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DE STOLPHOEVE REEKS
Uitgegeven onder auspiciën van het historisch genootschap 0ud –West-Friesland.
Omdat deze serie naar het oordeel van het bestuur van het genootschap niet
snel genoeg tot stand kwam, verzocht het bestuur eind 1976 aan de redactie van
het jaarboek de begeleiding over te nemen. Zo lezen we in de inleiding van deel XI pg.5.
Omdat het register op de foto’s in de jaarboeken door mij ter hand was genomen,
dacht ik aanvankelijk in genoemd register ook de foto’s van de Stolphoeve reeks
hierin op te nemen. Dat bleek echter nogal verwarrend te werken voor de raadpleger
beide reeksen: Jaarboeken en delen van de Stolphoeve reeks zijn verschillend van aard.
De jaarboeken zijn elk een verzameling van diverse artikelen en de delen van de
Stolphoeve reeks gaan elk over één onderwerp en beide registers door elkaar
vermelden bleek verwarrend te werken in het gebruik. Vandaar mijn besluit om
beide registers van elkaar te scheiden. Onderzoekers over een afzonderlijk thema
zoals kerk, molen, portretten etc. wordt aangeraden beide registers door te lopen.
Hopelijk vinden zij dan snel het gezochte antwoord. Bovendien zijn in de tweede
druk de tekeningen vervangen en zijn hierin enige oude foto’s opgenomen,
welke in de eerste druk ontbreken.
DEEL I: ”Hé, is dat Westfries?”
Door H. Langedijk. Omslagtekening is van J de Veen
en illustraties in de tekst van Jan Pannekeet;
Hoorn, 1963.
pg.96
Dit deel is ongewijzigd herdrukt als deel VII, zij het met een
gewijzigde omslag. Voor verdere inhoud en afbeeldingen
zie hieronder deel VII.
Omslagtekening en illustraties door M. Oortwijn.

DEEL II: ”Dokter in West-Friesland”
Door B. W. E. Veurman. Omslagtekening en illustraties
door M. Oortwijn. Een schets van leven en werken van
dokter G. C. van Balen van Spanbroek, gevolgd door een
keuze uit zijn geschriften, door B. W. E. Veurman,
Hoorn, z.jr.
pg.144
Getekend portret door Syte Henstra, 1924.
pg.4
Inleiding.
pg.7-11
West-Friesland en het geslacht van de van Balen Blankens.
pg.12-20
Levensloop.
pg.21
Het witte huisje te Benningbroek.
pg.22
“De dokter als dokter”
pg.32-42
Het doktershuis.
pg.37
Groepsfoto van zes en twintig Westfriese artsen geschilderd door Theo Molkenboer,
met namen genoemd en hun praktijkplaats.
pg.39
Openluchtspel in Opmeer (foto).
pg.51
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Bekendmaking /affiche ter gelegenheid van de herdenking van het 40-jarig
ambtsjubileum van dr. G. C. van Balen Blanken in de kolfbaan van den heer
J. B. Bijman, een bijeenkomst voor alle ingezetenen van Spanbroek van 20 jaar
En ouder, Spanbroek, 11 mei 1920.
Foto van een stolp; West-Friesland in beeld.
Portretfoto van dr. van Balen Blanken.
Kolven. Een kolfje naar ’s dokters hand.
Dr. van Balen Blanken loopt onder een erepoort van kolfstokken door ter
gelegenheid van een kolffeest.
Getekend menu door van Balen Blanken gezonden aan de leden der afdeling
Westfriesland van de maatschappij tot bevordering der geneeskunst ter
gelegenheid van zijn veertig jarige ambtsjubileum. Herdacht op
24 maart 1920 in de Doelen te Hoorn.
Tekst van een serie van 9 toneelstukken “Raintje“ met drie foto’s van spelers
in West-Friese kleding.
Portretfoto van Maartje Bierman als wethouder. Zij had grote bekendheid wegens
haar in het Westfries o.a. voor de radio gehouden voordrachten.
Fotoportret van de omroeper.
Foto van een zgn. “Dover”.

pg.54
pg.69
pg.75
pg.81
pg.83

pg.86
pg.92-106
pg.124
pg.125
pg.131

DEEL III: “Dit land boven het IJ”
Door J. J. Schilstra, Hoorn 1964. De omslagfoto is van
P. J. Bosman en de illustraties werden vervaardigd
door J. de Veen. N.B. In dit deel zijn geen foto’s
opgenomen maar vele tekeningen van voornoemde
heer de Veen, tenzij anders vermeld.
Twee tekeningen van waterpoortjes van Enkhuizen
en Alkmaar.
Fries vaatwerk, gevonden bij Velzen (begin jaartelling).
Bakkersoven in Wadway, die nog gestookt kan worden met
takkenbossen en turf, die moeilijk te krijgen zijn.
De bakker stookt nu met oude veilingmanden, tot

pg.13
pg.14

ook die op zijn.
pg.15
Een huis in een Noordhollands stadje in 1910 en hetzelfde huis in 1960. Wat aan
gemak en gerief gewonnen werd ging aan schoonheid verloren. Thans moeten
vooral de kleine ruitjes het ontgelden. Gas is nog lang niet overal doorgedrongen.
Elektriciteit wel en riolering is evenzeer een vrome wens evenals de
waterleiding in het begin van de twintiger jaren.
pg.17
Een oud vak dat van de “Bulloper”, ook gemechaniseerd. Voor de bullestiek
verenigingen kwamen de K. I. stations in de plaats.
pg.19
Kaart van de dagelijkse stroom pendelaars van Westfriesland naar de
Hoogovens, de Zaan en Amsterdam.
pg.20
Een uitgestorven beroep: schelpenvisser.
pg.22,23
Kalkovens te Alkmaar voor de productie van schelpkalkspecie.
pg.25
Gekleurde tulpentegels en tegels met andere voorstellingen zoals, boten,
vogels en soldaten.
pg.28-33
Kaart van Noord-Holland met de vier bloembollen gebieden.
pg.34
Detail van de kaart van Enkhuizen van Blaeu, e.a. met de Drommedaris en
omgeving en hetzelfde gebied op een kaart van gemeentewerken.
pg.37
Detail van een topografische kaart als voorbeeld van de verkrijgbare kaarten van de
topografische dienst te Delft, volgens schrijver de mooist verkrijgbare kaarten. pg.39
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Versierde en in de atlas van Blaeu ook gekleurde cartouche van de heerlijkheid Bergen.
Mooi en interessant door de oude landmeters instrumenten zoals de
meetketting en de hoekmeter met kompas. Dat is het zgn. Winckelkruys,
de schijf op de stok in handen van de landmeter zelf. De kaarten waren al te
zeer nodig om de polderlasten te kunnen berekenen en bijdragen voor
dijkherstel om te slaan.
pg.40,41
Staande bij de sluis in Zaandam moet Napoleon gezegd hebben dat wat hij zag
zonder weerga was, het hoogtepunt van architectonische houtcultuur was
bereikt. Na 1859 begon ook voor de molens de achteruitgang. Er staat er nu
niet één meer van de 50 die u op deze kaart uit 1700 ziet. Over “den Hem” van
toen ligt nu de spoorlijn naar de Hembrug.
Was de Zaanse lijn de eerste in de kop van Noord-Holland? nee, in de zomer
van 1864 werden de eerste kilometers rails gelegd tussen den Helder en
Noord Scharwoude als deel van de verbinding den Helder-Haarlem. Het IJ was
toen nog open water. Niet lang meer, want in 1865 begonnen de eerste
inpoldering werkzaamheden met de bouw van de Oranjesluizen.
pg.42
Zegel en wapen van het hoogheemraadschap van de uitwaterende sluizen in
Kennemerland en Westfriesland. Keizer Karel en Koning Filips II hebben beide
nogal wat gedecreteerd voor het goed functioneren van uitwaterende sluizen.
Daarom staat er van beiden een borstbeeld in het Gemenelandshuis te Edam.
Dat is het vergader –en administratiecentrum van het hoogheemraadschap.
Het staat wat achteraf, maar het is een bezoek waard.
pg.43
Het is merkwaardig dat in dit toch boomloze gebied zoveel dorpsnamen op “woud”
eindigen en zoveel gemeentewapens een boom voeren en dan al die vogels
nog, noem ze geen kraaien om ruzie te voorkomen. Bij woud moet men zich
geen Eiken- of Beukebomen voorstellen, maar eerder een wildernis van Els,
Wilg en Iep: dat heeft het stuifmeelkorrelonderzoek uitgewezen.
pg.44
Zes afbeeldingen van stuifmeelkorrels: Berk, Iep, Hazelaar, Els en Eik. Al 5000 jaar
geleden groeide hier de Iep, waarvan het loof waarschijnlijk als veevoer
gezocht werd. Hoe lang nog? Door de niet te bestrijden Iepenziekte wordt bij
wegbeplanting de Iep steeds meer door de Populier vervangen. Afbeeldingen
van vijf stuifmeelkorrels; Berk, Iep, Hazelaar, Els en Eik.
pg.45
Afbeelding rechts: twee rode kinderklompjes met leren bovenstuk uit Marken en twee
Marker bruidsklompen met kerfsneeversieringen, bewerkt de mooiste
klompen die er zijn of waren.
pg.46
Klompenmakers gereedschap van onze Bergense klompenmaker: bodemmes, hakbijl,
hakmes, rits, uitrandersmes, blok, blokmes, voorboor, dopjesboor, mansboor. pg.47
Tekening van een stolp.
pg.49
Diverse schaatsen; een glijbeen, voorloper van onze schaats, kwam uit de slotgracht
van het slot Egmond te voorschijn en is nu te zien in het gemeentemuseum
van Alkmaar.
pg 50
Smeedwerk, zo´n hek wordt zelden meer gemaakt afbeelding.
pg.51
Bedreigde vogels zoals de fazant en de grutto.
pg.52,53
Affiche van waterschap de Schermer in zake ruigteschouw over buitenwaterkeringen
en wegen, z.jr.
pg.58
Vier achttiende eeuwse stenen palen op de Zuiderzeedijk: stenen lantaarnpaal
uit Broek in Waterland; banpaal van Hoorn bij Schardam (1761), een grenspaal
tussen Alkmaar en Bergen en verder bij Akersloot, Schermerhorn, Schoorl,
Alkmaar, Groot-Schermer, Hensbroek, Avenhorn en Hoogkarspel.
pg.62
Tekening van de eerste auto in Nederland, een één cilinder Daimler, voorzien
van kaarslantaarns en een signaalhoorn met mondbediening, maximum
snelheid 24 km. per uur. Eerste autobezitter in Nederland notaris Backs uit
Wieringerwaard.
pg.67
9 afbeeldingen van oude Westfriese munten geslagen tussen 1586 en 1795.
pg.68
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14 afbeeldingen van huismerken of handmerken of eigendomsmerken. Ze komen bij
honderden voor op grafstenen in onze oude kerken en gingen over van vader
op zoon. De laatste zette er een streep bij.
pg.72
Zandloper als voorloper van het 17e eeuwse slingerwerk.
pg.75
Kaart waar in Noord-Holland nog gekolfd wordt. Dr. van Balen Blanken heeft nog juist
op tijd van het kolfspel een kolfsport kunnen maken.
pg.77
Kaart van Noord-Holland met locaties van kegelclubs aangesloten bij de Nederlandse
kegelbond, bijzonder populair in Alkmaar.
pg.79-81
Kaart van Noord-Holland met aangegeven de voetbalclubs aangesloten bij de K.N.V.B. pg.82
Knipsel uit West-Friesland, vervaardigd in 1828.
pg.83
Kuipers zijn er haast niet meer, boven het IJ misschien nog één of twee, zodat zelfs
reparatie een probleem dreigt te worden. Wat nog wel is blijven bestaan zijn
de door hen vervaardigde producten zoals gekuipte tonnen, tobben, vaten of
een z.g., botertijn, maar de achternaam Kuiper is nog wijd verbreid.
pg.85
Detail van een merklap uit Marken, anno 1862.
pg.88
Mangelplank met kerfsnee-versiering uit 1759.Typisch voorbeeld van volkskunst die
niet meer vergt dan hout, een passer, een mes en geduld. Vooral Marken was
er sterk in. Daar werden er zelfs klompen mee versierd. Tussen de vlakke zijde
van de mangelplank en de ronde stok werd het linnen geplet.
pg.91
Drie deur panelen. Het paneel is de triomf van het schrijnwerker en
timmermansambacht; links een sober, laat gotisch paneel en twee
renaissance panelen. Van de eerste is het paneel zelf geprofileerd en bewerkt,
bij de andere klemt een apart geprofileerde rand het vlakke paneel en rand
tezamen. Gemaakt zonder lijm of spijkers, doen deuren in de 17e eeuw
gemaakt, nog dienst. Mooie voorbeelden van renaissance paneelwerk vinden
we in de Westerkerk en het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, in het
Westfries museum in Hoorn en in verscheidene kerken, zoals te
Broek in Waterland.
pg.92
Bel, die in de Alkmaarse Grote Kerk thuishoort, is met het schilderstuk van de zeven
goede werken naar het rijksmuseum te Amsterdam verhuisd en bleef zodoende
tenminste voor ons land behouden. Renaissance betimmering en deuren zijn
nog in de kerken en particuliere woningen te vinden, ze komen nog steeds op
de markt. Mooie voorbeelden vinden we in Alkmaar (polderkast in het stadhuis)
te Hoorn (betimmering van het Westfries museum) en in Enkhuizen (koorhek
van de Westerkerk).(geen afbeeldingen).
pg.92
Zaanse molen, in 1924 te Alkmaar herbouwd. Eén van de 95, boven het IJ. Verplaatsing
van molens komt nog een enkele maal voor, nieuwbouw niet. De kosten zouden
nu 230.0000 euro bedragen. Het zou nodig en nuttig zijn al de overgebleven
molens in een stichting onder te brengen, zodat er een groot plan voor
onderhoud en herstel mogelijk ware. Niet brand, maar verwaarlozing is de
ergste vijand.
pg.93
Zomerpostzegel 1963 met afbeelding van de Viaanse molen in de Bergermeer,
bouwjaar plm.1600.
pg.95
Kaart van Noord-Holland met de locatie van een 70-tal watermolens en bijna 25
industriemolens. Zij zijn beschermd en mogen dus niet zonder toestemming
worden afgebroken, maar door achterstallig onderhoud zijn verschillende er
zeer slecht aan toe.
pg.97
Vijf afbeeldingen van rieten daken op een stolpboerderij. Riet en pannen nuttig en
fraai in harmonie gelegd.
pg.98
Vier afbeeldingen van drinkwatervoorziening vroeger en nu.
pg.101
Kaart van Noord-Holland met opgave van de regenval volgens het K.N.M.I. in de Bilt,
variërend van ruim 775 mm per jaar tot minder dan 700 mm. Duidelijk is de
invloed van de industrie in de IJmond te zien en van de Zaanstreek en
Amsterdam.
pg.102
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Overhaal bij Venhuizen, behouden doch niet meer in gebruik.
pg.105
Verlichting van vroeger : olielampjes, kaarsen en snotneuzen, alleen de kaars
handhaafde zich door verbetering van de pit, die mee opbrandt.
pg.106
Aanstekers van enkele generaties. de tondeldoos met tule in plaats van tondel. Een
ijzeren beugel en vuurslag horen er bij. Dan de zwavelstokken aan beide zijden
brandbaar en soms ook nog deelbaar, de lucifers. De moderne aansteker, die
met zijn vuursteentje als een nieuw soort tondeldoos de kring weer sluit.
pg.108
Afbeelding en beschrijving van een brongasreservoir en een lijst van verspreiding
in Westfriesland.
pg.109
Echte boerenkunst en boerencultuur zoals wel het oosten van het land heeft, daarvoor
was de invloed van de stad al eeuwen te groot. Wat zich in meubelen, in
betimmering, versieringen en klederdrachten als boers voordoet, is niet meer
dan een verlate en versoberde steedse mode. Zoals de afgebeelde klaptafel,
die nog deze eeuw op het platte land werd opgekocht en op voorbeelden uit
de 17e eeuw teruggaat.
Het knappe vakwerk zit o.a., in de gedraaide poten, de bollen dus, die naar
beneden toe steeds platter worden. Onder “plattelandscultuur” kunnen we
de Zaanse meubelen, klokken, de klederdrachten en voorbeelden voor
tuinaanleg beter thuisbrengen. Afbeelding van vermelde tafel.
pg.110
Afbeelding van het hek voor de boerderij “de eenhoorn’’ in de Beemster.
pg.111
Afbeelding van twee deuren uit Monnikendam.
pg.113
Afbeelding van smeedijzeren sluiting voor luiken en blinden.
pg.114
Tot de verfijnde details van vroegere smaak en mode behoren onze bovenlichten.
Toen het deftig werd hoge kamers te hebben en ook de gang hoger werd,
kwam er ruimte tussen voordeur en plafond. Nu kon meer licht binnenvallen,
smaak en vakmanschap maakten er iets moois van. Er werden allerlei symbolen
in verwerkt. Met 8 voorbeelden.
pg.115
Acht afbeeldingen van een z.g. makelaar.
pg.116
Twee afbeeldingen van stoven voor thuis, het rijtuig en de kerk, een simpele voor
alledaags gebruik en een fraaie met koperen hengsels om op te hangen,
waarom soms zelfs de onderkant is versierd.
pg.117
Afbeelding van dakgoot ondersteuning.
pg.118
De ‘”haal” boven het vuur, 3 voorbeelden.
pg.119
7 van de vele windwijzers in Enkhuizen.
pg.120
Het oude raadhuis van Venhuizen met vier gerende muren/dus muren uit het lood.
Waarom? drogere muren en meer ruimte boven, en bij pakhuizen beter
hijsmogelijkheden.
pg.121
Kaart van Noord-Holland met locatie van alle Sint-Nicolaas kerken, beschermheilige
van de zeelieden en patroon van de kinderen.
pg.122
Hangend scheepje in de grote kerk in Alkmaar, ook te zien in de hervormde kerken
van Schermerhorn, Marken, Jisp en Watergang, geschonken als dank voor
behouden vaart.
pg.123
Kaart van Noord-Holland met alle plaatsen met een jaarkermis.
pg.124
Afbeelding van de laatste houten klokkentoren, te Enkhuizen van de Westerkerk.
pg.125
Kaart van Noord-Holland met de ruilverkavelingsgebieden.
pg.127

