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Ook groote brand te Avenhorn.
Zo begint de kop in de krant van 4 mei 1938 omdat in de Weere ook een grote brand aan de gang was welk vier
percelen in de as legde, veroorzaakt doordat kinderen een krullenvuurtje stookten achter een timmerwerkplaats.

1928 Bondshotel ‘Het Bruine Paard’ voor de brand.

Krantenbericht 5 mei 1938:

“Drie huizen in brand in Avenhorn”

Nadere bijzonderheden over den brand te Avenhorn. Drie huizen in brand waarvan er een behouden bleef.
Reeds elders in dit blad maakten wij melding van een brand, welke vanmiddag te Avenhorn is uitgebroken en
waarover wij in staat zijn nog enkele bijzonderheden te geven.
De brand brak te vijf minuten voor één uur uit bij den stal van café Kwadijk, waar kinderen buiten een vuurtje
stookten. Zeer snel greep het vuur om zich heen, zoodat in minder dan geen tijd de stal zoowel als de daaraan
grenzende kolfbaan en het café, bewoond door den heer C. Kwadijk, in lichterlaaie stond.
Aangewakkerd door den fellen oostenwind sloeg het vuur over naar een schuin aan de overzijde staande boerderij,
waarin de loonmaaier en loonploeger D. van Diepen woont en welk huis eigendom is van J. Ooms.
Het dak van dit kapitale huis werd beveiligd door de brandweer van drie gemeenten, welke inmiddels naar
Avenhorn waren gekomen, n.l. 1 van de gemeente zelf, 2 van Berkhout en 1 van Oudendijk. Ook de spuit van Hoorn
was gerequireerd, maar behoefde bij ons vertrek nog geen dienst te doen. De Burgemeesters van deze vier
gemeenten, troffen wij op het terrein. Burgemeester Leemhorst was bij de manschappen van de Hoornsche spuit,
welke op het Hoog was gestationeerd en geheel bedrijfsklaar was. Burgemeester Stam was met Burgemeester Best
op den Walingsdijk, waar het derde huis in brand was geraakt.
De eerste boerderij op den Walingsdijk, van den kant van Ursem komende, had ook vonken overgekregen.
Deze wordt bewoond door den heer J. Doets die met zijn familie naar den brand bij café Kwadijk was gaan kijken.
Toen de vonken oversprongen naar het huis van Van Diepen zag men rond zich en ontdekte men plotseling, dat veel
verder, heel aan den Walingsdijk, de boerderij van Doets, in eigendom behoorende aan mej. de wed. Koster, ook in
brand stond. Dit pand had aan de achterzijde vuur gevat en toen men daarbij kwam was het te laat om dit te
redden. De spuit van Avenhorn rukte onmiddellijk daarheen en onder leiding van Burgemeester Diepeveen zelf
trachtte men te behouden wat kon, maar men mocht daarin niet slagen. Toen het huis verloren was, gingen ook nog
een hooiklamp en een schuur aan het vuur ten val. Uit den aard der zaak was het heel druk in Avenhorn; het was er
vol van allerlei auto's en aan menschen was geen gebrek.
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4 mei 1938 Bondshotel restanten na de brand (foto in de krant).

Natuurlijk moesten in het kort tijdsbestek, dat wij daar vertoefden, onze inlichtingen in snellen greep worden
genomen. Wij vernamen echter, dat alles verzekerd was;
Café en boedel van den heer Kwadijk bij ''De Veenhoop" te Berkhout.
Huis van Ooms bij idem en inboedel van den heer Bierman bij Oudkarspel;
Huis van mej. de wed. Koster bij de Holl. Mij. van Landbouw en inboedel van den heer Doets bij de Nederlanden
van 1845”.
Nog enkele bijzonderheden vermeld in de krant van 5 mei 1938:
“Het vuur moet, naar wij vernamen wel met een bijzondere snelheid om zich heen hebben gegrepen zoodanig zelfs,
dat de bewoners van het café er totaal door werden verrast en er van redding van eenig huisraad of anderszins
geen sprake kon zijn. Alles werd een prooi der vlammen, niet alleen de geheele inventaris, doch ook een auto, een
groote voorraad, n.l. eenige duizenden aardappelkisten en zakken en een partij dekzeilen. Er heeft nog een
oogenblik groot gevaar gedreigd voor een ontploffing waar in de onmiddellijke nabijheid van het brandende
perceel eenige vaten benzine waren opgeslagen, welke men echter met veel moeite intijds wist te verwijderen. Het is
ook voor de belendenden, wel heel gelukkig geweest, dat men het perceel, bewoond door van Diepen, heeft weten te
behouden. Het heeft echter tamelijk brandschade en vooral veel waterschade opgeloopen.
Bij den boerderijbrand is gelukkig geen vee omgekomen, doch wat hier van den inboedel kon worden gered, is ook
niet noemenswaard. De geheelen dag is het te Avenhorn zeer druk gebleven en algemeen was men van oordeel, dat
ook hier het snelle en kordate optreden van de brandweer het dorp voor een grootten ramp heeft behoed”.
Bovenstaand bericht stond op donderdag 4 en 5 mei 1938 in de Nieuwe Hoornsche Courant en in Westfries Dagblad
onze Courant.
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Ooggetuige verslag van mej. Kolkman:
“Ik was even naar het postkantoor geweest en zag dat er vlammen opstegen uit een oud kippenhok dat staat tegen de
houten stal, welke weer grenst aan het perceel van den heer Kwadijk. Eenige kinderen waren daar aan 't spelen
geweest met lucifers. Een van hen zei tenminste ,,Kijk, dat heb ik gedaan". Het brandje zag er erg onschuldig uit
maar toch besloot ik de familie Kwadijk te waarschuwen. Met een paar emmers water, dacht ik, is het zaakje weer
gebluscht. Dit verliep echter heel anders. Spoedig was de heer Kwadijk met eenige buren met emmers water bij de
hand en trachtte het vuur dat razendsnel om zich heen greep te blusschen.
Het was onbegrijpelijk hoe snel alles ging. In allerijl werd de brandspuit gealarmeerd en heel spoedig was deze ter
plaatse aanwezig. Onderwijl trachtten wij nog te redden wat er te redden viel. Gelukkig voor den heer Kwadijk wist
hij zijn waardepapieren in veiligheid te brengen. Het vuur vond een gretig voedsel aan het houten schot van de stal
dat met een dikke laag teer was bedekt. Daarbij had de zon er den geheelen morgen op geschenen en met den wind
erin was het en gretig voedsel voor de vlammen”.
Tot zoover onze ooggetuige”.

