto. 
Daar stond ik toen verder niet bij stil. 
En al heb ik misschien weleens wat kou geleden in de 
strenge winters (die had je toen nog), ongelukkig heb 
ik mij in mijn jeugdjaren op S20 niet gevoeld.
Met deze positieve constatering sluit ik de beschrij-
ving van de indeling van mijn geboortehuis af. Indien 
er voldoende ruimte is in de volgende kroniek volgt 
deel 4, tevens het laatste deel, over de directe om-
geving van dat huis met het huisnummer S20 aan het 
noordeinde van de toen nog naamloze dorpsweg van 
Sijbekarspel. Over onder andere de brug die schuin 
tegenover ons huis aan het begin van de Vekenweg 
naar De Weere was. Anno 2019 is die brug al weer 
vele decennia verleden tijd evenals het bushokje dat 
op lange palen boven de sloot aan de rechterkant 
van die brug heeft gestaan.
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Gerianne Helder-Dekker, Berkhout november 2017

Vannacht werd ik er wakker van, veul regen op moin sleipkamerraam met harde 
windvlage. Stalledroivers noeme we zukke buie in de herrest.
Deerom gaat pa vedaag de stalle klaarmake. Eerst wat kroôs op de stallehoute. 
Ja, dat komt van de houpies in ’t land toe de slôte lest kroôst benne. Den bloift ok 
’t stro, wat deer bovenop komt, beter leggen en hewwe de koeie een lekkere legplaas. 
Op de rollage komt allien stro.Den ’t hooi ofgooie van zolder.
As dat klaar is trekke we de overal an en een olie jassie en gane nei buiten. De koeie 
stane allegaar al boi de dam, de regen druipt van hunnie loif. We hewwe koetouwe 
mee en doene die om de horens. En zô worre ze ien voor ien nei binnen haald, over 
de beun ‘t stal op en vastzet an een ketting met een halsband. Pa het al bedocht op 
welke stal ze staan moete. As ze allegaar binnen benne worre de spatskutte achter 
de groep skoven. Deur die natte loive dampt ’t erover.
Woi gane eerst een koppie doen met een endje koetaai en den gaat pa melke. Wat is 
dat toch mooi om te zien, die speite en ’t skuim op de emmer. 
De dage d’r op worre de koeie knipt. Hunnie steerte worre wossen en plozen en d’r gaat 
een leertje omheen. Deer komt een touwtje an wat vastmaakt wort an een wartel boven 
in een balk. Zô dat de koe goed legge ken, maar dat z’n steert niet in de groep hangt.
Die eerste keer as ze weer in huis molken worre gaan ik altoid een toidje nei de koe-
gang. ’t Lucht ‘r den ok zô lekker nei de beiste en ’t hooi. Den vind ik dat zô mooi, 
alles boi mekaar onder ien dak, ja allegaar samen in de stolp.

Staltoid

Lou Klaver melkt nog op 
de grupstal in 1983
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Evert Oudt (1930 – 2017)

Op 6 mei 1930 ben ik, Evert Oudt, geboren aan 
het Sneekerpad in de helft van een dubbele woning, 
welke door mijn grootvader is gebouwd op een 
stuk grond, grenzend aan de Molensloot waar toen 
der tijd de stenen werf was van zijn aannemers-
bedrijfje. Hier werden de bouwmaterialen, zoals 
stenen en zand, aangevoerd met de schuit vanuit 
Medemblik. Het Sneekerpad heet nu Schoolstraat, 
de woning is in 1958 gesloopt. Mijn vader, Simon 
Oudt (1890-1955), trouwde met mijn moeder Ma-
rijtje Kistemaker (1892-1987). Ik ben de jongste uit 
het gezin en had nog twee broers en twee zussen.
In 1936 verhuisden we naar het witte huis S 125, 
nu Westerstraat 75. Hier leerde ik mijn buurjongen 
Cornelis (Cees) Conijn kennen. Met hem trok ik 
veel op. Cees had niet zoveel interesse in het werk 
op de boerderij van zijn ouders. Hij had meer aan-
dacht voor techniek. In 1943 kocht Cees de sme-
derij van Rinus Sunderman in Benningbroek. Deze 
smederij stond naast het huidige dorpshuis aan de 
Dokter de Vriesstraat. Cees Conijn ontwikkelde 
zich tot smid en handelaar. Mijn broer Piet kocht 

in 1942 een smederij in de 
Hout, een dorp bij Hoog-
karspel. Hier ging ik op de 
fiets veel naar toe als ik 
vrij van de ambachtschool 
was. Zowel van het werken 
bij Piet als bij Cees heb ik 

veel geleerd, maar ook in het 
garagebedrijf van gebroeders Vos in Benningbroek.
Na het afronden van de ambachtschool ben ik gaan 

werken in een motorenzaak in Hoorn op de Vee-
markt. Vijf jaar later ben ik gaan werken in de sme-
derij van Cees Conijn. Van 1952 tot 1962 heb ik 
hier diverse werkzaamheden gedaan. Inmiddels was 
ik getrouwd (1954) met Leny Hottentot en waren 
we sinds 1961 eigenaar van het café met woonhuis 
in Sijbekarspel. Dit bood mij de mogelijkheid om 
een eigen bedrijf te beginnen. En zo ben ik op 6 
april 1962 begonnen in de doorrijstal van het café 
dat later een bedrijf is geworden met zeer verschil-
lende werkzaamheden.