Pag.8

Deel IV: “Adelijn, Bruin Maagdelijn”
Een doos vol van vele en velerhande oude en nieuwe dansen,
liederen, spelen met tekst en melodie uit de volksmond,
opgetekend, verzameld en beschreven door
B. W. E. Veurman.
Hoorn 1966, 176 pagina’s met vele foto’s en afbeeldingen van de
liedjes met bijbehorende partituren.
N.B:. Dit deel is in 1966 bijna ongewijzigd herdrukt.
Jonge Westfriese generatie in sierlijke oude kledij boeit niet
minder de landgenoot dan de vreemdeling bij een
podiumdansfeest op de markt te Schagen.
pg.4
Prent uit Quintyn “de Hollandsche lys met de
Brabantsche Bely (1629)
pg.14
HOOG HET GLAS!
1. Ja, wijntje, jij gaat inne.
pg.15
2. Waarmee maken we bruigom vet.
pg.16
3. Olie van de druiven.
pg.17
4. Breng mij ’t sap der edele druiven.
pg.18
5. Bij het klinken der bokalen.
pg.1-20
6. Die wijn aan ’t planten.
pg.21,22
7. Een kermisdeun.
pg.23,24
8. Jenever, brandewijn en,
pg.25
Koffie.
pg.26
Foto “jong gewend, oud gedaan.” in toewijding en zwier doen de ouderen niet onder
voor de jongeren op het dansfeest te Schagen, waar een Westfriese dansgroep
een druk bezochte voorstelling geeft.
pg.27
DANSEN EN ANDER FEESTPLEZIER
9.promenade
pg.28
Inleiding op de dansen: opstelling in een kring.
pg.29
10. Boerenschots A.
pg.31
11. Boerenschots B.
pg.31
12. Boerenschots C.
pg.32
13. Boerenplof.
pg.32
14. Donker in ’t hooi of lekkerbekkie.
pg.33
15. Hakketone.
pg.34
16. Jan Pierewiet.
pg.35
17. Dubbele blaadjes.
pg.36
18. Vrouwtje, je moet naar huis gaan.
pg.37,38
19. Slaapmuts of zevenpas.
pg.39
20. Meisje laat je zoenen.
pg.40
21. Govert en de Fijntjes.
pg.41,42
22. ´K heb verloren, ’k heb verkoren.
pg.43-44
23. Het niet zoenen van mooie meisjes.
pg.45
24. Ik greep mijn lief meisje.
pg.46,47
25. De eierdans, met repro van schilderij van Pieter Aertsen. 1508-1575.
pg.48
26. De pijpendans, twee pijpen worden in schaarvorm op de grond gelegd.
pg.49
27. De zevensprong.
pg.50,51
28. Te Laren op de dom.
pg.52,53
29. Hazen jagen.
pg.54
Repro; Frans Hals: Rommelpotspeler, ca.1723.
pg.55
VROOMHEID EN FEESTEN VAN MEER EN MINDER ERNST.
30. Klein zieltje.
pg.56
31. Ik ging op een morgen.
pg.57-59
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32. Kerstlied 1.
33. Kerstlied 2.
34. De profetie (Nieuwjaars lied)
35. Vastenavondlied.
36. Pinksterlied 1.
Gravure: “Het pinksterbloemlopen te Schermerhorn”, ca.1730. De pinksterbloem was
omhangen met zilveren sierraden en zamelde op haar tocht door het dorp
giften in, zij was, zei men, de vermaardste van Nederland.
37. Pinksterlied 2
Hier komt onze fiere Pinksterblom
En hier komt zij aangegangen
Met een rozenkrans al om haar hoed.
Gravure van dansend boerenpaar, begeleid door een doedelzakspeler, tweede helft
zeventiende eeuw, gemeentemuseum den Haag.
38. Boeren en buitenlui. Oogstlied, hooitijd, zweettijd.
39. De loze boer, daar was eens een boer en een vrolijke boer een beetje van aller
wegen etc.
40. Vrijage op het platteland.
Ik wil het schooien gaan bezingen
Van de vrijage op ’t platte land,
Van de gebruiken en de manieren
Al van-[van-ner] de Noord-Hollandse boerenstand (bis)
41. Het onnozele boerinnetje.
Gravure uit cupido’s Lusthof, de amoureuze Bogaert Beplant met vele nieuwe
amoureuze liedekens, Amsterdam, 1613.
42. Gezongen liefde; de jager en het meisje.
43. Het lichtzinnige meisje.
44. Het ruitertje en het meisje.
45. Het meisje en de acht ambachten.
46. Serviteur en geliefde.
47. Adelijn, bruin maagdelijn.
48. Ik ging laatst over de Rijn.
49. Het drietal en het meisje.
50. De Groenelandstraatjes.
51. Daar was laatst een meisje loos.
52. Het meisje en de schipper.
53. De minzieke hengelaar.
54. Wie wil mee naar Wieringen varen.
55. Van ’t loze vissertje,
GENRESTUKJES
56. Kees en Maartje.
57. Het spinstertje.
58. Van een boerenzeun.
59. Kaatje op de baan, met repro uit het oudt haerlemsch liedtboeck.
OUDE EN NIEUWE BALLADEN
60. Het was een kind, zo klein een kind.
61. De Griekse jager.
62. De drie ruitertjes.
63. Het nachtelijke bezoek van de minnaar.
64. Het koopmanszoontje.
65. De dubbele moord.
66. Nieuw lied van de ontaarde dominee.
Ets van Claes Jansz Vischer: een bont tafereel van muziek-,tafel- en
liefdesgeneugten, met een pijnlijk afscheid op de achtergrond.
Pag.10

pg.60
pg.61
pg.62
pg.63
pg.64

pg.65

pg.66
pg.67
pg.68
pg.69,70
pg.71,72

pg.73-75

pg.76,77
pg.78,79
pg.80,81
pg.82-84
pg.85
pg.86,87
pg.88,89
pg.90,91
pg.92,93
pg.94,95
pg.96.97
pg.98,99
pg.100,101
pg.102-105
pg.106,107
pg.108,109
pg.110
pg.111-113
pg.114-117
pg.118-120
pg.121-123
pg.124,125
pg.126,127
pg.128,129
pg.130,131
pg.132

67. Malbroek komt nooit weerom.
pg.133
68. Van pastoor zijn koe.
pg.134-136
69. Die gekke anderen.
pg.137,138
70. De gehoorzame soldaat.
pg.139,140
71. De wonderlijke reis.
pg.141,142
72. Het heertje en zijn dienstknecht.
pg.143,144
73. Afscheidslied.
pg.145,146
Foto: Marker meisje met pop.
pg.147
Kinderlijke echo’s en eigen klanken.
pg.148-150
“Zoals de ouden sprongen spelen de jongen”. Fragment van een ets naar een
boerenkermis van Pieter Brueghel (1549). Onbekende rondedans van
volwassenen om een paar in het midden. Vierhonderd jaar later in het kringspel,
“Onze Anna” draaien kinderen rond om een paar in het midden (foto).
pg.151
KINDERLIED EN KINDERSPEL.
74. Schuitje varen.
pg.152
75. Tip, tap, tone.
pg.153
76. Schommelliedje.
pg.154
77. Jan Die.
pg.155
78. Jan Filiander.
pg.156
79. Dag Jan.
pg.157,158
80. De Konings dochter.
pg.159,160
81. Drie schuintamboers.
pg.161,162
82. Onze Anna zat op de majesteit.
pg.163,164
83. De wonderschone stam.
pg.165-167
84. La mesjeu.
pg.168
85. Epompee.
pg.169
86. ’t Was nacht.
pg.170
87. Altijd is Kortjakje ziek.
pg.171
88. Aftellen.
pg.172,173
Deel V: “Dit land boven het IJ”
Dit deel wijkt op bepaalde onderdelen af, met name in de
vormgeving. De losse omslag is in vele gevallen
verdwenen. Het boekje is bovendien gebonden in
een linnen band en er zijn geen foto’s opgenomen,
maar wel veel tekeningen, vervaardigd door J. de Veen
en de omslagfoto door P. J. Bosman.
De kleurenfoto op pg.81 werd opgenomen door H. Bedijs.
Ik ben zo vrij geweest uit de hoeveelheid tekeningen een
eigen keuze te maken, met een voorkeur voor die
tekeningen met een historisch onderwerp en in de
andere deeltjes niet voorkomen.
“Slot op den Hoef” in welstand, dus vóór Diederik Sonoy het
in 1573 verwoeste. Dat was de verschroeide orde in
de praktijk: geen onderdak voor de naderende Spaanse
troepen.
Op een klein brokje van de z.g. rentmeestertoren
na was het slot alleen nog een herinnering, tot in de
crisistijd als werkverschaffingsobject en de grachten weer
werden uitgediept, de grondvesten opgehaald en van
een laag bakstenen voorzien; kloostermoppen, maar
de meesten zijn nieuw onder de toestand
zoals die nu is.
pg.9
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Plattegrond van het “Slot op den Hoef” naar oudere gegevens, welke niet geheel in
overeenstemming zijn met details die de opgravingen verschaften. Eigenlijk
heeft u niet één kasteel voor u, maar drie, een uit de 13e eeuw(het eiland),
de andere uit de 14e eeuw en 16e eeuw.
pg.11
Opgegraven kannen en kruiken uit de slotgrachten.
pg.12
Kaart met oude burchten en kastelen in ons gebied boven het Noordzeekanaal. Er zijn
er meer geweest, maar de gegevens zijn vaak schaars, vooral van voor het
stenen tijdperk der kastelen (te beginnen met de 13e eeuw), de kastelen
gemerkt met een klein zwart vierkantje zijn dwangburchten die Floris V liet
bouwen om de Westfriesen onder de duim te houden.
pg.15
Het Schoutenhuis in den Burg op Texel met 2 wapenschilden naast elkaar van
echtgenoot en echtgenote. Zij komen vaak voor op gevels en grafstenen.
De emancipatie van de vrouw is in ons land al vroeg begonnen. De wapens
zelf zijn veelal in de Franse tijd verdwenen. Deze deuromlijsting van het
Schoutenhuis staat in den Burg op Texel.
pg.16
Heiloo, het witte kerkje voor het werd bepleisterd. De kerk is in het begin van de
Spaanse tijd in puin gelegd en toen in klein herbouwd. Vele ruïnegedeelten
bleven nog een paar honderd jaar staan. Een staat er nog in Bergen.
pg.17
Toen in 1799 Engelse en Russische troepen bij Callantsoog aan wal gingen,
doordrongen tot Wijk aan Zee en daarna weer terugtrokken achtte men een
verdedigingsstelsel nodig. Door luitenant-kolonel Kraayenhof werd in 1800
een reeks van 26 fortificaties ten noorden van Beverwijk aangelegd. Die reeks
is op de topografische kaart van en in het landschap zelf duidelijk te zien. Op
één ervan, vlak tegen de binnenrand van de duinen, staat een monumentje,
in 1800 opgericht “als u de vrede wilt, bereidt u dan ten oorlog”. In enkele
fortificaties hebben de Duitsers weer hun loopgraven aangelegd. Van de oude
vuurmonden, loodsen, magazijnen etc. is niet meer over
pg.18
Kaart, waarop aangegeven de rij van versterkingen, opgeworpen in de Franse tijd. Zij
lopen boven Beverwijk langs naar Wijk aan Zee. Verder is aangegeven de rij
van forten die tussen 1800 en 1914 zijn aangelegd ter bescherming van
Amsterdam. De militaire betekenis ervan is gering geweest
pg.19
Een van de 15 forten, die tussen 1880 en 1914 om Amsterdam boven het IJ
zijn gebouwd en dan een Duits fortificatie uit de 2e wereldoorlog. Hoewel er
ook is geruimd, ziet het er naar uit dat een groot aantal bunkers en andere
herinneringen aan en uit de bezettingstijd tot in lengte van dagen zal blijven
staan. De stichting Menno van Coehoorn heeft de historische verdedigingswerken,
ook uit de Spaanse tijd, uitvoerig bestudeerd en de resultaten daarvan
gepubliceerd. Dat is boeiend materiaal voor wie het interesseert.
pg.20
Kanonnen: het hek van het “0ude hof” in Bergen met twee kanonnen. Zo zijn er nog
vele te vinden bij de ingang van oude buitens.
pg.21
Het bronzen kanon voor het stadhuis van Enkhuizen. Vondel maakte een gedicht op
de geschiedenis daarvan. Dit hangt in een gestoken lijst er boven en vertelt
hoe het kanon bij een treffen met Duinkerker kapers, na het in de lucht vliegen
van een Duinkerker schip boven op het Roode Paert terecht kwam. Dat was
in 1622. Het kanon dateert van 1551 en vertoont het wapen van Karel V met
zinspreuk “Plus Oultre”(”steeds verder”).
pg.22
Meerpaal langs het Noordhollands kanaal. Aan de lip kunt u het oude scheepskanon
herkennen, die zuinige voorouders een nuttige bestemming wisten te geven. pg.23
Gevel aan de Oude gracht te Alkmaar. Twee kanonnen steken eruit als een herinnering
aan een overigens vergeten zeekapitein.
pg.24
Gevelsteen te Alkmaar ”Schutter met kanon”, 1604(geen adres).
pg.25
Een stenen kanon dient als versiering van de Oosterpoort te Hoorn.
pg.26
Oorlogsmonument van Willem Reijers bij Zijpersluis, eindpunt van de stille tocht op
de avond van 4 mei uit Schoorl, Zijpe en Burgerbrug.
pg.29
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Drie letterplanken en cijfers gebruikt voor 1600.
pg.31-37
De “schoolmeester” aan het oude Guispad te Westzaan, de laatste papiermolen in
de wereld, bouwjaar 1692 en nu eigendom van de vereniging der
Nederlandse papierfabrikanten.
pg.38
Enkele watermerken van Zaanse papierrmakers (naar Voorn.
pg40
Huwelijks papierknipsel van Maria Barneveld, 1839, geboren 31 (30) januari 1829
te Warmenhuizen.
pg.42
Kaart van noordelijk Holland met 8 zwanen welke duiden op acht Lutherse
kerkgemeenten.
pg.45
Oude raadhuis van Ransdorp en gevelsteen: een zwaan met om de hals een gouden
kroon en deze tekst: “Eendracht doet kleyne saeken bloeyen in macht
en ook in welstant groeyen”.
pg.46
In de 17e, mogelijk al de 16e eeuw sloten zich aan een:
Broek in waterland
Landsmeer
Ransdorp
Schellingwoude
Zunderdorp
Zuiderwoude
en namen de zwaan met de pijlenbundel in hun wapen op. Alleen de
combinatie was origineel. De pijlenbundel was afgekeken van het wapen
der zeven provincies en die hadden het weer ontleend aan de oudheid.
De graaf van Egmond is hierbij de verbinding. In 1564 nam hij de beroemde
pijlenbundel als symbool over.
Valerius meldt het ons:
“O Neerland so ghij maer en bout
Op God den Heer althijdt,
U pijlen vastgebonden hout
End’ t’saam eendragtig sijt.”
Gemeente wapens van: Zijpe, Landsmeer, Wieringerwaard.
pg.47
Koperen zwanenhalsring, gebruikt als eigendomsteken.
pg.48
Drie zwanensoorten die in ons gebied voorkomen: knobbelzwaan, ook tamme zwaan,
wilde zwaan, alleen in strenge winters aan onze kust, kleine zwaan, ook een
zeldzame wintergast.
pg.48
Leeuwen op wapens en als wapenhouders, als gevelornamenten, op munten, als
schegbeelden, in hout en steen in kerken en stadhuizen, als versiering op
meubels en deuren, zijn ze een herinnering aan een andere maatschappelijke
geest dan de onze; kracht en moed, gezag, volwassenheid, individualisme,
overvloed.
pg.49
Een duit,= 2 penningen, 8 duiten is een stuiver.
pg 51
Zes Noord-Hollandsche gemeentewapens met leeuwen.
pg.53
Cherubijn, engelenkopjes met vleugels op vele voorwerpen afgebeeld.
pg.54,55
De meermin van Edam zoals ze voorkomt in het wapen van de Purmer, nog zonder
vissenstaart.
pg.56
Meerminnen en wildemannen, diverse afbeeldingen.
pg.57-61
Vrouw Justitia: een geblinddoekte dame met een zwaard in de linkerhand en een
weegschaal in de rechter, staand op een draak, soms zoals in Hoogwoud met
de vermaning: “gedenk aan den eed”. Bedoeld zowel voor de rechters als voor
de terecht staande persoon.
pg.63
Een paar oude en nieuwe weegapparaten.
pg.64,65
Glas in lood raam van de kerk in Schermerhorn.
pg.67
Hotel de Oranjezaal te Enkhuizen, met 4 pilaren voor de ingang, graag gebruikt in onze
streek voor herbergen, visbanken en waaggebouwen.
pg.69
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Houtenhuis aan de Achterhaven te Edam. een wonder dat het na eeuwen van verbod
van het bouwen van houten gevels nog bestaat: eigendom van vereniging
Hendrick de Keyzer.
pg.70,71
Enkele voorbeelden van balkconstructies.
pg.72
De Oude Travaille in Midden Beemster uit 1744 om paarden te beslaan.
pg.74
De bastaardstreep, de balk in het wapen van Willem de Bastaard op de grafsteen in
een toren van het oude slot in Schagen.
pg.77
Gevel van een weeshuis met raamindeling tot 1650, begin 18e eeuw, begin deze eeuw
en moderne tijd.
pg.78
Twee 18e eeuwse poppen van een Enkhuizer weesjongen en weesmeisje in het
stadhuismuseum van Enkhuizen.
pg.81
Een uitvoerige beschrijving van de kledij, gedragen door de twee XVIII eeuwse poppen
in het museum van het stadhuis te Enkhuizen en gekleed zoals dat ca.1740 in
het weeshuis werd gedragen, door Creuys Vorberg, januari 1978.
pg.129-140
Paviljoentje in Broek op Waterland, naar een chinees voorbeeld bij rijkere milieus
in trek.
pg.83
Een Delftsbord met chinees motieven.
pg.83
Gobelins en goudleren behang o.a. in het stadhuis te Enkhuizen en goudleer behang in
de Westerkerk te Enkhuizen.
pg.84
Een lapjespop of marskramer zoals afgebeeld in de regentenkamer van het weeshuis
in Purmerend, geschilderd in de behangselfabriek van ds. Ris in Hoorn ca. 1785.
Marskramers waren toen belangrijk als bron van nieuws-en berichtgeving,
ze waren voorlopers van de krant en de radio nieuwsdienst.
pg.87
Een van de vele poortjes in Hoorn.
pg.88
Uurwerken, zonnewijzers.
pg.89-91
Eendemerken als eigendomsbewijs.
pg.93
Een palingsteker, ´s nachts gebruikt met een lichtbak.
pg.94
Een vinkenbaan.
pg.95
Hotel “Holland op zijn smalst” te Beverwijk, vlakbij Scheibeek waar Vondel wel
logeerde.
pg.96
Kaart van Noord-Holland met aangegeven de eendenkooien, die nog in gebruik waren. pg.98
Het Texelse schaap.
pg.101
Prent uit 1557 van een aardappelplant.
pg.103,104
De laatste bello, die in de 70 jaar van hun bestaan in Noord-Holland hebben
rondgereden, momenteel staat deze nu in Bergen als een monument.
pg.105
Kaart van Noord-Holland met de tramlijnen welke er ooit zijn geweest.
pg.107
De Waagtoren te Alkmaar en een nieuw te bouwen flat te Alkmaar.
pg.120,121
Boerderijnamen die in de 1877 in de Schermer voor kwamen.
pg.122
Kerk in Alkmaar en boerderij in de Zeevang bij Edam.
pg.123
Deel VI: “Verdwenen water, gewonnen melk,”
Samengesteld door V. J. Nobel met bijdragen van ir. K. P. Stapel,
hoofd inspecteur Nederlands rundvee stamboek en
D. P. van Wigcheren, kunstredacteur Verenigde
Noord-Hollandse Dagbladen, geïntroduceerd te
Wieringerwaard op de boerderij “Groenhoven”.
Omslag ontwerp van Maarten Oortwijn.
Voorwoord van C. N. Laan Dzn, vicevoorzitter Ned. rundvee
stamboek; voorzitter provinciale bond van rundvee
fokverenigingen in Noord-Holland.
pg.7
Familie portret uit 1901 met 8 personen.
pg.8
Portret van Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, de
veelzijdige pionier, de vernieuwer.
pg.10,11
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Florentius Adrianus Franco Groneman, de specialist, de fokker.
Anna Petronella Groneman, de behoedster van een traditie.
De eerste Gronemannen, geen foto’s wel veel informatie.

