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Verslag van het onderzoek naar den toestand van den
Handeldrijvenden en Industrieele Middenstand te Oudendijk.
1909.
Algemene beschrijving.
De gemeente Oudendijk ligt in het oosten der provincie Noordholland te
midden van gemeenten van ongeveer gelijk karakter, van Hoorn is ze in 1/4
uur per trein te bereiken.
De gemeente heeft een oppervlakte van 600 H.A. en bestaat 1/2 uit klei, 1/2
uit veengrond.
Bevolking.
De bevolking is laatste jaren steeds teruggegaan gelijk uit onderstaand
staatje blijkt.
31 dec. 1874 679 zielen 31 dec. 1894 544 zielen
,, ,, 1879 634 ,,
,, ,, 1899 524 ,,
,, ,, 1884 625 ,,
,, ,, 1904 482 ,,
,, ,, 1889 501 ,,
,, ,, 1908 490 ,,
Karakter van de plaats.

De inwoners behooren voor het overgrootste deel tot tamelijk
welvarenden boerenstand; van den bodem is ± 560 H.A. weiland en
40 H.A. bouwland.
Tegenwoordig wordt verbouwd: haver, mosterd, suikerbieten enz. De
veeteelt is bloeiend. De boeren leven van de opbrengst van het zuivel, ze
hebben een speculatieve zuivelfabriek, die duizenden Klg boter en kaas
bereidde en exporteerde. De melk wordt ook verkocht aan de
melkfabrieken te Purmerend en Hoorn; vroeger bereidde men zelf den
zuivel. Eigenlijke veehandel bestaat niet; de boeren zelf verkoopen hun vee
op de markt te Purmerend.
De kleinhandel heeft geen grooter afzetgebied dan de gemeente zelf en
soms de naaste omgeving. Een markt wordt niet gehouden; de boeren gaan
ter markt te Hoorn en Purmerend.
Verkeersmiddelen.
Sedert ± 1875 is Oudendijk door een spoor met Hoorn en Purmerend
verbonden. Aan de halte Scharwoude stoppen thans nogal eenige (treinen
red.), enkele jaren terug slechts enkele. Goederenvervoer is er niet. De trein
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passeert langs het Oosteinde van het dorp. De bewoners van het Westeinde
moeten ½ uur loopen naar de halte. Verder is er geen gelegenheid tot
goederen of personenvervoer. Naar Hoorn gaat 3x per week een
vrachtrijder.
De wegen, allen grindwegen, verkeeren in uitmuntenden staat.
Schoolwezen
Er is in Oudendijk een lagere school met 2 onderwijzers in 1908 door 61
leerlingen bezocht. De leerplichtwet heeft op het schoolbezoek geen of
bijna geen invloed uitgeoefend. Sederdt eenige jaren wordt gedurende den
winter aan jongens, gedurende den zomer aan meisjes herhalingsonderwijs
gegeven, het laatste jaar door 13 jongens en zes meisjes bijgewoond,
onderwijs wordt gegeven in: lezen, schrijven, rekenen Ned. Taal,
Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde.
Crediet en Bankwezen.
Sedert 1905 bestaat er een boerenleenbank, die zeer goed werkt door
middenstanders zooveel als door landbouwers en veehouders kan geld
opgenomen worden. Voor voorschotten moet 4½ % worden betaald; voor
deposito's wordt 3½ % ontvangen.
Bijzondere beschrijving.
Wegens het geringe aantal ondernemers in ieder bedrijf en den primitieven
toestand, waarin de meesten bedrijven verkeeren is het niet nodig de elf in
circulaire genoemde punten bij ieder bedrijf afzonderlijk te bespreken. De
industrieele en eveneens de handeldrijvenden middenstand kunnen ieder
gevoeglijk in een groep samengevat.
De industrieele middenstand.
I takken, aantal patroons, nevenbedrijven.
Er zijn 3 timmerlieden, 1 schoenenmaker, 2 smeden, 4 bakkers, 4 slagers,
1 kleermaker, 2 naaisters, benevens 1 wagenmaker en 1 soldeerder.
Nevenbedrijven worden niet uitgeoefend, alleen de soldeerder is
rijwielhersteller en de wagenmaker is tevens smid.
II opleiding van den ondernemer.
Door allen is het gewone lager onderwijs gevolgd, meestal tot een leeftijd
van 12 tot 13 jaar. De meesten hebben bij hun vader gewerkt tot zij zijn
zaak overnemen; andere namen gevestigde zaken over, na tevoren bij
anderen het vak te hebben geleerd. Het merendeel is in den omtrek
werkzaam geweest, enkelen in de stad. Allen zijn goed berekend voor hun
taak.