1940 Hotel Avenhorn nieuwbouw na de brand.

Jan de Reus
Bron: overgenomen uit Nieuwe Hoornsche Courant en Westfies Dagblad onze Courant, Westfries archief

Rouw over onze familie
Mijn broer Theo (Smal) vroeg mij laatst om eens op te schrijven wat er vroeger, in de tijd van de tyfus, in ons gezin
allemaal is gebeurd. Ik zal proberen wat ik me nog kan herinneren op te schrijven. Theo was heel erg ziek en een
paar weken bewusteloos, later ook een hele tijd in het ziekenhuis. Hij heeft het dus niet zo bewust meegemaakt.
Ons gezin bestond uit vader, moeder en zeven kinderen. Jo trouwde 13 september 1945 met Siem Grasboer, dus een
paar maanden na de tweede wereldoorlog, toen er nog niets te koop was. Iedereen hield zijn spullen vast, want het
oorlogsgeld moest nog omgeruild worden. Truus had verkering met Cor Spekken (die was op dat moment bij de
politie). Zij werkte bij Nic. Groot, de bakker met 10 kinderen!
Piet, de oudste van de jongens, was 21 jaar toen vader overleed en moest de leiding van de tuinderij op zich nemen.
Jan was de werker op de achtergrond. Piet en Jan konden het goed met elkaar vinden. Zij waren twee handen op een
buik. Piet was heel sociaal en kon met iedereen, dus ook met het personeel, heel goed opschieten. Riet is 18 jaar
geworden. We lagen samen in de bedstee, met deuren in de kamer en een luikje in het kleine kamertje, waar we 's
zomers zaten. Jo en Truus zaten daar dan te scharrelen en wij lagen dat af te luisteren totdat moeder bonsde in de
andere bedstee. Riet kreeg bij de tyfus ook longontsteking. Theo ging na zijn ziekte naar de middelbare
tuinbouwschool. Dat was al heel wat toen die tijd. Hij kreeg verkering met Tiny. Ik was de jongste, 13 jaar.
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De tyfus begon twee weken nadat Jo getrouwd was. Dinsdag bleef ik in bed en Theo vrijdag. Dokter Koppen was
onze huisarts en wist niet wat het was. Hij moest het in de boeken opzoeken. Toen kwam hij erachter dat het tyfus
was en besmettelijk. We moesten eigenlijk naar het ziekenhuis, maar omdat onze moeder niet tegen de bus kon om
ons op te zoeken, werd er besloten om ons in één slaapkamer te isoleren! Vader en moeder gingen ons verzorgen.
Zij moesten steeds de handen door de lysol halen als zij de slaapkamer uitgingen en zich verder niet met het
huishouden bemoeien. Zuster Vendel kwam ons iedere dag wassen en moeder goeie raad geven.
Je was ook echt ziek, vooral in je hoofd. Ik zat in de 8e klas en de hele klas schreef een brief naar me, maar ik
mocht er maar twee op een dag lezen van dokter. Bep Jonker, m'n vriendin van de Kathoek, kwam bijna iedere
avond onder het raam de laatste nieuwtjes vertellen.

Haar moeder (een enig mens) kraamde in het hele dorp bij de geboorte van een baby. Dan hoorde ik weer dat Aafje
van het postkantoor in verwachting was en andere vrouwen uit het dorp ook. Verder over Bet de Bakker in haar
winkeltje en buurvrouw Pietje, die altijd op een drafje liep. De familie Plasmeijer, Aagt Groen, waar onze Riet haar
eerste huurtje had. Ik zou nog veel meer over ons buurtje kunnen vertellen, vooral over buurvrouw Schuijtemaker.
Die kwam altijd koffiedrinken als buurman aan het melken was en wat een steun zij geweest is in de tyfusperiode.
Onze Jo kwam vaak thuis en had dan grote verhalen over wie er in De Rijp allemaal in verwachting waren. Ze wilde
het natuurlijk zelf ook zo graag. Dan ging de slaapkamerdeur dicht, want dat mochten wij niet horen.
Theo werd ondertussen veel zieker. Hij raakte bewusteloos. Er was toen nog geen penicilline. Ik denk dat hij twee
weken of meer buiten bewustzijn is geweest. Hij dronk alleen nog maar. Het was 2 november, toen begon hij ineens
te praten. Ik schrok zo. Ineens zei hij: "Moeder ik moet poepen!" Zo langzamerhand kwam hij tot zichzelf. Zijn
benen waren helemaal kromgegroeid en hij woog nog maar 60 pond.
Toen hij bewusteloos was en hij wilde drinken, begon hij te gillen, vooral 's nachts. Ik kon ook niet uit m'n bed.
Dan kon ik net vanuit m'n bed een paar druiven in zijn mond uitknijpen. Dan was hij weer een tijdje stil. Een week
later werden m'n vader en moeder ook achter elkaar ziek. Ik herstelde wel, maar was nog steeds negatief. Zuster
Vendel kwam ons iedere morgen wassen. Dan hielp ik haar om Theo van het ene bed in het andere te leggen.
‘Trien’ zei ze dan ‘Jij moet later verpleegster worden’.
Op het laatst ging het thuis niet langer. Vader en moeder lagen in de bedstee in de kamer en waren ook positief, dus
kwam de ziekenwagen voor en Theo ging ook mee. Ik mocht wel thuisblijven. Ik denk dat het weer een week later
was toen we opgeroepen werden: vader was stervende. Jo en Piet voelden zich ook al ziek worden, maar gingen
evengoed mee. Moeder en Theo lagen bij vader in de kamer. Moeder was te zwak om haar hoofd op te tillen en
afscheid van vader te nemen.
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Theo lag bij de wastafel en mocht langzamerhand weer water tot zich nemen, maar dat ging druppelsgewijs.
Ik weet nog dat zuster de kraan liet lopen en dat hij uitriep: "Oh zuster, geef mij toch van dat kostelijke water".
Hij had er ook geen erg in dat zijn vader doodging. Daarna de begrafenis.
Piet en Jo waren ondertussen in Hoorn opgenomen. Piet kwam op vader z'n plaats te liggen en Jo moest naar
boven bij andere besmettelijk zieken. Jan en Riet werden ook ziek. Jan is nog mee geweest naar de kerk, maar
Riet lag al met hoge koorts in bed. Die twee zijn diezelfde dag nog naar Purmerend gegaan, want in Hoorn was
er geen plaats meer voor hen. Bij Bontje was na de begrafenis de familie bij elkaar gekomen en er werd door hen
besloten dat we naar oom Arie in De Goorn moesten. Het kon ook niet anders, want ons hele huis moest ontsmet
worden. Gordijnen, bedden, dekens en kleren, alles moest naar Alkmaar om gestoomd te worden. Ik wilde Riet
nog zo graag zien en ben toen hard vanuit De Goorn naar huis gerend, maar de ambulance was net weg;
stond ik daar als meisje van 13 jaar te janken!
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Toen bij oom Arie in huis met Truus en Cor Spekken (die was weer bij de politie vandaan, omdat hij in de
oorlog bomen omgezaagd had) en af en toe was Siem Grasboer er ook. Die wilde natuurlijk bij Jo op bezoek en
ook daar heeft zich veel afgespeeld. De mensen hadden, zo net na de oorlog, nog geen telefoon. Als er weer één
bediend moest worden, werd dokter Koppen gebeld. Vervolgens belde die Herman Beemster voor de taxi en die
stond dan onverwachts te toeteren, zo ook toen Riet heel slecht werd en bediend moest worden. 's Nachts om 3
uur werden we uit bed gebeld en moesten we ineens naar Purmerend. We hebben haar doodstrijd meegemaakt.
Cor Spekken is er nooit meer los van gekomen. Riet is 21 januari 1946 gestorven.
Als je alleen tyfus hebt komt je er wel doorheen, maar vader was een zware maagpatiënt. Riet kreeg er
longontsteking bij en Cor (een boom van een kerel van 100 kilo) kreeg de griep en overleed pas in april.
Toen de jongens ziek waren was hij bij ons in de tuin komen werken. Truus is de enige van ons gezin die de
ziekte niet heeft gehad. Ondertussen was bekend geworden dat moeder bacillendraagster was. Zij mocht toen de
deur niet meer uit. Het was evengoed al erg voor haar. Toen zij uit het ziekenhuis kwam waren er twee lege
plaatsen, van Rie en van vader. Omdat Truus het niet gehad had, mocht ze zes weken niet thuiskomen wegens
een vaccinatiekuur. Ze was dan bij de familie Spekken of bij Jo in De Rijp. Zij had een keer even thuis op de
drempel gestaan en moest toen weer helemaal opnieuw beginnen met de kuur.
Ziezo Theo, ik geloof dat ik mijn best heb gedaan om een stukje familiegeschiedenis op te schrijven. Onbewust
doet het me echt wel wat, al kan ik toch niet eens alles opschrijven.
Petrus Smal
geb. 6 november 1890, overl. 18 december 1945
Anna Catharina Stevers geb. 2 juni 1892, overl. 28 september 1972
Kinderen:
Johanna Maria Smal
geb. 25 februari 1922 overl. 30 april 2000
Geertruida Suzanne Smal geb. 4 mei 1923 overl. 4 januari 1976
Piet Smal
geb. 14 juli 1924
overl. 5 december 1996
Jan Smal
geb. 24 maart 1926 overl. 1 februari 1992
Maria Smal
geb. 4 juni 1927
overl. 21 januari 1946
Theo Smal
geb. 7 november 1928 overl. 18 maart 1929
Theo Smal
geb. 11 juli 1930
Catharina Smal
geb. 8 januari 1932
Tiny (Trientje) Borst-Smal
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Naamloze Vennootschap "Welgelegen" te Grosthuizen
"De tijd was er rijp voor" of "De tijdgeest keert men niet"
Het kaas maken op de boerderijen was het werk van vrouwen. De boerin deed het tweemaal daags met haar
dochter(s) of met haar meid(en).
Hildebrand (1814-1901): "De bestemming van de Noordhollandse boerin is kezen, kezen en nog eens kezen; is
bestendig zorgen dat de melk die 's avonds na 'melkerstaid' wordt binnengebracht, de deur niet uitgaat dan in de
vorm van goede, gezonde en niet barstende kazen”.