pg.10,11
pg.10,11
pg.13-26

Op Groenhoven
Op de eerste mei 1865 beleefde Johannes Theodorus Groneman zijn eerst dag als
boer op “Groenhoven.’’ aan de Barsingerweg. De ex-opzichter-rentmeester
uit de Anna-Paulownapolder met het einddiploma van de “landhuishoudkundige
school” te Groningen in zijn zak stond aan het begin van een nieuwe weg,
welke hem naar een grote carrière zou voeren.
pg.27
Foto van de stolp “Groenhoven” aan de Barsingerweg te Wieringerwaard, in 1967.
Een deel van de iepen, die vroeger de hoeve aan het zicht onttrokken, zijn al
ten prooi gevallen aan de gevreesde iepenziekte.
pg.28
Kennis is macht
Een uit 1904 daterende foto van Joh. L. Th. Groneman, schrijvend in zijn kantoortje in
“Groenhoven”, te midden van zeer veel boeken en tal van afbeeldingen van
familieleden en dieren aan de wanden. Het kantoortje bestaat nog.
pg.33
Op 20 december 1901 ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van de
proefzuivelboerderij, die dankzij particulier initiatief aan het
Rijkslandbouwproefstation aan het Keern kon worden verbonden,
(zie afbeelding op de menukaart) verenigden de bestuurders van de vereniging `
“Proefzuivelboerderij te Hoorn” zich in hotel-restaurant “de Doelen” te
Hoorn aan een diner, waarvoor ook een aantal officiële gasten was
uitgenodigd. Voorzitter Joh. L. Th. Groneman sprak de tafelrede uit.
Hij sprak van een unieke inrichting: een bedrijf dat qua opzet geld kost,
maar deze kosten zullen rijke vruchten opleveren. Het menu in aanmerking
genomen maakte men zich over die kosten kennelijk nog niet al te veel zorgen. pg.47
Promotor van kunstmest en proefvelden.
pg.51-54
Polderbestuurder.
Ruim 40 jaar was hij bestuurder, dijkgraaf van de Wieringerwaard
en hoofdingeland van de Anna Paulownapolder.
Culturele interesse.
In de huiskamer werd ´s avonds veel gemusiceerd. Een foto van 27 december 1906.
Een romantische penseeltekening van een landschap en een laatste penseeltekening
van een paardenkoopman met twee paarden.
De Fokker.
Getuigschrift voor de gebroeders Groneman op 29 juli 1898 te Spanbroek
voor een toom van kippen in vreemd ras.
Zie ook diploma’s/prijzen.

pg.55
pg.58
pg.60,61

pg.67
pg.69,70

Stal Groneman.
Vier foto´s van koeien in de wei en van de stal.
pg.73-81
Onder het geweld van een hevige storm brak de zee op 14 januari 1916 door de dijk
van de Oostpolder. Een groot deel van de Anna-Paulownapolder kwam onder
water te staan. Ruim 125 meter van de zeewering spoelde weg. Deze foto
toont het geopende gat nabij de van Ewijcksluis.
pg.80
Bloedlijnen
Dora 21, 12003.nrs geboren 1889, 11 foto’s – kroontje 192, geboren 1964.
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pg.85-103

Herinneringen en ervaringen
Florentius Adrianus Francisco. Tot op hoge leeftijd draaide hij dagelijks zijn rondjes aan
de in de tuin achter Groenhoven opgestelde rekstok: een gezonde geest in
een gezond lichaam, foto dd. 1 oktober 1906.
pg.104
In zijn jonge jaren mocht deze F .A. F. Graag de gladde ijzers onderbinden. Hij was een
trouwe deelnemer aan wedstrijden. Met mevr. G. Overduin-Kaan legde hij op
14 december 1890 in Wieringerwaard beslag op een vierde prijs.
De dorpsonderwijzer, die afgebeeld Hollands winterlandschap in het
getuigschrift tekende, maakt echter een fout, hij voorzag de heer Groneman
van de voorletters F. C. in plaats van F. A. F.
pg.106
De koegang van Groenhoven, waarin al gedurende ruim 40 jaar geen koe meer heeft
gestaan. In de twintiger jaren liet F. A. F. achter de boerderij reeds een
moderne veestalling bouwen. Op de koestal is wit grint gestrooid, aan het
blauw geverfde hooischot hangt de glorie van Groenhoven, foto’s van
beroemde stieren en tal van trofeeën.
pg.112
Rondgang in de avond
Een veekeuring is in eerste instantie een aangelegenheid van mannen.
Maar Anna Petronella Groneman, witte laarsjes aan de voeten, een cape om
haar schouders en een witte band rond het haar, voelt zich in de mannen
wereld heel goed thuis. Hier staat zij in gesprek met NRS-inspecteur C. Kroon,
die op deze voor hem zo karakteristieke houding graag op de plaats rust staat. pg.127
Deel VII: “He, is dat Westfries?”
Door H. Langedijk, met tekeningen van J. A. Pannekeet
en een voorwoord van Breebaart, president van
het historisch genootschap oud West-Friesland,
april 1971.
’n Mens zonder boek is iemand in ’n huis zonder ramen.
De omslagtekening is ontworpen door M. Oortwijn,
illustraties in de tekst door J .A. Pannekeet.
Is dat West-Fries? door Jo Daan.
Voorbericht van H. Langedijk, Spierdijk, maart 1963.
Voorbericht voor de herziene uitgave, Spanbroek
lentemaand 1971.
Brief van Neel van Hoogwoud aan haar zuster Afie in Kalverdijk.
Woorden en uitdrukkingen, genummerd 1-880.
Twee oude foto’s: een groepsfoto uit 1920 in het gemeentehuis te Spanbroek b.g.v.
het 40-jarig jubileum van gemeentearts dokter G. C. van Balen-Blanken.
Een foto ca. 1905 van het echtpaar Aris van Amers, verver en krengenslager in de
0udijk, gemeente Westwoud,*30-5-1853 te Blokker en zijn vrouw Pietertje
Portugies, met hul en boerenhoedje en kruis en ketting, *14-6-1854 te
Abbekerk.
Schoolfoto van personeel en leerlingen van openbare school te Berkhout in 1912.
Foto ca.1925 nabij het oude slot te Schagen van de(gehuurde) kettewagen van
“Lombok”. De bestuurder op ’t kret is een zoon van Bolle Kees Wit uit de
Nieuwstraat. Hij was het hulpje van Lombok, die naast de wagen staat. Op het
rijtuig de kisten, manden en korven, waarin biggen, kippen, eenden, ganzen,
konijnen, enz. naar de Schagermarkt werden vervoerd.
Foto, genomen in 1953 voor de fraaie schouw in café ‘t wapen van Wijdenes, waar
thans familie Westerlaken woont. De schouw is helaas afgebroken. Boven de
vuurpot hangt de koperen konkelpot aan de heugel. De dame in de stoel is
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pg.5

pg.6
pg.7-9
pg.10,11
pg.12
pg.11-133
pg.26

pg.40
pg.50

pg.61

mevrouw Aafje de Vries-Stieltjes(1878-1963), gehuwd geweest met
Simon de Vries. Zij is geboren in Twisk en overleed in ’t Jozefpark te Blokker.
De schenkende dame is haar dochter, Annie Beemsterboer-de Vries, geboren
9 september 1907 te Wognum, echtgenote van de heer Beemsterboer Azn,
geboren 29 maart 1903 te Venhuizen, gewezen burgemeester van de
gemeente Berkhout, gepensioneerd sedert 1968 en nog te Berkhout woonachtig.
De kleding, enz. als op de foto, werd in het eerste kwart van deze eeuw in
West-Friesland nog algemeen als “beste kleidje” gedragen.
pg.77
Foto te Hoorn .b.g.v. het 25-jarig bestaan van het Historisch Genootschap
Oud West-Friesland” in augustus 1949. De heer D. Breebaart, *8 oktober 1905
te Hoogwoud en sinds 1946 burgemeester aldaar en sedert 1956 voorzitter
van genoemd genootschap als opvolger van de heer G. Nobel en zijn echtgenote,
mevr. J. Breebaart- Pluister met Westfriese kap, kaphoedje en kleding als in het
begin van deze eeuw in West-Friesland gebruikelijk was op feestdagen.
Het paard draagt een zogenoemd bikkelebaven hoofdstel: het leer is belegd
met schelpjes.
pg.105
Westfriese spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen.
pg.134-153
’t Kettevool (’t veulen van ’n hit).
pg.154-156
Nei de noord.
pg.157-158
Tante Breggie.
pg.159-161
In ’t bejaardenhuis.
pg.161-164
In Oudorp.
pg.164-166
’t Are huis.
pg.166-169
Skager moidemarkt.
pg.169-172
Oom Gert Pater en zijn vrouw tante Jans gehuldigd met bloemen in 1968. Gert was
de initiatiefnemer van de jaarlijkse Skager Moide markt op “de leste van de
tien donderdage”.
pg.171
Bai oos op ’t durp.
pg.172-176
Portret A. C. van den Berg, pastoor te Spierdijk, 1936-1955.
pg.173
Portret A. C. Overtoom, hoofd jongensschool te Spierdijk 1917-1941.
pg.173
Grafstenen Weyert Komen en Willem de Vries.
pg.176
Herinnering.
pg.176-181
Foto stolp met melkbussen voor de oprit te Spierdijk.
pg.180
Deel VIII: “Een kijkje in de geschiedenis van Hoogwoud en Aartswoud”
Door B. Voets: een bewerking van de “Kroniek van Hoogwoud
en Aartswoud” door P. Bossen, 1977.Gemeentehuis
Hoogwoud rond de eeuwwisseling. Aan de muur een
barometer, een geschenk van notaris C. Donker uit
Benningbroek, die er aardigheid in had ieder
gemeentehuis in zijn ambtsgebied met zo’n barometer
te verrijken. Er is er geen één van bewaard gebleven.
En het gemeentehuis in 1966 na restauratie o.l.v.
architect C. W. Royaards te Schoorl.
pg.21
Gezicht op ’t dorp Eertswoude. Gravure 1726 met de
N. H .kerk met een stompe toren, 4 nu verdwenen
poldermolens. En een tweede gravure uit 1726 van ’t dorp Hoogtwoude met
een poldermolen links van de kerk met een spits op de toren van N. H. kerk en
rechts een stolp.
pg.31
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De raadzaal uit 1968, erg klein maar wel mooi. 0p 27 april 1977 stelde commissaris
van de koningin drs. R. de Wit de in de voormalige o. l. school ingerichte
dependance van het gemeentehuis officieel in gebruik, inclusief de nieuwe
(grotere) raadzaal: “de meester Jaap Slooten zaal”.
pg.43
Luchtfoto vanaf de trans van de N. H. kerk aan de Herenweg en ook de toren van de
R. K. kerk te Spanbroek is nog zichtbaar. Het bestemmingsplan ”zuid” staat
nog slechts aan het begin.
pg.43
De Langereis, rustieke westelijke grens van de gemeente, gezien vanaf de
“Mallegatsbrug”.
pg.53
Een aarden kan uit de 16e eeuw, te Aartswoud, gevonden bij graafwerkzaamheden.
pg.65
e
Doopvont in de N. H. kerk van Hoogwoud, vermoedelijk 15 eeuw, in elk geval niet
gebruikt bij de mislukte doop van de Friese koning Radboud, welke zich
volgens een legende in 715 te Hoogwoud zou hebben afgespeeld.
pg.65
Het stoomgemaal aan de Westfriese omringdijk nabij Aartswoud gebouwd in 1894
door de polder Geestmerambacht. Via de ringvaart van de Heerhugowaard
en de Langereis loosde de polder toen nog het overtollige water in de Zuiderzee.
Het gemaal was uitgerust met een schepradsysteem, uniek in de provincie
Noord-Holland. Het gemaal is nadien overgedragen aan het hoogheemraadschap
van de uitwaterende sluizen en tenslotte aan de provincie. In 1959 buiten
bedrijf gesteld en in 1970 gesloopt. De vliegwielen prijken nog als monument
in Aartswoud in de Schoolstraat,voorheen de “Slikkige Wuiver” genoemd;
de Schoolstraat te Aartswoud ca.1940. Rechts een stukje van de stompe toren
van de N. H. kerk.
pg.75
Hoogwoud, toen het dorp nog over “de IJzerenweg” bereikbaar was, met de
stoomtram Wognum-Schagen.
pg.87
Hoogwoud, het Noordeinde, thans Herenweg geheten, rechts het doktershuis en een
groepje kinderen en dames opgesteld omdat de fotograaf met zijn “kiekkast”
wil kieken, twintiger jaren.
pg.87
Links de uit 1608 daterende korenmolen “de Lastdrager” nog volop in bedrijf. Tussen
de molen poseren de gebroeders Willem en Jan Bos, de laatste molenaars van
deze molen, rechts de N. H. kerk.
pg.97
De molen “de Vier Winden” van de voormalige polder “de Lage Hoek” in 1891 gebouwd.
Piet Groen was de eerste watermolenaar, nu een vrijwillig molenaar.
pg.97
De Willemshoeve- de fraaiste en bekendste stolphoeve van Hoogwoud aan de
Koningspade, twee heel oude namen, die, naar mag worden aangenomen,
verband houden met de gebeurtenissen, welke zich in 1256 in deze contreien
afspeelden toen Rooms Koning Willem II tegen de vrije Westfriezen het loodje
legde.
pg.109
De Gouwe, landelijk buitengebied van de gemeente Hoogwoud.
pg.119
De Weere, gemeente Hoogwoud, een winters beeld van de Driestedenweg.
pg.119
De Nederlands hervormde kerk van Hoogwoud, pronkstuk van dit dorp. De voorganger
van dit gebouw werd op 1 augustus 1674 door een hevige storm verwoest.
Met de bouw van deze kerk werd in 1680 begonnen. Op 23 mei van genoemd
jaar werden de drie eerste stenen van deze nieuwe kerk gelegd.
pg.131
Na de in 1966 gereedgekomen algehele restauratie van het gebouw o.l.v. architect
D. Fledderus te Enkhuizen prijkt de zgn. Herenbank, tastbare herinnering
aan een rijk verleden. De bank overleefde de ramp van 1674, weer in volle
glorie in de kerk. De twee leeuwtjes zijn daarbij van de galerij voor het orgel
naar het baldakijn van de herenbank verhuisd.
pg.131
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DEEL IX: “Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout”
Door Piet Boon, Wijdenes, 1977, 190 pg. III. Deze serie wordt
weer hervat. Omslagontwerp van Henk Tol.
Kaart van Schellinkhout en aangrenzende gemeenten, uit de
gemeenteatlas van J. Kuyper.
pg.11
Slag op de Zuiderzee in 1573 uit Th. Velius, Chronyk van Hoorn,
‘’Slagh van Bossu”.
pg.24,25
De kerk en omgeving met links vermoedelijk het oude raadhuis,
gewassen tekening, toegeschreven aan
A.de Haen, 1738.
pg.27
Het in 1765 gebouwde raadhuis en de in de zijgevel gemetselde
eerste steen 23 juli 1765.
pg.28,29
Houter, Jacob, burgemeester van 1865-1884,zwart
krijttekening van J. Sez, 1880.
pg.51
Een ansicht uit de omgeving van het raadhuis, met in het midden het paardepad
en links het voetpaadje.
pg.62
De grote en de kleine watermolen.
pg.64
Plattegrond van de Ned. Hervormde kerk.
pg.70
Portret van Dingenum Jansz, overleden 1646 uit Schellinkhout. Eerste pastoor van
Westerblokker na de reformatie, anoniem schilderij uit 17e eeuw.
pg.76
Het in het begin van deze eeuw gesloopte “roomse kerkje” naar een schilderij van
Klaas Koster.
pg.77
“De Leeraar” “Die gaaren Eeuwige welvaart sag, die preekt sichself den gansen
dag” uit: “Spiegel van het menselyk bedryf”, gravure van Jan Luyken.
pg.85
e
e
Twee houten beeldjes uit de 2 helft van de 15 eeuw uit de Hervormde kerk.
pg.96
Grietje Kok (1798-1884), portret(in eigentijds kostuum).
pg.98
“De Landman” “Eerst gesaaid, dan gemaaid“, uit “Spiegel van het menselyk bedryf”,
gravure van Jan Luyken.
pg.109
Het in 1964 gesloopte bullenhuis aan de Meeweg.
pg.117
De kerk en omgeving met op de achtergrond de Korenmolen aan de Meeweg,
gewassen tekening van C. Pronk,1726.
pg.121
“De molenaar”, “De hemel geeft, wie vangt die heeft” uit “Spiegel van het menselyk
bedryf”, gravure van Jan Luyken.
pg.123
Naambord van de alweer verdwenen Mayenstraat in Schellinkhout.
pg.131
“De scheepstimmerman”, “Mijd sand en klip met ’s levens schip” uit “Spiegel van het
menselyk bedryf”, gravure van Jan Luyken
pg.133
Nettendrogerij te Schellinkhout, tekening van J. M. Luttge, 1955.
pg.149
“De schoolmeester”, “Maakt medecyn, niet tot fenyn” uit “Spiegel van het menselyk
bedryf”, gravure van Jan Luyken”.
pg.153
Gravure, portret van Jan Luiken door Adr. Spinniker.
pg.161
“De chirurgyn”, “t Hert eist te syn verbonden, van dodelijke wonden”, uit “Spiegel
van het menselyk bedryf”, gravure van Jan Luyken.
pg.163
Het touwtje waarmee Trijntje Douwes zich zelf vastbond, na het vonnis door de
schepenen op 7 mei 1805.
pg.181
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DEEL X: Een kijkje in de geschiedenis van Stede Broec
(Bovenkarspel-Grootebroek) door B. Voets, 1979.
De gemeenteraad van Bovenkarspel, welke de laatste vier
maanden van het zelfstandig bestaan, de gemeente
bestuurde, van 5 september tot en met
31 december 1978.
pg.6
De gemeenteraad van Grootebroek gedurende de laatste vier
maanden van haar zelfstandig bestaan.
pg.7
Twee kaarten uit de atlas van Kuyper van de opgeheven en
samengevoegde gemeenten Grootebroek en
Bovenkarspel.
pg.8
Dinsdag 2 januari 1979 opent burgemeester J. N. Stuifbergen
om 3 uur de eerste vergadering van de op 8 november gekozen leden van de
nieuwe gemeente Stede Broec.
pg 10
Kaart van Holland en Friesland van Tramaezini (2e helft 16e eeuw).
pg.14
Een van de oudste delen van Stede Broec is Lutjebroek. Rond de kerk aldaar is het
maatschappelijk leven in dit westelijk deel begonnen, de kerk. Een gravure
van C. Pronk,1729.
pg.20
De Stede Broec met de gevel van het oude raadhuis en de zijkant van de kerk.
Gravure van C. Pronk, 1739.
pg.25
De Broekerhaven was een statussymbool voor Stede Broec. Tot in de 17e eeuw ging
men van hieruit op de grote vaart. Later werd het vooral een stapelplaats voor
groenten, die met een overhaal uit de poldersloten naar boven werden
gebracht. Tekening van C. Pronk.
pg.31
In oude tijden had Bovenkarspel een bijzondere Hallenkerk.
pg.31
Gezicht op het centrum van Stede Broec-Grootebroec, tekening van H. de Winter 1743.pg.43
Het raadhuis van Grootebroec, dat in 1754 werd gebouwd en als statussymbool van de
vernieuwde erkenning als stad. Na de grote brand, in 1930 werd het gesloopt
en vervangen door het huidige.
pg.60
Beeld van de Zesstedenweg in Bovenkarspel, ook wel eens het achtste wereldwonder
genoemd, met paardentram. Opgeheven in 1913-1914.
pg.62
Botsing in 1930 op deze smalle weg. Burgemeester Breda en veldwachter Keij nemen
de ravage op.
pg.62
Brand in Stede Broec op 15 juli 1750, met twee molens en de kerk, gravure
van J. Luyken.
pg.65
Het wapen van Stede Broec op een schuttersoorkonde uit 1689.
pg.70
Ontwerp tot een minst kostbare, zekerste en schielijkste herstelling van de zorgelijk
toestand der Westfriese zeedijken door Pieter Straat en Pieter van der Deure,
Amsterdam 1736, blz.9.
pg.72
De Stede Broec, zoals het was van 1500 tot na de 2e wereldoorlog. Hier is nog alles
tuingrond. Tot diep in de 19e eeuw was het akkerbouw. Daarna een
overzichtsbeeld van de stad van de toekomst.
pg.102
De installatie van de heer J. Elders in 1935 als burgemeester van Bovenkarspel.
pg.124
Op 16 augustus 1944 werd tussen Grootebroek en Westwoud een trein door
geallieerde vliegtuigen beschoten. De ontredderde werd in de middag naar
het station Grootebroek gesleept.
pg.127
Waar het hart van de stede klopt: de veiling.
pg.128
Het oude station van Bovenkarspel anno 1973 vlak voor de afbraak.
pg.128
De Stede Broec moet veel mogelijkheden bieden voor vrijetijdsbesteding. Het bestuur
van de nieuwe stad wil hierover veel informatie geven.
pg.132
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DEEL XI: “Een kijkje in de geschiedenis van Langedijk”
Door Maarten Kuiper, met bijdragen van J .Bruin en
Volkert J. Nobel,1980.
Kaart van de gemeente Oudkarspel in 1865, 1265 bunders,
900 inwoners, de gemeente Noord-Scharwoude.
509 bunders, 680 inwoners, de gemeente
Zuid-Scharwoude; 523 bunders, 870 inwoners.
Kaart van de gemeente Broek op Langedijk in 1865:
460 bunders, 920 inwoners.
pg.8
De gemeente Langedijk werd op 1 augustus 1941, midden in
de Groote Broec, Duitse bezettingstijd geboren uit
een samenvoeging van vier gemeenten;
Broek op Langedijk, Zuid Scharwoude, Noord Scharwoude en Oudkarspel.
Een eerdere poging tot samenvoeging in 1920/21 strandde op tegenstand,
met name van Broek op Langedijk. Verdere pogingen slaagden evenmin. Na
veel overleg werd men het op 1 augustus 1941 eens en begon de gemeente
Langedijk met 1883 inwoners. 0p 1 januari 1980 was dit aantal gegroeid tot
12.983 en op 16 februari 1980 werd de 13.000ste begroet.
De gemeenteraad van Langedijk op 25 maart 1980.
pg.14
Een kijkje op Noord-Scharwoude anno1953. 9 luchtfoto´s, KLM.
pg.18
Een beeld van de Koog ca.1900, op de achtergrond het torentje van de Kogger kerk.
Naast het winkeltje van O. M. C. Kliffen werd in 1908 een nieuw gemeentehuis
van Zuid-Scharwoude gebouwd.
pg.22
Het in 1714 gebouwde “Regthujs” van Oudkarspel, dat in 1799 bij de strijd van de
Frans-Bataafse troepen tegen de Engelsen en Russen zware schade opliep en
in 1808 werd herbouwd, links het café “Het Huis de Brederode” jarenlang een
pleisterplaats en op 22 maart 1954 verbrand en niet meer opgebouwd.
Ongesigneerde prent.
pg.24
De Diepsmeer voor de ontsluiting door de aanleg van de provinciale weg (S4)in 1934. pg.28
De Langedijker brug naar het Oxhoofdpad , bestemd voor de sloop. Maar de bewoners
van het voormalig eiland zetten zich in voor behoud en schooierden een bedrag
van 11.200,- gulden bijeen. Op 29 april 1980 besloot de gemeenteraad de nog
ontbrekende 10.400 gulden beschikbaar te stellen voor een volledig herstel. pg.30
De Langedijk, een lange dorpsweg door een waterrijk gebied. Een beeld van het oude
Broek op Langedijk, met rechts het complex van de vaarveiling van de
Langedijker Groenten Centrale, nog voorzien van 3 “koopmansboetjes”.
Op 3 april 1979 stelde kroonprinses Beatrix het gerenoveerde complex officieel
als museumveiling in gebruik.(KLM luchtfoto)
pg.33
De vaarveiling van de “Noordermarktbond” in Noord Scharwoude op 1 September 1915
officieel geopend. In 1954 begon de omschakeling van vaarveiling naar rijveiling.
Sinds 1968 is hier de zetel van de coöp veilingvereniging “Langedijk en
omstreken”. Op de voorgrond nog een stukje van de spoorlijn
Noord-Scharwoude Dorp-Station: een particulier lijntje t.b.v. goederenvervoer. pg.37
De moderne “zuurkoolstraat” in de fabriek van Kramer, waarin de witte kool machinaal
wordt klaargemaakt om daarna tot zuurkool te worden verwerkt.
pg.43
Het pand van de in 1885 opgerichte zuurkoolfabriek “De Nederlanden”. Het laatst deed
het pand als dumpstore dienst. Nu prijkt op deze plaats de nieuwe Rabobank. pg.46
Water heeft plaats gemaakt voor asfalt. Het vroegere Gorterdiepje, naast de
Dorpsstraat van Noord-Scharwoude. Het Langedijkerbruggetje voerde naar
de Molenkade. In het huis links woonde de molenaarsfamilie Bos.
pg.60
Portret van burgemeester H. Schelhaas, de motor van de ruilverkaveling.
pg.62