Start
De doorrijstal heb ik opgeruimd en ingericht om 
er te kunnen werken. Een werkbank gemaakt met 
een houten kast voor berging van allerlei gereed-
schap waarvan ik dacht dat dit er moest zijn. Het 
was al heel snel bekend in het dorp dat ik weg was 
bij Conijn en zodoende kwamen de eerste klusjes. 
Ik moest ervoor zorgen dat ik verschillende werk-
zaamheden kon doen. Veel mensen kenden mij van 
alle werkzaamheden die ik voorheen had gedaan 
in en om ons dorp. Het deelnemen aan het vereni-
gingsleven is ook heel belangrijk geweest voor mijn 
bedrijf. Zo breidden de werkzaamheden zich steeds 
meer uit met het repareren van fietsen, tractoren, 
hooi- en landbouwwerktuigen, zoals maaimachines 
die door paarden werden getrokken of aangedre-
ven. In het begin moest ik steeds gereedschap en 
materialen aanschaffen om de reparaties te kun-
nen uitvoeren: eerst een autogeen lasset gekocht 
en gasflessen gehuurd, zodat er gelast en verwarmd 
kon worden, een elektrisch lasapparaat gekocht op 
een veiling van machines in Nieuw Vennep, gelijk 
met een partij bouten en moeren van de Viconfa-
briek, een slijpmachine met buigzame as om maai-
messen te slijpen. In het begin was het moeilijk om 
aan materiaal te komen. Kredietwaardigheid heb ik 
gekregen door in de eerste tijd het materiaal en de 
gereedschappen contant af te rekenen, zo groeide 
het vertrouwen in mijn zaken doen bij de leveran-
ciers en werd er ook op rekening geleverd. 
Na het behalen van de diploma’s rijwielen, motoren 
en automobielen ben ik doorgegaan voor het diplo-
ma loodgieter en waterfitter. Na een jaar ‘s avonds 
leren en enkele dagen praktijk in Scheveningen bij 
de Metaalunie, werd ook deze erkenning behaald. 

Van smederij tot decorbouw

De doorrijstal bij café ’t 
Wapen van Sijbekarspel 
(1943). Foto familie 
Oudt

Leny en ik met 
dochter Yvonne op de 
motorkap(1961).
Foto familie Oudt
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Toen het aardgas in Westfriesland werd aangelegd 
ben ik twee jaar gaan leren om mijn erkenning als 
gasfitter te verkrijgen. 

Verhuizing
In 1963 werd de dorpsstraat veranderd en ver-
nieuwd; enkele bochten recht getrokken, sloten 
gedempt en de aanleg van een fiets-wandelpad. 
Door deze veranderingen stond de doorrijstal in 
de weg. Met de vergoeding die ik kon krijgen voor 
sloop en het bouwen van een nieuwe werkplaats 
ben ik akkoord gegaan. Ik heb een stuk land naast 
en achter ons kunnen kopen waarop ik een nieuwe 
werkplaats kon bouwen. De sloot tussen het land 
en het café werd gedempt 
en de sloot achter het café 
werd tien meter verplaatst. 
Nadat de werkplaats was 
gebouwd, heb ik de doorrij-
stal naar achter verplaatst. 
Op de foto is de fundering 
te zien waar de doorrijstal 
op moest worden geplaatst. 
Het verplaatsen van de 
doorrijstal gebeurde op 
een wagen met twee trek-
kers, een aan de voorkant 
en een aan de achterkant. 
Deze verhuizing is zo verrassend vlot gegaan met 
als gevolg dat mensen die naar het café moesten dit 
voorbij reden, omdat ze de doorrijstal niet zagen 
staan. 

Een bijzondere opdracht
In het najaar van 1961 werd in opdracht 
van de gemeente Sijbekarspel de spits 
van de kerktoren hersteld. Het timmer-
werk werd gedaan door timmerman Jaap 
Karsten en ik werd gevraagd de zinken 
bekleding van de spits te vervangen.  
Er werden houten balken door de galm-
gaten op de klokkenzolder gestoken met 
daarop losse steigerdelen en zo ontstond 
een plateau waarop je kon werken tot 
stahoogte. Om hogerop te kunnen wer-
ken werd een ladder op de steiger tegen-
aan de spits gezet. Op de foto is te zien 

onder welke omstandigheden je toen werkte. De 
oude plaatjes zink moesten eerst verwijderd wor-
den om het houtwerk waar nodig te vernieuwen. 
Om de zinken plaatjes te kunnen knippen en te zet-
ten heb ik in Amsterdam bij een machinehandelaar 
een gebruikte slagschaar en zetbank gekocht. De 
nieuwe plaatjes zink (losanges) werden na opmeten 
in de werkplaats geknipt en gezet. De plaatjes wa-
ren allemaal verschillend van maat, omdat de spits 
zeskantig en naar boven toelopend was. Bovendien 
was sprake van een niet zo zuivere maatvoering. De 
nieuwe plaatjes werden bij de toren met een katrol 
tot de klokkenzolder omhoog gehesen en verder 
gedragen via de trap naar de steiger. De grootste 

platen waren 100 x 30 cm. 
Het aanbrengen van de platen 
gebeurde vanaf de steiger tot 
stahoogte, maar hoger werd, 
staande op de ladder tegen de 
spits, de plaatjes bevestigd. Er 
zijn totaal negentig plaatjes aan-
gebracht en met klangen vast-
gezet. Na vele weken hard wer-
ken werd de hele spits met een 
rubbercoating behandeld, ter 
bescherming van het zink. De 
beveiliging van de ladder was 
een touw om de spits aan de 

bovenste sport van de ladder en wel zo ruim zodat 
je de ladder aan de onderkant goed kon verzetten. 
Als je nu terugdenkt aan de omstandigheden waar-
onder werd gewerkt dan was het wel zeer risicovol. 