1926 Kaas fabriek “Welgelegen” in Grosthuizen.

Wouter Sluis (1827-1891) te Beemster, boer, wetenschapper, had allerlei landbouwmethoden op een beter en
efficiënter plan gebracht. Een gevleugeld woord van hem was: "Kaas maken is een wetenschap". En hij zette alle
handelingen die nodig waren bij de kaasbereiding om in getallen. Het aantal liters, het aantal grammen, druppels,
eetlepels, het aantal graden, minuten en uren. Hij ontdekte het brongas in 1843 en hoe men met het
wegstromende water van onder de gasketel (4°C!) door het door een keldertje te laten lopen zodat de melk in
hiervoor ontwikkelde platte melkbussen van 40 liter (zogenaamde schwarzvaten) kon koelen.
Het wegzetten van de avondmelk in de koelbak, deze melk 's morgens af te romen en tezamen met de volle,
warme ochtendmelk zo éénmaal daags te verkazen gaf de vrouwen al verlichting.
Het leverde de wereldberoemde 40+ Edammers op.
Halfweg de negentiger jaren van de negentiende eeuw kwamen er in veel Noord-Hollandse dorpen kleine
"zoetfabrieken". Voor het maken van kaas ontwikkelde een aantal boeren in een dorp een kleine fabriek waarin
de melk door één of twee kaasmakers kon worden verwerkt. De avondmelk, gekoeld en afgeroomd, ging nu
tezamen met de volle ochtendmelk naar deze zoetfabrieken. Een werkelijke verlichting voor de vrouwen.
Alleen het verwerken van de room, het karnen bleef nog op de boerderij. Dat zou nog tot ongeveer 1933 zo
blijven. Ik herinner mij nog een op een stal van de korte regel geconstrueerd mechaniek waaraan mijn moeder
draaide om zo de karn in beweging te brengen. Met de gekarnde boter ging zij dan naar de kelder om het daar in
de botermout die op de boterschraag stond te "wassen", te zouten en te "koppen".
Wassen was het langdurig kneden van de boter om alle karnemelk eruit te krijgen. Met het doorkneden van een
paar handen zout bracht zij de boter op smaak. In half ponds of pondskoppen werd de boter ten slotte gevormd
tot verhandelbare waar die in een botertijn (boterkuip) gezet naar de botermarkt gebracht kon worden. Mijn
vader had een vaste afnemer voor de boter in Alkmaar en wekelijks gingen er één of twee tijnen mee met de
beurtschipper die van Avenhorn op Alkmaar voer.
Toen op de zoetfabrieken ook het karnen gedaan kon worden vond er wederom een verlichting van het
vrouwenwerk plaats. De fabrieken heetten nu ook geen zoetfabrieken meer, maar kaasfabrieken of nog beter
zuivelfabrieken.
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Voor de boeren kwam er nu een taak bij. Per honden-, ketten- of handkar moesten zij nu tweemaal daags de
tocht naar de fabriek maken om hun melk af te leveren. Een enorm sociaal en samenbindend gebeuren!
De restproducten, karnemelk en wei dienden de leveranciers van de melk retour te nemen en in de melkbussen
ging zo de wei (en in veel dorpen ook de karnemelk) terug naar de boerderij. Nu restte voor de boerin alleen nog
het schoonmaken van de melkbussen. Met de retourproducten ging men toen varkens mesten en aannemer Ooms
ontwikkelde en bouwde hiervoor varkensschuren en gierkelders. Enkele hiervan kunnen we nog in onze dorpen
vinden.
Al gauw werd het voordeliger gevonden de karnemelk te verkopen en uit te venten. Eén der leveranciers, het
bestuurslid Klaas Schouten van de "Agathahoeve" kocht alle karnemelk en liet zijn arbeider Gerard Knijn dit
product in onze dorpen huis aan huis verkopen. Al gauw nam Gerard ook boter in zijn bakfiets mee en was hij de
eerste S.R.V.-man.
Als schoolkinderen konden wij zien bij welke gezinnen Gerard zijn karnemelk had verkocht. Doordat de uit de
tapkraan gelekte laatste druppels op de weg voor de huizen lagen en een plasje (een kliekje) vormden werd zijn
bijnaam dan ook Gertje Kliek.
De start in 1901
In het voorjaar van 1901 kwamen zes boeren en twee boerinnen bij elkaar om in Grosthuizen een zoetfabriek te
stichten. De organisatie kreeg de vorm van een Naamloze Vennootschap. De acht oprichters (leden) waren:
1. Dirk Kok
2. Dirk Schuijtemaker Jacobszoon
3. Dirk Schuijtemaker Pieterszoon
4. Jan Hoek Spaans
5. Grietje Winkel, weduwe van Maarten Schuijtemaker
6. Jan Slot
Allen te Grosthuizen.
7. Jacob van Diepen
8. Sijtje Tessel, weduwe van Jan van Diepen
Beiden te Scharwoude.
(links)
Jan HoekSpaans