Pag.21

Jac.de Groot (62), tuinder te Warmenhuizen, hoewel twee zoons het bedrijf van
14 bunder runnen. Vader is een zogeheten “agendaslaaf” geworden. Hij is
voorzitter van de tuindersvakbond van de LTB; vicevoorzitter van de LTB,
voorzitter van de gewestelijke raad Noord-Holland van het Landbouwschap;
hoogheemraad en wnd.dijkgraaf van het Noorderkwartier, kernlid van de
grondkamer: voorzitter van de plaatselijke commissie van de ruilverkaveling
“Geestmerambacht”.
pg.66-70
Kerkgebouwen aan de Langedijk;
pg.76-87
De Gereformeerde van Broek op Langedijk ging in de Middagschaft tijdens de
afbraakwerkzaamheden op 27 februari 1967 door een felle brand verloren.
Het nieuwe moderne kerkgebouw (rechts) werd op 7 mei 1967 in gebruik
genomen.
pg.81
Een rokende toren van de Ned. Herv. Kerk van Oudkarspel op 9 juni 1969, kort na het
uitbreken van de brand, welke het fraaie kerkgebouw grotendeels verwoestte.
Het torenuurwerk wijst twintig over vier aan.
pg.85
Sluizen en molens in het ambacht;
pg.88-93
De oude sluis in de Oosterdijk te Noord-Scharwoude was eens de enige uitweg voor
schepen in het Geestmerambacht. Nu wordt de sluis alleen nog gebruikt voor
pleziervaartuigen, die op de nabij gelegen werf worden gerepareerd
of “gestald”.
pg.89
De op 23 augustus 1934 door brand verloren gegane, fraai in het landschap passende
kop- of kapmolen, die te midden van de Langebalkbrug in Zuid-Scharwoude
stond. K. Hart was de molenaar.
pg.90
Het Langedijker bruggetje is weg, de eiland akkertjes zijn ook weg, maar de achtkantige
vijzelmolen staat er nog aan het kanaal, tegenover de bocht in de Twuyverweg
te Sint Pancras, aan de rand van het Geestmerambacht. Het binnenwerk is uit
de molen verwijderd, maar de molen wordt nog wel bewoond.
pg.92
Het onderwijs;
pg.102-106
De oude, in 1882 gebouwde openbare lagere school in de Koog te Zuid Scharwoude,
die in 1943 bij gebrek aan leerlingen werd opgeheven.
pg.102
Het water in de vele sloten werd voor vele doeleinden gebruikt. Ook voor het vervoer
van producten van en naar de akkers. Een verdwenen beeld uit Broek op
Langedijk met de brug naar “t Schapenland. De nu verdwenen schoorsteen
behoorde bij een kassencomplex op uit het bedrijf van de oud-LGC voorzitter
Jaap Slot.
pg.107
Beschrijving van de onhygiënische toestanden en de nutsvoorzieningen door de
gemeente verzorgd en gestimuleerd, zoals de drankbestrijding, de vrijwillige
brandweer, bejaarden- en armenzorg. Geen afbeeldingen.
pg.107-112
Foto van een scene uit de door Cecilia met veel succes opgevoerde operette ”Duizend
en een nacht” van Johan Strauss.
pg.112
Het verenigingsleven neemt in Langedijk een belangrijke plaats in. Meer dan 300
verenigingen zijn ontstaan voor de samenvoeging van de vier Langedijker
gemeenten in 1941 en een andere oorzaak is het verschil in levensbeschouwing
waardoor de behoefte ontstond zich afzonderlijk te organiseren.
pg.113 etc.
De Langedijker schuit; Toen op 23 december 1964 werd beslist over een nieuwe
toekomst voor het Geestmerambacht, toen men met zeer grote meerderheid
het plan voor een ruilverkaveling aanvaarde, waren de dagen van het zgn.
“Rijk van de duizend eilanden” als vaarpolder geteld en in feite werd ook beslist
over het lot van een oud handwerkvak dat van de schuitenmaker.
Oud schuitenmaker J. Bruin geef een uitvoerige beschrijving met
40 pentekeningen over het te gebruiken materiaal, de benodigde
gereedschappen en de werkzaamheden en gebruik.
pg.116-134
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DEEL XII: “Een kijkje in de geschiedenis van Warmenhuizen”
Door Maarten Kuiper en Volkert Nobel.
De oude Ursula te Warmenhuizen, inleiding foto de oudste kerk,
dorpsbeeld bepalend(historisch. overzicht).
pg.6-26
Foto van het koorhek, herplaatst en van het interieur.
pg.27
Oud-Warmenhuizen op terpen kaart; Warmenhuizen van 1977
met zijn oude kern van de bebouwde terpen en wallen
en daarbuiten zijn latere uitbreidingen en laatste
naoorlogse nieuwbouw.
pg.28
Kaart, afb.2. Bestaande oude kern van terpen en wallen. Tevens
de verblijfplaatsen uit de vroege middeleeuwen, die
bij de verkavelingswerken in de jaren 1959-1960 werden
gevonden. Ook de verdwenen terpen en sloten zijn
ingetekend. De slootnamen uit onze tijd worden tussen haakjes vermeld.
pg.30
Kaart met overzicht in bijzonderheden van nog bestaande terpen en wallen, gevat in
de omringende sloten welke aan de ruilverkaveling ten offer zijn gevallen.
De gebouwen op de hoogten zijn weggelaten. Alleen ter oriëntatie wordt een
drietal objecten in zwart aangegeven. De verdwenen terpen zijn K (De Werff),
L (Wulpentorp) en nr.17(Alingterp). De verlagingen op de terpen zijn
gestippeld.
pg.33
Dwarsprofiel van terp G.
pg.34
Uit de terp G: licht okerkleurige scherven van een zgn. Andenne-pot fabricage centrum
Maasgebied en afb. 6: uit terp G: donkerkleurig Andenne potje, glazuurstreep. pg.36
Uit terp J. Randen, bodems, steel en oor van blauwgrijs aardewerk ca.13e eeuw en
uit terp J. Zware bodems van twee grote grijze kommen, ca.13e eeuw.
pg.38
Uit terp l(Wulpentorp): voorbeelden van de vele gevonden randen van kleinere en
grote blauwgrijze bolpotten, 13e eeuw. De grote met hoog-gekraagde randen
en borstel streken.
pg.40
Uit de terp l(Wulpentorp): Blauwgrijs aardewerk. Bodemstukken met aangeknepen
voetjes of standringen, ca.13e eeuw.
pg.41
Hartendorp met de boerderij van de fam. Pronk, met vaarsloot langs de noordzijde,
opgenomen van west naar oost. Ter plaatse van het grasveld verrichtte de
R. O. B. zijn opgravingen.
pg.42
Westhelling van terp N (Krankhoorn) met Schuitjeshelling.
pg.44
De westelijke wal van de Buurt met daarachter rechts een boerderij van de Krankhoorn
en de achter- en westzijde van de wal van de Buurt van, de foto is genomen op
4 september 1969.
pg.46
Opstallen in de helling van de terp R(Oostwal), gericht naar noord, met molensloot op
de voorgrond.
pg.48
Alleen straatnamen en het stationsgebouw herinneren nog aan het bestaan van
een treinverbinding. De ijzeren spoorstaven hebben plaats moeten maken
voor het zwarte asfalt en zo het transport van landbouw producten mogelijk
te maken.
pg.51
Portret van R. C. Kwant, geboren te Warmenhuizen op 14 januari 1918. Na zijn
middelbare studies studeerde hij theologie en wijsbegeerte te Rome, Leuven
en Parijs. Promoveerde in de wijsbegeerte in juli 1946 te Rome. Doceerde
wijsbegeerte aan het seminarie te Eindhoven, aan de rijksuniversiteit
Utrecht etc.
pg.52
Een boerderij met er naast een korenmolen, totdat een fatale brand in 1926 een
einde maakte aan het bestaan van de molen. De boerderij staat er nog maar
de twee schoorstenen zijn verdwenen. Ook de gasfabriek is verdwenen alleen
de directeurswoning staat er nog en is zelfs groter geworden, er is een stukje
in stijl aangebouwd, 4 oude foto’s.
pg.56,57
Pag.23

