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           "GEWIJDE GROND” 

 

Van het kerkhof te Scharwoude melden de archieven niet zo veel. Eén gegeven boeit echter direct als we 

horen dat deze oude plek een "kerkelijke begraafplaats" is. 

Bij wet onder Koning Willem I werd in 1813 het begraven in de kerken om volksgezondheidsredenen 

verboden. Zoals altijd al met de armen gebeurde, moesten nu ook de meer welgestelden buiten de 

kerkmuren hun laatste rustplaats hebben. Bijna alle tot dan toe kerkelijke begraafplaatsen werden toen door 

de plaatselijke overheid in eigendom dan wel in erfpacht van de kerkvoogdijen overgenomen. Deze werden 

toen Algemene Begraafplaatsen. 

 

Vanaf de reformatie, in onze dorpen in de 16e eeuw, maakte het kerkdorp Scharwoude van 1578 tot 1669, 

met een eigen stevig gebouwde houten kerk, deel uit van de Gereformeerde Gemeente van Berkhout. In 

1669 werd de Gereformeerde Gemeente van Scharwoude zelfstandig en bouwde men een stenen kerk aan de 

voet van de dijk met het koorgedeelte, zoals dat hoorde, naar het oosten gericht. De verharde weg naar 

Hoorn lag toen nog op de kruin van de dijk (Deze situatie was geheel gelijk aan die welke we nog kunnen 

zien in Schardam). 

 

Op 13 juni 1683 werd de eerste predikant van Scharwoude, Gerardus Schalkenius, bevestigd in zijn ambt. 

Zijn vertrek of overlijden is niet bekend, maar zijn opvolger Johannes van Finselaar heeft wel van 1719 tot 

1762 Scharwoude gediend. Uitzonderlijk lang als we zien dat nog twintig predikheren als de dominee van 

Scharwoude tot 1928 de pastorie bewoonden en de preekstoel beklommen. En allen zijn met lange 

tussenliggende vacatureperioden maar 1, 2 of 3 jaar gebleven! 

 

Wegens ernstige bouwvalligheid werd de kerk in 1889 gesloten en kreeg men van de gemeente kosteloos 

het gebruik van twee klaslokalen in de openbare school voor het houden van godsdienstoefeningen. 

Dominee D.J. van Aalst uit Hoorn was van 1886 tot 1896 consulent van de kleine en financieel zwakke 

gemeente. Hij liet in zijn kerk in Hoorn op 17 november 1889 collecteren voor de bouw van een nieuwe 

kerk in Scharwoude. De inzameling bracht dan f 54,90 op. Een aanbesteding voor de bouw van de nieuwe 

kerk vond plaats op 3 december 1890. De gunning was aan de laagste inschrijver (voor de som van f 

9.964,-) de heer Hendrik Vollewens te Hoorn. 

 

Op zondag 7 februari 1892 om 9.30 uur werd onder Ds D.J. van Aalst de kerk ingewijd met de tekst uit 

Psalmen 118:24. "Dit is de dag dien de Here gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen." 

De nieuwe kerk stond niet meer op de oude plaats aan de dijk, doch aan de dorpsstraat naast de school. De 

notulen der vergadering van kerkvoogden en notabelen van 10 maart 1892 melden ons over deze 7e februari 

1892: "Eene groote schare woonde deze plechtigheid bij. Kerkvoogden en Notabelen spreken in de heden 

gehouden vergadering den wensch uit dat het tegenwoordige geslacht en de nageslachten in de nieuwe kerk 

zullen worden opgewekt tot al wat schoon, edel en goed is in één Woord tot God en Zijn dienst!" 

 

 

De Kerkvoogden:      De Notabelen: 

G. Peereboom            Cs de Groot Jz. 

A. Knol                      P. Beunder Dz. 

J. Langenberg            T. Peereboom 

                                   W. Ooms Pz. 

 

De oude begraafplaats, rechts en noordelijk van het grindpad gelegen, was dringend aan uitbreiding toe en 

na de sloop van de oude kerk in 1893 kwam de vrijgekomen ondergrond beschikbaar voor dit doel. Tot 

ongeveer twintig jaar geleden spraken oude Scharwouders, Dirk Beunder (1904-1988) en Neeltje Lelij-

Oensen (1897-1986) nog over het "oude" en het "nieuwe" kerkhof als zij de rechter- en de linkerzijde van de 

begraafplaats bedoelden. 
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 Kerk in Scharwoude ca 1890 voor het gesloopt werd. 
 

 

Een bijzondere en tot nu toe gehandhaafde regel die voor elke kerkelijke of "bijzondere" begraafplaats gold 

dreigt nu te worden doorbroken. Alleen gedoopte leden der Gereformeerde (= Hervormde) Gemeente 

vinden een laatste rustplaats in de gewijde aarde. In onze tijd van ontkerkelijking is het aan de kerkvoogden 

der Hervormde Gemeente Wester-Koggenland om hierover een besluit te nemen. 

                                                                        

D. Schuijtemaker 
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                        EEN DURE KLAP IN 1799 

 

Pieter Langedijk wonend in Grosthuizen komt op maandag 15 mei 1799 in conflict met Jan van der Hulst 

schout civiel in Grosthuizen samen met Cornelis Groteboer en Cornelis Konijn welke uitgedolven turfgaten 

controleerden. Dit loopt uit op een handgemeen waarop Pieter Langedijk wordt gearresteerd en vastgezet, 

waarop een proces volgt. 

 

Pieter Langedijk geboren in Benningbroek gedoopt op 21 augustus 1759 in de RK kerk in Nibbixwoud als 

zoon van Sijvert Langedijk en Neeltje Jans huwt op 29 april 1781 Benningbroek Aafje Zonneveld dochter 

van Cornelis Hendriks Zonneveld en Trijntje Cornelis Rosendaal. Aafje is geboren in Opmeer en aldaar 

gedoopt op 27 februari 1761. 

In Bobeldijk worden twee zonen geboren Sijvert op 18 januari 1791 en Cornelis op 22 juni 1792. 

Pieter koopt volgens een hypotheekakte op 18 maart 1793 een huis en erf groot 300 roe en benevens de 

meelmolen in Grosthuizen (nu Grosthuizen 119) voor f 1080,- van Aldert Jacobs Molenaar. Om dit te 

kunnen kopen leent hij van Teunis Cornelisz. Boots in de Wogmeer f 500,- tegen 3½ % rente met als 

hypotheek het huis erf en de meelmolen. 

Van beroep is Pieter Langedijk slagter (slager) en speelt op kermissen, daarnaast als bijverdienste wordt er 

gejaagd en turf gedolven. 

 

Het conflict. 
Op maandag 15 mei 1799 worden de dobben waaruit turf is gedolven gecontroleerd door Jan van der Hulst 

schout civiel van Berkhout, Avenhorn, Grosthuizen en Scharwoude met assistentie van Cornelis Groteboer 

en Cornelis Konijn leden van de municipaliteit aldaar. Deze controle gebeurde ingevolge de dorpskeure van 

27 maart 1799 waarin vermeld stond dat de uitgedolven turfgaten welke op bepaalden tijd moeten 

volgemaakte zijn. 

Op de weg wordt Pieter Langedijk door Jan van der Hulst aangesproken met de mededeling dat zijn turfgat 

of dob niet goed was en dat deze niet was gevuld volgens de dorpskeure. 

In het rapport dat door Jan van der Hulst wordt opgemaakt begint Pieter Langedijk vervolgens dadelijk op 

de gemene weg, hem brutaal te bejegenen en tegens dezelve zeggen “Sij donder moet van mijn werf 

afblijven om te schouwen, of ik zal je de poten stuk slaan” en hem verder scheldend voor “dief schelm en 

wat dies meer” hem alverder tegelijkertijd dadelijk eenige vuistslagen, schoppen of trappen onder aan het 

lichaam gevende en dreigende hem met een zak waarin hij eenige zwaarte had te slaan en wel naar het hoofd 

‘t geen Jan van der Hulst nog gelukkig ontweek en dat zonder dat gemelde Jan van der Hulst daartoe eenige 

aanleiding heeft gegeven of bij het doen dier aanranding eenige resistentie geboden. 