2

III Het vaste bedrijfskapitaal.
Nauwkeurige opgaven hiervan zijn moeilijk te geven, gewoonlijk hebben
de patroons huis en bedrijf van hun vader overgenomen. Het merendeel
bezit dan ook huis en werkplaats in eigendom. Enkelen hebben hypotheek,
anderen huren. De mededelingen betreffende het bedrijfskapitaal waren in
verband met het ontbreken van een goede boekhouding slechts als
onnauwkeurige ramingen te beschouwen. Bij de meeste bedrijven is het
zeer gering, daar de grondstoffen in kleine hoeveelheden ingekocht en na
vaak 3 maanden uit het in tusschentijd verdiende geld worden betaald. Het
beginkapitaal valt niet op te geven, daar bijna allen bestaande bedrijven
voortzetten. Bij timmerlieden, smeden, bakkers, den wagenmaker beloopt
het bedrijfskapitaal naar schatting van 200,- 1000 gld. Bij den schoenmaker
en de slager blijft het beneden 200 gld.
IV aanschaffing grondstoffen
De timmerlieden koopen van den houthandel te Beets, soms elders, de
hoeveelheden zijn gering, behalve wanneer een enkele maal een huis wordt
gebouwd. Steenen worden van handelaren betrokken. De aankoop
geschiedt meestal op het jaar. De schoenmaker koopt bij grossiers in Hoorn
á contant of op 3 maanden; de prijzen zijn door het groote verschil in
qualiteit van het leer moeilijk vergelijkbaar.
De smeden koopen eveneens bij kleine hoeveelheden bij grossiers in Hoorn
of Purmerend op het jaar. De bakkers koopen meestal hoeveelheid ijzer die
jaarlijks verwerkt wordt, was niet nauwkeurig bekend. Het werkloon wordt
berekend tegen 17 á 18 cent per uur en vormt het voornaamste gedeelte van
de verdienste. De bakkers bakken het meest wittebrood en verder
roggebrood en beschuiten. De wekelijkse productie verschilt niet zeer veel,
doch is niet nauwkeurig te zeggen, evenmin hoeveel meel en rogge
verwerkt wordt.
De slagers slachten, gelijk reeds is medegedeelt zelf, meestal 2 á 3 samen
een rund, doch niet geregeld elke week. Een jong gevestigd slager doet de
meeste zaken, slacht een enkele maal een rund, doch soms 2 á 3 x per week
een varken van ± 200 pond.
Door de huisschilders wordt vaak met bijlevering van divers, gewoon
schilderwerk verricht.
De wagenmaker maakt zelden een flink rijtuig, soms kleine karretjes,
handwagens en verder is het reparatiewerk aan melkwagens,
boerenwagens, driewielder karren, hondenwagens enz.Door metselaars en
kleermaker wordt alleen arbeid voor anderen verricht met bijlevering van
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grondstoffen, de naaisters werken ook voor anderen, doch zonder levering
van iets.
VIII verkoop der producten.
Bijna allen werken rechtstreeks voor inwoners der gemeente en een enkele
maal voor omliggende gemeenten.
De slagers verkoopen uitsluitend á contant.
De metselaars, huisschilders worden per uur (of per dag) betaald en
ontvangen dan minstens 15 cent per uur. Het werkloon van den kleermaker
voor het vervaardigen van de beste costumes is f 5. á f 6. voor anderen
f 3,50 á f 4,-, betaling á contant.
Ook bij vele andere bedrijven is het werkloon de voornaamste verdienste.
IX boekhouding
Goede boekhouding ontbreekt bijna geheel. De kassen van bedrijf en
huishouding zijn nergens gescheiden. Meestal wordt alleen aangeteekend
wat men op rekening verkocht heeft, wat men te betalen heeft blijkt uit de
nog liggende facturen van de leveranciers. Worden bij een enkele ook de
uitgaven aangeteekend, dan ontbreken toch nog verschillende posten b.v.
loonen. Van kasopname is geen sprake.
X vereenigingsleven
Vereenigingsleven bestaat niet. Pogingen hiervoor zijn ook nooit ingesteld.
XI Bijzondere en algemeene opmerkingen
De meesten vinden dat de toestand van hun bedrijf niet vooruitgaat.
Timmerlieden zijn er ook wel 3 op zoo'n klein dorp, 2 was ruim voldoende.
Door enkelen wordt geklaagd dat de premie der ongevallen verzekering te
hoog is en dat er in gelijke en gelijksoortige bedrijven veel verschil was in
het percentage, het loopt van 1½ tot 4½ uiteen.
I Aantal patroons en nevenbedrijven.
Hieronder kunnen gerekend worden de kleinere handelaars in koloniale en
grutterswaren en 2 manufacturiers. De handel in manufacturen is bij de een
gecombineerd met barbier, bij den ander met kleermaker.
De winkeliers in kruidenierswaren hebben alle nevenbedrijven als
brandstoffenhandel, galanteriëen, landbouw en arbeider.
II Opleiding van den ondernemer.
Allen hebben het gewone lager onderwijs tot 12 of dertien jaar gevolgd.
Commerciëele kennis is alleen in de practijk verkregen.
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III-XI kruidenierswaren, manufacturen
Deze winkels zijn van gering belang en lijden onder de concurrentie van
manufacturenzaken b.v. Hoorn.
Het bedrijfskapitaal is hoogstens f 1000,- bij de meesten aanmerkelijk
lager, eenigzins nauwkeurige opgaven waren niet te verkrijgen, evenmin
van omzet en verdienste. Gekocht wordt meestal van reizigers, die de
gemeente bezoeken. Verkoop geschiedt a contant en voor een klein
gedeelte op rekening. Wat de boekhouding betreft geldt hetzelfde als bij de
1e groep is medegedeeld.
Verder zijn er 3 vergunningen (het wettelijk maximum is 1) en hebben 4
personen "verlof"; allen zijn nevenbedrijven, behalve bij een, die een goede
vergunningszaak heeft.