De nieuwe fundering voor 
de doorrijstal (1963). Foto 
familie Oudt

De kerk van Sijbekarspel 
in de stijgers voor 
de restauratie van de 
torenspits. Helemaal 
bovenop de ladder bij het 
topje van de spits staat 
Evert Oudt (1961). Foto 
familie Oudt 
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Maar daar dacht je niet zozeer aan. Een verzekering 
was bovendien te duur. Tijdens deze klus van vier 
weken was het voortdurend mooi weer.  
 
Bestelauto
Ik had een bestelauto nodig voor al het werk. Dus 
werd er in de Telegraaf naar een gebruikte auto ge-
zocht voor niet veel geld. Er werd een Ford Taunus 
bestel aangeboden, in die tijd een bekende bestel-
bus, maar hij had wel wat schade. Ik naar Amster-
dam waar hij stond, aan de Houtmankade. Nu die 
schade bleek vrij groot, de hele zijkant achter de 
rechter zijdeur was wel 10 cm ingedeukt. Maar de 
auto had weinig gereden, was nog geen jaar oud en 
kon nog rijden. De auto dus gekocht en meegeno-
men, in de doorrijstal gezet en uitgedeukt met een 
dommekracht en krikjes en zo de zijkant weer een 
beetje in model gebracht met nog wel deuken in 
het plaatwerk. Maar dat kon mij niet schelen. De 
auto reed goed en was niet duur. Nog vele jaren is 
hiermee gereden.

Installeren van woningen
In 1964 ben ik begonnen met het installeren van 
woningen. De eerste twee waren bejaardenhuisjes 
op de hoek van de Molenstraat-Westerstraat. Hier 
stonden de zogenaamde armenhuizen voor drie ge-
zinnen. Na sloop werden hier twee bejaardenwo-
ningen onder één kap gebouwd. Mij werd gevraagd 
om een begroting te maken van riolering, zinken 
dakgoten met afvoeren, waterleiding en installeren 
van sanitair. Het moeilijke voor mij was om dit al-
lemaal te begroten zonder ervaring. Alleen al om 
aan de prijzen van de materialen te komen was een 
probleem, laat staan aan de materialen zelf. Ik had 
nog geen erkenning als waterfitter en loodgieter 
en ben daarom begonnen met het aanvragen van 
een tijdelijke ontheffing bij de Kamer van Koophan-
del in Hoorn en me in te schrijven voor de nodige 
studies. Het verkrijgen van de materialen was een 
probleem. De koperen waterleidingbuizen heb ik 
gekocht bij een loodgieter in Hoorn en erbij ge-
zegd dat het voor mijn eigen huis was bestemd was. 
De gietijzeren rioleringsbuis met hulpstukken en 
de pvc-buis, met de nodige hulpstukken, heb ik met 
veel moeite en kontante betaling bij aflevering bij 
de firma Stokvis in Amsterdam gekocht, net als het 

sanitair en zink voor het maken van de dakgoten.
De buitenriolering, cv en elektrische installatie viel 
buiten mijn bestek. Ik heb slapeloze nachten gehad 
over dit werk, wat ik nog nooit had gedaan. Ik ging 
bij andere bouwwerken kijken hoe ze bepaalde 
werkzaamheden uitvoerden. 
Het werk aan deze enkele woningen viel nog te 
combineren met al het andere werk. Aan Jaap de 
Graaf had ik een goede medewerker, die in al het 
werk aardigheid had en zijn best deed om het zo 
goed mogelijk uit te voeren. Jaap heeft vanaf sep-
tember 1962 veertig jaar bij mij gewerkt. 
Inmiddels had ik de vereiste vergunningen en di-
ploma’s in bezit en kwamen er nieuwe aanvragen. 
Jan Bobeldijk uit Abbekerk vroeg of ik interesse 
had in het installeren van twaalf woningen in de 
Burgemeester Elmersstraat. Dit was een nieuw 
woningbouwplan met in totaal achtenveertig wo-
ningen. Dit is het begin geweest van seriebouw 
woningwetwoningen in Sijbekarspel, Benningbroek 
en Abbekerk. Er volgden vierentwintig woningen in 
Midwoud, twaalf in Oostwoud en enkele blokken 
bouwfondswoningen op verschillende plaatsen. In 
Sijbekarspel en Winkel veertien stolpwoningen met, 
waarvan ook enkele met luchtverwarming of cv. Na 
deze woningen ben ik gestopt met seriebouw. We 
werkten in de seriebouw met acht mensen, waar-
van er na het beëindigen van deze werkzaamheden 
vier zijn ontslagen. 