En nadien al zulke daden en bedrijven nergens toe strekken, als om de algemene rust en veiligheid te storen 

en de geconstrueerde personen in hunne qualiteiten te honen en te beledigen en alle ordre van zaken omver 

te werpen, strijdig tegen de wetten en placaten deezen lande en wel speciaal tegen de publicatie van 4 maart 

1796 ende de justitie er ten hoogste aan gelegen legt, dat daarin wordt voorzien. 

Zo verzoekt Jan van der Hulst om Pieter Langedijk in hechtenis te mogen nemen en over te brengen in de 

gewone gevangenis dezer dorpen, teneinde tegen deze verdachte te mogen ageren en procederen, zoals hij in 

goede justitie zal beoordelen. 

 

Het verhoor. 
Pieter Langedijk wordt op woensdag 29 mei om 10 uur ‘s morgens gedagvaard voor het college van 

Crimminele zaken. Hermanus Witkop in qualiteit als voorzitter verzoekt, vermits volledige bekentenis van 

de gedaagde persoon op de hem voorgehouden articulen. Dat Pieter Langedijk zal worden geordonneerd om 

te gaan in besloten hechtenis en alzo ten huize van een dienaar der justitie te worden gelogeerd 

(ondergebracht) teneinde te procederen en volgens acte van staatsregeling binnen 24 uur te verhoren en 

desnoods tegen de getuigen te confronteren. De boedel wordt in beslag genomen om de ontstane kosten 

hieruit te verhalen. 

Tijdens het verhoor geeft Pieter Langedijk op dat zijn leeftijd 39 jaar is gehuwd met Aafje Cornelis 

Zonneveld en woonachtig in Grosthuizen en zijn reden van bestaan slagter en spelen op kermissen. 

Op 15 mei was hij in Hoorn geweest en de personen die de turfgaten schouwen waren hem bekend en dat zij 

in Grosthuizen wonen. 

Hij was bekend met de dorpskeure van 27 maart 1799 en dat de schout hem niet bekeurd maar hem wel er 

over onderhouden had op de weg over het behoorlijk volmaken van zijn turfdob. 
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Pieter ontkende dat hij gezegd had “jij donder moet van mijn werf afblijven om te schouwen, of ik zal je 

poten aan stukken slaan”, verder bekende hij dat hij wel gezeid had “schelm” maar niet dat hij een dief was. 

Verder ontkende Pieter dat hij de schout mishandelde met vuistslagen en trappen of schoppen in het 

onderlichaam, maar toen ik eenige stoten van hem ontvangen had heb ik hem een klap gegeven. In de zak 

die ik bij me had zat een kaas. 

Pieter bekent dat hij in drift gehandeld had omdat zij hem ook niet goed behandelden. 

Ter verdediging voert hij aan dat ik beken “dat hij mij net zo wel beledigd heb als ik hem, want ik heb de 

keure altoos goed onderhouden, maar hij heeft tegen mij een persoonlijke haat”. 

Een reqest op 20 juni ingediend door Pieter Langedijk wordt na advies negatief geantwoord. 

 

Het vonnis 

Op 16 juli 1799 wordt het vonnis over Pieter Langedijk uitgesproken na alles in overweging genomen te 

hebben. 

Doende recht in de naam van het Bataafse volk verklaren: vonnis voor de tijd van 25 jaren achter een 

volgende jaren uit het gewest Holland zonder daar wederom binnen te mogen komen en veroordelen hem tot 

het betalen in de kosten en de kosten van justitie die hieruit voortgekomen zijn uit zijn achter gelaten eenige 

meubilaire goederen en hem in eigendom toebehorende een huis en grond en werf daar staande en gelegen 

in Grosthuizen. 

Aldus gearresteerd enne voorgaande klokkeslag van de luie van het stadhuis gepubliceerd den 16e juli 1799 

het vijfde jaar der Bataafse Vrijheid. 

 

Inventaris van alle zodanige goederen, roerende als zijn bevonden ten huize van Pieter Langedijk, 

een huis en grond vandien staande en gelegen te Grosthuizen met een molenwerf en de daar opzijnde 

afbraak beschreven door Abraham Kommer secretaris van de crimminele justicie der dorpe Berkhout en 

door mij ondertekend Pieter Maasland, gerechtsbode derselve dorpe ten zelve dage op requisitie en 

authorisatie als voren genomen in arrest en bewaarderhand teneinde als bij akte van arrest door de 

schepenen Jacob Blank en Gerrit Knol getekend 5 juni 1799 ‘t vijfde jaar der Bataafse Vreijheyd. 

 

twee molenstenen  

een slijpsteen 

In het woonvertrekje: 

27 borden, zo groot als klijn 

een kastje met eenige borden en rommeling 

1 tinnen koffiekan 

1 dito blik 

half dozijn kopjes en schoteltjes 

half dozijn dito porcelijn 

1 trommel 

1 zwavelstokjeslaadje 

1 theeketel 

1 tang 

1 blaaspijp 

8 stoelen 

2 bedden met hun toebehoren 

1 tafel 

1 tinnen trekpot 

1 theebus en eenige rommeling 

In ‘t binnenvertrek: 

1 koperen ketel 

1 ijzere pot 

1 klaptafel 

1 tobbe 

1 gortlade 

14 borden 

1 schotelrak 

7 stoelen 

 

1 koekepan 

1 hangijzer 

1 schoorsteenval 

eenige rommeling 

1 spinnewiel 

In de kelder: 

1 vleesvat 

In ‘t voorhuis: 

1 kas 

1 borstrok 

eenige rommeling 

27 borden zo groot als klijn 

1 koperen roed 

1 dito theebus 

1 tinne brandewijnskom 

1 porcelijne bierkan met een tinne kap 

2 soye koekbuffertjes ? 

5 glaasjes 

1 kopere bierkraan 

3 en 3 quart koper gewigt 

1 zoutbakje 

1 tinne tregter 

1 jachtgeweer 

1 geweer en patroontas 

2 tafeltjes 

waarop 

1 kinderhoed 

1 dito 
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1 dito 

1 rijglijf 

1 kaper 

1 blaauwe boezelaar 

1 mansbroek 

1 kinderbuisje 

1 schort met een jak 

1 kinderbroek met een paar kousen 

1 kinderbroek met rokje 

1 mansrok 

1 paar kousen 

1 bedstede waarin eenige rommeling 

7 stoelen 

 

1 ijzeren koevoet 

1 dito moker 

2 hemden 

1 paar kousen 

1 partij turf op de werf staand
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Verkoop boedel 

Op 20 februari 1800 worden Abraham Kommer secretaris van dit college en Hermanus Richters procureur 

voor hetzelve aangesteld om huis en werf met boedel publiek te verkopen en de penningen daarvan te 

transporteren. Blijkens de verponding op de Molenwerf en huis van Pieter Langedijk is deze vermindert en 

gemodereerd op de helft. 

Op 22 maart 1800 is het huis en grond benevens werf  groot 300 roeden aan voorschreven huis in volle vrije 

eigendom gekocht door Willem Bakker wonende in Grosthuizen voor een somma van f 332,- 

De meubilaire goederen brengen f 36,17 op 

De opbrengst van de partij turf is f 47,40. 

Het totale bedrag van f 416,10 is beschikbaar voor ingediende declaraties. 