Oudendijk ca 1910
Algemene opmerkingen en slotbeschouwingen.
Uit het hiervoren over het karakter van de plaats is gezegd, volgt dat handel
en industrie in deze kleine gemeente van geen betekenis kunnen zijn; de
middenstand verkeerd dan ook in een verre van bloeienden toestand voor
het grootste deel. Haar toch al gering afzetgebied wordt nog beperkt:
1e Dat doordat de meer gegoeden en ook de boeren als ze ter markt gaan,
meestal hun inkoopen in de stad Hoorn doen of wel in Purmerend.
2e Doordat de middenstand belangrijke concurrentie wordt aangedaan door
reizigers in manufacturen en dergelijke en door venters: deze laatste een 3
of 4 bezoeken geregeld de ingezetenen en verkoopen manufacturen en
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koloniale waren; ze hebben op de winkels op voor, dat ze aan huis komen,
ook groenteventers. Ruilhandel bestaat niet meer.
Wat den aard der bedrijven betreft zij opgemerkt, dat de
middenstandsbedrijven gepaard gaan met nevenbedrijven, zoo wordt door
de meesten een weinig aan landbouw en veeteelt gedaan, de groote
bedrijven uitgezonderd van ± 30 runderen; dit echter alleen om te voorzien
in eigen behoeften en niet iets bij te verdienen.
Verder worden sommige bedrijven tezamen door een persoon of door
samenwonenden familieleden uitgeoefend. De toestand van den
middenstand kan dus in 't algemeen in Oudendijk niet gunstig worden
genoemd. Geen der bedrijven verkeert in bloeienden of vooruit gevonden
toestand.
Met weinig kapitaal en over 't algeheel hard werken brengt men meestal tot
een burgerbestaan, van overhouden bij de meesten geen sprake. Wel bestaat
er geen armoede, maar bij ziekte of anderen tegenspoed is bij velen dadelijk
hulp nodig. Die dan meestal door algemene Armenvoogden geboden wordt.
De opgaven der bedrijfsinkomsten waren in verband met de slechte
boekhouding niet meer dan schattingen. Ze kunnen hier moeilijk van ieder
afzonderlijk worden medegedeeld. Slechts enkel gegoede veehouders
hebben een inkomen geschat op f 1600,-, f 2000,- f 3000,- zelfs f 4000,doch bij anderen bedraagt het f 400,- f 1000,-; het meerendeel niet boven de
f 700,-. Van uitbreiding van het afzetgebied kan moeilijk sprake zijn, daar
de bevolking langzaam dalende is, en is er ook bij den boerenstand slechts
geringen vooruitgang nog waar te nemen. Het kapitaal (uitgezonderd den
boerenstand) is vaak te gering en hoewel er gelegenheid bestaat kleine
voorschotten van de boerenleenbank te krijgen, is men toch gedwongen bij
kleine hoeveelheden tegelijk in te koopen en worden zoodoende hooge
prijzen betaald. De mogelijkheid om goedkooper te koopen is meestal niet
onder de oogen gezien b.v. door gezamelijk aankoop, wat geheel ontbreekt,
doch zeer wel mogelijk zou zijn. Ook met de administratie is het slecht
gesteld; goede boekhouding ontbreekt en men heeft geen voldoend
overzicht over zijn bedrijf, kostprijsberekening heeft niet plaats. De
handelskennis is eveneens zeer gering, er wordt geen moeite gedaan door
een betere bediening en voordeeliger aankoop de concurrentie van de
winkels in Hoorn en van de venters tegen te gaan.
Middelen tot verbetering.
Door betere opleiding en voorlichting en door een goed credietwezen zou
dus, naar onze meening, veel verbetering kunnen worden aangebracht.
Tevens opgemaakt; door Gem: bestuur v. Oudendijk, sept 1909
De Burgemeester get. H. Stam De secretaris get. H Klerk jz
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Hotel “Welgelegen”, voorheen “De Lastdrager”
Is Cornelis Claasz. Lastdrager, kapitein op een oorlogsschip en getrouwd
met een Marij Jansdochter de naamgever van een herberg op Het Hoog, het
is mogelijk.
Dochter Aegje is geboren in Avenhorn, overleden in Oost Zaandam en hun
zoon, Jan Cornelisz. Lastdrager eveneens geboren in Avenhorn.We praten
dan over ongeveer 1630 en begraven op 16-10-1690 in Oost Zaandam
Jan trouwt met een dochter van burgemeester Meyndert Jochemsz. Kat van
Oostzaandam en Aefgen Mijndertsdochter. Hun zoon Cornelis Jansz. Last
is geboren in Oostzaandam omstreeks 1660 en overleden op 26-1-1730.
Over Avenhorn is tijdens zijn leven niets terug te vinden, dus misschien
was de herberg door zijn vader alweer verkocht. Wel heet de herberg nog
steeds “De Lastdrager” en wordt als herbergierster Guurtje Sijmons
genoemd in een verklaring die op 24-10-1697 is opgemaakt over een
onenigheid die er is geweest tussen twee mannen afkomstig uit de Beemster
en een Klaas Jacobsz. die met een vrouwspersoon de Hoogwouder markt
had bezocht
Is de herberg tussen ongeveer 1674, het overlijden van Jan Cornelisz.
Lastdrager en de bovengenoemde datum in 1697 in verschillende handen
geweest of heeft Guurtje Sijmons er al die tijd de scepter gezwaaid? We
zullen er wel nooit achter komen, ook niet wanneer zij vertrokken is. Was
ze getrouwd, weduwe of alleenstaand?
Pas 47 jaar later in 1744 verkoopt Jan Scherhoorn huis stal en grond, zijnde
de herberg “De Lastdrager” aan Sijmon van Banin uit de Beemster, bakker
van beroep voor het bedrag van 1800 guldens.
Het perceel lag ten zuiden de overtoom en ten noorden van het perceel van
Sijmon Goethart. Nu staan daar de huizen nr. 3 en nr.6
Tussen 1744 en 1763 is het café alweer in andere handen overgegaan want
op 18-4-1763 verkoopt Neeltje Aris Noomen, weduwe van Dirk Ruyter in
Avenhorn een huis met erf en stal, kapberg en een herberg “ De
Lastdrager” aan Jan Woestenburg voor 3000 gulden. Het pand grenst ten
zuiden aan de ringvaart van de Beemster en ten noorden aan het erf van de
weduwe Goedhart. Verder verkocht ze het voorhuis.
In dit voorhuis zo wordt bedongen mag nooit nering plaats vinden tenzij de
eigenaar van de herberg “De Lastdrager”, Jan Woestenburg, daarmee
instemt.
Op 6 juli 1778 verkoopt Jan Woestenburg “De Lastdrager” met huis erf en
kapberg aan Hendrik van Dijk in Avenhorn voor 3100 guldens.
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Detail Beemster Waterschaps kaart 1646
Als de herberg 30 jaar later in 1806 weer in andere handen overgaat, nl. In
die van Pieter Stuit is de waarde naar 2100 guldens gedaald. Ook nu zijn bij
de koop weer inbegrepen huis, stal erf en kapberg, maar........ er mag in de
herberg geen tapnering bedreven worden, tenzij met speciale toestemming
van de eigenaar van het huis. Wonderlijk voor een herberg. Kon je er alleen
maar overnachten? Of misschien alleen eten en koffie nuttigen?
Waarschijnlijk is dat in het woonhuis geen nering bedreven mocht worden.
De eigenlijke herberg ligt ten zuiden van het woongedeelte, maar kennelijk
er van afgescheiden.
Pieter Stuit blijft maar een jaar eigenaar van de herberg.Op 18 juni 1807
verkoopt hij het pand voor f 2100,- aan Jan van Dijk en zijn vrouw Trijntje
Scheringa er rust nog een hypotheek op van f 3500,- die overgenomen
wordt. De hypotheekgever staat op naam van Hendrik Scheringa
woonachtig in de Beemster. Een jaar later nadat ze panden en erf hebben
gekocht laten zij een testament opmaken door notaris J. Feifer in Hoorn,
waarin wordt vastgelegd dat bij overlijden van een van beide echtelieden
het bezit naar de langstlevende gaat. Trijntje overleeft haar echtgenoot en
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trouwt voor de tweede keer op 5 januari 1912 in Avenhorn met Thomas
Franken, beide kastelein van beroep. Zij verkopen het bezit groot 14 roeden
en 19 ellen grenzend aan de zuidkant van de overtoom en aan het erf van
Cornelis Wijbrand aan de noordkant in november 1824 voor 3000 gulden
aan mej. Maria Clara van Deursen was gehuwd met Jacob Molenaar,
wijnverkoopster in Alkmaar met de bepaling dat Thomas Franken binnen
een straal van 4 uren (lopen neem ik aan) geen grosserende slijterij mag
oprichten van sterke drank, likeuren en wijnen.