(Rechts)
Dirk Schuijtemaker p
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Alle acht stortten een bedrag van ƒ 1.500 om het beginkapitaal te vormen.
De acte van oprichting werd op 19 juni 1901 verleden bij notaris Hendrik Jacob Verhoeff te Avenhorn.
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De eerste voorzitter was Dirk Schuijtemaker Pieterszoon. Hij werd directeur genoemd en ging ook zorgen voor
de verkoop van de kaas. Naast hem is Jan Hoek Spaans de secretaris-penningmeester. Zij vormen het dagelijks
bestuur, bijgestaan door vier commissarissen:
1. Dirk Kok
2. Jan Slot
3. Jacob van Diepen
4. Dirk Schuijtemaker Jacobszoon
Een maal per jaar in augustus is er een algemene vergadering der acht leden.
Van het lid Grietje Winkel, weduwe van Maarten Schuijtemaker wordt een oostelijk stukje grond van "De
Groote Werf" gekocht groot 9 aren voor de som van ƒ 315 welk bedrag op haar verplichte storting, groot
ƒ 1.500 in mindering kan worden gebracht.
Om van een melkaanvoer verzekerd te zijn, zijn de leden verplicht een voorgeschreven aantal koeien te melken.
Zo lezen we dat de comparanten minimaal moesten houden:
1. Dirk Kok
12 koeien
2. Jan Slot
16 koeien
3. Dirk Schuijtemaker Pieterszoon
14 koeien
4. Jacob van Diepen
18 koeien
5. Jan Hoek Spaans
16 koeien
6. Dirk Schuijtemaker Jacobszoon
12 koeien
7. Grietje Winkel
24 koeien
8. Sijtje Tessel
18 koeien
Over het ontvangen en verwerken van melk van niet leden, zogenaamde inbrengers en de prijs die deze ervoor
zouden ontvangen, besliste het bestuur, te weten de directeur, de secretaris-penningmeester en de vier
commissarissen. Alzo werd de acte opgemaakt en na het passeren ervan door de acht leden ondertekend.

Handtekeningen van de acht oprichters.

De uitbetaling der melkgelden gebeurde op zaterdag om de veertien dagen door de directeur en de secretarispenningmeester. In de noordoostelijke hoek van de fabriek was hiervoor een kantoortje - vergaderkamertje.
Naast de wekelijkse Purmerender veemarkten waren deze "geldjesavonden" belangrijke sociale ontmoetingen.
De eerste kaasmaker en zijn gezin, die in een woninkje aan de fabriek op het achtererf woonden was Klaas
Brouwer, (geb. 28 mei 1847), getrouwd met Maartje Smit, zij was kaasmaakster en met hun zoon Aris Brouwer,
(geb. 19 oktober 1877) deden ze al het werk.
Een tweede kaasmakersgezin was Klaas Mienis, (geb. 23 oktober 1882). Met zijn vrouw Jannetje Schouten en
hun zonen Klaas Mienis, (geb. 28 februari 1909) en Arie Mienis (geb.15 juni 1911).
Zij betrokken de kaasmakerswoning, genummerd G18 (later G25) op 13 mei 1905. Zij bleven tot 1913.
Toen kwam Klaas Pijper (geb. 28 november in Oudendijk) met zijn vrouw Maartje Smit (geb. 28 november in de
Beemster) en hun twee kinderen. Zij bleven tot 1916.
Jacob Speur (geb. 7 januari 1893) in Anna Paulowna en zijn vrouw Cornelia Dieuwertje van der Oord (geb. 121-1894 in Schagen) en hun zoon Jacob Speur en dochter Elisabeth Neeltje Speur waren vanaf 1916 tot 1927 de
kaasmakersfamilie in Grosthuizen.
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De laatste kaasmaker was tot het sluiten der fabriek (1941) door een fusie met de kaasfabriek Concordia te
Oudendijk, Klaas Visser. Hij komt in 1927 uit Berkhout tot 1941 en vertrekt dan naar Oudendijk. Zijn vrouw
was Trijntje Homan van Oudendijk. Zij hadden één dochter, Trien Visser. Klaas Visser kreeg er een knecht bij,
Ab Aay, die met zijn gezin in de westelijke helft van de arbeiderswoning der gebroeders Klaas, Piet en Jan
Schouten van de Agathahoeve woonde.

Boeren, buren en kaasmakers:
Op deze foto uit 1922 is heel wat te zien. De kaasfabriek "Welgelegen" van 1901 is volop in bedrijf. Het hele personeel,
boeren en buren, hebben zich ervoor opgesteld. We zien nog net links een stukje van het huis en de schuur van Janus de
Jong, nu Rinkel. In de dam van Gerie Groen, waar toen nog Piet Schuijtemaker woonde, staat Trui Knol met haar moeder.
Op het kret van de melkwagen zit Dirk Beunder, daarvoor staan Trien van Janus de Jong met Piet en het gezin van
kaasmaker Speur. Verder (van l naar r) Jaap van Diepen, Dirk Broer, Herman van Diepen, Simon Ruiter, Dorus Knijn,
Thames van Diepen, Piet van Diepen, Piet Knijn, Hen de Reus, Klaas Kuiper, Thames Ruiter, Jan van Diepen, Thijs en
Andries Klein, kaasmakers en Jan Bakker.

Na Ab Aay kwam Fok Wilms te Scharwoude als rechterhand bij Klaas Visser. Hij zal blijven tot 1939.
Als oproepkracht en hulp in drukke tijden woonde Janus de Jong in het huis met kruidenierswinkel naast de
kaasfabriek. Deze drie mannen, Klaas Visser, Fok Wilms en Janus de Jong herinner ik mij nog best. In hun witte
pakken, over de kaasbakken hangend hun werk doend.
Scharwouder schoolkinderen hadden de gelegenheid bij de buitendeur van de fabriek karnemelk te drinken en
oerflauwe kaasrandjes te komen eten.

12

.

1901 - 1926 Koperen herinneringsbord vervaardigd voor de directeur-voorzitter Dirk Schuijtemaker
Pieterszoon en voor de secretaris-penningmeester Jan Hoek Spaans.