Ruilverkavelingswerken hebben de bruggen uit het dorpsbeeld verdreven. Een van
laatst overledenen was “De Wip”, daar waar nu de Rietzagerstraat op de
Dorpsstraat uitkomt. Foto van “De Wip”.
pg.58
Groepsfoto van de nieuw gekozen gemeenteraad, geïnstalleerd op dinsdag
7 september 1982.
pg.60
Jac. de Groot op een hekje aan de Veertweg in het verkavelde Geestmerambacht met
op de achtergrond een van de nieuwe bedrijven.
pg.62
Twee opnames van de Ned. Hervormde kerk met pastorie en toegangshek naar de
toenmalige begraafplaats.
pg.72
Dorpsstraat met raadhuis Warmenhuizen.
pg.73
Het raadhuis staat er nog maar de bomen zijn voor een groot deel verdwenen en de
tuin heeft plaats moeten maken voor parkeerplaatsen.
pg.73
De bestemming van het zo statige doktershuis en het voormalige postkantoor is
gewijzigd. Het postkantoor biedt thans onderdak aan een winkel annex
snackbar; café De Lindeboom, later de “Cocobar”.
pg.74
Het doktershuis is gepromoveerd tot zetel van het nieuw gevormde waterschap
“Groot Geestmerambacht”.
pg.75
Zonder afbeelding Hoofdstuk 5: De Kerk in het midden door Bertus Voets.
pg.76-88
2 Foto’s van de Fabrieksstraat, de mensen hebben er plaats gemaakt voor auto’s en
televisieantennes waren er eerst nog niet en diverse bomen zijn verdwenen. pg.89
“de Buurt”. 2 foto’s: zo op het eerste gezicht is er weinig veranderd; het groen heeft
ook hier duidelijk aan kwaliteit ingeboet en de kapsalon van Mijlhof is uit het
dorpsbeeld verdwenen.
pg.90,91
De fuik op de bovenste foto nog doodlopend. Het huisje achter de bomen is inmiddels
gesloopt en de naastliggende sloot gedempt. De historie van de zuivelfabriek
staat er nog in steen gemetseld. Koeien zijn er in de geschiedenis van
Warmenhuizen ook altijd geweest.
pg.80-91
Twee foto’s; Op het moment van het maken van de onderste foto behoorde de winkel
van Kouw al tot het verleden. Het verschil tussen de bovenste en onderste
foto laat zien dat moderniseren ook tot verarming van het straatbeeld kan
lijden.
pg.92
Portret van Nico Schrijver, in 1954 te Warmenhuizen geboren. Na de openbaar lagere
school doorliep hij het Murmellius gymnasium te Alkmaar, vervolgens de
rijksuniversiteit te Groningen. Via zijn studie en werk als assistent bij het
Polemologisch instituut specialiseerde hij zich in de problematiek van oorlog
en vrede. In 1978 werd hij uitverkozen tot jongerenvertegenwoordiger van
Nederland bij de Verenigde Naties te New york. Thans is hij als wetenschappelijk
medewerker volkenrecht verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid
van de universiteit te Groningen.
pg.93
Twee foto’s met gezicht op de kerk. Het water met het houten brugje is verdwenen,
maar de onderste foto laat volgens de auteur zien dat er met bomen ook heel
wat te bereiken valt en vind het echt een “Dorpsstraat met karakter”
pg.99
De pastorie van de Ned. Herv. Kerk in oude en nieuwe luister. Het huis tussen de
Pastorie en het Baanhuis moest verdwijnen voor een toegangsweg naar de
nieuwbouw aan de noordoostkant van het dorp. Alles ten koste van weer een
aantal bomen.
pg.100,101
Oostwal, ook wel het Noordeinde. De brug is verdwenen, de bakkerij van bakker Dissel
gesloopt. Alleen een kelder in de tuin van Pronk levert nog het bewijs dat er in
het verleden een huis heeft gestaan.
pg.100,101
Café de Moriaan. De doorrijstal is er al lang niet meer, maar verzekeren deden we in
die tijd ook al. De onderste foto laat zien dat het café zijn charme nog niet
heeft verloren en ook niet zijn betekenis in de dorpsgemeenschap.
pg.102
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Een lief gebouw volgens secretaris P. Tromp. Het eerste veilinggebouwtje van de CVV
“Warmenhuizen en omstreken”. Spoedig bleek het te klein, maar men heeft er
van 1913 tot 1929 mee moeten doen. Foto van een boot volgeladen met
witte kool.
pg.104
Een foto maken op de Oostwal wilde heel de buurt wel meemaken, nu komt er
niemand meer naar buiten voor zo iets maar de auto’s staan er wel als trouwe
wachters.
pg.105
De overkapping lag dikwijls geheel vol met keurig volgestapelde vaartuigen met kool. pg.107
Portret van keurmeester P. J. Pronk van 1918-1959, gedurende 47 jaar aan een stuk
vervult hij de moeilijke taak als scheidsrechter tussen aanvoerder en handelaar.
Op 29 april 1954 speldt burgemeester Nolet hem de eremedaille in zilver van de
Orde van Oranje Nassau op. De veiling begint die ochtend iets later.
pg.108
Het gebouwen complex van de CVV “Warmenhuizen en omstreken”. Links de weegbrug,
op de achtergrond. het veilingkoffiehuis. Links voor de fustloods, rechts de
neerzethal. Het lage gebouwtje is het kantoor, aangebouwd aan de
fustreparatieafdeling. De vlag wappert van het torentje van het veilinggebouw. pg.108
Het op 18 december 1928 feestelijk geopende veilinggebouw met daar naast de
overdekte ligplaatsen voor de schuiten van de aanvoerders.
pg.110
De viering van het 25-jarig bestaan van de veiling trekt veel belangstelling o.a. schippers,
burgemeester, gemeentesecretaris etc., te veel om hier te vermelden.
pg.111
Het bestuur van de veiling in 1963 bij de feestelijke ingebruikname van een nieuw
veilingkantoor; oud-voorzitter W. Dekker, voorzitter M. H. (Thijs) Dekker en
secretaris J. Mooij, staande K. de Geus, P. K. de Geus en C. Nannes.
pg.114
Buurt: Krankhoorn 2 foto’s: Het oude buurtje en het gemoderniseerde Krakhoorn
met elektrische straatverlichting. Oude bomen hebben het veld moeten ruimen,
maar het buurtje heeft toch iets van de vroegere knusheid behouden.
pg.117
Portret van J. J. Klant, geboren te Warmenhuizen in 1915, waar zijn vader
betaalmeester was van de veilingvereniging “Warmenhuizen en omstreken”.
Na de lagere school te Warmenhuizen bezocht hij het Murmellius Gymnasium
te Alkmaar, daarna de Universiteit te Amsterdam Economie. Na het overlijden
van zijn vader in 1939 trad hij enige tijd op als secretaris van de Provinciale
Commissie uit de Veilingen in Noord-Holland. Van 1946-1953 werkte hij als
statisticus in Zuid Afrika. In 1967 werd hij benoemd tot lector in de
staathuishoutkunde van de Universiteit van Amsterdam. In 1972 volgde zijn
benoeming tot hoogleraar en doceert de vakken Methodologie en geschiedenis
van het economisch denken. Sinds 1979 is hij voorzitter van het Economische
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Hij heeft enkele wetenschappelijke
en literaire publicaties op zijn naam staan. Een van zijn werken, “De geboorte
van Jan Klaasen” (1946) werd bekroond met de van der Hoogt-prijs.
pg.118
Twee foto opnames van De Oude Driesprong, veranderd in een Viersprong. Met het
verdwijnen van het huisje is ook het aanplakbord verdwenen, maar de
situatie is er wel groener op geworden.
pg.121
Een opgraving in Hartendorp, door P. J. Woltering, archeoloog: Drie afbeeldingen van
het profiel (verticale doorsnede) door de terp.
pg.124
Fragmenten van Vroegmiddeleeuws draaischijfaardewerk.
pg.126,127
Hartendorp: Sporen van 11e en 12e eeuwse nederzetting uit laag 6.
pg.128
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DEEL XIII: “Het Westfriese geslacht Raven”
Een schippersfamilie in Noord-Holland;
Het Westfriese geslacht Raven(1600-1900 door Chr. P. Raven
met medewerking van dr. A. J. Kölker.
“Vrachtvaarder”, gevelsteen in pand in de Hoogesteeg te
Medemblik, foto dr. A. J. Kölker.
pg.10
Handtekening van Pieter Jansz. Raven.
pg.11
“Vrachtvaarder”, gevelsteen in pand in de Hoogesteeg te
Medemblik, foto dr. A. J. Kölker.
pg.12
Handtekening van Jan Pieterszoon.
pg.13
Edam, Purmerpoort en Monnikendammerpoort, en een
standerdmolen, gewassen tekening, door H. de Winter. pg.16
Handtekening van Pieter Janszoon en Jan Prsz. Raven.
pg.19
Gezicht op Beets, met kerk en boerderijen, oost indische inkt, gewassen tekening van
C. Pronk, 18e eeuw, Provinciale atlas, Haarlem.
pg.20
Schoorsteen tegeltableau, in een huis in de Rijp. tekening naar G. Boumeester, 1875,
(Provinciale atlas, Haarlem).
pg.28
Grafsteen van Pieter J. Raven, 1746, met een paltrokmolen, dus houtzaag molen en
geen bovenkruier, gemeente archief Zaanstad.
pg.33
Vissers op de Zuiderzee, gevelsteen in het voormalige gemeentehuis van Grootschermer,
foto dr. A. J. Kölker.
pg.36
Scheepsmodel in de kerk van Schermerhorn, foto Joop Boek.
pg.43
Handtekening van Dirck Alberts Raven.
pg.63
Een Groenlandvaarder van Zaandam, liggende in de ijszee met links van het schip een
walvis en rechts 24 werktuigen voor vangen en snijden van de walvis. Gravure
van A. de Blois, naar een tekening van C. Moy, gemeentearchief Zaanstad.
pg.64
De walvisvangst, gravure van der Hem, naar een tekening van A. Selm.
(Gemeentearchief Zaanstad).
pg.67
Rijper museum, het museum voor walvisvaart, foto dr. A. J. Kölker.
pg.69
Hoorn. Oostindische timmerwerf, oost indische inkt, gewassen tekening, C. Pronk, 1727,
(Provinciale atlas, Haarlem).
pg.71
Scheepstimmerwerf van Jacob Lam op de Oosterheem te Oost Zaandam anno 1786,
tekening J. Hoogerbeets (Gemeente archief Zaanstad).
pg.73
Portretfoto van J. W. L. Raven, stadsarchivaris van Utrecht ca.1868.
pg.81
Gezicht op het dorp Veenhuizen, met kerkje en stolpboerderij oost indische inkt,
gewassen tekening van H. Tavenier, 1785.
pg.88
Kaartje van de gemeente Andijk 1866, 1479 bunders, 2050 inwoners.
pg.102
Gezicht op de kerk van Westwoud, oost indische inkt, gewassen tekening door,
H.de Winter, 1744. (Provinciale atlas).
pg.123
Het voormalige gemeentehuis van Graft, foto archief oud West-Friesland.
pg.127
Gevelsteen met walvisvaarder (1613) in het voormalige gemeentehuis van Graft,
foto dr. A. J. Kölker.
pg.128
Grafsteen van Anna Cornelis en haar man Arie Dirks Raven (voor zover deze door de
vlonder op de grond nog niet is afgedekt) in de kerk van Opperdoes,
foto dr. A. J. Kölker.
pg.132
Gezicht op de kerk en boerderij van Scharwoude, gewassentekening van C. Pronk,
1728. (Provinciale atlas Haarlem).
pg.138
Twee gevelstenen met een Indiëvaarder te Medemblik, Oosterhaven 44.
foto’s dr. A. J. Kölker.
pg.145
Gezicht op de stad Hoorn, anonieme tekening z.jr. (Provinciale atlas).
pg.150
Scheepstimmerwerf met 3 molens aan de Zaan, 18e eeuw. Gekleurde tekening naar
een schilderij door P. Betlem.(Gemeente archief Zaanstad).
pg.154
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Gezicht op het 18e eeuwse Zunderdorp met kerk en boerderijen, gravure historisch
topografische atlas gemeente archief Amsterdam.
Grafsteen van ds. Raven en naamlijst van de predikanten aanwezig in de kerk van
Zunderdorp(foto’s van dr. A. J. Kölker).

pg.159
pg.160

DEEL XIV: “Een kijkje in de geschiedenis van Eenigenburg”
Verzameld en verteld door W. K. Schoneveld.
Eindredactie dr. A. J. Kölker en V. J. Nobel
Eenigenburg, is een vlek. Vlekken en vlekjes komen overal
voor en kunnen heel charmant zijn.
pg.6
Symptomen van bewoning uit het stenen tijdperk. De pijlpunt
uit het stenen tijdperk die in Schoorldam werd
gevonden.
pg.8
Bij het graafwerk in de terp Eenigenburg, ca.1936-1937 werd
door de heer G. D. van Schoneveld o.a. een voorwerp
aangetroffen, dat tot de romeinse tijd teruggaat, het
dateert uit de periode van de eerste eeuwen na de
jaartelling. Het is een bronzen draad fibula ofwel een mantelspeld. Deze werd
in diepere lagen van de los gespitte grond gevonden. Onduidelijk is het hoe
de speld hier terecht is gekomen. Bevond deze zich op de mantel van iemand
die hier woonde of was deze van iemand op doorreis?
pg.12
Een bijzonder graf bij het begin van onze jaartelling. trof de amateur archeoloog
C. Wagenaar uit Krabbendam aan te Eenigenburg, 60 cm onder het toenmalige
maaiveld, een crematiegraf aan met diverse herkenbare giften, een kruik met
menselijke crematieresten, verder stukjes barnsteen etc. Het middenvak
bevatte een houten hamer, een bijl en 7 tentharingen. Het bovenste deel
vertoonde de schedel van een klein rund, vermoedelijk een koe of kalf. Alles
netjes afgedekt. Vermoedelijk ging het om een rondtrekkende herder.
pg.13,14
De basis van het dorp.
pg.15
Schets van het grondpatroon van Eenigenburg.
pg.16
Een deel van de kaart van Dirk Zoutman.
pg.19
Op een zoele zomermiddag vaart George Stoekenbroek zijn grootouders in een praam
door de sloot bij de Kerk.
pg.22
Terpen- en dijkenbouw.
pg.23
De knotwilgen langs de Selschardijk deden het toch wel goed als we het beeld van
ca.1941 met nu vergelijken, 2 foto’s.
pg.30,31
Westfriese Zeedijk, 2 afbeeldingen.
pg.32,33
De terp “Harke”, meer bekend als het tweede Hoog, z.jr.
pg.34
De haven van Krabbendam.
pg.36
De herbouw en voltooiing van ‘s Graven Huys.
pg.37
De dwangburcht ‘s-Graven Huys tot Nuwendoorn Afbeelding van een middeleeuwse
soldaat die zijn voetboog spant.
pg.41
Het kasteel, dat geen kasteel is.
pg.44
“Het Kasteel van Eenigenburg” zoals dit boven de deur van café “De Burcht” is
afgebeeld en dat duidelijk een klooster weergeeft.
pg.47
Schets opgraving terp Eenigenburg september 1978.
pg.51
Muurschildering uit een kerk van Munster, waarop Friese boeren hun producten aan
de bisschop aanbieden.
pg.58
De heidense offersteen van Wittendel.
pg.58
Het wapen Eenigenburg en iets over de naam, afbeelding.
pg.59
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Tekening uit 1744 van A. van Haen. Het riet gedekte woonhuis rechts staat nog op de
terp. De boerderij links van het woonhuis staat er ook nog. De vorm is in de
loop der tijd door reparatie en/of verbouwing van het dak en de muren nogal
veranderd. Ook door verplaatsing van de schoorstenen. De kerk is in 1972
afgebroken en door een geheel nieuwe vervangen, waarbij het koor is
weggelaten. Geheel links moet de boerderij met woonhuis op de hoek van
de Kerklaan zijn.
pg.60
Een legende, een oud verhaal of zijn het allemaal sprookjes?
pg.61
De geharnaste ridder en zijn paard.
pg.61
Tweede hoog, ofwel de terp “Harke” naar het noorden gezien. De stoffering van hekken,
bomen, electriciteitspalen blijkt ook hier beeldbepalend te werken. Het blijkt
allemaal van zeer tijdelijke aard te zijn.
pg.63
Oude veldnamen, die aan het heidendom herinneren.
pg.64
Heilige bomen worden omgehouwen. Links wordt de Stokroos van zijn voetstuk gehaald
en met de bijl bewerkt.
pg.66,67
Parochie, de pastoor en de kerk.
pg.68
De oude kerk van Eenigenburg die ca.1792 werd gesloopt.
pg.68
Het Ned. Herv. kerkje met de pastorie van Eenigenburg, gemeente St. Maarten
omstreeks 1905. De iepen om de kerk en in de laan zijn pas aangeplant en
hebben intussen voor andere bomen plaats gemaakt. Het boerderijtje links van
de kerk is kort voor het maken van deze foto wegens bouwvalligheid
afgebroken. Op deze plaats werd een nieuwe koolschuur met een zgn. gebroken
kap gebouwd, later door de oud koster C. Kos tot woonhuis verbouwd. 2 foto’s.pg.74
Tekening van de N. H kerk zoals C. J. Dral hem in 1980 zag.
pg.77
Reconstructietekening van het oudste schooltje van Eenigenburg. Daarna werd het
timmermanswerkplaats, nu is het kantoor van de timmerman/aannemer.
pg.83
Het schooltje met de jeugd en de nog even jeugdige kastanjeboom en een tweede foto
met de oud geworden boom, beiden bewaren in stilte hun herinneringen.
pg.86
In 1933 werd de school gesloten. Juffrouw Jetje Overbeek riep alle spruiten onder haar
hoede bijeen voor een laatste foto: laatste 14 leerlingen verdeeld over zes
klassen.
pg.87,88
Meester Teensma met zijn pupillen poseren voor de fotograaf 1916.
pg.88,89
Portret van de oud-hoofdonderwijzer Theunis de Jongh en echtgenote Adriana van
Hanxleden.
pg.92
Catharina Maria Slot, het enige bekende portret van een inwoner.
Op een schilderij van de Amsterdamse portretschilder Jacobus Buys (1724-1801)
staat zij hier als jong meisje, zij werd geboren in het voorjaar 1767 in een van
de woningen bij het fort Nassau te Berbice aan de noordkust van Zuid Amerika
ten Westen van Suriname. Zij trouwde op 10 mei 1789 met Willem Simonsz,
smid uit Eenigenburg en werd hier boerin. Het huwelijk werd in de N. H. Kerk
voltrokken. Op 7 februari 1790 werd zoon Hendrik geboren, genoemd naar de
reeds overleden vader van Catharina. Ze blijven hier niet lang, want op
17 januari 1791 koopt Willem Smit een boerderij met zes “geerzen” en negen
“snees” zaadland aan de Herenweg te Sint Maarten en het gezin verlaat dan
Eenigenburg. Later verhuizen ze opnieuw. Catharina wordt 72 jaar en overlijdt
op 4 mei 1849 op boerderij “De Kleine Vos” op de hoek van de Belkmerweg
achter de wildrijk nabij Sint Maartensbrug.
pg.95
Jacob Zutt, de maire van de gemeente Sint Maarten, woonde hier aan de Schelschardijk.
Hij was een zeer voorzichtig man.
pg.96,97
Albert van Dalsum, acteur-regisseur. schilder in zijn schildersatelier op de zolder van
zijn boerderij in Eenigenburg. Na zijn afscheid van het toneel schilderde hij bij
goed weer ook buiten het dorp. Links een jeugdportret van Riek Schagen bekend
als juffrouw Saartje van de t.v., welk portret Ro Mogendorff, de tweeling zuster
van mevr. van Dalsum, van haar maakte.
pg.101
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Het onvolledige stolpje aan de Selschardijk (nu.no.6) waarin Guurtje Beers-Huisman
zoveel jaren woonde, (tekening) en foto van Guurtje, weduwe van Pieter Baars.
Zij werd 76 jaar oud en overleed 7 mei 1930 en droeg de traditionele kledij.
Opvallend voor die tijd is dat bijna niemand een kunstgebit had, vandaar die
ingevallen mond.
pg.104,105
Portret van Geertruida-Filmer-Vestering met Westfriese kap.
pg.106
Andries Filmer op zijn fiets naar huis, nu boerderij Surmerhuizerweg 14, wegens
Melkerstijd. Dan werd de Pilowse Kiel vervangen door de blauwe kiel. Op de
achtergrond Ome Piet Filmer, een echte dorpsfiguur toen. Kees Kos, de koster,
geboren in 1875, tuinder van beroep en koster van de Ned. Herv. Kerk. Het
kosterschap aanvaarde hij in 1907,als opvolger van zijn vader en hield het
42 jaar vol. In dat jaar huwde hij met Dina Rosier, een weesmeisje dat in 1904
als dienstbode met ds. Scholte uit Zeeland was meegekomen. Zij zou het
overgrote deel van haar leven hier blijven als echtgenote van de koster.
pg.107
Portret tekening van hier boven genoemde Kees Kos aan de voet van de Westfriesedijk,
door C. Wagenaar, Krabbendam, met op de achtergrond zijn kerk waarvan hij
42 jaar lid koster was.
pg.108
Een opmerkelijke merklap.
pg.109
Een merklap uit 1766, een erfstuk van de familie jonker, welke naam al in het begin
van de 18e eeuw in Eenigenburg voorkomt. Op 12 februari 1719 wordt het
huwelijk gesloten tussen Gerrit Hilbrands Jonker en Guurtje Jansd. Ondanks de
vele initialen op het borduurwerk, welke op personen moeten slaan, kon de
maakster niet achterhaald worden. Het meest aannemelijk is dat het stuk via
de vrouwelijke lijn in bezit van de familie is gekomen, gezien de letters A B op
de linker zijde. De B zou dan van de naam Brommer afkomstig kunnen zijn:
Antje Brommer huwde in de vorige eeuw met Jan Jonker. Het borduren van
merklappen is altijd in zwang geweest, het waren “proef lappen”. Jonge meisjes
en vrouwen dienden de naaldkunst te beheersen en daarom kregen zij, meestal
op school, handwerkonderricht. Tegenwoordig doet men dat niet meer,
waarmee een stuk typisch huiswerk nagenoeg is verdwenen.
pg.109
Hoe een pand door modernisering/verbouwing kan veranderen, toont dit beeld aan de
Schelschardijk (nu.nr.11): Schoorsteen weg, dakkapel er op, luiken weg, ramen
vergroot.
pg.110,111
Twee foto´s van panden te Eenigenburg, gem. St. Maarten, met vele latere
veranderingen, de oudste uit 1906, de ander uit 1989.
pg.112
Het verenigingsleven.
pg.114-116
Groepsfoto van de “Zang en Vriendschap Eenigenburg” op reis. 21 juni 1928 zijn ze in
Bergen op de foto vastgelegd en met naam.
pg.116
Voor het jaar 1849 kon je in het dorpje nog wel eens iemand tegen komen die van
achteren Eenigenburg heette, maar hun voorouders zijn, voor zo ver bekend,
allemaal in 1849 naar Amerika geëmigreerd. Gerrit Eenigenburg bouwde in
1865 een boerderij. Op een foto uit ca.1900 zijn zoon John met vrouw Sarah
en kinderen.
pg.119
Gerrit Eenigenburg en zijn vrouw Jannetje toen die in 1849 naar Amerika emigreerden.
Zij kregen 9 kinderen en vele kleinkinderen.
pg.125-126
Een klein huis in een klein dorp.
pg.127-130
Pentekening van het woninkje uit 1877 aan de Surmerhuizerweg, nu Kerkweg 5, daar
woonde de opoe van de schrijver en stierf 86 jaar oud.
pg.129
Vanaf de “Buurt” kijken we naar het Noorden, richting Schelschardijk. Links zien we nog
de schuine opgaande balken van de “scheepshelling” van timmerman Dekker,
die tevens schuitenmaker was.
pg.130
Ruilverkaveling, ervoor en erna, sloten, water en schuiten.
pg.131
Drie tekeningen; voor de verkaveling: de post van Jonker naar de Koog.
pg.132
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De Wulp op de hoek van ’t Stadje en de Surmerhuizerweg, nu Burchtweg,
hoek Kerkweg.
pg.132
Het “Hoekhuis” aan de Surmerhuizerweg, toen de weg naar het oosten nog niet was
doorgetrokken en geen Kerkweg heette.
pg.133
Eenigenburg nu, anno 1989.
pg.137
De boerderij van J. B. Schoorl links op de foto, verbrandde en werd iets van de weg af
herbouwd, waarbij de ramen en de woonvertrekken van de zuidkant naar het
oosten werden verplaatst. Het riet werd door rood geglazuurde pannen
vervangen. De houtloods van de dorpstimmerman, aan het einde van de sloot,
verdween even als de sloot zelf. de boerderijen rechts van de sloot staan er
nog (aan de Schardijk) De smalle dorpsweg is verbreed nadat de erlangs lopende
sloot bij de verkaveling is gedempt. Een ruime greppel regelt sindsdien de
waterafvoer.
pg.137
DEEL XV: “Westfriesen naar de Oost”
De kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun
rekruterings gebied, 1700 – 1800, door Jan Kees Beers
en Cees Bakker. Redactie dr. A. J. Kölker en V. J. Nobel.
Voorwoord prof. dr. L. Noordergraaf, Bergen september.1990.
I. Economische ontwikkeling.
1. Algemeen.
V.O.C. Pakhuizen aan “Onder de Boompjes” in Hoorn.
Fronton V.O.C Huis, Muntstraat te Hoorn.
2. Hoorn en Enkhuizen.
H. Vroom, detail van “Gezicht op Hoorn” 1622.
Gravure van J. Blaeu :Het Houten Hoofd en de Hoofdtoren
in Hoorn, midden 18e eeuw.
Kaart: Grondtekening der stad Enkhuizen, 1743, door I. Tirion 1743.
Kaart: Nieuwe grondtekening der stad Hoorn, 1743 door I. Tirion, 1743.
II. De Verenigde Oostindische Compagnie.
1. Ontstaan.
2. De overheid grijpt in.
Portret van Jan Pietersz. Coen door J. Waben.
3. Organisatie.
De bewindhebbers van de Kamer van Hoorn van de VOC, 17e eeuw, door Joh.de Baen.
4. Financiering.
Kaart van Batavia, 1629.
III. Het leven aan boord.
1.De werving.
Prenten van C. Pronk: Oost-Indisch Huis Hoorn.
Een Oost-Indische timmerwerf, Hoorn.
Anonieme prent; “Storm op zee”.
Twee anonieme prenten van de Oost-Indiëvaarder HINLOPEN voor en na een storm
in oktober 1776.
Aankomst van een retourvloot van de VOC. in 1640 geschilderd door W. Gleynsen.
Beschilderd houten blad met scheepvaart-voorstellingen.
IV. Het onderzoek naar de herkomst van zeelieden, ambachtslieden en soldaten aan
boord van de Westfriese Oost-Indië vaarders. De relatie tussen herkomst en functie.
Kaart van Europa met regio-indeling.
Model Fluitschip.
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VOC .glas, gemaakt voor het uittreden van het VOC-schip “Meer en Bergh” Het schip
werd in 1773 gebouwd op de Compagnie werf aan de Binnenluiendijk
in Hoorn.