Pentekening Cornelis Pronk

(1691-1759 ca 1728-1729)

“De Lastdrager” wordt “Welgelegen”
Binnen de volgende 20 jaar overlijdt Maria Clara van Deursen en erft haar
dochter Ida Molenaar geboren Alkmaar gehuwd met Dirk Lambert Blauw,
huis, erf en logement. Zij doet als ze weduwe is geworden van haar 2e man
Geutje Schuijt het geheel van de hand voor 7000 gulden aan Daniël de
Logie, koopman en winkelier in Hoorn. Hij betaalt 5000 gulden contant en
de overige 2000 zal hij in jaarlijkse lijfrentes van fl. 416 afbetalen. De koop
wordt gesloten op 23-4-1845 bij notaris Lippits in Hoorn. IJda huwt haar 3e
man in 1846 op 58 jarige leeftijd met bovengenoemde Thomas Franken.
De naam “De Lastdrager” komen we nog tegen in 1807. Bij de
daaropvolgende verkopen is er alleen sprake van een herberg of logement.
In 1853 heeft Danël de Logie een geschil met Dijkgraaf en Waardschappen
van Drechterland Danël eist dat een loods op zijn grond geplaatst
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weggeruimd zou worden. De Dijkgraaf en Waardschappen staan de
wegruiming van de stalling toe voor zover zij op Dijksgrond is geplaatst.
Overeengekomen is in 1857 dat de stallinguitbouw op de binnenrand van
de WestVriese Omringdijk ter lengte van 12 el en 45 duim tot op 2 el en 67
duim afstand of breedte van de bestrate rijweg zal mogen blijven staan en
de gewone dijksrechten behoudt. Hij zal geen verzoek tot uitbouwing van
de stal mogen doen, omdat dit nimmer tot een vergunning zal leiden.
Verder zal de loods onbelemmerd toegang worden verleend, evenals zijn
opvolgers. De gemaakte kosten van f 100,- zullen worden gedeeld tot f 50
ieder te betalen.

Ingang koffiehuis
“Welgelegen”
ca 1920
(foto M. Weesie)