Deze declaraties die worden ingediend zijn hoger dan er aan geld beschikbaar is en dat “na rijpe deliberatie 

en examinatie van zaken verstaan” er een lager bedrag aan de declaranten toegewezen wordt. Behalve 

gerechtsbode Pieter Maasland die het bedrag welke hij indient ook ontvangt.  

 

Wat is er van Pieter Langedijk terecht gekomen? 

Op 1807 ontvangt Pieter Langedijk in Grosthuizen f 50,- , een legaat uit de erfenis van pastoor Theodorus 

Baasjen te Westerblokker 21 januari 1806 overleden, die in 1802 bij testament had bepaald  dat de kinderen 

van Sijvert Langedijk elk f 50,- toebedeeld krijgen. Als op 27 oktober 1816 zijn zoon Cornelis boerenknecht 

en wonend op Grosthuizen 33 huwt met Trijntje Klaas Pronk uit Scharwoude is als getuige aanwezig zijn 

vader Pieter Langedijk. Pieter Langedijk overlijdt op 3 november 1834 in Grosthuizen 76 jaar oud, zijn zoon 

Cornelis slagter van beroep geeft hem aan.  Aafje Zonneveld overlijdt op 23 februari 1846, 87 jaar oud in 

Avenhorn nr 3. 

Behalve dat hij zijn eigendommen kwijtgeraakt is en overnieuw moest beginnen, zal zijn uitwijzing uit het 

gewest Holland en niet meer terug komen in de praktijk niet streng uitgevoerd zijn, gezien het feit hij zonder 

problemen overal aanwezig kon zijn en waarschijnlijk weer vlug in Grosthuizen is gaan wonen.. 

Het was een dure klap.   

 
Bronnen:  ORA Berkhout inv.nr. 4692, 4693, 4694. 

               ORA Hoorn de Veenhoop inv.nr 4562. 

               ORA Grosthuizen inv.nr 4684. 

               ONA Westerblokker inv.nr 388, 390. 

               DTB Opmeer, Nibbixwoud, Grosthuizen, Berkhout. 
 

D. Schuijtemaker          
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     MIJN SCHOOLPAD VAN 1933-1940  

 

 

 
 
   Grosthuizen het schoolpad vanaf 1933 links nu G 118  
 

Met mijn vader en moeder en mijn zusje die 1½ jaar, twee schooljaren, jonger was dan ik, woonde ik aan het 

westeinde van Grosthuizen op nummer 99, nu 118. Op 1 mei 1933 ging ik naar de le klas van de Openbare 

Lagere School te Grosthuizen. Jan Warrink, een buurjongen, die al een vriendje van me was en die de 1e klas 

nog eens moest overdoen, kwam me halen. Zeven jaar liep ik zes dagen per week de 1½ kilometer naar de 

school, die toen nog erg nieuw was (gebouwd in 1929). Onderweg was er alle tijd om mijn groter wordende 

wereld, mijn schoolpad, goed te leren kennen (in 2002 huisnr. 118). 

 

Eerst kwam ik langs buurman en buurvrouw Van Langen. Buurman was in mijn ogen een grote boer. In de 

meest productieve maanden, april, mei en juni, stonden bij hem wel vier, soms vijf melkbussen aan de weg. 

En in elke bus kon wel 40 liter! Misschien letten alleen boerenkinderen op deze uiterlijke kenmerken. Mijn 

vader molk veel minder, maar weidde en verhandelde slachtvee. De buren Van Langen waren een jaar of zes, 

zeven jonger dan mijn vader en moeder, derhalve waren hun zeven kinderen ook zoveel jonger dan wij en zij 

zijn daarom nooit speelkameraadjes van ons geweest. Zij werkten met een knecht en een meid en er was 

nogal wat "los" land bij hun boerderij, waarheen gevaren moest worden met een melkschuitje en een vee-

(hooi)praam. Op maandag om de veertien dagen kwamen al vroeg in de morgen opi en tante Jane 

(buurvrouws moeder en zuster) om te helpen met de was. Opi Berger en buurvrouws jongere zuster woonden 

toen nog in het oosteinde van Grosthuizen. Later zijn ze naar De Goorn verhuisd naar een wat geriefelijker 

woning en, wat voor katholieken belangrijk was, veel dichter bij de kerk. Opi droeg dagelijks de Noord-

Hollandse hul met, als ze naar buiten ging, een strooien boerenhoedje er bovenop. Een ernstig ongeluk 

overkwam het gezin toen hun dochtertje Riet in een ketel kokend wasgoed viel en direct aan de vreselijke 

brandwonden overleed. Als jongetje van een jaar of 10 ging ik met mijn moeder naar Riet kijken toen die 

mooi opgebaard lag in de bedstee van "de binnenkeuken" (voorkamer). Op zondag gingen de Van Langens 

met hun Utrechtse tentwagen (wij noemden dat de kerkenwagen) met een heel vurig paard ervoor naar de 

kerk in De Goorn. Buurvrouw was altijd wat bang van "Niek van Langen zijn peerd". Zij noemde haar man, 

als zij hem aansprak of over hem sprak, zoals toen nog veel oudere vrouwen deden, bij zijn voor- en 

achternaam (in 2002 huisnr. 117). 

 

In een klein oud stolpje naast Van Langen woonden de buren Wever. Jaap Wever en Kee Weel hadden een 

groot gezin waarvan de kinderen een jaar of 10 jonger waren dan wij. Buurman Wever was los arbeider, dat 

wil zeggen zonder een vast dienstverband en in tijden van arbeidsschaarste en in de wintermaanden werkte 

hij wel in de werkverschaffing. Buurvrouw Wever kon vaak moeilijk de financiële eindjes aan elkaar 

knopen. Gedragen en te klein geworden kleren van mijn zusje en mij bracht mijn moeder naar hen toe.  
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Het stolpje waarin het gezin woonde was eigendom van de weduwe Berger, opi, de moeder van buurvrouw 

Van Langen en de huur was ƒ 2,-- per week. In mijn lagereschooltijd is er een zoontje van de Wevers 

gestorven. Met andere buurjongens, ik was toen 11 of 12, was ik gevraagd te helpen dragen en naast de 

"lijkwagen", de kerkenwagen van Van Langen, mee te lopen naar de kerk in De Goorn. Andere Grosthuizer 

boeren reden als volgwagens stapvoets mee. Het was de eerste keer dat ik in de roomse kerk kwam. Ik had te 

grote zwarte handschoenen van mijn moeder aan en de andere jongens waren eveneens naar de stemming 

"uitgedost" (in 2002 tegenover huisnr. 111). 

 

Tegenover Wever was een nieuw tuindersspul van buurman Kuin. Buurman en buurvrouw hadden geen 

kinderen, maar Geertje "Kuin" was een thuishaalder van hen. Zij was de oudste uit het gezin van Jan Bron 

die aan het uiterste westen van Scharwoude woonde. Geertje noemde de Kuinen oom en tante, waarschijnlijk 

was het familie. Nog steeds woont in hun huis een Bron. In mijn kinderbeleving leidden ze een wat 

teruggetrokken leven. Ze waren vreselijk schoon en wij hadden er als kinderen niet veel te zoeken (in 2002 

huisnr. 111). 

 

 
 
Woning waarin fam. Moerbeek woonde 
 

Ernaast woonden de buren Moerbeek. Hun huis was erg oud; een klein langgevelboerderijtje met een dwars 

voorhuis. Buurman was postbode en 's winters had hij een paar koeien "om de melk" van mijn vader. 

Voorjaars gingen deze koeien dan weer bij mijn vader "in de weid" om 's zomers vet te kunnen worden 

verkocht. Bij Moerbeek waren drie dochters. Pietje was uit het eerste huwelijk van buurman en Ida en Guus 

waren uit zijn tweede huwelijk met Tonia Gravendijk. Mijn zusje speelde er veel, het was er gezellig. Opa 

Liets, de schoonvader van buurmans eerste huwelijk woonde bij hen in een kamertje op het zuidwesten (in 

2002 huisnr. 110). 