KAASFABRIEK "WELGELEGEN"
25-JARIG JUBILEUM
4 OCTOBER 1926.
(Feestlied wijze 't Haringlied)
1
Triomf, wij vieren feest vandaag Wij kwamen allen even graag 't Bestuur van de fabriek - zij kent haar volkje wel Wij zien vandaag eens achterom De weg was nu eens recht, dan krom Ja,'t was geen kinderspel!
2.
DIRK SCHUITEMAKER Jacobzoon
Hij spreidde zijn talent ten toon.
Hij zocht en vond in een acht menschen bij elkaar. Hij sprak tot hen met veel gevoel
Bereikte dra het goede doel 't Fabrieksplan was dra klaar.
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3.
DIRK PIETERSZOON werd directeur HOEK SPAANS: hij stelt hen niet te leur Hij zorgde voor 't geschrijf en voor de duitenflikkeri
De andere zes werd het bestuur De zaak werd opgezet: secuur
Men stond elkander bij.
4.
Maar "weinig melk" het ging niet best En weldra volgde toen de rest Een ieder ging op zoek om leveranciers van melk.
Het heele dorp werd afgevischt Men rustte niet of ieder wist Bij ons is plaats voor elk!
5.
Het ging een tijdlang ongestoord Maar "bom" - wie had het ooit gehoord Het melkvat was niet meer geschikt voor ons bedrijf Men wachtte 't af - maar 't is gebeurd
Toen 't officieel werd afgekeurd
Was dra de pijn uit 't lijf
6.
De eynis kwam toen in gebruik En ieder weet nu 't ding is puik.
't Is zindelijk, duid'lijk en het spaart een massa tijd. Maar jammer was 't, dat is gewis De rechtbank kreeg een erfenis
Wij waren 't vaatje kwijt. 7.
De arbeidswet - wel kerngezond Zooals hij op papier daar stond Leg 't maar op zij: wij zien wel hoe 't verloopt Dat duurde wat: maar: kolossaal Twee - driemaal wel proces - verbaal
Toen was er ja te koop.
8
De Directeur, die ermee zat,
Hij deed haast in z'n broek wat.
Hij moest naar Hoorn en komen voor 't kantongerecht
Een boete: verder toen geen last
Beurt 't weer, dan raak je in de kast
Nou .. dat beviel hem slecht. 9
't Bestuur,daar kwam verandering En 't was voorzeker een heel ding.
Zes jonge leden namen d'oude plaatsen in Zij hadden soms weer ruimer blik
De directeur was in zin schik
Hij vindt 't een groot gewin.
10.
En leveranciers: er kwamen bij weer and'ren gooiden 't gat opzijMaar de fabriek beantwoord steeds nog aan z'n doel
't bestuur - het zorge echter maar Hoe beter 't zaakje voor elkaar
Hoe meer men er voor voelt!
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11
En SPEUR, onze kaasfabrikant Is in zijn werk zeer bij de hand.
Hij maakt - in doorsnee - dat is vast -zeer goede kaas
Zijn vrouwtje staat hem trouw ter zij –
En een groote factor komt er bij:
Hij is een goede baas. 12
Zijn knechts: twee jongens van "de Wit"
Twee knapen, waar wat "fut" in zit Zij doen hun best, wanneer het tijd van werken is En op dit feest hier passen zij
Voorzeker heel goed in de rij Dat 's zeker en gewis.

In ± 1931 besloot men de melk tweemaal daags door een melkrijder te laten ophalen. Bij inschrijving, die ieder
jaar in augustus plaatsvond konden gegadigden dit werk krijgen. Inschrijvers waren steeds de zonen Thaam en
Niek van Jan Ruiter uit Grosthuizen en Uuk Belkom uit Avenhorn. Zij beconcurreerden elkaar, waardoor het
voor beiden geen vetpot opleverde.
Nog even kwam de nu gesloten kaasfabriek "Welgelegen", in heel beroerde oorlogsomstandigheden, in gebruik.
In de oorlogsjaren en de strenge winters van 1943, 1944 en 1945 was er de gaarkeuken gevestigd, een sociale,
van Duitse zijde opgezette maaltijdvoorziening voor de vele alhier ingekwartierde Duitse soldaten en voor
mensen die het op eigen kracht niet of moeilijk etende konden houden. Zij stookten de cokeskachel weer op met
door de gemeente geleverde cokes en al of niet clandestien omgezaagde bomen; zij bereidden er eenvoudige
maaltijden. Janus de Jong verzorgde slaapgelegenheid, op op de grond neergelegd stro. Voor eten opscharrelende
Amsterdammers, mensen uit de Zaanstreek en de IJmond was hier een welkome overnachtingsgelegenheid. Hun
fietsen, vaak zonder banden, hun gammele karretjes en al opgedane etenswaren konden achter slot worden gezet
gedurende de nacht.

Een anekdote binnen onze familie:
Dirk Kok, mijn vaders oudste neef, en enigszins sympathiserend met het regime van de vijand (geen N.S.B.-er!)
at ook van de gaarkeuken. Hij kon zich niet veroorloven er negatief over te oordelen. Mijn moeder vroeg hem
eens wat sarrend: "En Dirk, is dat eten nog wat te pruimen?" Waarop Dirk antwoordde: "Je slokke maar Merie!"
Tot op de huidige dag zijn deze woorden van neef Dirk bij ons in gebruik als zegje bij een minder geslaagde
maaltijd.
Zo startte in Grosthuizen "Welgelegen" met Dirk Kok als een der oprichters en eindigde het fabrieksgebouw met
zijn oudste kleinzoon Dirk Kok als gebruiker van de gaarkeuken.

Boterkist van de melkfabriek “Welgelegen”.
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1934
Jacob Schuijtemaker Dirkszoon melk gietende in bussen met busnummer 5.
Mijn grootvader was één der acht oprichters.
Hun fabrieksnummers warende nummers 1 tot en met 8.
Een nummer dat "status" verleende ...
Met dank aan Jan de Reus die voor mij het digitale archiefwerk deed.
D. Schuijtemaker
Bronnen:
G. Köhne, Iemand uit Noord-Holland, 1993
Hildebrand, De Nederlanden, 1841
Westfries Archief

Naschrift:
De fabriek werd in 1948 gesloopt en met het hout ervan, dat van prima kwaliteit was, tezamen met het hout dat
als kratten door geallieerde vliegtuigen was gedropt (meel, bacon, biscuit) werden op het fabriekserf in 1949 vier
gemeentewoningen gebouwd. Zij zien er goed uit, worden nog steeds bewoond en hebben nu de huisnummers
42, 43, 44 en 45.
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Korenmolen “de Onderneming”
Arie Bakker van beroep aannemer van publieke werken en Jan de Groot veehouder in Scharwoude besluiten in
1849 tot het oprichten van een windkoren- en pelmolen voor gezamenlijke rekening. Als mogelijke plaats heeft
men een stuk weiland op het oog op het West in Avenhorn ten oosten van de Hervormde Kerk. Arie is geboren
in de Beets gehuwd met Trijntje Nierop geboren in Avenhorn en Jan is eveneens geboren in de Beets gehuwd
met Marijtje Knol geboren in Scharwoude.

Kadasterkaart Avenhorn 1823 Kerk en school (l), (r) Plaats waar de molen komt, met de boerderij van wed. Maartje
Bregman.