Daniël de Logie wil in 1859 dat de dorpswaag die tot heden in de herberg
van Pieter Ammers in Avenhorn wordt gehouden, verplaatst wordt naar zijn
herberg. Het gemeentebestuur weigert om aan dat verzoek te voldoen met
als reden, dat het bij Pieter Ammers al meerdere jaren was gevestigd en
nimmer tot beklag heeft geleid.
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Bij een openbare verkoping wordt het bedrijf in januari 1860 weer
doorverkocht want dan wordt door notaris M.R.Lippits uit Hoorn een
inventaris opgemaakt van koffiehuis “Welgelegen” voorheen “De
Lastdrager” van huis, stalling en ingericht erf met de voorraad dranken en
het glaswerk. Misschien was het Daniël de Logie niet gelukt om de
jaarlijkse lijfrentesom op te brengen en moest hij daarom verkopen. De
vorige eigenaresse, Ida Molenaar geeft hem toestemming voor de verkoop.
De panden gaan voor de som van 8500 gulden over in handen van Cornelis
Dekker, kastelein in Wijdenes.
De inventaris van meubilair, servies, gereedschap etc. ziet u hieronder. De
precieze omschrijving geeft een goede indruk van wat er zoal tot de
inventaris behoorde.
Voorwaarden bij de verkoop, de hooiklamp op het erf mag tot 1 mei 1860
aanstaande blijven staan, mest is er niet onder begrepen.
Roerende goederen zal deze moeten overnemen voor f 1400,- verder moet
hij overnemen
1 ledige wijnflessen voor 7 cent p st.
ledige bierkruiken voor 5cent p st.
volle bierkruiken 15 cent st
volle rode wijnflessen 65 cent st
volle madeira flessen 75 cent st
fijne wijnen volgens rekening
flessen in het buffet 16 a 18 st voor 65 cent st
jenever, brandewijn, anijs enz mitsgaders de volle halve tonnen volgens
rekening, bierglazen en verder glaswerk tegen inkoopsprijs
inventaris Logement Welgelegen op 25 januari1860
11 grote herbergtafels, 21 banken, 1 grote tafel met 4 schragen, 1 speelkast
voor muzikant, 1 grote paal met toebehoren, ijzeren boog engeijen, 1
vlaggenstok en vlag, 1 grote lantaarn, 1 koperen gasbus, 1 grote ijzeren pot
en treeft, 2 kleine dito, 1 komfoor, 1 trap, 1 ladder,
f100,88 stoelen, 2 schuiftafels met ingelegen kleedjes, 5 gladhouten tafels, 2
ronde tafels met ingelegen kleedjes, 9 herbergtafeltjes, 1 grote herbergtafel,
2 schilderijen, 6 schermbladen, 3 koperen lampen, 3 blikken lampen met
koperen armen, 5 kleine dito, 1 kraamschut, 1 kachel met voetstuk, 1
kolenbak, f 200,-.
1 blauw servies met 6 kopen en bakken, 1 dito met 10 koppen en bakken, 1
dito met 10 koppen en bakken, 9 groene koppen en bakken, 1 groen servies
van 4 stuks, 1 dito van 4 stuks, 1 grote trekpot, 1 melkkan, 1 suikerpot, 8
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schenkbladen, 7 theestoven met komforen, 4 ketels, 1 gladde pijpenlade, 36
fijne wijnkelken, 1 bokaal, 17 engelse wijnkelken, 4 karaffen, 3
lampetkommen met kannen, 50 vlakke borden, 24 diepe borden, 2
visschalen met doorslagen, 3 ronde vleesschalen, 2 ovale vleesschalen, 6
glazen zoutvaatjes, 2 soepterrines met lepels, 4 aardappelschalen met
deksels, 4 soupterinnes met deksels, 12 grote schuine groene schalen, 12
dito kleinere, 6 vierkante dito schalen, 4 zuurschaaltjes, 2 vleesdessertjes, 2
fruitmandjes met schoteltjes, 2 witte zoutvaatjes, 2 dito mosterdpotjes, 1
witte peperbus, 2 botervlootjes, 2 roomschalen, 26 suikerkommetjes, 18
tafelmessen, 1 grote vork en mes, 1 grote koperen bierketel, 1
drankstelletje, 3 koperen kraantjes, 11 a 12 komforen, 4
zwavelstokkenbussen, 5 witte kwispedoren, 4 tinnen verlakte kandelaars
met bakjes en snuitjes, 1 koperen gasbus met kandelaar, 1 dito gasbus met
met koperen blaker, 1 lantaarn, 30 gordijnen met en zonder stokken, 2
vloerkleden en een karpet. f 165
1 biljard met toebehoren, als 18 keuen, 2 schopjes 1 lange keubok, 3
biljartballen, 1 mandje met 12 potballen, schijf met gladde rand, 1
keuenrak, reglement zonder lijst, 1 stofkleed, 29 stoelen, 8 herbergtafeltjes,,
1 grote dito, 1 gladde dito met ingelegen kleedje, 1 grote kachel met pijpen,