Werk op de boerderij
In de staltijd, vanaf november tot mei, was het 
herstellen van de drinkbakjes en repareren of ge-
deeltelijk vernieuwen van de gegalvaniseerde wa-
terleidingen werk dat veel voorkwam, omdat de 
bakjes en de leidingen zeker veertig jaar oud waren. 
In de oude stallen stonden de koeien met de kop-
pen naar de muur en waren de leidingen altijd nat 
en gingen doorroesten. Als dat het geval was moet 
een stuk buis, dat lekte, worden vernieuwd wat een 
flink werk was zo tussen de koeien. Eerst het ge-
deelte dat stuk was er tussenuit zagen en uit het T 
stuk van het drinkbakje draaien, vervolgens naar de 
werkplaats om een nieuw stuk leiding met draad 
erop gesneden af te passen en zo met een drie-
delige koppeling er dan weer tussen te plaatsen. 
Deze reparatie moet ook op zaterdag of zondag 

38



gebeuren, omdat de koeien niet lang zonder wa-
ter konden. Ik heb weleens leidingen tijdelijk dicht 
gemaakt met een stuk rubberslang met klemmen 
er omheen. Drinkbakjes repareren kwam meer-
dere keren voor door versleten ventielen. Later 
kwamen er vervangende nieuwe ventielen op de 
markt. Het hooi voor de koeien werd vanuit de 
hooiberg over de zolder door een luik voor de 
koeien gegooid en dus ook op de drinkbakjes en 
leiding. Zo kwam er stof en fijn gras in de bak-
jes en tussen de leiding en de muur, waardoor 
de natte leiding ging roesten. Zo’n situatie is nu 
bijna niet voor te stellen, al is het nog maar vijftig 
jaar geleden dat de koeien in de winter op zo’n 
stal stonden. Met het bouwen van nieuwe stallen 
werden de stallen in een ruimte gemaakt waar 
de koeien tussen bokken en achter een voerhek 
stonden, een zgn. Zuid-Hollandse stal. Later in de 
tijd werden er loopstallen gemaakt.

Mestafvoer en hooiblazers
De mestafvoer in een groep achter de koeien ging 
dikwijls met een mestinstallatie als een rondgaande 
mestketting of een schuifstangsysteem. Deze instal-
laties werden door ons zowel geplaatst als gerepa-
reerd. Met de uitmestinstallatie had je in de win-
ter problemen bij vriezend weer. Ik heb bij strenge 
vorst weleens een elektromotor eraf moeten halen, 
buiten op de mesthoop, omdat de motorwikkeling 
verbrand was. Deze snel opnieuw laten wikkelen 
bij Pieneman in Alkmaar en de volgende morgen 
weer ophalen en monteren. Dit moest snel gebeu-
ren, want de koeien gingen door met schijten en de 
groep kon moeilijk worden leeggeschept vanwege 
de ‘meenemers’. 
Bij enkele boeren hebben we een hooiblazer ge-
plaatst. Vanaf een wagen werd het hooi in de blazer 
geschoven of gegooid en zo door een persoon over 
de berg verdeeld. Om die man of vrouw te ver-
vangen is een verdeler in de handel gekomen die 
het hooi met een draaiende beweging verdeelde. 
Ik heb zo’n verdeler ook geplaatst in de nok boven 
het hooi dat tot de zolderhoogte in de berg was 
gereden.
Het was gevaarlijk om de verdeler in de nok te 
plaatsen, een hoogwerker of steiger was er toen 
niet. We moesten eerst de verdeler in de nok hijsen 

en daar met stangen en beugels zien vast te maken, 
alles vanaf een ladder naar de sparren in de nok. 
Aan het gevaar naar beneden te vallen dacht je niet, 
misschien door het idee dat je dan vijf meter lager 
in het hooi zou vallen.

Storingen
Het repareren van motoren van melkmachines in 
het weiland was ook een veel voorkomende klus. 
Dit betrof vooral benzinemotoren die nogal eens 
last hadden van vocht in de ontsteking, meestal na 
een nacht met mistig weer in de herfst. 
Het repareren van maaimachines bestond heel 
vaak uit het vervangen van een exentriekstok. Dat 
is een houten aandrijfstok naar de maaibalk. Ook 
kon het gaan om de vingerbalk. Hiervan moesten 
de vingers en slijtplaten afgesteld of vervangen 
worden. 
In de hooitijd was het alle dagen maaimessen slij-
pen en mesjes vervangen en opnieuw vastklinken. 
De paarden voor de maaimachine gaven wel aan 
wanneer de messen stomp waren. Ze trokken na-
melijk niet meer zo goed en stopten ook zo nu en 
dan. Er werden wel stompe messen vlak voor het 
middageten gebracht, die dan na het eten weer 
door de boer werden opgehaald. Ik ging zelf dan 
maar later eten. 
Met de komst van tractoren werd het wel anders 
met het maaien. Er werd langer gemaaid met de 
messen, omdat de tractor hiermee geen moeite 
had. De messen waren echter wel stomper voor 
ze werden geslepen en het slijpen van de messen 
duurde heel wat langer en de reparaties werden 
talrijker. Met de komst van de dubbele messenbalk 
ging het maaien een stuk beter en kon er sneller 
gemaaid worden met als gevolg meer storingen 
door slijtage en slechte afstelling van de messen. 
Zo werden er ook jarenlang messen geslepen 
voor het Waterschap, die de bermen maaide met 
lange dubbele messen. 