 

Naast Moerbeek stond de ziekenbarak; een wat vreemd hoog gebouw met twee grote dubbele ramen aan de 

voorkant. In 1911 was deze voorziening gebouwd door de gemeente. Besmettelijk zieken konden er worden 

verpleegd. Er waren daarvoor twee ziekenkamers beschikbaar, een keuken met een waterpompje op een 

aanrecht en een hal waarin een plee was. Er is echter nooit één zieke door de wijkzuster verpleegd geworden. 

In mijn schooltijd was er de uitgebreide nutsbibliotheek in gevestigd. Wekelijks op woensdagmiddag hield 

de bibliothecaresse, juffrouw Esscher, een Duitse gezelschapsjuffrouw van meneer en mevrouw Verhoeff, 

notaris in Avenhom, er zitting. Mijn moeder leende er veel boeken en ik haalde er alle delen van "De 

Avonturen van Bruintje Beer". Uitgezonderd de bibliotheekruimte was de rest van het gebouwtje een opslag 

voor de fietsen en de brandstoffen van Warrink, de gemeenteveldwachter die ernaast woonde (in 2002 naast 

huisnr. 110). 

 

Achter de ziekenbarak was de armenwerf, een viertal huisjes, in eigendom en beheer bij de armvoogden van 

Grosthuizen. De Algemene Armen werd deze gemeentelijke sociale zorg wel genoemd. Ernaast waren er ook 

nog de Diaconie, voor protestantse behoeftigen en de Parochiële Caritas Instelling van de Katholieke Kerk. 
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Het eenkamerwoninkje direct achter de ziekenbarak heb ik nooit bewoond gekend en met Jan Warrink heb ik 

er wel in gespeeld. Eenzelfde woninkje daarachter werd bewoond door "Ouwe P P Pool" (de man stotterde). 

Zijn zoon Cor Pool was boerenarbeider bij Piet Beets aan de Slimdijk. Die was daar inwonend en op 

zondagmorgen ging hij bij ons langs op weg naar zijn vader (in 2002 achter huisnr. 107). 

 

Naast ouwe Pool zijn huisje was “de cel” of zoals deze ruimte ambtelijk heette “arrestantenlokaal”. Een 

gevangenis van 1½ bij 1½ meter met een ijzeren deur waarin een luikje zat. In mijn herinnering zat er af en 

toe een wegens dronkenschap opgebrachte arrestant in. Deze cel sprak voor ons kinderen heel erg tot de 

verbeelding. Jan Warrink dreigde er wel eens mee: “Mijn vader is politie” (in 2002 achter huisnr. 107). 

 

 

 
 
Sloop van wat eens een gevangenis was. 
 

Achter op de armenwerf aan de steeg stonden nog twee huisjes, in het achterste woonde ouwe Arie Braas en 

in het andere Arie Bakker en zijn vrouw Bet de Bakker met hun drie dochters. Arie Bakker was een 

ziekelijke man. Toen Arie Braas doodging en Arie Bakker met zijn gezin vertrok naar een 

kruidenierswinkeltje aan de Klucht op de Kathoek kwam het gezin van Frans Schaafsma er wonen. Het 

achterste huisje werd toen verbouwd tot veestalling en de andere woning werd hun huisvesting. Frans was 

een kleine zelfstandige, hij had zes koeien en teelde zijn hooi van wegbermen. Hij paste heel goed op zijn 

vee, "gebruikte de papbak"(voerde ook krachtvoer!); een reden voor mijn vader om ook aan hem koeien "om 

de melk" te geven (in 2002 achter huisnr. 107). 
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Midden de bibliotheek, rechts woonde Jenne Warrink. 
 

In het huis aan de weg op deze armvoogdijgrond woonde buurman Warrink. Zij waren Drenten. Jenne 

Warrink was gemeenteveldwachter die dagelijks op een zware dienstfiets zijn ronde reed door de gemeente 

Avenhom en overal was waar maar even iets niet goed dreigde te gaan. Bij begrafenissen, daar mocht je niet 

voorbijrijden, kermissen en balavonden, volksspelen, bollen pellen door te jonge kinderen in verduisterde 

schuren, huisuitzettingen, zelfmoorden, diefstallen of clandestiene slachtingen, fietsen zonder licht; Warrink 

was een man voor orde en veiligheid. Als ik bij Jan speelde zag ik hem ook soms privé. Hij had dan een oude 

dienstbroek aan (een rijbroek) zonder kousen of beenkappen in pantoffels, een mal gezicht. Jan had een 

stoommachine, waarmee we fijn konden spelen. Ik had dat niet. Zijn vader was wat meer in techniek 

geïnteresseerd dan de mijne, vandaar. Hij had daar werktuigjes bij die dan met stoomkracht werden 

aangedreven. Buurvrouw Warrink kon ik door haar Drentse dialect eerst moeilijk verstaan (in 2002 huisnr. 

107). 

 

Naast Warrink stond de boerderij van "Jong" Klaas Smal. Zijn vrouw lag ziek en stierf begin dertiger jaren. 

Uit zijn eerste huwelijk had "Jong" Klaas twee kinderen, waarvan Dieuw toen de zorg op zich ging nemen 

voor haar broer Niek en hun zeven halfbroers en -zusjes. Na Dieuws huwelijk zouden alle vijf zusjes uit het 

tweede huwelijk om beurten als vaders huishoudster optreden. Tonie, de oudste van deze vijf hielp mijn 

moeder voorjaars en najaars bij het nieuwnaaien van ons zomer- en wintergoed. Klaas Smal had een 

gemengd bedrijf, molk ± 16 koeien, mestte varkens, hield oonschapen en had al gauw ook wat bloembollen, 

een toen nieuwe tak in de boerenwereld. Met Klaas Smal en zijn broer Louw en Dirk Zuidland die we beiden 

in het vervolg van dit verhaal nog zullen tegenkomen had mijn vader in de wintermaanden op 

woensdagavond een kaartrondje. Ze pandoerden dan beurtelings bij één van hen thuis van half acht tot tien 

uur. De avond werd dan besloten met het drinken van een glaasje Goudkroontje (bij Zuidland en bij ons) of 

met een "klaartje" (bij Klaas en Louw Smal) (in 2002 huisnr. 106). 

 

Waar nu Kees Korver woont was in mijn schooltijd een dubbel huis. In de westelijke helft woonde Piet 

Koning. Hij was een los arbeider en hielp onder andere mijn vader bij het stalschrobben in mei, een werk dat 

hij bij meerdere boeren deed. De Konings hadden twee kinderen van onze leeftijd, Annie die later in een 

klooster zou gaan en Theo. Later zou Piet Koning de petroleumzaak van Band van de Walingsdijk 

overnemen en zich vestigen aan de Jaagweg. Aan deze periode van zijn leven dankte Piet Koning de bijnaam 

Piet Loef, of enkel Loef (in 2002 huisnr. 105). 
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Aan de andere kant in dit huis woonde het gezin van Arie de Reus en Eef Laan. Er waren drie kinderen, 

Trien, Klaas en Geer. Arie de Reus had een klein gemengd bedrijf met zes à acht koeien en grove tuinbouw. 

Met een schuitje bementeneerde hij enige landerijen die hij van de Diaconie huurde. Voor het grootste deel 

stond de tuinbouw op zulke bedrijven in dienst van de veehouderij. Er waren dan voederbieten, koolbladen 

en -struiken, winterwortelen naast hooi als veevoer. Arie de Reus was bij begrafenissen in Grosthuizen de 

klokluider. En bij de tweemaal per jaar gehouden schouwdagen van Grosthuizer Kerkvoogdij- en 

diaconielanderij en, bracht, tegen een geringe vergoeding, Arie de schouwheren per roeiboot van het ene 

naar het andere perceel (in 2002 huisnr. 105). 