1 kolenbak, 1 schepper, 1 pook en tang, 1 grote groene zitbank, 20
Nederlandse tinnen bierkannen, 40 halve dito, 1 stel dito jenevermaten. 2
dito trechters, 1 koperen trechter, 1 spiegeltje, 16 stoven met testen, 2
ijzeren stoven, 16 voetbankjes, 1 grote koffiekan, 1 kleine dito, 5 grote en
kleine verlakte tinnen koffiekannen, 1 lepelkistje met lepeltjes, 28 grote
blauwen koppen en bakken, 6 dito met bloemen, 2 luiken voor het buffet, 1
speelklok, 4 grote en 2 kleine schilderijen, 3 blikken lampen met koperen
armen en schermbladen, 1 bedpeul, 2 kussens, 3 dekens, 10 hortjes voor de
glazen, 1 grote pijpenbak, 2 grote kurkentrekkers, 2 dito kleiner, 20
presenteerblaadjes, groot en klein, 3 suikertrommeltjes, 1 gladde
pijpenlade, 2 damborden met stukken, 1 schaakspel, 1 broodtrommel, 1
beschuittrommel, 1 koffiebonenbus, 1 ijzeren bus, 2 vlakke broodmandjes,
2 theestoofjes, 1 tabakskistje, 7 komforen, 5 zwavelstokkenbusjes, 2
gladhouten luciferspotjes, 1 suikerrasp, 4 suikerpotjes, 2 melkkannetjes, 1
gladhouten hoekbuffetje, 1 hout spoelbakje en 2 biljartschuiers, geschat op
f 735,1 zwart servies van 4 stuks, 12 witte koppen en bakken, 12 dito blauwe, 6
dito theebusjes, 1 nachtlampje, 1 ganglantaarn, 2 schilderijen, 1 spiegeltje,
1 grote koffiemolen, 1 bonentrommeltje, 1 grote blauwe tafel, 2 grote
ijzeren potten, 2 heugels, treeft, 1 grote waterketel, 1 tang, 1 ijzeren
blaaspijp, 1 koperen lamp met ijzer, 1 lange glazen wasser, 1 zetmes,
geschat op f 100,-
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5 stellingen, 1 blikken haalder, 2 ijzeren kurkenhaalders, 2 kurkenkloppers,
1 flessenblok, koperen kranen, 1 houten dito, 1 voogweger, 1 lamp, 1
schermblad, 5 graskrebben, 2 grote hangkrebben, 1 hanglantaarn met lamp,
2 handlantarentjes, 2 trapjes, 30 a 40 helsters, 8 a 9 halsbanden, 3
hangkrebben, 2 mestvorken, 3 grepen, 1 hijnhaak, 2 sijnen, 1 krooser, 1
modderbeugel, 1 gaeren schop, 1 grote ladder, 1 mestwagen, 1 hooigraaf, 2
pilaren voor de herberg met klossen en houten wiggen en een houten beun
geschat op f 100,totale waarde f 1400,-.
Op 18 maart 1897 gaat de herberg “Welgelegen” op een veiling van
kastelein Cornelis Dekker over in handen van Pieter Koster voor fl.5700
Twee stukken weiland en twee tuinen worden dan gekocht door Frans
Bakker, logementhouder in (nu hotel Avenhorn red.) Avenhorn en
afkomstig uit Hem voor in totaal 3400 gulden.
Ruim een maand later verkoopt Pieter Koster landeigenaar in Avenhorn de
herberg met vergunning plus stal, kapberg, wagenschuur, erf en
boomgaard, genoemd “Welgelegen” aan Pieter Jansz. Mantel landbouwer
in Bovenkarspel. Er hoort dan ook nog een boomgaard van 13 are en 70 ca.
bij in de polder Avenhorn.Ergens in voorgaande decennia moet de herberg
verplaatst zijn van de plaats aan de Beemsterringvaart naar de andere kant
van het Hoog, alhoewel we daar in de archieven niets over hebben
gevonden. Maar bestudering van kaarten en beschrijvingen doen dat
vermoeden.
Pieter Mantel, logementhouder getrouwd met Trijntje Bloemendaal sluit
voor de koop een hypotheek van 3000 gulden af bij de Nationale
Hypotheekbank in Amsterdam. Pieter en zijn vrouw gaan de herberg zelf
exploiteren maar dat duurt niet lang want ze verkopen al twee jaar later in
1899 alles aan Frans Bakker en zijn vrouw Antje Schuitemaker, die al
eerder het bezit aan weiland had gekocht.
Het laatste stuk geschiedenis
En dan zijn we aangekomen in de twintigste eeuw.
Het café “Welgelegen” gaat weer over in andere handen. Pieter Vet, uit
Heerhugowaard, koffiehuishouder in Avenhorn, getrouwd met Geertje Oud
koopt op 17-3-1904 huis, herberg, stalling erf enz.
Akte wordt opgemaakt door notaris Verhoef in Avenhorn die ook de beide
vorige overdrachten al had geregeld. Als in oktober 1916 alles weer in
andere handen overgaat, nl in die van Pieter Donker Abrahamsz. veehouder
uit de Beemster en Catharina de Vries, gaat daar weer een korte
inventarislijst bij.
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Herberg “Welgelegen “ ca 1920