Uitbreiding
Door groei van het bedrijf en het daardoor ont-
stane ruimtegebrek zijn er in de loop der jaren 
meerdere ‘hallen’ gebouwd en/of vervangen voor 
onder meer uitbreiding van de werkplaats en op-
slag van materiaal.
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Veestallen
Door aannemer Kistemaker werden veestallen in-
gericht. Dat betekende de hele stalinrichting inclu-
sief stalbokken. We hebben ook zelf nog stalbokjes 
gebogen van gegalvaniseerde gasbuis. Daarnaast 
waren wij verantwoordelijk voor het plaatsen van 
de drinkbakken, het aanleggen van de waterleiding, 
elektra en ventilatie, het plaatsen van vloerroosters 
of uitmestinstallaties. Dit waren mooie projecten 
op het dorp. Door toenemende concurrentie, zo-
wel in de woningbouw als bij de veestallen, was er 
voor ons weinig te verdienen en raakte de aardig-
heid van dit werk er voor mij af.

Het Waterschap
Het Waterschap De Vier 
Noorder Koggen werd, na 
een fusie met Drechter-
land, het Waterschap West-
Friesland. Het  werd vanaf 
1964 een grote opdracht-
gever. Het begon na enkele 
geslaagde reparaties aan hun 
maaiapparatuur. Sindsdien 
kregen we als er gemaaid 
werd dagelijks messen te 
slijpen en te repareren. Deze messen werden 
na het werk gebracht om te worden geslepen 
en zo nodig te repareren en dan de volgende 
morgen om zeven uur weer opgehaald. Mes-
sen slijpen en repareren hebben we voor het 
Waterschap gedaan totdat er maaikneuzers 
werden aangeschaft en hiermee was het over 
en uit met slijpen en reparaties aan maaiappa-
raten voor het Waterschap. Ook hun vracht-
auto is een jaar lang na het werk bij ons in de 
werkplaats in stalling geweest totdat de nieuw 

gebouwde garage voor ze klaar was. Veel werk is in 
de jaren gedaan aan gebouwen, gemalen, watermo-
lentjes in de polder waar ik met een motorschuitje 
naar toe moest, en aan de grote watermolens en de 
vele bruggen en duikers.
Van al deze uitgevoerde werken zou ik bladzijden 
vol kunnen schrijven. Door het toepassen van Wa-
pex kunststofmortel heb ik veel betonreparaties 
onder bruggen uitgevoerd, ook scheuren in beton 
en steen met kunststof onder druk geïnjecteerd. 
We hadden 104 bruggen in ons bestand, waarvan 
een aantal werden gecontroleerd en zo nodig ge-
repareerd en zo mogelijk werd een slechte brug 
geheel vernieuwd.
In 1983 heb ik bij de brug van Ursem de staanders 
boven de waterlijn vernieuwd.  De tweede foto is in 
de bouwput tijdens het vastbouten van het juk. Het 
juk heb ik op het plein voor de werkplaats pas ge-
maakt en daarna in z’n geheel vervoerd en geplaatst 
in de werkput op de op maat gezaagde palen.

Brugreparatie in Ursem 
(1983). Foto familie Oudt 
    
In de werkput (1983). 
Foto familie Oudt    

De Strengbrug aan de 
Zomerdijk is de eerste 
geheel nieuwe brug, die 
we gemaakt hebben 
samen met Simon 
Kistemaker voor het 
beton en metselwerk. Foto 
familie Oudt

De bouw van de middelste 
hal in 1980. Foto familie 
Oudt
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De Strengbrug aan de Zomerdijk is de eerste geheel 
nieuwe brug, die we gemaakt hebben samen met Si-
mon Kistemaker voor het beton en metselwerk.

Stoomgemaal
Door werkzaamheden aan het stoomgemaal De 
Vier Noorder Koggen in Onderdijk werd ik betrok-
ken bij onderhoud van de gemalen in het nieuwe 
Waterschap West-Friesland en bij het installeren 
van de nieuw gebouwde machinistenwoningen bij 
de gemalen in Andijk, Venhuizen en Onderdijk. Met 
het onderhoud van de gemalen in Scharwoude, 
Ursem, Onderdijk en Oosterpolder hebben we de 
cv-olieketels vervangen door gasgestookte ketels. 
Dit waren mooie opdrachten, die we naar volle 
tevredenheid uitvoerden. Na het opgaan van het 
Waterschap West-Friesland in het grote Hoog-
heemraadschap Hollands Noorden is het meeste 
onderhoud verdeeld in regio’s, waardoor er minder 
werk naar ons toekwam. Ook zijn de gemalen ge-
heel geautomatiseerd en de machinisten ontslagen 
en opgevolgd door een enkele man, die alle gema-
len beheert. Zo is er veel veranderd in de loop der 
jaren dat ik voor het Waterschap veel verschillende 
werkzaamheden verrichtte.