Op 4 juni 1849 wordt namens Arie Bakker en Jan de Groot een verzoek ingediend door de Gemeente Avenhorn
bij Provinciale Staten tot oprichting van een windkoren- en pelmolen binnen deze gemeente: “ Dat hetgeen door
de requestranten wordt in het midden gebracht omtrent het wenselijk der oprichting eener windkoren- en
pelmolen alhier voor de bakkers en ingezetenen volkomen geloof verdient daar de aanwezige molens te Beets en
te Hoorn de meeste nabijgelegen zijn die in den omtrek worden aangetroffen. In vroeger jaren is men gewoon
geweest dat een gelijksoortige molen in de naburige gemeente Grosthuizen te vinden is (deze molen is voor 1800
gesloopt red.). Niet gezegd kan worden dat opheffing van laatstgemelde inrichting dadelijk ongerief
teweeggebracht te hebben, toch vooral in de laatste jaren bij de mislukte aardappelen oogst het gemis door velen
is gevoeld. Dat omtrent de solidariteit der oprichters door ons de verzekering kan worden gegeven dat beide in
volle mate het algemeen vertrouwen der ingezetenen genieten en geen neven beroepen uitoefenen, welk volgens
de bestaande wettelijke bepalingen tot het verkrijgen der vereiste toestemming in deze hinderlijk zouden zijn.
Het aangewezen terrein ligt niet in de onmiddellijke nabijheid van bakkerijen - grutterijen of andere bij de wet
hiermede gelijkgestelde fabrijken of trafijken ( = handel met zelf vervaardigd fabrikaat) of woningen en de
bewoonster van het perceel aan het bedoelde terrein belent onvoorwaardelijk hare toestemming daartoe verleent
en zich heeft bereid verklaart dat desgevorderd de acte commode et incommodo (= soort hinderwetvergunning
red.) uit te brengen. Dat eindelijk de zekerheid en veiligheid van eenige zee of rivier waterkerende dijk of straat
en andere waterwerken of van publieke wegens bruggen alhier niet in aanmerking kan komen daar het vervoer
der goederen van de molen merendeels te water zal geschieden.
Op grond van al de voormelde bijzonderheden hebben wij de eer Uwe Exe. te adviseren, dat het verzoek der
adressanten onvoorwaardelijk moge worden toegestaan.
Burgemeesters en adressoren der gemeente Avenhorn c.a. getekent P.J. Spaans ter ordonnantie van dezelve get.
C. de Jongh Bloem Den Heer Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland.”
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Twee dagen later op 6 juni 1849 verklaart Maartje Bregman weduwe van Cornelis Spaans in een schrijven aan
de gemeente Avenhorn dat zij geen hinder of nadeel door de oprichting van de windkoren en pelmolen zal
hebben te lijden en mitsdien daartoe derzelver volkomen en onvoorwaardelijk toestemming te geven. Zij was als
naaste toekomstige bewoonster van de molen de enige die reageert op de mogelijke bouw hiervan.
Op 26 juni 1849 komt er antwoord op het ingediende request van Arie Bakker en Jan de Groot bij de gemeente
binnen.
“Gelet op de adviesen van Heren Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en van de Arrondissements Directeur
der Directe belastingen enz. te Hoorn. Gelet op art. 16 der wet op het gemaal van den 29e maart 1833. Voorts
gelet op het Koninklijk besluit van den 11 april 1844 no 62. Vergunt bij deze uit Kracht van 's Konings daartoe
verstrekte qualificatie aan voornoemde requestranten.
1e Om in de gemeente Avenhorn op het perceel kadastraal bekend in sectie A no 103 een windkorenmolen te
bouwen onder bepaling nogthans dat deze vergunning zal worden beschouwd als te zijn ingetrokken, wanneer
daarvan na verloop van een jaar na de dagtekening dezer geen gebruik is gemaakt.
2e Om op dezelve molen ook granen te pellen onder navolgende bepalingen:
a: dat deze vergunning aan een volgende eigenaar of huurder van de molen geen recht of aanspraak op gelijke
gunst geven zal. De vergunning wordt ingetrokken bij misbruik hiervan.
b: Door de requestranten geen aan de accijns onderworpen granen al was het om die te pellen, op hun molen
zullen mogen worden ontvangen al zijn die voorzien van een kwitantie van betaalde accijns. en welke kwitantie
nimmer zal mogen dienen, en tot het pellen en tot het malen van die granen.
c. Deze requestranten worden door deze vergunning de door hun aangenomen granen op hun molen ter pelling
aangeboden, onderworpen zijn aan dezelfde boeten en straffen als bij de hierboven genoemde wet op het gemaal
zijn vastgesteld. Met name tot de granen, welke op de molen worden bezorgd om te worden gemalen. Wanneer
belaste granen worden gepeld, het pelmerk en de daartoe behorende kaar zodanig moeten zijn ingericht, dat
daarin minstens één zak graan tegelijk kan worden uitgestort, en alzoo de meergenoemde wet volledig kan
worden toegepast”.
De gemeente Avenhorn verleent op 19 juli 1849 de vergunning tot het bouwen van een windkorenmolen en om
op die molen ook granen te pellen.
12 juli 1849 passeert bij notaris Pan in Avenhorn een akte waarbij Antje Jansd Olij wed. van Cornelis Jansz.
Prins, thans huizvrouw van Klaas Ooms verkoopt aan Arie Bakker aannemer publieke werken in Avenhorn en
Jan de Groot landman te Scharwoude, het oostelijk deel van een perceel weiland aan de straatweg te Avenhorn,
belend de Hervormde Kerk ten noorden en wed. Cornelis Spaans ten zuiden groot 82 roeden, als dit afgebakend
naar gis 15 roeden en 37 ellen voor ƒ 150,-. (nu het West boerderij nr 14).