pg.71

DEEL XVI: “Iemand uit Noord-Holland. Wouter Sluis, 1827-1891”
Door G. Köhne. Redactie dr. A. J. Kölker en V. J. Nobel.
Wouter Sluis had zijn zwarte tripklompen nog aan, toen zijn
Deense vrienden, H. V. S. Carstens en H. H. Schou,
kandidaten in de landbouwkunde te Flensburg hem
wisten te bewegen om in Hoorn gedrieën op de foto
te gaan. Hoorn, 1881.
pg 10
Groepsfoto: Een plechtige samenkomst in de historische
kaaskamer van het “Deutzenhofje” op 7 november 1927
ter herdenking van de 100ste geboortedag van
Wouter Sluis.
pg.12
Eerste Wouter Sluispenning uitgereikt. Een initiatief genomen
door de “bond van boerderij zuivelbereiders”. In de
jaarvergadering op 18 april 1991 te Kamerik gehouden,
overhandigde de voorzitter Arie Hoogendoorn de eerste Wouter Sluispenning
met diens afbeelding aan B. C. Smit te Mijdrecht, die zich in het voetspoor van
Sluis jarenlang heeft ingezet voor de belangen van de zelfkazende boeren en
hun hoog aangeschreven kwaliteitsproduct.
pg.17
Zijn jeugd in West-Friesland.
pg.18
Wouter Sluis werd geboren op 7 november 1827 in Den Hout, gemeente Hoogkarspel.
Reijer Sluis en Marijtje Smit begroeten in hem hun tweede zoon, die de naam
kreeg van zijn grootvader Smit, die in hetzelfde jaar op 59-jarige leeftijd was
overleden. Deze was behalve veehouder ook burgemeester van Venhuizen,
Hem, Wijdenes en Oosterleek geweest, hoogheemraad van de Hondsbossche
en duinen tot Petten en hoofdingeland van West-Friesland, afkomstig uit
Schellinkhout. Na verhuizing van Den Hout naar Hem, woonde Reijer Sluis
met gezin op de plaats waar in 1912 een kapitale boerderij Voorhuis gebouwd,
nu Hemmerbuurt 205. De toen 80-jarige Pieter Bakker en de 12-jarige Jacob Sluis,
afstammeling van een jongere broer van Wouter legden de eerste steen.
Tot 1962 was het familiebedrijf bestemd voor veehouderij.
pg.19
In deze mooie Westfriese stolphoeve, Streekweg 22 te Hoogkarspel, in 1891
grotendeels vernieuwd werd op 8 november 1827 Geertje Stapel geboren.
pg.19
Genealogisch overzicht van het Westfriese voorgeslacht van Wouter Sluis, oudste
vermelding 1743-1826.
pg.20
Boer in de Beemster.
pg.21
In het voorjaar van 1848 maakten Wouter Sluis en Geertje Stapel hun intrede in de
Beemster. De oude boerderij aan de Hobreederweg, die zij bewoonden, is na
hen in de zeventiger jaren verrijkt met een modieuze voorgevel. Hier zien we
in het begin van onze eeuw de familie Velzeboer na kerktijd gezellig bijeen om
op de foto te gaan. In 1971 is de boerderij verbrand.
pg.22
Jacobus Bouman, buur en raadsman.
pg.23
Portret van Jacobus Bouman 1799-1877.
pg.24
Oprichting van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, in 1847. Bouman was een
der grondleggers, lid van het eerste hoofdbestuur, en voorzitter van de
afdeling Beemster, Purmerend en Edam.
pg.25
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Stolp “Broedersbouw”, anno 1742. Stolp aan de Oostdijk in de Beemster. Ten huizen
van Klaas Admiraal, tweede schoonvader van Wouter Sluis vond op initiatief
van Jacobus Bouman in 1846 de eerste bespreking plaats, die aansloot bij het
streven tot oprichting van één Hollandsche maatschappij van landbouw.
pg.26
Portret van Antje Admiraal, 1821-1871. Na het overlijden van Geertje Stapel
hertrouwde Wouter Sluis in 1859 met Antje Admiraal, weduwe van Dirk Kooy az.,
boerin op het Deutzenhofje.
pg.28
Een nieuw begin op een grote boerderij.
pg.29
Kijk op koeien: Een representatief drietal van inlands ras uit de stal van Wouter Sluis,
afgebeeld in het handboek voor den Nederlandschen Landbouw en Veeteelt
door Geert Reinders, 12e afl.1877.
pg.31
Zijn vrouw sterft, de kinderen trouwen.
pg.36
Klaar voor de afslag. Willem Visser uit Wijde Wormer en zijn vrouw Geertruida Sluis,
oudste kleindochter van Wouter Sluis, hebben met hun zoon Reijer een eerste
pluk op de platte wagen geladen.
pg.37
Open oog voor nieuwe technische ontwikkelingen.
pg.38
Wouter Sluis behoorde tot de eersten die een “grasmaaiwerktuig, een hooikeermachine
en een paardenhark aanschaften. 3 afb.
pg.39
Fabrieksmatig kazen.
pg.42,43
Alle begin is moeilijk. Dat ondervonden Wouter Sluis en Jan Stuyt ook, toen zij in 1872
in de boerderij “Welgelegen” aan de Volgerweg één van de alleroudste
kaasfabriekjes inrichtten. enige jaren geleden ingestort en gesloopt.
pg.43
Schets van een boter- en kaasfabriek te Zoetermeer voor den weledelen heer
L. C. Enthoven volgens een ontwerp van den heer Wouter Sluis te Beemster:
in het midden de lokalen voor kaas- en boter-bereiding, links het kaaspakhuis,
rechts het room en koellokaal, boven het pekellokaal en stoomketelruimte,
onder kantoor en doorgang. (origineel in museum Betje Wolf)
pg.46
Het nieuwe Deutzenhofje, een modelboerderij en leerhoeve.
pg.47
Grondplan van het “Deutzenhofje” in 1881, naar inzichten van Wouter Sluis, ontworpen
door architect J. V. Lankelma voor de grote veeteelt tentoonstelling in
Hamburg 1883.
pg.48
Het Deutzenhofje in vogelvlucht luchtfoto. De bedrijfsgebouwen zijn vernieuwd
na de brand in 1968.
pg.50
Voor een betere bemaling.
pg.51
Beemster molengang bij de Rijp. (op de foto 2 molens) de zwaaiende wieken van 50
watermolens moesten subiet het veld ruimen voor rookpluimen uit de hoge
schoorstenen van een drietal stoomgemalen. Beter zo ,maar wel even wennen,
vond ook Wouter Sluis.
pg.52
De Zuid-Hollandse stal in het Deutzenhofje bood plaats aan 60 stuks vee. In 1930 werd
deze ingericht voor machinaal melken.
pg.54
De ingebruikname van het derde en grootste stoomgemaal bij Beets in 1885 was de
bekroning van een jarenlange strijd voor een betere waterbeheersing. Helaas
heeft Wouter Sluis hiervan zelf niet mogen profiteren.
pg.55
Drainage van landerijen.
pg.56
Even bijpraten op een landbouwtentoonstelling in Zutphen, c.a., 1880. Wouter Sluis
(links) en zijn plaatsgenoot Johan Casper Eberlijn.
pg.57
Titelpagina van Maandblad voor den Nederlandschen landbouwer 1866 no. 11
“De harddraverij in Frankrijk”.
pg.62
Afbeelding van dravend paard met wagen.
pg.62
Een zuivelschool in de Beemster.
pg.65
Kaasmaken volgens de Schwartzmethode; Afbeelding van een Holsteinse karn en een
melkkoeler waren het allernieuwste.
pg.66
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Beeldverhaal over het boerenbedrijf, toen Wouter Sluis nog rondstapte op zijn
kleuterklompjes, met 10 figuren; kaas bereiden: uit de natuurlijk historie van
het Rundvee in Holland, door Johannes Le Francq van Berkhey, 1811.
pg.72
Een beeldverhaal over het karnen, met 11 figuren.
pg.73
Voor zijn zoon Reijer, die in1873 met Pietertje Stolp trouwde, liet Wouter Sluis een
voor die tijd modern ingerichte bouwboerderij ontwerpen door J. V. Lankelma.
Maarten Oortwijn reconstrueerde het oorspronkelijke aanzien van het bedrijf,
waar nu het bekende adres voor groente en fruit van de familie Konijn is
gevestigd. Na het noodgedwongen verlaten van het “Deutzenhofje in 1884
heeft Wouter Sluis hier nog korte tijd gewoond. Pentekening van
Maarten 0ortwijn en plattegrond van de boerderij.
pg.75
Beemster augurken:
pg.77
Er waren heel wat vaten en handen nodig om in het seizoen, als de aanvoer optimaal
was, de augurken te verwerken en te verzenden.
pg.78
Tuinbouw vereniging Beemster en omstreken erediploma uitgereikt aan den weledele
heer W. Sluis ter waardering zijner verdiensten namens het bestuur.
pg.78
Experimenten met brongas.
pg.79
Een tevreden Jan Lankelma bij een goed gevulde gasketel op het erf van de familie
Uitentuis in de Purmer. De aanwezigheid van moerasgas was al lang bekend,
maar Wouter Sluis toetste de eventuele bruikbaarheid voor huis en bedrijf.
Het was Jan Lankelma jr. die zijn experimenten voortzette en een doelmatige
installatie wist te construeren. Behalve de Lankelma’s waren eertijds
verscheidenen installateurs o.a. Noome, Sas, Schilder en de Lange.
pg.80
25 jaar pachter van het Deutzenhofje:
pg.82
Toen Wouter Sluis in 1883 25 jaar pachter was van de boerderij aan de Neckerweg te
Beemster, kwam namens het “Deutzenhofje” te Amsterdam de boekhouder
A. R. Happel naar de Beemster om hem te huldigen en een “souvenir in zilver
en kristal” aan te bieden. In het fraai geschenk stond gegraveerd: Eere zij den
Schepper van zoveel goeds op het gebied van de landbouw en zuivelbereiding.
Een der voornaamste bronnen van Neerlands welvaart. Moge de goede God
hem nog een aantal jaren sparen voor zijne hem zo dierbare betrekkingen en
zijn nuttigen werkkring. Namens de regenten van het Deutzenhofje te
Amsterdam.
pg.82
Eveneens werd hij in 1883 door het hoofdbestuur van de “Hollandsche maatschappij
van Landbouw” aangezocht als lid van de Nederlandse commissie de belangen
van de inzenders, die deelnamen aan een internationale vee tentoonstelling
te Hamburg, te behartigen. Hij ontving hiervoor een prachtige oorkonde,
namens het hoofdbestuur ondertekend door voorzitter Sickesz en secretaris
P. F. Waldeck.
pg.82
Met respect voor de inzet van hun oud streekgenoot om de landbouw
“wetenschappelijk te verheffen” boden bestuur en leden van de afdeling
Enkhuizen van de ”Hollandsche maatschappij van Landbouw” in 1868 een
album aan, waarin toekomstige bezoekers van zijn bedrijf hun handtekening
konden zetten. Met afbeelding van titelpagina.
pg.83
“Bloesemhulde voor Wouter Sluis”: Om de polderlasten te kunnen verlagen bepleitte
Sluis de aanplant van vruchtbomen langs de wegen. Het voorbeeld dat hij gaf
aan de Neckerweg te Beemster mag er nog altijd wezen en ieder voorjaar zijn
de bloeiende suikerperen een teken van hoopvol verwachten, een ontroerende
herinnering bovendien.
pg.87
Reijer Sluis en zijn gezin:
pg.92
Portretten van zijn oudste zoon Reijer die zijn vader slechts drie maanden overleefde,
1851-1891 en gehuwd was met Pietertje Sluis-Stolp.1851-1916.
pg.92
Zijn nageslacht of stamboom.
pg.93-97
Groepsfoto op 20 februari 1991 van 12 nazaten voor de gedenksteen.
pg.97
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DEEL XVII: “Het levensverhaal van Pieter Peereboom”
Een 18de eeuwse regent-ondernemer uit Purmerend,
geannoteerd en van een inleiding voorzien door
Jack Otsen.
Redactie dr. A. J. Kölker en V. J. Nobel.
Titel blad van dit manuscript:

pg.3

Levensbeschrijving
van den
Weledelgestrenge Here
Pieter Pereboom
in der tijd
Burgermeester en Raad
der stad
Purmerende,
mitsgaders
Gecommitteerde Raad
van de
Ed.Groot Mog
Heeren Staten
van
Holland en Westvriesland
in
Westvriesland en de Noorderquartiere
enz. enz. enz.
in dichtmaat beschreven door den zelven
Here Pieter Pereboom
pg.6,7,21
Frederik de Wit, detail stadsplattegrond van Purmerend ca.1700, langs de oever van
de Where waren de zoutkeet en bierbrouwerij “de Spaed” gevestigd.
Het wapen van de familie Peereboom. Laurens Peereboom was net als zijn oudoom
Pieter vertegenwoordigd in de vroedschap en in enkele polderbesturen.
Dorpsgezicht op Beets met boerderijen, een sloot met roeier ,de gereformeerde kerk,
pentekening van A. Zeeman, 1732.
Detail kavelkaart van de Beemster met de dorpen Beets en Oudendijk, 1617,
door Pieter van den Keere.
Inschrijving van het huwelijk van Pieter Jansz. Peereboom en Liesbeth Wormer op
16 januari 1678 en hun vertrek uit dorp Beets op 30 januari.
Het burgerweeshuis te Purmerend, gebouwd in 1638. Tijdens een belangrijke
verbouwing in 1789, plaatste men boven de ingang een gevelsteen waarop
spelende kinderen met het onderschrift “het Burgerweeshuijs Anno 1789” en
een berijmd opschrift:
In dit vernieuwd gebouw
Woont liefde, hulp en troost.
Hier zorgt Barmhartigheid
Voor ‘t ouderloze kroost.
Pag.34

pg.13
pg.17
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pg.25
pg.27

pg.29

Het stadhuis te Purmerend en Waaggebouw, gravure Cornelis Pronk 1750.
pg.33
Kopie van de huwelijkse akte: Op 26 juni 1682 hebben de commissarissen van de
huwelijkse zaken in Purmerend de geboden ingewilligd van Pieter Peereboom
en Grietje Melcknaps.
pg.34
Inschrijving in het doopsregister van Jan Peereboom op 19 september 1683.
pg.35
Akte houdende dat Pieter Peereboom gekozen is in de vroedschap op 1 juni 1684.
pg 36
In de vroedschapsvergadering van 30 december 1684 werd dr. Bernardus Nieuwentijt
tot lid van deze raad gekozen en Pieter Peereboom tot tresorier.
pg.38
Het dorp Beets, kerk en stolpen, tekening van Cornelis Pronk z.jr. Het gebouw links is
op het dak gedateerd 1726.
pg.39
Het Statencollege op het Rode Steen in Hoorn (1717), nu Westfries Museum door
Cornelis Pronk
pg.45
Gezicht op Oosthuizen en het Hof, Cornelis Pronk, 1728.
pg.47
Jan Bulthuis, 1790. Het raadhuis te Oosthuizen.
pg.47
Portret van Jan Corneliszoon Meppel, door Christiaan Pierson.
pg.53
Doop van Jan Peereboom op 11 september 1695, zoon van Sijtje Meppel en
Pieter Peereboom.
pg.54
Stamboom van Jan Peereboom, 1615-1680
pg.56,57
Weeshuis te Purmerend, door Cornelis pronk (gesigneerd C. P. 1727).
pg.63
Tirion, I. Stadsplattegrond van Purmerend, (ca.1743).
pg.66
Fragment van een kavelkaart van de Schermer.
pg.70
e
Pentekening van Schermerhorn uit de 19 eeuw door W. Spaarman.
pg.76
Afbeelding van de Runxput in Heiloo met op de achtergrond de ruïne van de
in 1573 verwoeste kapel.
pg.77
e
Pentekening van de kerk en huizen in de 19 eeuw door W. Spaarman.
pg.80
De Hoornse poort met de Noordermeelmolen, van onbekende tekenaar, z.jr.
pg.82
De stad Purmerend hoofdingeland. Wapenschild getekend door Daniël van Breen.
Randversiering van de kavelkaart van de Beemster,1658. Want als landeigenaar
had de stad Purmerend zitting in het polderbestuur.
pg.84
Kaart van de Wogmeer, z.jr. Kopergravure.
pg.91
Gezicht op kerk van Oudendijk, onbekende kunstenaar.
pg.101
Willem Jansz. Blaeu. Detail kavelkaart van de Beemster(1613). Pieter Peereboom kocht
in 1716 de ene helft van het huis en plantage aan de ringdijk en in 1723 de
andere helft. Hij betaalde voor de ruim 15 morgen op de kavels 967 en 68
bijna fl. 8000.
pg.109
A. de Haen: Het slot Purmersteijn,(1733). Het kasteel lijkt hier nog in goede staat,
hoewel het enkele jaren later werd afgebroken wegens bouwvalligheid.
pg.113
Inschrijving in het begrafenis register van Sijtje Meppel op 10 december 1723. De
kosten bedroegen fl. 30,10 exclusief twee uren luiden van de kerkklokken.
pg.122
De Weerwal voor de demping van de Where met op de achtergrond de Spaebrug,
genoemd naar de bierbrouwerij met dezelfde naam.
pg.129
Foto gemaakt tijdens de demping van de Where in 1963. Op de weerwal staat vanaf
rechts : zeepziederij “DE SWAEN”, het woonhuis van Pieter Peereboom en de
vervallen bierbrouwerij “DE SPAED”.
pg.132
31 oktober 1735: Begrafenis van Pieter Peereboom.
pg.134
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DEEL XVIII: “Aurora” Opmeer, een zonsondergang”
Door Volkert J .Nobel.
De in brons gegoten melkrijder, geschenk van het personeel. pg.4
Klaas Dirk Rooker (Aartswoud) laat het gipsmodel zien van een
beeldhouwwerk, dat door Cees Benit van de Langereis
namens de leden van het bestuur wordt aangeboden.
In het beeld is een moederklok verwerkt, opdat Aurora
altijd bij de tijd zal blijven.
pg.3,4
Drie prenten uit jaarverslagen ter voorlichting of waarschuwing
aan de leden. 1934, 1937, 1938.
pg.6
De eerste Aurora per 1 februari 1914 in gebruik genomen, met
naast de fabriek nog een paardenweitje.
pg.8
De derde Aurora. In de winter 1929-‘30 werd een nieuwe
fabriek gebouwd ingericht op het verwerken van 20.000.000 kg. melk. Tegen
de kant de melkschuit van de Langereis.
pg.10
De zoveelste Aurora. Een luchtfoto uit 1954. de schoorsteen prijkt nu aan de oostkant
van het fabriekscomplex en tegenover Aurora nog lege akkers.
pg.10
Portret van Adrianus Donker pzn.
pg.11
Ruim drie maanden na het in bedrijfstellen van Aurora staan voorzitter Donker en zijn
medebestuurders al in het nette pak als ontmoetingscomité bij de fabriek.
Op 18 mei 1914 brengen koningin Wilhelmina en prins Hendrik een officieel
bezoek aan de gloednieuwe zoetfabriek: toen nog door een sloot van de
openbare weg, het Aken geheten, gescheiden. Op de foto verlaat de hofauto
het fabrieksterrein. De sloot is nadien gedempt. Het Aken kreeg nadien een
nieuwe naam: Koninginneweg.
pg.14
Het college van bestuur en commissarissen in 1920.
pg.18
3 mei 1920 het begin van het Veltstra-tijdperk.
pg.18
Johannes Veltstra, foto portret.
pg.19
Dirk Koorn, foto portret.
pg.20
Op 1 februari 1939 wordt het 25-jarig bestaan van “Aurora” gevierd met een
bijeenkomst uitsluitend voor genodigden, voorafgegaan door een receptie in
de keurig versierde zaal van “De Vier Eenen”. Het bestuur poseerde voor de
fabriek voor een statiefoto: Gerrit Stapel Gzn, Piet Stam, Dirk Olie, secretaris
Arie Helder, directeur Johannes Veldstra, voorzitter Klaas Bos, vicevoorzitter
Dirk Koorn, Cornelis Schilder, Cornelis Glas en Simon Grootes.
pg.22
“Meneer Aurora” Johannes Veldstra. Bij de viering van het zilveren jubileum op
1 februari 1939 presenteert hij zich in de feestelijk versierde zaal van
“De Vier Eenen” aan de Aurora-familie als “de eerste dienaar der coöperatie”.
Hij confronteert het gezelschap met 25 jaar geschiedenis. Groepsfoto van
de genodigden.
pg.22-25
Maandag 11 mei 1959 wordt directeur Joh. Veldstra met een groots spektakel door de
“Aurora-familie” officieel uitgeleid. Geflankeerd door drie in Westfries kostuum
gestoken leden van de Schermer dansers.
pg.25
Aurora, een continue bouwplaats.
pg.26
Foto uit het voorjaar 1928. Drukte bij de melkontvangst. Rechts in witte jas Cor Dijkstra.
(die in de oorlog omkomt)
pg.26
De truck met opleggers, waarmee in de jaren vijftig de kaas naar de afnemers in België
en Frankrijk werd gebracht.
pg.28
De kaasbak wordt gevuld.
pg.28
Eerste kaasmaker A. Anema en derde kaasmaker Theo Vrielink begin jaren 60 in de
kaasmakerij, waarin de kaasbakken staan opgesteld met een inhoud van
5000 liter.
pg.30
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Botermaker S. Bosma, eind jaren 50 bij de oude karnen: opgesteld in ruimte, waarin
nadien de centrifuges werden opgesteld.
pg.30
De kaastrein, die na 1960 de kazen uit de pekelbakken rechtstreeks naar het pakhuis
bracht.
pg.30
De eerste rijdende melkontvangst (RMO) “(de oude sik)” van Dirk van Wonderen, die
voor Aurora op de weg kwam in augustus 1967.
pg.32
De eerste Aurora RMO, die eind 1968 op de weg kwam.
pg.33
Het boeren kerkhof.
pg.34
Het kaaspakhuis van Noord-Holland, de coöp zuivel export vereniging aan de
Kanaalkade in Alkmaar, het zogeheten “Boerenkerkhof”.
pg.34
Boter van Aurora-, Opmeer met bestemming Singapore.
pg.35
De afbraak van de coöp. exportvereniging wordt door Aurora-directeur Veldstra op
9 februari 1922 ingeluid. Hij maakt het bestuur deelgenoot van zijn mening dat
de verkoop van onze boter bij de exportvereniging in geen beste handen is.
Er wordt van dit artikel te weinig werk gemaakt, zodoende raakt het op de
achtergrond en brengt de boter te weinig op.
pg.34,35
Hij krijgt het bestuur zover, dat de verkoop van boter in eigen hand wordt genomen. pg.35
Op een buitengewone ledenvergadering wordt de keuze aan de 115 aanwezige leden
en bestuurders, samen 273 stemmen; uitslag voor doorgaan met de
exportvereniging: 170 stemmen, tegen: 85 stemmen, blanco: 11 stemmen.
pg.36
Met een Edammer Volvet werd een gouden medaille gewonnen zie foto van
het diploma.
pg.37
De Aurora-stand op de wereldtentoonstelling in 1930 in Antwerpen.
pg.38
Uiteindelijk wil de exportvereniging zelf wel liquideren en op 13 maart1926 gaat zij in
liquidatie, zij het dat de financiële afwikkeling met veel pijn gepaard gaat.
pg.36-38
Bestuur, commissarissen, ledenraad.
pg.39
Wanneer de coöperatieve zuivelfabriek aurora op 28 mei 1983 officieel van start gaat
bepaalt het aantal koeien dat een lid bezit het aantal stemmen dat hij mag
uitbrengen: tot en met 5 koeien 1 stem, 6 t/m 10 koeien 2 stemmen, 11 t/m 15
koeien 3 stemmen, meer dan 15 koeien 4 stemmen. Het 9 leden tellende
bestuur wordt bijgestaan door een college van Commissarissen, dat drie leden
telt. Voor beide colleges is men steeds direct herkiesbaar. Een leeftijdsgrens
wordt niet gesteld.
Een foto uit 1926: Rechts afgemeerd de melkschuit waarmee o.a. Henk Blanken
de melkbussen ophaalde bij de veehouders langs de Langereis. Voor de fabriek
geparkeerd de eerste melkauto, waarop Tjade Koelemeij chauffeur was. Met de
wagen links werden de melkbussen met handkracht van de melkschuit naar de
fabriek gereden, zestien stuks tegelijk. Voorzieningen voor het personeel: ziekteen ongevallen verzekering en vrije dagen salarissen, pensioenregeling etc.
pg.42-44
Kwaliteit, de basis van alles, daarvoor pleit Veldstra aldoor.
pg.45
De derde kaasmaker Bram Blauwen en Hans van der Zee begin jaren 60, bezig met het
randen van de Edammer kazen.
pg.46
Piet Langedijk bezig met kwaliteitsonderzoek van producten uit de eigen
ARO-Melkinrichting.
pg.47
Eerste kaasmaker K. Knobbe en Gosse van Seijen. In eind jaren 50 bezig met het keren
van edammers. In 1938 stapte hij de kaasmakerij van Aurora binnen. Op
29 september 1975 werd hij 65 jaar en ging hij chef van de kaasmakerij met
pensioen met ruim 38 dienstjaren.
pg.47
1940-1945: vijf moeilijke jaren.
pg.49
Portret van Klaas Bos, voorzitter. Op 15 mei 1940 capituleert het Nederlands leger.
Tot 5 mei 1945, is Nederland bezet gebied. De dag waarop de bezetter
capituleert.Maar de Aurora boeren bleven hun koeien twee maal per dag
melken. De melkstroom richting fabriek blijft vloeien, Aurora blijft in productie.
Maar alles wordt wel anders. Op 16 mei 1940 komt het bestuur bijeen.
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Op 5 juli 1940 laat directeur Veldstra weten, dat de buitenlandse vordering
ruim fl.25.000,- bedraagt en wat er van komt is nog onzeker.
Op 18 september 1940 besluit het bestuur tot het oprichten van een
vereniging “Vee-Molest-risico voor koeien en pinken”. Paarden en stieren
worden niet verzekerd. E.e.a. gebeurt op voorstel van een, in de op
7 augustus 1940 gehouden ledenvergadering, door N. de Vries gedaan verzoek.
Bij boer Snip aan de Pade waren enkele koeien door bommen gedood.
Aurora had 80% van de schade vergoed. Op 3 oktober 1940 wordt de
vereniging officieel opgericht. Alleen voor leden: premie fl.1 per koe en
fl.0,50 per pink, per kwartaal. Per 12 december 1945 wordt de vereniging
officieel opgeheven. In totaal zijn er dan tweeschadegevallen geweest:
1 koe van Jan Groot-Stam in Spanbroek en een koe van L. Th. Schilder in
Hoogwoud. Beiden krijgen fl.600,- schadevergoeding uitgekeerd.
pg.49
In november 1940 worden de eerste melkauto’s uitgerust met een gasgenerator.
In maart 1941 stelt de voedselcommissaris de gebieden vast, waarbuiten de
zuivelfabriek geen melk meer mag ophalen. Grote onvrede bij het bestuur.
De regeling kost Aurora de melkopbrengst van 230 koeien.
pg.50
Op 3 november 1941 ligt er bij het bestuur een schrijven, plus inteken biljet op tafel
van de directeur-generaal van Winterhulp Nederland. Er wordt besloten fl.25,over te maken. Twee maanden later wordt nog eens fl.100,- gestort. Daarna
niets meer. In september 1942 waarschuwt de FNZ de besturen van de
aangesloten fabrieken dat “bestuurders met een bepaalde levensbeschouwing”
ook bij herverkiezing niet uit het bestuur mogen worden verwijderd.
pg.50
Per 27 september 1942 wordt een nieuwe gebiedsindeling van kracht. Aurora moet
ook de melk van de fabrieken uit De Weere, Benningbroek en Abbekerk gaan
verwerken. Voor wat betreft de laatstgenoemde fabriek, alleen van de boeren,
woonachtig benoorden de Vekenweg.
pg.50
Op 11 maart 1943 besluit het bestuur de nachtwacht Floris een extraatje te geven van
fl.15. Hij heeft op een zaterdag avond een inbraak in het kaaspakhuis verijdeld. pg.50
In de op 18 augustus 1943 gehouden algemene vergadering brengt directeur Veldstra
mondeling een verslag uit. Citaat uit de Notulen: Directeur herinnert aan de
moeilijke positie van het personeel. De lonen zijn te laag, verhogen mag niet,
verschillende zaken zijn niet te krijgen of te duur: klompen, kleren. De grootste
grief is echter, dat zij van de producten, waarin zij dagelijks werken, niet meer
mogen hebben dan op de distributiebonnen beschikbaar wordt gesteld.
pg.50
In mei 1944 weet de fabriek beslag te leggen op 300 paar klompen. De directeur heeft
geregeld dat elk personeelslid per dag 2 liter melk krijgt thuisbezorgd.
pg.50
In september 1944 heeft Aurora nog twee auto’s op de weg. Naar aanleiding van de
staking van “Stroomlevering” op 3 december 1944 verzendt het bestuur een
schriftelijk verzoek aan alle leden om t.b.v.de brandstofvoorziening voor de
fabriek een “Boom” af te staan: In ‘t begin goede resultaten, welke later sterk
verminderden door tegenwerking van bepaalde zijde. Ook een boom bij de
bedrijfswoning van tweede assistent Oosterloo gaat tegen de vlakte. Onder
protest. De boom levert in warme zomers namelijk verkoelende schaduw.
Voorzitter Bos: We planten t.z.t. wel een nieuw boompje. In januari 1945 zakt
de melkaanvoer tot minder dan 2000 kg .per dag. De gebruikelijke
voorjaarsvergadering wordt afgeblazen. Er is immers niks: geen lokaliteit,
geen consumpties.
pg.50
Op 12 juni 1945 komt het bestuur bijeen. De voorzitter wenst de vergadering
geluk met de bevrijding van ons vaderland. Daarna komt het bestuur
meteen ter zake. Directeur Veldstra “Er is nog wel niks verkrijgbaar,
maar we gaan toch maar aan de slag. Er moet namelijk erg veel
gebeuren”.
pg.50
Directeur Herman de Jong, met portretfoto.
pg.51
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Improviseren, regels ontduiken.
Gedurende de bezettingsjaren is assistent-directeur Herman de Jong
verantwoordelijk voor de totale gang van zaken in en rond de fabriek :
” Rot jaren waren het, maar we zijn ze, gelukkig, nog betrekkelijk goed
doorgekomen”. In de loop van 1943 besluit het bestuur dat ieder
personeelslid elke week een pakje boter ontvangt. Daar mag echter
niet over worden gepraat. Bij controles van onze productie werd ons
wel eens het verwijt gemaakt, dat onze vetbalans niet klopte! Maar het
is gelukkig bij verwijten gebleven. Hoe we dat flikten? Wel de boter was
in officiële wikkels verpakt. Elk personeelslid verplichtte zich de wikkel
de volgende week bij ons in te leveren. Wij leverden die wikkels op onze
beurt in bij de officiële autoriteiten met de mededeling dat onze
inpakmachine weer eens heel wat storing had gehad.
“Abnormale tijden” een zin uit het 27e jaarverslag;
boekjaar 1 mei 1940-1 mei 1941. Het eerste jaar van de Duitse bezetting.
Het boekjaar wordt afgesloten met 445 leden en 13 leveranciers , die
met elkaar voor een melkaanvoer hebben gezorgd van 20.358.153 kg.
De productie van 5388 koeien. Vergeleken bij de opgaaf in mei 1940
een teruggang van ca. 15%. Foto uit de krant van 6 juni 1940: Te midden
van Duitse soldaten laadt Piet Smit een vrachtauto vol met Edammers,
bestemd voor de Wehrmacht.
Directeur Veldstra, gebruikt dit jaarverslag niet alleen voor het opsommen van
zakelijke informatie, maar geeft voor het eerst ook uiting aan gevoelens.
Als directeur heeft hij altijd beslist. Nu wordt hij door de Duitse bezetter
geconfronteerd met besluiten die hij dient uit te voeren. En dat zit hem
niet lekker. De oorlog duurde slechts 5 dagen, doch de gevolgen waren
enorm. Wij noemen hiervan slechts enkele:
 De stopzetting van de export van kaas naar Frankrijk en later ook
naar België,
 Het verbod van productie van volle melkpoeder en van volvette kaas,
 De standaardisatie van consumptiemelk,
 De verplichte levering van consumptiemelk en vrijwel gehele stopzetting
van de kaasbereiding in de winter,
 De distributie van zuivelproducten en gecontingenteerde toewijzing van
hulpstoffen als steenkool, olie, kaasdoeken, benzine, autobanden en
ingrediënten voor de melkinrichting,
 Een ingrijpen van de Nederlandsche Zuivelcentrale in de wijze van afzet
van onze producten.
Dit alles ging gepaard met een lawine van circulaire, die niet altijd even
duidelijk en deskundig waren opgesteld. Er werden ons massa´s gegevens
gevraagd, die uit onze administratie van soms jaren terug moesten
worden geput. Alvorens het 54 bladzijden tellende 27e jaarverslag onder
de leden te verspreiden wordt op de eerste bladzijde van elk boekje
een strookje papier geplakt met de tekst: “Uit de inhoud van dit verslag
mag zonder onze toestemming niets worden gepubliceerd,
Coöp Zuivelfabriek “Aurora”. Het Bestuur, dus uitsluitend als intern
stuk. Het 28e jaarverslag (boekjaar 1 mei 1941-26 april 1942) telt slechts
16 blz. met louter feiten en cijfers.
In memoriam C. Dijkstra. (foto ).
Als slachtoffer van verraad werd op 9 augustus 1944 des morgens onze stalcontroleur
de Heer C. Dijkstra door Landwacht en S.D. uit zijn gezin weggerukt. Na de
oorlog in augustus 1945 kwam het bericht binnen, dat Dijkstra op
20 december 1944 in een Duits concentratiekamp was overleden, aldus de
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pg 54