Meetbuis
Volkert Bloemhof van het Waterschap heeft het 
systeem van waterpeilmeting via een telefoonlijn 
naar kantoor bedacht. Hiervoor hebben we een 
meetbuis met vandaalbestendige kap ontwikkeld. 
Sinds de ontwikkeling van de meetbuis met vandaal-
bestendige kap in 1988 zijn er tot nu toe ongeveer 
tweehonderd van dat soort buizen gemaakt. Eerst 
alleen voor het waterschap, later 
ook voor verschillende opdracht-
gevers door het hele land. Ze wor-
den gebruikt voor het meten van de 
waterhoogten bijvoorbeeld voor en 
achter stuwen in waterwegen. Het 
meten van de waterhoogten wordt 
door een vlotter omgezet in een 
signaal, dat naar de regelkamer van 
een waterschapskantoor wordt ge-
stuurd. Hierdoor kunnen de stuwen 
op afstand bediend worden en de 
waterhoogten geregeld.  

Ella Snoep
In 1978 heb ik kennis gemaakt met Ella Snoep, nadat 
zij een boerderij had gekocht in Abbekerk. Ella kwam 
hier wonen en als poppenspeelster wilde zij hier te-
vens theatervoorstellingen voor kinderen geven. Zij 
vroeg mij wat installatiewerkzaamheden te verrich-
ten. Na nadere kennismaking kwam het poppenspel 
ter sprake en bedacht ze dat ik haar ook wel kon 
helpen met het bouwen van een decortje. 

En zo is het gekomen dat ik vele jaren het decor 
voor haar poppenspel heb gemaakt, passend voor 
haar reizende voorstellingen met haar Citroën be-
stelautootje.

Door een relatie van haar kwam ik in Hoorn in con-
tact met de toneelmeester van Joop van der Ende. 

Daar was een optreden van 
Mini en Maxi gepland. Tijdens 
de repetitie werd duidelijk 
dat er iets veranderd moest 
worden aan hun attributen. 
Er werd aan mij gevraagd of 
ik dat wilde en kon doen. Ik 
heb het naar volle tevreden-
heid van de opdrachtgever 
gedaan en meteen werd mij 
gevraagd om wat verande-
ringen aan het decor uit te 
voeren. 

Buis met rvs stalen kap 
met een speciaal ontwor-
pen sluitingssysteem. Foto 
familie Oudt

Decor voor Theater Ella 
Snoep (1984). Foto familie 
Oudt
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Na deze werkzaamheden kreeg 
ik meer opdrachten en werk in 
decorbouw. Mede door persoon-
lijke contacten met Joop van der 
Ende en Janine Kleiberg, later zijn 
echtgenoot, is dit een periode 
geweest waar ik met veel plezier 
en voldoening op terug zie. Vooral 
ook door het uitdagende werk dat 
we hebben gedaan. We hebben 
jarenlang gewerkt met Roland de 
Groot en zo vele decors en spellen gemaakt voor 
theatervoorstellingen en shows onder regie van 
Guus Verstraete. Zo waren we in de jaren 1984, 
‘85 en ‘87 betrokken bij de optredens van André 
van Duin, de Honeymoon shows met Ron Brand-
steder, in 1989 Klokkenspel, de Wasstraat in 1991 
en nog vele andere shows. Tot 1996 toen er ver-
anderingen plaatsvonden in de omroep- en televi-
siewereld. Sindsdien werd de decorbouw in eigen 
hand genomen.

Een spel met een geweldig succes was de Was-
straat. De uitvoering van het ontwerp hebben we 
aanvankelijk gemaakt zonder tekeningen in ver-
band met toeleveranciers van o.a. de wasborstels, 
de auto’s en het veiligheidsglas met panelen. De 
stunt met de auto, die over staalkabels rijdt, heb-

ben we in de werkplaats uitgeprobeerd. Dat lukte 
in eerste instantie niet, omdat we een Citroën  
gebruikten, waarbij sprake was van een verschillend  
spoorbreedte tussen de voor- en achterwielen. In 
de studio is het ook niet feilloos verlopen, de auto 
viel met het uitproberen de eerste keer van de ka-
bel, maar bij de opname ging alles goed.

Dit deel van mijn leven vol boeiende werkzaamhe-
den, heb ik kunnen doen dankzij de steun van mijn 
vrouw Leny, mijn dochters Marjan en Yvonne, mijn 
zoons Simon en Kees, die beiden vanaf 1995 de 
zaak voortzetten, en Femmy die ruim veertig jaar 
medewerkster was.

Het decor van het TV-
programma de Wasstraat. 
Foto familie Oudt
 

Tijdens het TV-programma 
de Wasstraat reed een 
auto op staalkabels. Foto 
familie Oudt
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Gré Mantel-Visser

Het Fortuin
In het verleden was er een herberg ‘Het Fortuin’ te 
Sijbekarspel waar het grote gezin van Klaas Boots 
(1786 – 1840) en Grietje Eeken (1787 – 1843) van-
af ongeveer 1817 in woonde. Klaas had als beroep 
winkelier, kastelein. Klaas heeft het vast moeilijk ge-
had, want op 31 juli 1840 maakt hij een eind aan zijn 
leven1. Drie jaar nadien overlijdt ook zijn vrouw op 
9 december 1843. Er zijn dan nog vier van de elf uit 
het huwelijk geboren kinderen over: Trijntje Boots 
die getrouwd is met Klaas de Wit en in Berkhout 
woont en verder nog drie minderjarigen te weten 
Ariën, Cornelis en Jacob Boots. Hun broer Willem 
Boots was een maand voor zijn moeder overleden 
op 20 november 1843.
Als voogd was aangesteld Jan Eeken te Grosthuizen, 
broer van Grietje Eeken, en Frederik Roelofzen te 
Spanbroek, die was getrouwd met Dieuwertje Ee-
ken, werd toeziend voogd.
Er wordt op 30 januari 1844 ten sterfhuize van 
Klaas en Grietje door notaris P.E. Levert (Hoog-
woud) een veiling gehouden waar bij opbod en af-