 

Weer verderop woonden Louw Koster en Trien Schuitemaker. Zij exploiteerden een glazen kas, een in mijn 

ogen grote broeikas met druiven. Andere fijne groente- en fruitsoorten hadden zij ook. In de crisisjaren die ik 

nu beschrijf waren hun teelten eigenlijk te luxe. Wie van de Grosthuizers kocht nou druiven of frambozen of 

fijne worteltjes of sla? Eenmaal per jaar op moeders verjaardag, 21 november, mocht ik een tros druiven 

kopen. Ik mocht dan met vrouw Koster mee de kas in. Wat mooi! Met een schaar knipte ze een grote tros van 

de ranken. Ook bloemen kon je bij hen kopen. Ze hadden in de nazomer dahlia's en in de herfst chrysanten. 

Maar wie kocht er nou bloemen? ... In een zijkamertje was bij hen de hoogtezon van de Witte 

Kruisvereniging geïnstalleerd. Als er een patiënt op doktersadvies meer zon nodig had was het gordijn van 

het kamertje gesloten en zag je een blauwachtig licht door de kieren schijnen. Een kleine nevenverdienste en 

nodig om hun gezinnetje, ze hadden één dochter Ietje, een redelijk bestaan te geven. (in 2002 huisnr. 104) 

 

Daarnaast stond een oud stolpje waarin Geertje Veld, de weduwe van Piet Jonker met haar vijf kinderen 

woonde. De meiden dienden als huishoudelijke hulp bij veel families en de jongens waren boerenknecht of 

los arbeider. Ze waren heel ijverig en netjes en moeder Geertje reed dagelijks geheel in het zwart keurig 

gekleed op de fiets naar de kerk in De Goorn (in 2002 huisnr. 102). 

 

Aan de overzijde op een nieuw tuindersspul woonden Dirk en Anne Kok-Ruiter. Dirk was mijn vaders 

oudste neef, hij was als bakker in Grosthuizen begonnen, maar is later tuinder geworden. Net als buurman 

Kuin had hij een vorstvrije schuur bij zijn huis laten zetten voor de opslag van kool. Zijn spul is onder 

architectuur van zijn zwager Barend de Vries uit Groningen neergezet. Dirk verbouwde fijnere groenten, 

zoals sla, peulen, doperwten, andijvie, soepgroenten, tomaten, fijne wortelen, augurken en onder plat glas 

ook komkommer en meloen. Een groenteboer die langs de deuren ventte was er toen in de dorpen niet. Hun 

kinderen Klaas en Annie waren al getrouwd toen ik naar school ging. Met Dirk Kok, Dirk Zuidland en Jan 

Ooms had mijn vader ook een pandoerrondje. Zij kaartten op vrijdagavond bij één hunner (in 2002 huisnr. 

103). 

 

Naast Dirk en Anne was het tuindersbedrijf van Piet Boots. Ook dit spul was goed uitgerust met een 

vorstvrije bewaarplaats aan het huis gebouwd. Onder architectuur van aannemer S.IJ. Bakker te Avenhom 

kwam dit mooie huis in 1911 tot stand. Piet Boots en zijn vier zoons en één dochter bedreven grove 

tuinbouw. Vrouw Boots heb ik eigenlijk niet gekend. Er waren meer katholieke vrouwen die ik niet of 

nauwelijks kende. Zij reden zondags nogal eens mee in de tamelijk dichte kerkenwagens of brikken van 

boerenburen. Voor het grote raam aan de voorzijde van hun huis stond jarenlang een buitengewoon grote en 

in de voorzomer bloeiende ster van Bethlehem. Prachtig! (in 2002 huisnr. 101). 

 

Tot ongeveer 1934 stond er op het hoekje van de boomgaard van Louw Smal, tegen de Proeftuin aan, nog 

een heel klein huisje. Dit arbeidershuisje dat bij de boerderij van Smal hoorde had twee raampjes aan de 

voorzijde en een schuin achtereindje waarin het, wat lage deurtje was. In het achtereindje was een 

regenwaterbak. Er woonde een timmerman in, die bij het wagenmakerbedrijf van Jan Oudt op de Kathoek 

werkte. Er waren denk ik geen kinderen. Het huisje verbrandde op een nacht en de ruïne ervan heeft er nog 

een paar jaar gelegen. Op ons schoolpad gingen we wel over het oude bruggetje dat ervoor over het 

wegslootje lag. We vonden de verbrande resten spannend. De gemetselde regenwaterbak was overeind 

blijven staan. Sneeuwklokjes, eens voor het huisje staand, bleven ieder voorjaar komen en zelfs nu, februari 

2002, steken er nog enkele hun kopjes boven de grond (in 2002 tegenover huisnr. 101). 

 

Ernaast stond de grote plaats van "Smal met het rode hek" zoals wij deze noemden. Er werd geboerd door 

Louw Smal en Anne Pauw. Louw was een jongere broer van "Jong" Klaas en het echtpaar was kinderloos 

gebleven. In de westzijde van de boerderij was een woninkje ingericht waarin Louws vader Klaas Smal sr. 
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woonde met zijn ongetrouwd gebleven dochter Griet. Griet had een groot rond hoofd en rood geaderde 

wangen. Dit uiterlijk bezorgde haar de bijnaam "bolle Griet". Omdat er twee vrouwen Smal in deze boerderij 

woonden waarvan we Anne de aardigste vonden, onderscheidden wij deze vrouwen met "vrouw Smal" en 

"de vriendelijke juffrouw". Opvallend was de buitengewone netheid van het land, het erf en de gebouwen 

van deze familie. Na het schrobben in mei van de stallen werden demontabele blauwgeverfde schotten van 

voor tot achter op de lange regel gezet waandoor een keurige lange gang met een wollen loper belegd, de stal 

een deftig aanzien gaf. De koegangvloer naast de beun waarin de loper lag werd helemaal zwart geteerd. 

"Niet op lopen dus!" Nog een eigenschap op dit mooie erf dat opviel was het eindeloos verstellen dat Griet 

deed aan de kielen en slobbroeken van haan vader "opa Smal". Wij noemden dan ook een flink verstelde 

broek of overall een "opa Smal" (Tot op de huidige dag. 2002!) (in 2002 huisnr. 103a). 

 

 
Boerderij van Louw Smal en Anne Pauw 
 

Aan de zuidzijde van de weg, eigenlijk in de berm tegenoven Smal stonden en staan drie huisjes. Het 

wegslootje liep achter deze huisjes om. In het meest westelijke woonden Jan Koster en zijn vrouw. Koster 

was ook tuinder van fijne groenten en fruitsoorten. Hij huurde van de diaconie "De Proeftuin". (Nu voetbal- 

en speelveldje). Er stond een dubbel warenhuis op waarin Koster onder andere perziken en komkommers 

teelde. Buiten had hij veel rabarber en een assortiment aan groentesoorten, witte, rode en kruisbessen en een 

rijtje handperen. Onder plat glas teelde hij nog sla, worteltjes en meloenen. In mijn schooltijd werden de 

groen geverfde noord- en westgevel van hun huisje vervangen door stenen muren. In het oostelijke deel van 

dit houten huisje was eens een kruidenierswinkeltje geweest. Bij het wegbreken van de houten gevel konden 

wij als schoolkinderen even in het blauwgeverfde winkelinterieur kijken. Het winkeldeurtje aan de wegzijde, 

het gele straatje en naar toe en het poortje in het houten hekje kwamen na de "verbouwing" niet meer terug. 