(foto M. Weesie)

Voor het eerst is dan ook sprake van 3 rijtuigen.
Stalhouderij en koffiehuisinventaris bestaan uit:
1 landauer, 2 coupe’s, diverse tuigen, stalgereedschap, touwwerk, grimmen
kruiwagen, melkwagen, landbouwgereedschap, schuitje, diverse voorraden
op stalzolder hooi, een paard, diverse tafels, spiegels, stoelen, glas en
aardewerk, toneel, 2 piano’s, 2 biljarts met toebehoren, tuinbank,
tuinstoelen, rieten stoelen, en een kippenhok
Pieter Donker als veehouder verkoopt op 29-5-1920 aan Johannes Hendrik
Horeman kastelein in Avenhorn gehuwd met Maria Schenk koffiehuis
“Welgelegen”. Dit duurt tot 1-4-1925 dan wordt Daniël van Wijngaarden
eigenaar van café “Welgelegen”. Samen met zijn vrouw Neeltje Smit en 4
kinderen Hero, Afina, Gerda en Jacob bewoont hij het koffiehuis.
Er volgt een korte onderbreking van ongeveer een jaar n.l. van 2-1-1931 tot
7-9-1932 en dan wordt Cornelis Doodeman uit Enkhuizen genoemd als
nieuwe eigenaar van het café, daarna is Daniël van Wijngaarden weer
eigenaar. In de oorlogsjaren wordt door de Stichting NoordHolland in 1940
een oorlogsmolestcrediet toegekent welk in december 1941 is afgewikkeld.
Op 5-6-1943 stopt Daniël als caféhouder en wordt het bedrijf op dezelfde
voet voortgezet door Sjouke Kamp uit Amsterdam. Dit duurt niet lang
Jacob Duijnker uit Wieringen gaat in maart 1944 verder met het café. Hij
verkoopt in juni 1945 het bedrijf aan Johannes Jacobus Feld uit Obdam die
dit tot juni 1946 volhoudt. Het wordt voortgezet door de nieuwe eigenaar
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Cornelis Ooteman uit Grootebroek. Dan valt op 30-10-1948 het doek
definitief voor café “Welgelegen”; het wordt opgeheven en gesloten waarna
het binnen twee jaar wordt gesloopt.