slag wordt verkocht Het huis en erf ingericht tot eene 
winkel en tapperij genaamd ‘Het Fortuin’ staande en 
gelegen te Sijbekarspel Kad. sectie A 89 met een boom-
gaard groot 2 roeden en 10 ellen sectie A 90 zijnde 
dit perceel bezwaard met een overweg ten behoeve van 
een stuk land van de Diaconie Armen te Sijbekarspel. 

De koper van de herberg moet voor ƒ50,- een 
aantal aanwezige meubelstukken overnemen name-
lijk twee toonbanken, winkelplanken, gortla2, glazekast, 
drankstelling en kamerschot alsmede de kolftafel met 
daarbij behorende ballen en kolven. Beide percelen 
werden voor ƒ1571,- gekocht en toegewezen aan 
de naaste buurman, landman Cornelis Winkel (nu 
Westerstraat 50). Cornelis Winkel trekt de perce-
len bij zijn eigen landbezit en ‘Het Fortuin’ zal niet 
lang meer blijven bestaan.
Op de eerste kadasterkaart van omstreeks 1832 
staan de percelen duidelijk aangegeven tussen wat 
nu Westerstraat 50 en 52 is. Klaas Boots had bo-
vengenoemde percelen bij onderhandse acte van 
18 april 1817 gekocht van Jan Slikker.
Klaas Boots ‘bouwtje’ wordt als tweede in veiling ge-
bracht. Het betreft een stuk bouwland ten noorden 
van de weg kadastraal bekend sectie B 76 groot 80 
roeden 60 ellen3. Het perceel heeft een overweg over 
het land van Jan Roelofsen Huisman, doch daarentegen 
de last van overweg ten behoeve van het land van Jan 
Stelling (Jan Stelling woonde wat nu Westerstraat 28 
is). Het perceel wordt voor ƒ531,-- toegewezen aan J. 
Hanou junior, genees- en vroedmeester te Wadway4. 

De Vriendschap
De herberg ‘Het Fortuin’ is verkocht en zal op ter-
mijn verdwijnen. Wanneer het gebouw is gesloopt 
is niet bekend. We gaan nu een aantal jaren verder 
in de tijd namelijk naar 1850. Tegenover de herberg 
‘Het Fortuin’, aan de andere kant van de weg, had 

Het Fortuin en wat daarna kwam

Opregte Haarlemsche 
Courant 30-1-1844

1 Dit detail komt voor in het dagboek dat Pieter Groot te Wognum bij hield over de jaren 1825-1882

2 red.: Een gortla is een kastje met bovenin, onder een schuine klep, vakken waarin bonen, erwten en granen bewaard 

werden.

3 De oude namen ‘roeden’ en ‘ellen’ worden hier gebruikt om aren en centiaren aan te duiden
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eerdergenoemde Cornelis Winkel ook weiland in 
bezit. Daarvan kocht schilder Klaas Smit op 25 fe-
bruari 1850 onderhands zeven roeden in het stuk 
land kadastraal sectie B 89. Dat stukje kostte Klaas 
ƒ85,-. Of Klaas Smit in de tussenliggende jaren de 
herberg huurde en draaiende heeft gehouden is 
zeer wel mogelijk. Interessant in dit verband is de 
publieke verkoop die op 18 januari 1847 plaats vindt 
door notaris C.J. Merens uit Medemblik. Dat betrof 
de onverdeelde boedel van Aaltje Over, weduwe 
van Jan Lodder. Plaats van handeling is herberg ‘De 
Vriendschap’ van Klaas Smit. Andere naam, maar 
het café dat Klaas in later jaren aan de overkant op 
het in 1850 gekochte perceel grond zal bouwen, is 
dan nog lang niet klaar.
Het gezin van schilder Klaas Smit woonde aan het 
noordeinde van Sijbekarspel. Klaas was geboren in 
1818 te Medemblik en zijn vrouw Ariaantje Galis 
(1821 – 1872) was afkomstig uit Zwaag. Zij kregen 
drie kinderen, Frans (1841 – 1865), Aaltje (1843 - 
1867) en Maartje (1844 – 1847), allen geboren te 
Hoogwoud.
Klaas Smit stichtte op het gekochte stukje weiland 
een woonhuis ingericht tot eene herberg met tim-
mermansnering. Deze herberg kreeg de naam ‘De 
Vriendschap’, de naam die Klaas ook al in 1847 ge-
bruikte voor het toen door hem gerunde café. De 