pg.55

pg.55
pg.56

(gekorte) pagina van het eerste jaarverslag na de bezettingsjaren.
pg.57
1 mei 1943: staking.
pg.58
Centrale keuken.
pg.59
Stinkende sloten, vieze lucht.
pg.60,61
Activiteiten buiten de zuivel.
pg.62,63
Afbeelding van voorzitter Simon Grootes.
pg.62
Het Milpack-avontuur.
pg.64
In het melkpoeder verpakkingsbedrijf Milpack passeren transportbanden met lege
blikken de twee slurven van de hier opgestelde vulapparatuur. De blikken
worden vervolgens gas packed-hermetisch gedicht.
pg.65
Op 28 augustus 1957 informeert Glas zijn medebestuurders over minder aangename
ervaring met Milpack: de omzet wordt kleiner, de kosten daardoor hoger.
Wijdema speelt met de gedachten om de activiteiten van zijn firma
United Exporters over te plaatsen naar een pand in Heusden. Door het
eigenmachtig optreden van Wijdema gebeuren er dingen die niet in belang v
an Milpack zijn. Het vertrouwen in hem is weg.
Op 30 september is het tekort bekend, dik fl.40,000. De N.V. wordt omgezet in
een vennootschap onder firma. Ruim een jaar later wordt Milpack geliquideerd.
Het verpakkingsbedrijf Embalac in Rotterdam neemt de boel over. Erg veel
plezier beleeft Aurora niet aan het product melkpoeder in kleinverpakking.
pg.66
Aurora Allerhande.
pg.67
Jacob v. d. Wal zet de laatste melkbus bij Aurora op de transportband op
10 maart 1980.
pg 69
Woensdag 6 april 1960, om 10 over 10 ‘s morgens wordt bus nr.940 van veehouder
Corn. Beerepoot uit Wervershoof getooid met een bos bloemen. De bus bevat
de 40 miljoenste kilogram melk in één boekjaar bij Aurora aangevoerd door
leden/leveranciers, een nieuw record, dat moet worden gevierd.
Op weg naar het feest van rechts naar links voorzitter Jan Glas, burgemeester
N. Komen van de gemeente Opmeer, secretaris Arie Berkhout, bestuurslid
Piet Veer, oud-directeur Joh. Veltstra en directeur Herman de Jong.
pg.70
Enkele citaten uit jaarverslagen. (geen foto´s: alleen teksten)
pg.71,72
Melkbussen, twee keer per dag, zeven dagen per week langs de kant van de weg.
Inmiddels geschiedenis. Hier de bussen (nr.1965) van Piet Peetoom aan de
Lageweg 16 in Blokker tegenover Hoorn 80.
pg.73
Fusies: Aurora groeit
pg.74
In de op 4 oktober 1915 gehouden bestuursvergadering verwelkomt voorzitter
Donker ene Kuiper, afgevaardigde van de N.V. Kaasfabriek “De Toekomst”
aan de Langereis. De N.V telt 33 aandeelhouders, die samen 131 aandelen
bezitten. De fabriek verwerkt ca. 1 miljoen kg melk. Op verzoek van 16
aandeelhouders komt Kuiper informeren of “Aurora” de N.V. wil overnemen.
En zo ja: op welke voorwaarden. Na het vertrek van Kuiper beraadslaagt het
bestuur. Het komt tot een voorstel, waarin alleen de bestuursleden Slagter en
Zeilemaker zich niet kunnen vinden. Onder voorbehoud van goedkeuring van de l
edenvergadering zal aan de N.V. worden medegedeeld dat het bestuur
aansluiting wil bevorderen, onder voorwaarde dat de te liquideren N.V. haar
eigen bezittingen en schulden vereffent “onder vergoeding” van fl.10,= per
aandeel van de zijde van Aurora. Mits van de 33 aandeelhouders minstens
10 als lid tot onze vereniging toetreden. Op dit “Aurora-bod” word niet
gereageerd. In de notulen van de bestuursvergaderingen is enige reactie
althans niet terug te vinden. Klaarblijkelijk is de N.V. daarna omgezet in een
Coöperatie. Althans in 1931 wordt de coöperatieve vereniging tot bereiding
van kaas “De Toekomst” aan de Langereis, een zogeheten dagfabriekopgeheven. In dat gebied heeft Aurora een grensregeling afgesloten met
“Excelsior” in Heerhugowaard. Alle veehouders die hiervoor in aanmerking
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komen, melden zich bij Aurora aan. In 1914, wanneer Aurora in Opmeer in
bedrijf wordt gesteld, is er in deze gemeente al een kaasfabriek in productie.
Het is “De Onderneming”, eigenaar de heer Klaas Laan.
pg.74
op 3 november 1915 ligt er bij het bestuur een brief van de heer Laan op tafel;
“Aurora kan de kaasfabriek kopen, gebouw en inventaris voor fl. 5.000,= en
geen cent minder. Wanneer we het spul kopen hebben we een concurrent
minder, aldus voorzitter Donker.Maar meer dan fl.4.000,- heeft het bestuur er
niet voor over. De koop gaat dus niet door.
pg.74
De coöp. Malerij ”De Volharding” neemt “De Onderneming” over. Op 29 november 1915
bericht het Aurora bestuur aan het bestuur van de “Volharding” dat het uit de
inventaris wil overnemen. Hetgeen kan worden gebruikt: Edammer-kaasvormen
voor fl. 1,25 per stuk, dito zetters voor fl. 0,30 per stuk en commissievormen
voor fl.2,- per stuk. De koop gaat wel door.
pg.74
Foto: De n.v. kaasfabriek “Langereis,” opgericht in 1893. Na 1915 is de N.V. omgezet in
de coöp vereniging tot bereiding van kaas ‘’De Toekomst” in de loop van
1931 gesloten.
pg.75
Foto: De Langereis nr.11, in Hoogwoud, nabij de driesprong met de Westerboekelweg.
De vroegere kaasfabriek is tot woonhuis verbouwd. In 1982 betrokken door het
gezin van politieman J. P. Groen van het regiokorps Heerhugowaard. Het
dakhout van de voormalige kaaszolder slaat nog wel eens wit uit van het zout.
De oorspronkelijke muurankers zitten nog op de plaats.
pg.75
Foto: De coöp kaasfabriek de Gouwe, in 1899 in productie genomen. Eind 1926 buiten
bedrijf gesteld. foto van het pand in de jaren 60.
pg.76
Foto: Gouwe 11a in de Gouwe in 1993. Op de kruising met de Oosterboekelweg
tegenover het dorpscafé de Egelantier. De oude dagkaasfabriek is tot woonhuis
verbouwd. In 1971 betrokken door fotograaf/vertaler Alex Wapenaar. Zijn
echtgenote Miriam Roggeveen exploiteert er een yogacentrum.
pg76
Foto: de n.v. kaasfabriek “Hensbroek” aan de Dorpsstraat, geopend 1905, gesloten in
het voorjaar 1929.
pg.78
Foto: Dorpsstraat nr.93 in Hensbroek in 1973. Vestigde Harry Hooijberg zijn heibedrijf
in de voormalige fabriek. In 1991 verplaatste hij zijn bedrijf naar de braken in
Obdam, maar bleef wonen in het huis dat begin jaren dertig, naast de fabriek
werd gebouwd. Nu loont het om het hier te gaan opknappen, aldus
mevr. Hooijbreg,
pg.78
Foto: de coöp. zuivelfabriek “Midwoud”, gehuisvest in een stolpboerderij. In 1904 in
bedrijf gesteld. In de eerste week van januari 1937 gesloten. Zoon Frans en
dochter Jannie van kaasmaker F. H. Beudeker poseren met de kat van de
melkwagen, voor de gesloten “darsdeuren” waarachter een zuivelfabriekje
was ingericht. De melkontvangst was aan de rechterkant, Dorpsstraat nr. 10
in Midwoud in 1993. In 1950 vestigde Jan van Vuure zijn bakkerij in dit pand.
Op 3 augustus 1991 doofde hij zijn oven. Een gedenksteen – “Eerste steenen
geleg door. Schuijtemaker dz. oud 14 jaar en Ks. Koster Jz, oud 13 jaar,
13 juni 1904”,siert nog de voorgevel
pg.80
De coöp kaasfabriek “Prins Hendrik” aan de Dorpsweg in Sijbekarspel. Een foto uit 1915.
Van eind 1930 tot aan de sluiting op 30 september 1939 is de fabriek als n.v.
kaasfabriek Sijbekarspel geëxploiteerd. Het pand werd vervolgens
houtopslagplaats en er kwam een ruimte in waarin hout werd gedroogd. als
brandstof voor houtgasgeneratoren op vrachtauto’s. Op 9 januari 1943 is het
pand door brand verwoest. Op het terrein staat nu een woning Westerstraat 57a,
met daarbij een garage met smeerkuil. De garage overleefde nl. de brand.
pg.81
De coöp. zuivelfabriek “de Hoop” in de Weere. Opgericht in 1908. Na de bevrijding in
1945 niet meer opgestart. Officieel per 3 maart 1946 gesloten.
pg.83
Oosterboekelweg 50-52 in de Weere in 1993. Op de hoek nabij de Driestedenweg. Sinds
1988 het onderkomen van het kampeerauto bedrijf Boranka.
pg.83
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De coöp zuivelfabriek “Benningbroek” in 1914 in bedrijf gesteld. Op 17 mei 1946
gesloten, een foto van het pand in de jaren 70.
pg.85
Oosterstraat nr. 39 in Benningbroek in 1933. In 1977 werd het pand betrokken door
Dick en Toos Rood, die er hun graanhandel en diervoeding in vestigden. de
voormalige melkontvangst (rechts van het pand) is nu een terras.
pg.85
De coöp stoomzuivelfabriek “Oostwoud”. in 1907 in gebruik genomen met volop
ruimte rondom. Op 17 mei 1946 gesloten.
pg.86
Dorpsstraat nr.36 in Oostwoud in 1999. Sinds 1946 de werkplaats van Brouwers
kastenbouw b.v.
pg.86
Twisk: de coöp zuivelfabriek “Twisk’ in 1902 in gebruik genomen. Op 2 november 1951
als productie bedrijf van Aurora gesloten.
pg.87
Twisk: Dorpsweg K 124 in 1993. De fabriek is uit het dorpsbeeld verdwenen. Op het
terrein verrees een bejaardenhuis “Twiskerland” naar een ontwerp van
architect D. Fleddérus, waarvoor in juli 1955 door burgemeester J Pierhagen
de eerste steen werd gelegd.
pg.87
Wognum: Aan de Oude Gouw werd de coöp zuivelfabriek “de Verwachting” In 1891 in
gebruik genomen en eind 1962 gesloten. De vereniging wordt geliquideerd.
De meeste melk vloeit daarna naar Aurora, zonder dat daarvoor één cent
behoeft te worden betaald.
pg.89
Heerhugowaard: de coöp zuivelfabriek “Excelsior” aan de Middenweg. In 1912in bedrijf
gesteld, en per 23 april 1961 een productiebedrijf geworden van Aurora.
Op 10 januari 1981 gesloten.
pg.90
Heerhugowaard: Middenweg nr.333. Foto in 1993. Wat rest is de voormalige
directeurswoning. Gesierd met het naambord “excelsior”, op de hoek met de
van Santenlaan. Het fabriekscomplex is een woonerf geworden; “Excelsior hof”.pg.90
Wervershoof: de coöp zuivelfabriek ”Eensgezindheid”, in 1916 in gebruik genomen,
op 7 november 1959 gesloten. De sloot, rechts van de fabriek heeft plaats
moeten maken voor de Kaagweg, waarmee de achter de fabriek gebouwde
nieuwbouwwijk is ontsloten.
pg.93
Wervershoof: Dorpsstraat nr.41 in 1993. Na het sluiten van de zuivelfabriek heeft de
gemeente het gehele complex gekocht. De gemeente had behoefte aan de
strook grond voor de aanleg van de Kaagweg, maar het was een kwestie van
alles of niets. Het pand werd domicilie van de dienst gemeentewerken. Het
woongedeelte in de fabriek, laatstelijk bewoond door bedrijfsleider Piet van Dijk
is nu de fraaie woning van Johannes G. Oostenbrink, oud directeur
gemeentewerken.
pg.93
Abbekerk: de coöp zuivelfabriek “West-Friesland in Abbekerk, opgericht in 1913 en
op 31 december 1960 buiten gebruik gesteld.
pg.94
Abbekerk: Dorpsstraat 21 in 1993. Sinds mei 1963 bedrijfspand van de fa. J. P. Dam,
veetransport en veehandel. Jan Dam bewoont de woning Dorpsstraat 23,
die in de rechter vleugel van de voormalige fabriek is ingericht. Met het
bovengrondse lichtnet is ook het pen-huisje verdwenen. De eerste steen siert
nog de zijgevel. De naamsteen is helaas verdwenen.
pg.94
Warmenhuizen: de coöp kaasfabriek “de Eendracht” aan de Fuik te Warmenhuizen,
geopend 1912, gesloten 11 maart 1961.
pg.96
Warmenhuizen: de Fuik nr.11 in 1993. Sinds 1974 is het voormalige fabriekspand
eigendom van stukadoor Piet Praat. Diens echtgenote runt in het pand een
pensionbedrijf. De kamers zijn ingericht op de zolderverdieping. De schoorsteen
doet dienst als reclamezuil. “Ik heb er een meter vanaf gehaald, de top werd wat
krakemikkig”, aldus Praat.
pg.96
Bobeldijk: de coöp zuivelfabriek “de Goede Verwachting”. In 1914. in bedrijf gesteld.
Op 4 november 1962 gesloten
pg.97
Bobeldijk: Dorpsweg nr.69 in september 1993. In 1963 werd de fabriek betrokken door
Loos Bobeldijk b.v., een bedrijf dat specerijen verwerkt, bakkerij grondstoffen
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schoont en cacaopoeder mengt. Directeur Piet Loos woont met zijn gezin in de
gemoderniseerde woning welke voorheen onderdak gaf aan de bedrijfsleider
van de fabriek. De laatste was Klaas Mienis.
pg.97
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