Om de twee Kosters uit elkaar te houden, beide hadden een glazen kas en teelden fijnere groenten en fruit, 

hadden ze bij ons bijnamen. We noemden Louw Koster "Kindje Koster". Louw en Trien hadden immers een 

dochtertje en Jan Koster was voor ons "Koster van het zwarte deurtje". Hun huwelijk was kinderloos 

gebleven; hun zijdeur was zo donkergroen geverfd dat deze kleur in de schaduw van de lindebomen haast 

zwart leek. Vrouw Koster van het zwarte deurtje waste voor inwonende boerenknechten. Ook onze knechten 

brachten 's zaterdags hun wasgoed naar haar; ook later nog, toen vrouw Koster als weduwe in de Beets was 

gaan wonen (in 2002 huisnr. 100). 

(wordt vervolgd) 

 

D. Schuijtemaker, Grosthuizen, 26 februari 2002. 

 

 

 

 

 



14 

 

AL MEER DAN HONDERD JAAR EEN IJSCLUB IN SCHARWOUDE GROSTHUIZEN. 

 

Dit artikel opent met een citaat uit het boek IJsbond ''Hollands Noorderkwartier"1895- 1920. De taal is te 

mooi om U te onthouden. 

Citaat bl. 7 boek. 

Dat was het begin van een stormachtige, nee, beter gezegd ''ijsachtige ontwikkeling". De ijsclub gedijde, er 

werd geveegd, geschaatst, geprikt. 

Maar de gedachten van de oprichters gingen verder. Er moest een overkoepelende organisatie komen, zodat 

de ijsclubs van de omliggende dorpen elkaars ijsbanen konden aaneensluiten en benutten voor tochten. 

In 1895 was het zover. Op 16 februari van dat jaar werd de IJsbond Hollands Noorderkwartier opgericht op 

initiatief van de ijsclub Oudendijk, die door Teeuwis Schouten en Piet Homan zo'n zeven jaar eerder was 

begonnen. 

Men vergaderde in Oosthuizen. Op 21 december van dat jaar, de koninklijke goedkeuring van de 

reglementen was verkregen, telde de bond de volgende afdelingen: Oudendijk, Oosthuizen, Avenhorn, 

Schermerhorn, Ursem, Middelie, Warder en Kwadijk.  

Krap een jaar later was op de vergadering van de IJ.H.N. een vertegenwoordiging uit Scharwoude aanwezig. 

Het was 1896 22 november. Omdat de voorzitter van het bestuur van de IJsbond in Hoorn op de markt 

hoorde dat ook Alkmaar een overkoepelende organisatie wilde oprichten fietste iemand naar Alkmaar om te 

overleggen om samen te werken en dat gebeurde. 

Een jaar later 21 november 1897 trad de IJsclub Scharwoude die op 30 augustus was opgericht toe tot de 

IJ.H.N. en onderschreef daarmee ook de reglementen. 

* IJsbanen moesten 4 meter breed geveegd worden, daarnaast zo mogelijk nog arresledenbanen! 

* Gevaarlijke plaatsen werden afgebakend. 

* Voor toertochten worden richtingaanwijzers geplaatst en borden met IJ.H.N.  

Er staan tevens bordjes met: ''rechts houden". 

 

Doelen 

De baanvegers zijn in dienst van de ijsclubs en daarmee is dat werk tevens een soort werkverschaffing in 

winters waarin geen werk te vinden was in de agrarische sector. 

In 1901 worden de districten ingevoerd en Scharwoude hoort vanaf dat moment bij district Hoorn. Eén lid 

van de afdeling houdt steeds contact met de voorzitter van het district. Als er ijs is schaatst de 

districtsvoorzitter (D.V.) één of meerdere keren alle banen in zijn district af. 

In datzelfde jaar werden ook de bondskaarten ingevoerd zodat leden op alle banen van aangesloten clubs 

kunnen schaatsen.  

De doelstelling was veilig ijsvermaak te bieden en daarnaast werk te verschaffen aan de mensen die de banen 

onderhielden. Op het ijs stonden voor de geldelijke ondersteuning daarvoor de ''Bondsbussen". 

Jammer genoeg zijn er van de periode 1897 tot 1946 geen notulen bewaard gebleven. 

 

15 jaar nader bekeken 

Bij de heroprichting op 2 januari 1948was ook aanwezig dhr. N. Lely. Hij had nog in het vorige bestuur 

gezeten en gaf aan de aanwezigen ''Gewenschte inlichtingen", maar wát hij heeft verteld is jammer genoeg 

niet genoteerd. 

Wel staat beschreven dat op verzoek van het district Hoorn van de IJ.H.N. drie leden van de afdeling 

Oudendijk gaan proberen om weer een afdeling in Scharwoude op te richten.  

Dat waren de heren S. v.d. Meer, H. Koster en Jan Kramer. 

Zij zochten contact met dhr. P. Schouten en die ging bij een aantal dorpsgenoten langs die ''nogal aan de 

ijssport doen" om ze op te wekken om weer en ijsclub op te richten. 

Het lukte. Op 2 januari 1948 is ten huize van dhr. P Schouten de ijsclub heropgericht. 

Het eerste, voorlopige, bestuur bestond uit de heren:  

* S. Groot voorz.  

* D. Broer secr. 

* A. Oensen penn. 

* G. Smit. 

* P. Schouten. 

* Jan v. Diepen Jacob v. Diepen. 
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Het werkgebied zou gaan tot de kerk in Grosthuizen. Hoorde de rest van Grosthuizen bij de ijsclub 

Avenhorn? 

En waarom bestond er tussen 1946 en 1948 geen ijsclub terwijl er in de moeilijke oorlogsjaren kennelijk dus 

wel een vereniging was gebleven? Raadselen, waarop het antwoord wel nooit gevonden zal worden. Tijdens 

de winter van '43/'44 werd in de Bond wel een motie aangenomen om geen kortebaanwedstrijden te houden 

omdat de bezetter dat tot beroepssport rekende als er in geld of natura prijzen werden uitgereikt. Er zou dus 

waarschijnlijk weinig animo voor dergelijke wedstrijden zijn. Daardoor ledenverlies? Het zal wel nooit 

duidelijk worden. 

In het gedenkboek van het gewest Noord- Holland van de K.N.S.B.1895- 1995 staat alleen dat er in 1946 

niet genoeg leden meer waren en dat Scharwoude dus werd opgeheven. 

 

Nieuw begin 

En dat terwijl er strenge winters waren in die tijd. 

Maar vanaf de heroprichting gaat het de ijsclub voor de wind. 

Op de eerste vergadering, 12 februari 1948 in café Koning in Grosthuizen (dus buiten het werkgebied!) zijn 

maar 18 leden aanwezig, maar er zijn wel 179 leden ingeschreven! 

Er wordt dan een bestuursverkiezing gehouden, omdat het eerste bestuur tijdelijk was. Met een enigszins 

andere stemmenverhouding worden alle heren weer in het bestuur gekozen.  

In deze vergadering wordt voorgesteld om in het vervolg een paar schaatsen te verloten op de 

jaarvergadering om het bezoekersaantal te vergroten. Voor fl. 25.- had je in die tijd een paar (houten) 

schaatsen, een aantal later was zelfs fl. 20.- genoeg. 

Naar Districtsvergaderingen en de jaarvergadering van de IJ.H.N. gaan steeds twee vertegenwoordigers. Ze 

krijgen daarvoor een vergoeding van respectievelijk fl 1.- en fl.5.- 

Eén keer per jaar komt het bestuur officieel bijeen, al zal men elkaar zeker in tijden van ijs meerdere keren 

gesproken hebben, maar die ene wordt genotuleerd evenals de jaarvergaderingen. 

Op een van de eerste bestuursvergaderingen wordt besloten om een paar priksleeën en reserveprikken aan te 

schaffen en twéé paar schaatsen te verloten. 

Tijdens de rondvraag op de vergadering in januari '49 stelt iemand voor om meer vlaggen én muziek bij 

wedstrijden te verzorgen. 