Ca. 1910 De Korenmolen met op de achtergrond melkfabriek “De Horn”.
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In 1850 is de molen klaar en wordt in bedrijf genomen. Opvallend is dat alles van hout is gebouwd, ongetwijfeld
ook met de bedoeling om het gehele bouwwerk niet te zwaar te maken, met het oog op de draagkracht van de
bodem. De molen heeft een houten bovenas (later worden ze van ijzer). De te malen granen worden uit de
omgeving van Avenhorn aangevoerd. In de gemeente Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude worden volgens de
jaarlijkse opgaven van de gemeente geen granen verbouwd.
In 1816 toen de belasting op het gemaal werd opgeheven mochten korenmolenaars voor het eerst het koren- en
pelbedrijf combineren. Dit had tot gevolg dat er nieuwe molens werden bijgebouwd maar daarnaast konden de
molenaars efficiënter produceren. Korenmolenaars plaatsten pelstenen en pelmolenaars plaatsen maalstenen.
Deze ontwikkeling gaf klachten waardoor een nieuwe graanwet in 1823 ontstond met een beperking tot het
bouwen van molens. De in 1833 vastgelegde wet was bedoeld om de concurentiepositie van de Nederlandse
maalbedrijven ten opzichte van het buitenland, te verbeteren. De versoepeling en de definitieve afschaffing in
1856 betekende daarna een grote verandering voor het molen- en maal-bedrijf. Molenaars en meelfabrikanten
mochten voortaan zoveel graan als zij wilden, malen en verhandelen.
Gespecialiseerde pelmolens kregen door concurrentie van de aardappel minder werk, omdat er minder gort werd
afgezet. Gerst behoort, net als haver tarwe en rijst tot de grassen en werd gebruikt als gerstemeel voor de
bierbrouwers. Daarnaast was gerst in de vorm van gort belangrijk als voedsel en het pellen van gort werd op
molens gedaan. Gerst heeft een harde onverteerbare bolster om de vrucht en moet daarom eerst worden gepeld
door een speciaal ingerichte pelinstallatie. Het malen van gerst vereiste hierdoor meer kracht van de molen.
Koren wordt door twee over elkaar wrijvende stenen tot meel vermalen. De onderste steen, de ligger zit vast aan
de vloer van de steenzolder, met daarboven met een kleine tussenruimte de loper of maalsteen die kan draaien.
Daartussen valt het graan door het kropgat in de draaiende maalsteen op de ligger. De afstand tussen de twee
stenen is door de molenaar nauwkeurig in te stellen door een speciaal mechanisme. Dit is afhankelijk van de
aandrijfkracht, van het te malen product en de gewenste fijnheid van het meel. Door scherpsel (groeven) in de
stenen wordt het graan naar de buitenzijde van de stenen gedreven en daardoor gemalen.
Het te malen graan wordt eerst in het kaar (één zak of 50kg tegelijk) bovenop de maalkuip gestort. Via een
uitstroomopening, die open of gesloten kan worden, komt het graan in de schuddebak. Deze bak wordt door de
steenspil heen en weer bewogen, waardoor het graan gedoseerd in het kropgat valt. In de houten steenkuip wordt
het meel, door een aan de loper bevestigde aanjager, meegenomen tot het een gat in de meelring passeert om
vervolgens in de meelpijp te vallen. Het wordt daarna op de maalzolder opgevangen in de maalbak, waaronder
een meelzak hangt.
Op de molen ‘De Onderneming’ aan het West hebben 4 geslachten Heertjes gemalen. Vader Pieter, zoon Jan en
kleinzoon Pieter en achterkleinzoon Jan.
Vader Pieter Jansz Heertjes meelmolenaar en koopman geb. 1777 in Hauwert en zijn vrouw Jantje Jacobs Laan
geb. 1780 in Wervershoof, zijn begin 1850 tijdens de bouw van de molen in Avenhorn waar zijn vrouw op 24
februari 1850 al komt te overlijden. Zij zijn afkomstig van de korenmolen op 't Weeltje in Hoorn.
Zoon Jan Heertjes geb. 10-9-1805 in Venhuizen meelmolenaar op 't Weeltje in Hoorn wordt eind 1850
aangesteld als meelmolenaar op de meelmolen de Onderneming in Avenhorn. Samen met zijn vrouw Antje
(Johanna) Vlaar geb. 1809 in Spierdijk, gehuwd op 7-11-1830 in Venhuizen waar zij een dochter Elsje krijgen.
In de molen in Hoorn ‘t Weeltje krijgen zij nog 2 kinderen: Pieter geb. 12-3-1833 en Gerrit geb. 24-5-1835.
Op 18-1-1857 te Avenhorn huwt kleinzoon Pieter Heertjes met Antje Vendel geb. 7-8-1835 in Schermerhorn en
dienstbode in Avenhorn. Ze krijgen 2 kinderen Jan geb. 13-3-1858, hij wordt later ook korenmolenaar en Antje
geb. 7-11-1860 in Avenhorn.
Antje Vlaar overlijdt op 28-2-1857 in Hoorn, waarschijnlijk in het ziekenhuis, want zij was volgens de acte
wonend in Avenhorn. Jan Heertjes gaat dan op 29 mei 1857 met zoon Gerrit wonen in de Wisselstraat in Hoorn
waar Jan op 21-4-1875 komt te overlijden.
Pieter is dan meelmolenaar samen met zijn opa Pieter, dit duurt tot 6 december 1860 dan komt opa Pieter jansz
Heertjes te overlijden en wordt begraven in Avenhorn. Pieter Heertjes junior gaat door tot zijn overlijden op 2511-1888 in Avenhorn.
Jan de Groot besluit in 1851 zijn aandeel van de molen, zijnde de helft van een achtkante windkorenmolen
genaamd "De Onderneming" met twee paren maalstenen met alle bijbehorende vaste en losse gereedschappen
met op het erf de helft van een molenaarswoning en verder getimmerte met de grond aan de noordzijde van de
straatweg te Avenhorn te verkopen. De korenmolen en erf groot 15 roeden en 30 ellen en het huis groot 70 ellen
worden voor ƒ 2700,- door Arie Bakker aannemer publieke werken overgenomen en hij wordt daarmee volledig
eigenaar van de korenmolen.
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Zoon Cornelis Bakker werkt als knecht in de molen en leert meteen het vak van korenmolenaar. Op 21 april
1862 treedt hij in het huwelijk met Antje Pasmooij geboren in Avenhorn en samen krijgen zij acht kinderen.
Cornelis werkt mee als molenaar op de korenmolen als zijn moeder Trijntje Nierop op 6 augustus 1877 op 56
jarige leeftijd komt te overlijden. Zij heeft haar man Arie Bakker zeven kinderen geschonken Cornelis, Jacob,
Antje, Jacob, Grietje, Maartje en Remmit.
Bij notaris Pan in Avenhorn vindt op 30 december 1877 scheiding plaats van de nalatenschap van Trijntje
Nierop. Een huismanswoning, korenmolen, knechtswoning erve en een perceel weiland aan de straatweg van
Avenhorn waarde ƒ 11000,- worden toebedeeld aan Cornelis Bakker en Antje Pasmooij. Op dit bedrijf neemt
Cornelis een hypotheek van ƒ 9000,- bij de Rotterdamse hypotheekbank met het bovenstaande als onderpand. Op
14 juli 1882 overlijdt zijn vader Arie Bakker, in de functie van burgemeester van Avenhorn.
Tot 1884 houdt Cornelis zijn bedrijf als veehouder en korenmolenaar draaiende, maar dan kan hij niet meer aan
zijn verplichting voldoen om de schulden in juli af te lossen. Jan Julsing, makelaar te Amsterdam, lasthebber van
de Hollandse Hypotheekbank wordt door Cornelis Bakker gemachtigd tot openbare verkoop over te gaan in
Avenhorn. Dit zal plaats hebben in het logement van Frans Bakker op 29 december 1884 's avonds om zeven
uur. Aangeboden voor de openbare verkoop worden:
1 De achtkantige windkorenmolen genaamd "De Onderneming" met schuur en erf groot 11 aren en 15 centiaren
met de goederen en gereedschappen. Een huismanswoning groot 45 ca, een knechtswoning groot 2 aren met erf
en tuin.
2. bouwland groot 2 aren 80 ca, weiland groot 58 aren, 80 ca, weiland groot 3 ha 6 aren 50 ca, weiland groot 1
ha, weiland groot 69 aren 40 ca en weiland groot 99 aren 90 ca.
Voor ƒ 12000,- koopt zijn broer Jacob Bakker als lasthebber van Klaas Spaans de molen met goederen en
gereedschappen en de twee woningen.
De landerijen worden eveneens gekocht door Jacob Bakker en Klaas Spaans.
Op 15 mei 1885 houdt Cornelis het in Avenhorn voor gezien en vertrekt met Antje Pasmooij en hun acht
kinderen naar Mijdrecht.
Jacob Bakker en Klaas Spaans zien blijkbaar weinig in de korenmolen want op 2 augustus vindt een overdracht
plaats voor notaris Pan in Avenhorn en wordt de molen verkocht voor f 10.000,- aan Cornelis Zijp
korenmolenaar en landman te Avenhorn. Bij deze koop zit ook een stuk bouwland en één perceel weiland
inbegrepen welke ook bij de openbare veiling waren gekocht. Cornelis Zijp geboren op 14 maart 1860 in
Avenhorn huwt Trijntje Heidenrijk geboren 11 mei 1865 in Berkhout, zij krijgen in 1892 een dochter Grietje.
Jan Heertjes de achterkleinzoon geb. 13-3-1858 Avenhorn korenmolenaarsknecht had eerst het vak geleerd in
Ilpendam later Wognum en in Hoorn. Daarna gaat hij voor 4 jaar naar Beesd en komt op 15 januari 1887 vanuit
Beesd weer terug op de molen in Avenhorn bij Cornelis Zijp als knecht tot 31-12-1898 en vertrekt dan weer naar
Hoorn, zijn moeder Antje Vendel vertrekt in hetzelfde jaar naar Haarlem.
Jan Best geb. 1-9-1875 Bovenkarspel komt als korenmolenaarsknecht van 3-12-1895 ook bij Cornelis Zijp
werken in de molen en gaat op 5-2-1897 weer terug naar Bovenkarspel.
Albertus Hoogland 7-4-1870 Sijbekarspel komt op 2-4-1898 uit Medemblik als korenmolenaarsknecht bij
Cornelis Zijp werken samen met zijn vrouw Antje Veken geb. 30-7-1867 Wognum en hun 7 kinderen. Zij
blijven tot 13-8-1908 en gaan dan naar Hoorn.
Het einde van de molen is in 1913 na de oprichting van de coöperatieve maalderij Berkhout. Deze mechanische
maalderij kon onafhankelijk van de wind zijn werk doen. De techniek won het van de wind. In 1914 wordt de
bovenbouw van de molen gesloopt, terwijl de onderbouw tot in de jaren zestig dienst heeft gedaan als veestalling
en schuur. Het enige wat nog zichtbaar herinnert (zie foto van 1913) aan de plaats waar de molen heeft gestaan is
het melkkoelgebouwtje van de boerderij wat er nog steeds staat. Achter de boerderij West nr 14 is vanaf de
Koningsspil dit gebouwtje door de heg te zien.
In de nieuwbouw herinneren de straatnamen Koningsspil, Bonkelaar, Wieken, Buitenroede en Molenhof nog aan
windkorenmolen "De Onderneming" in Avenhorn.
Bron: Westfries archief, gemeentearchief Avenhorn invnr 41 en
not akte fiche 34, 315, 320 notaris Pan Avenhorn
Archief Kadaster in Haarlem
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1913 Op de omloop staat Cornelis Zijp met dochter Grietje en haar toekomstige man Gerrit Reijnders.