combinatie van kastelein/timmerman was niet 
ongebruikelijk. Blijkbaar was het onderhouden 
van een gezin uit de inkomsten van alleen een 
café niet goed mogelijk en menig kastelein had 
een nevenberoep. Wel vreemd is dat Klaas een 
timmermansnering opzet, terwijl hij daarvoor 
steeds als schilder opereerde.
Klaas heeft het café ‘De Vriendschap’ niet 
voor niets gezet. Hij runt het zo’n zestien jaar, 
maar vindt het in 1866 blijkbaar wel genoeg. 
Hij draagt het op 19 februari 1866 bij notaris 
C. Donker (Benningbroek) over aan zijn op-
volger de timmerman Martinus Hendrik Visse 
met alles ‘dr op en dr an’ voor ƒ4000,-. Klaas 
en Ariaantje verhuizen naar Oosterleek waar 
hun dochter Aaltje woont, na haar huwelijk 
met Ariën Keetbaas en hun kleinzoontje David. 
Aaltje overlijdt een jaar later op 9 september 
1867, slechts 24 jaar oud. Ariaantje Galis over-

lijdt in Oosterleek op 27 juni 1872. Klaas vond wei-
nig geluk in Oosterleek. In 1879 hertrouwt Klaas 
met Aafje Rol. Hij is dan commissionair in Hoorn. 
Op 12 januari 1894 overlijdt Klaas in Wijdewormer.

Nooit Gedacht
Wie was Martinus Hendrik Visse (1839 – 1911), die 
het café van Klaas Smit kocht? Hij is geboren te 
Nigtevecht op 18 maart 1839 en komt de gemeen-
te Sijbekarspel binnen door zich als timmerman te 
vestigen in Benningbroek. Hij trouwt 25 februari 
1866 met de in Hauwert geboren Dieuwertje van 
der Molen (1844 – 1874). Ze beginnen in de kort 
voor hun huwelijk aangekochte herberg. Lang duurt 
dat niet. Na een paar jaar hebben ze het blijkbaar 
al bekeken en gaat Martinus een ruiling aan met 
Cornelis Lodder, een timmerman uit Benningbroek. 
Martinus ruilt zijn herberg, nu met de naam ‘Nooit 
gedacht’, tegen een woonhuis met timmeraffaire 
gelegen in Benningbroek. Belangrijke conditie is wel 
dat Cornelis Lodder niet meer als timmerbaas mag 
werken of werkzaam zal mogen zijn in Benning-
broek. Dat tegen een boete van duizend gulden. Op 
zich geen ongebruikelijke bepaling. Martinus Hen-
drik Visse gaat terug naar Benningbroek en in zijn 
oude vak timmerman.

4 Zie voor een artikel over de familie Hanou ‘West-Friesland Oud en Nieuw’ 2011

Detail uit de kadastrale 
kaart uit 1832 van 
sectie A. Het gebouw op 
perceel 75 is waar nu de 
Beukenhof, Westerstraat 
50, staat.
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Cornelis Lodder is geboren te Benningbroek 28 
oktober 1840. Zijn vrouw Meinsje Mink is ook in 
Benningbroek geboren en wel op 28 juli 1840. Zij 
was de dochter van de hoofonderwijzer Cornelis 
Mink en Lamberdina Beulink. Hun zeven kinderen 
worden in Benningbroek geboren. In de Nieuwe 
Hoornsche Courant van zaterdag 10 november 
1888 las ik het volgende artikel:

Een maand later
Na ruim twintig jaar verzoekt Cornelis Lodder aan 
notaris C. Donker om op 13 december 1888 te zij-
nen huize publiek te verkopen zijn herberg ‘Nooit Ge-
dacht’ met vergunningsrecht, woonhuis, kolfbaan, door-
rijstal en timmeraffaire met erf en grond (kadastraal 
sectie B 316) groot 8 are 80 ca met uitzondering 
van 2 are 10 ca daarvan die behoort aan de Banne 
Sijbekarspel. De koper moet tevens de bijbehorende 
inboedel overnemen. Aan het eind van de veiling 
blijkt Klaas Jongert (1848 – 1934) de hoogste bie-
der voor ƒ3955. Daarmee wordt de veekoopman uit 
Benningbroek samen met zijn vrouw Trijntje Swager-
man (1849 – 1901) de nieuwe eigenaar. Het gezin 
van Cornelis Lodder vertrekt in maart 1889 met 
hun zeven kinderen naar Amsterdam. Net voor 

het vertrok wordt in de vergadering van toneel-
vereniging ‘Aurora’ geopperd om Lodder met zijn 
inboedel naar de trein in Hoorn te brengen. Of 
dat gebeurd is…..?

Het Wapen van Sijbekarspel
Klaas Jongert vraagt bij de gemeente een tapvergun-
ning aan, die hem per 1 mei 1889 wordt verleend 

(zie ook de Kroniek 2005). Er breekt een nieuwe 
periode aan onder Klaas Jongert. De historie van 
het café vanaf 1889 tot aan 1986 heeft u al kun-
nen lezen in onze kroniek van 2016. Dat is dan wel 
onder weer een andere naam, namelijk ‘Het Wapen 
van Sijbekarspel’.
Een herberg, ook wel café genoemd, was belangrijk 
voor een dorp. Het vervulde een belangrijke func-
tie. Nu zijn er geen cafés meer binnen onze dorps-
grenzen, maar wel het dorpshuis ‘De Vang’ om de 
activiteiten van sport en cultuur op te vangen.
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Open Monumentendag op 14 september 2019

Het thema van 2019 was 
‘Plekken van plezier’
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