Voor eventuele drenkelingen moeten 2 dreggen ter beschikking zijn. Eén is er nog, een tweede wordt 

aangeschaft. 

 

Uit de notulen 

De notulen van de jaarvergadering op 13 januari 1950 in café Koning zijn door de voorzitter met een 

ballpoint ondertekend. De moderne tijd doet zijn intrede. Wie zou achteraf nog weten wanneer zij, hij voor 

het eerst met balpoint heeft geschreven? Maar de secretaris schreef nog tot en met 1957 de verslagen met een 

vulpen. 

Zulke dingen die niets met ijs te maken hebben geven toch een beeld van die tijd voor wie er belangstelling 

voor heeft. Allerlei leuke dingen komen uit die notulen naar voren. 

In 1950 vraagt de KNSB een financiële bijdrage om hard- en kunstrijders naar het buitenland te kunnen 

sturen voor een training. Er wordt fl.10.- gegeven. 

Uit het feit dat er tijdens de rondvraag altijd vragen gesteld worden en ideeën naar voren gebracht worden 

blijkt wel dat de leden meeleefden. 

Bijvoorbeeld. Kunnen we wedstrijden houden? Ja, dat zou op de Naamsloot kunnen.  

Behoort een Dorpentocht tot de mogelijkheden? Ja, wellicht samen met Oudendijk en Avenhorn.  

Kan één van de dammen in de Jaagvaart langs de Zesstedenweg niet verdwijnen? Het bestuur zegde toe 

allerlei mogelijkheden te onderzoeken en met Provinciale Waterstaat te overleggen. 

De jaarvergadering in 1950 op 29 december gaf een batig saldo te zien van fl. 133.31 en in dat jaar was 

uitgegeven fl.185,74, waar onder fl. 25,- voor 3 paar schaatsen en weer fl.10.- voor het trainingsfonds van de 

KNSB. Het is fascinerend om dergelijke bedragen te lezen. Het is amper te bevatten dat je er wat mee kon 

doen. 

Er lag kennelijk ijs want in de vergadering worden de afgevaardigden naar de koppelwedstrijden in Wognum 

(van het district) en de schoonrijwedstrijden in Schellinkhout bekend gemaakt. 

Ook organiseerde men wedstrijden voor de schoolkinderen op de donderdag na de vergadering en dinsdag 2 

januari zal er een vijfdorpentocht georganiseerd worden. Alles natuurlijk onder voorwaarde van goed ijs. 
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Kennelijk ging het dooien, want op de vergadering van 7 januari 1952 

wordt opgemerkt dat men hoopt dat er nu eindelijk een vijfdorpentocht 

gehouden zal kunnen worden. Dan moet er ook eigenlijk een A (= 

sneeuwschuif) zijn zodat bij sneeuwval gemakkelijk een baan geruimd kan 

worden. Reddingshaken bevonden zich bij C. van Diepen in Grosthuizen 

en bij M. Smit in De Hulk. Omdat de Jaagvaart gedempt zou worden 

moesten toen ook andere richtingbordjes worden aangeschaft.                                                
 

         wedstrijden 1954 
 

Dorpentochten 

Begin februari 1954 werd weer een dorpentocht gereden. Het probleem 

van de dichtgegooide Jaagvaart was kennelijk opgelost. Er deden maar 

liefst 829 mensen mee aan de toertocht en 24 aan de wedstrijd. 

In 1956 was het voor de derde keer raak. Meer dan duizend deelnemers reden de 30 km. tocht. Men kon 

starten in Avenhorn, Ursem, De Goorn, Berkhout, Bobeldijk, Scharwoude en Oudendijk. En nogmaals was 

er dat jaar een tocht nl. op 11 februari. Het was heel koud, maar het ijs was goed en er kwamen zo'n 900 

liefhebbers aan de start. 

De jaarvergadering die in januari 1957 gehouden werd had een bijzonder punt.  

De heer Gons van de sportschool uit Hoorn gaf met zijn leerlingen demonstraties van droogschaatsen, 

worstelsporten en acrobatiek. Het schijnt erg enthousiast ontvangen te zijn. 

 

 
Prikslee wedstrijden in Grosthuizen achter fa. Ooms 
 

Contributie 

De contributie wordt elk jaar tot nu toe opgehaald door de gemeentebode dhr. J Dijkhuizen en de convocaties 

worden gedrukt bij P. Laan. 

Pas in 1963 vond het bestuur het niet financieel niet meer verantwoord om te contributie te laten innen en 

vanaf dat jaar doet elk bestuurslid een wijk. 

December 1957 werd op de jaarvergadering een voorstel voor contributieverhoging aangenomen.  

De gezinshoofden gaan in het vervolg fl.1.50 betalen en de gezinsleden blijven dan fl.0.50 bijdragen.  

De verhoging was nodig omdat na de verplichte bijdrage aan regionaal- en districtsbestuur er niet genoeg 

overbleef voor de verenigingsactiviteiten. 

In diezelfde vergadering werd aan dhr. G.v.Loon , hoofd der school in Grosthuizen, gevraagd waarom hij de 
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schoolkinderen ijsvrij had gegeven terwijl ze 's middags door de politie van de ijsbaan in Avenhorn waren 

gehaald. Hij vertelde dat hij niet over een nacht ijs was gegaan in deze kwestie maar dat hij eerst overlegd 

had met de ijsclub Avenhorn en die hadden verzekerd dat het ijs betrouwbaar was. En... zei hij, hij stond op 

het standpunt dat je :''IJs en vis moet gebruiken als het er is". De vergadering was na die uitleg tevreden. 

Vervolgens stelde hij voor om in de toekomst jeugdleden deel te laten nemen aan de bondsschaatsproeven 

van de KNSB ter verkrijging van een diploma. Met Avenhorn zou hierover overlegd worden. 

In deze vergadering trad dhr. Broer af die vanaf de heroprichting secretaris was geweest en hij werd door de 

voorzitter bedankt voor z'n inzet voor de vereniging. 

 

De wisselbeker 

De nieuwe secretaris dhr. J. Bakker schrijft de notulen met ballpoint. In z'n eerste verslag, van de 

ledenvergadering op 12 december 1958, vermeldt hij dat er ondanks een cursus ''Spreken in het openbaar" en 

een veevoedercursus toch nog 30 aanwezigen zijn. 

Zoals vrijwel elk jaar gaan ook nu weer een aantal leden naar kortebaan- en koppelwedstrijden van het 

district. Namen die je geregeld tegenkomt zijn: J.Smal, N. Smal, S. Hooiveld , J. Bakker, G. Smit,  

R. Dolfing. Ongetwijfeld kan deze rij aangevuld worden, dus voel U niet aangesproken als Uw naam hier 

niet bij staat.  

Nog steeds worden er ook drie paar schaatsen verloot, dus de houten schaatsen waren nog niet verdrongen 

door de noren. Zelfs wordt nog een keer een stel hakkenbandjes als troostprijs genoemd! 

Op het voorstel om een keer een film te draaien op een jaarvergadering waarschuwt een van de aanwezige 

vrouwen dat dat wellicht te duur is. De secretaris denkt dat zoiets in een ijsloze winter wel kan.  

De secretaris stelt ook voor om een paar goede rijders te laten trainen, zodat er bij districtswedstrijden meer 

kansen zijn voor de leden van de vereniging. 

Op een bestuursvergadering in november 1959 wordt gememoreerd dat de droogtraining voor dhr. W. Oudst 

een enorm succes is, er doen wel 50 jongens en meisjes aan mee. Een jaar later was het enthousiasme helaas 

weer wat weggezakt. 

Voorts wil men op de komende jaarvergadering voorstellen om bij onderlinge wedstrijden een wisselbeker 

voor mannen en vrouwen beschikbaar te stellen en voor de rest medailles te geven. 