ROMANTIEK
De meelmolen
De molenaar staat op
Het hoofd geheven.
De wind waait uit het oosten
Er kan gemalen worden.
De wieken draaien
De arbeid kan beginnen.
De maalstenen knarsen
Het bedrijf is in volle gang
het goudgele koren
Het wordt verpulverd
De molenaar
De avond is reeds lang gevallen.
Al bij het morgen krieken
Blikt hij naar de wieken
Er staat 'n flinke bries
De dag geeft geen verlies
De vang wordt krap gesteld
De dienstknecht heeft zich ook gemeld.
De molen piept en kreunt
Wat is er niet dat dreunt
Gestort uit tal van balen
En tot meel gemalen
Hij zwoegt en zweet
Hij wist waarvoor hij 't deed.
K. Olij †
Jan de Reus

21

Ledenlijst
Avenhorn
mevr. Beoletto-Moerbeek
J.M. Blankendaal
C. Bos
B.P. de Boer
P.J. de Boer
T.C. Bouwman
M. Braas-Manshanden
B. Deen-Leek
J.N. Dekker-Blank
P. Dikstaal
W. Geel
J.C. Gerritse
H.W. van der Gulik
A. Henneman
C. Hoek
W. Jonker
G. Kramer-Porsius
T.H. Laan
C. Laan-Leek
G. v.d. Lee
F. Potveer
J. de Reus
E. Rus
D.W. Schoenmaker
E.J.N. Seuren
T. H. Smal
H. Vlaar-Floris
K. Vink
G. Weel
T.W. Wever
Beemster
C. Schuijtemaker
A.M. Schuijtemaker
Berkhout
J.J.M. Besseling
J.C. Smits
J.R. Peereboom
C. Vlaar
G.J.M. Zonneveld
Ede
H. Brinkman
Den Haag
Th. Bosma
Dronten
A.E. van den Berg-Schuijtemaker
De Goorn
H.E. Blank
A. Blom
J. Dekker
N. Dekker
J. Jurjus
N. Koning
B. V Kooten
Co Laan
J. v.d. Lee
F.H. de Rooij
W. Smal
J.T. Wijker-van Diepen
Grosthuizen
Y. Aafjes-van der Gaast
K.J. Bierman
R. Bouwman
G. Busman
G.G. Dolfing
L. van Efferen
M. Knijn-Beemsterboer
E.J. van Kooten
J.H. Leeuw
W.J. Mans
D. Rinkel

H. van Rooijen
mevr N. Ruiter
mevr. P. Ruiter
H.J.A. Ruiter
W.D. Schoenmaker
D. Schuijtemaker
D.C. Schuijtemaker
J. Schuijtemaker.
N. Smal
C.J. Weesie
M. Weesie
P. V. Weltenburg
M. De Wit-Belkom
S.R.E. Ydo
E. Zuidland
'Gravenpolder
J. Spaans
Heerhugowaard
T.H. Hollenberg
Hensbroek
E.D. Dekker
Hoofdorp
J. Belkom
Hoorn
M. Beemster
H. Cornelisse-Beuving
Midwoud
H. Nijholt
M. de Reus-Klok
Mijzen
T. De Jong-Beemsterboer
Oudendijk
M. Kalf
A. de Reus
Scharwoude
M. Bolluit
mevr. Dikstaal-Beemster
J. Dolfing
B. Klaassen
C. Mekkering
A. Koole
J. v.d. Oever
S. Schrassen
M. Seinen
A.A.M. Vader
G.P. Vlaar
P. Weel
R. De Wit
H. v.d Zee
Spanbroek
L. Vendel
Ursem
K. De Reus
Valburg
A.M.J. van Eyck-Plasmeijer
Zwaag
K.D. Goverts
Zwolle
P. de Reus
Frankrijk
G.M. Spaans
I nstellingen
Westfries Archief
Gem. Westerkoggenland
Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten.
Vereniging Oud Hoorn
Historisch Perspectief
Westfries Genootschap
Historische Kring Ursem
Hist. Ver. Warmenhuizen
Hist. St. De Cromme Leeck, Wognum

22