De leden keuren het voorstel goed. Wie de beker drie keer wint mag hem houden. 

Een voorstel om te proberen met Avenhorn en Oudendijk samen een verlichte ijsbaan te stichten kreeg 

weinig bijval. 

Héél enthousiast was de vergadering over de getoonde ''winterfilm" met schaats-, ski- en bobsleebeelden. 

 

IJs..... en hoe!  
 

Eind 1961 vergaderde men weer en sprak de hoop uit dat er nu eindelijk 

weer eens ijs zou komen. En dat is er dus inderdaad geweest. Op de tweede 

kerstdag waren er wedstrijden en in een vergadering op 8 januari 1962 

wordt gesproken over de prijsuitreiking. De geldprijzen zullen vervangen 

worden door bekertjes en medailles omdat zoals dhr. Hooiveld naar voren 

brengt: ''je spijkert geen twee gulden aan de wand , maar een beker of iets 

dergelijks blijft een mooie herinnering".                                         

 
       IJspret op  26 december 1961 
 

Als men in december van dat jaar weer bij elkaar zit wordt besloten de 

eigen wedstrijden te scheiden. Kinderwedstrijden op een andere dag dan de 

volwassenen. De baan wordt aangewezen als het ijs veilig is. 

Bij het prikken gaat men strenger de keerpunten in de gaten houden, want 

er wordt te veel gesmokkeld met de benen aan de grond. Wie dat doet heeft 

geen recht op de wisselbeker. 

Hoe staat het met de dorpentochten wil dhr. N. Smal weten. Het antwoord 

is, pas als er ijs is horen we daarover. 

Bij de herenwedstrijden zal de scheiding in het vervolg liggen bij 16 jaar en niet meer bij 14. 

De mogelijkheid om met een bus naar een schaatswedstrijd op de Jaap Edenbaan te gaan kijken in een ijsloze 

winter wordt bekeken. Maar de voorzitter hoopte dat dat niet aan de orde zou zijn en met een ''Spoedig tot 
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weerzien op het ijs"sloot hij de vergadering. 

En er kwam ijs! 28 december '62 wedstrijden voor de schooljeugd. 13 januari 1963 dames- en 

herenwedstrijden en prikken op de Kleiput. 27 januari koppelwedstrijden, jongens 1000 meter en 

afvalwedstrijden. Er was muziek met behulp van een bandrecorder en het was een groots festijn. 

 

Op 3 februari, 10, 13, 16, 17 en 21 februari werd er steeds geschaatst. Er was onder anderen een 

gekostumeerde voetbalmatch en gekostumeerd rijden. Steeds op de Kleiput, met muziek en verlichting bij de 

avondwedstrijden. Het was een bijzondere winter. 

     
februari 1963 IJswedstrijden voor de schooljeugd               
 

 

De winter van 1963 eindigde ook weer met ijs zodat op 25 december een 

dorpentocht georganiseerd kon worden. 977 mensen reden die uit. 
Op 3 januari 1964 keek men in de jaarvergadering terug op het schitterende 

ijsseizoen 1962/63. Er was door het bestuur enorm veel werk verzet en dat kreeg 

daarvoor terecht complimenten bij monde van dhr. A. Jonker. 

Aangezien dhr. Groot niet herkozen was vertrok daarmee de eerste voorzitter 

van de in 1948 heropgerichte ijsclub. Het bestuur stelde voor hem een geschenk 

aan te bieden en om hem erelid te maken. 

 

 

 
    Koek en zopie op het ijs l.n.r. J. Bakker, M. de Wit, L. Davidse, J. Leenstra. 

 

De eerste 15 jaar 

Hier eindigen 15 jaren IJsclub Scharwoude Grosthuizen. Jaren waarin veel werk verzet werd en waarin veel 

nieuwe initiatieven genomen werden. Maar starten met een chronometer werd nog niet verantwoord geacht 

want dat waren ''zeer kostbare apparaten".  Vanaf die heroprichting is het een levendige club geweest en dat 

is het denk ik nog steeds, met veel plezier voor veel kinderen en volwassenen. 

Alhoewel van de ijsclub bijna geen gegevens te vinden waren over de jaren 1897 tot 1946 is wonderlijk 

genoeg het eerste reglement wel bewaard gebleven en tevens de namen van de bestuursleden in 1897.  

Dat waren: 

* R. de Groot voorzitter, 

* T Peereboom vice voorzitter, 

* J. Spoelder secretaris, 

* H. Ellerbroek vice secretaris 

* W. Schermerhorn penningmeester. 

In die jaren was E. Schermerhorn, hoofd der school in Scharwoude -tot 1901, en W. Schermerhorn was dus 

misschien een zoon? 
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Hieronder tot slot nog de doelen van de ijsclub Scharwoude-Grosthuizen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment uit reglement van IJsclub Scharwoude 1897. 

                                                                                    

G. Busman  
 

Bronnen:  IJsbond voor Hollands Noorderkwartier 1895-1920 

               IJsbond Hollands Noorderkwartier 1895-1995, Ron Couwenhoven en Huub Snoep 

               Reglement IJsclub Scharwoude 1897  

               Notulenboek IJsclub Scharwoude/Grosthuizen 1948-1979 

   Plakboeken en foto’s IJsclub Scharwoude/Grosthuizen, 
               Lucy Davidse-Wijnkers. 

               Uitslagen wedstrijden, verslagen vergaderingen uit de krant, G. Smit   
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Ledenlijst 

Avenhorn 

A. Bol 

C. Bos 

B. Deen-Leek 

J.N. Dekker-Blank 

P. Dikstaal 

W. Geel 

A. Henneman 

G. Kramer-Porsius 

C. Laan-Leek 

J.C. van Maanen-de Boer 

F. Potveer 

J. Potveer 

J. de Reus 

E. Rus  

E.J.N. Seuren 

G.M. Spaans 

A.N.J. Vertelman-Bron 

H. Vlaar-Floris 

G. Weel 

 

Beemster 

C. Schuijtemaker 

A.M. Schuijtemaker 

 

Berkhout 

V.M. Dekker 

J.R. Peereboom 

G.J.M. Zonneveld 

 

Den Haag 

Th. Bosma 

 

Dronten 

A.E. van den Berg-Schuijtemaker 

 

De Goorn 

mevr. Belkom  

A.Blank 

J. Dekker 

N. Dekker  

C. Hoek 

N. Koning 

Co Laan 

G. v.d. Lee 

J. v.d. Lee 

C.J. v.d. Nes 

T.W. Wever 

J. Rus 

 

Grosthuizen 

Y. Aafjes-van der Gaast 

J.J. Bierman 

C. Bierman-Koster 

K.J. Bierman 

G. Busman  

G.G. Dolfing 

T.de Jong-Beemsterboer 

M. Knijn-Beemsterboer 

W.J. Mans 

D. Rinkel 

H. van Rooijen 

mevr Ruiter 

P. Ruiter 

D. Schuijtemaker 

D.C. Schuijtemaker 

J. Schuijtemaker. 

N. Smal 

T.H. Smal 

W. Smal 

C.J. Weesie 

M. Weesie 

M. De Wit-Belkom 

J. Wijnker-van Diepen 

 

'Gravenpolder 

J. Spaans 

 

Hensbroek 

E.D. Dekker 

 

Hoorn 

mevr. Beoletto 

         

 

Midwoud 

H. Nijholt 

M. de Reus-Klok 

 

Oudendijk 

A. de Reus 

 

Scharwoude  

M. Bolluit 

mevr. Dikstaal-Beemster 

C. Klaasen-Mekkering 

A. Koole 

K.W. Schuffel 

A.A.M. Vader 

 

Zwaag 

K.D. Goverts 

 

Zwolle  

P. de Reus 
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