Garage Gert Spaans ca 1960

(foto G.Spaans)

Het is jammer dat het statige gebouw met annex serre en
doorrijstal,boomgaard en erf, dat plaats moest maken voor een garage en de
toegangsweg naar de veiling niet zelf kon vertellen over alles wat daar in de
loop van een paar eeuwen is voorgevallen.Zoals ik hierboven al schreef is
het niet duidelijk wanneer de herberg “De Lastdrager” verdwenen is en
“Welgelegen”gebouwd is, maar dat is nu eenmaal zo. Wij moeten het doen
met wat in archieven terug te vinden is.
Archiefonderzoek Jan de Reus.
Tekst Greet Busman
Bronnen:
Mededelingenblad Zaanstreek Waterland 2003 nr 53
Westfries Archief invrn 10-A110- 53-A25 Avenhorn invnr 111-A110- 115-A32161- A246- 174-A 195- 126-A81
Oud notarieel archief 192, 2696, 2798
Oud recht archief 4551-4561-4562-4563
Noord-Hollands archief in Haarlem: Handelsregister Hoorn dos. 18066
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De middenstand in Grosthuizen en Scharwoude
Door: P.M. de Jong
Aanleiding
Greetje Busman heeft me gevraagd of ik iets over de middenstand van
Grosthuizen en Scharwoude wil vertellen.
Gery en ik zijn terug in de tijd gegaan en dat is heel lang want we schieten
al aardig op.

De winkelwagen voor ons huis

(foto fam. de Jong)

Mijn eerste ervaringen met de middenstand
Mijn eerste kennismaking met de middenstand was in de oorlog; ik moest
een brood halen bij de bakker en dat was bakker Dekker in Grosthuizen.
Zijn bakkerij was gevestigd waar voorheen Bouwman woonde. Het was in
een tijd van schaarste, maar bakker Dekker was toch zeker niet de enige
bakker in die tijd.
De eerste bakkers die ik me herinner waren Nauta in Scharwoude en in
Grosthuizen bakker Dekker. Vanuit Avenhorn kwamen daar later de
venters voor in de plaats, zoals de bakkers Pater, Groot, Mooi, de Haan. Er
heeft in de jaren ´50 een sanering plaatsgevonden, waarbij alle bakkers een
eigen wijk kregen. Bakker Braas kwam toen in Grosthuizen en
Scharwoude. De meeste bakkers betrokken hun brood bij bakkerij Pater die
een broodfabriek had.
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Bakker Koning, die later in het dorp kwam, bakte zelf zijn brood.
Er waren in die tijd verschillende groenteboeren in Grosthuizen en
Scharwoude: Jan Abbekerk waar nu Bert Bron woont, Wijb de Reus,
Wessel Beuving, Thoma, Rumphorst en Klerk in Scharwoude.
En nu nog steeds vent Wabe Visser in Scharwoude en Grosthuizen.
Er waren in die tijd verschillende middenstanders die zuivel verkochten.
Gerard Knijn ventte met boter en kaas. Hij was ´voor mijn tijd´ begonnen
met het verkopen van karnemelk die zijn baas opkocht bij boeren. Na hem
volgden de melkboeren Bolding uit Grosthuizen, Verblouw uit Oudendijk
en Karsten uit de Goorn. Zij kwamen met een driewielige wagen langs de
deuren. Joost Negenman uit De Goorn kwam toen al met een soort rijdende
winkel langs.
Armand Jonker, die in die tijd ook eigenaar was van café de Grost, kwam
langs met een bestelbus. Ikzelf ben na de tijd van Armand begonnen met
venten met een bestelbus, waar later nog een karretje achter kwam.
Slager Zuidland was de slager in het dorp maar kwam ook rondvragen en
bezorgen net als slager Hottentot uit Avenhorn.
Kruideniers waren; Bontje, Pater, Oudejans, Fa J. Braas die had ook een
winkel in Grosthuizen (voorheen café D.S. Koning), Janus de Jong waar nu
Ron Rinkel woont, Klaassen in Scharwoude, de Gruyter uit Hoorn, en als
laatste Dolfing uit Scharwoude
Naast de meer gebruikelijke levensmiddelenventers waren er in het dorp
ook een ijsventer, Cor de Boer, en een visboer, Kees Plat. Kees maakte de
vis schoon bij mijn schoonvader Jan Delemarre en ventte die later uit.
Non food
Klaas Groen (Pik) schoenmaker
Niek Oud vrachtman. Als je een kaart voor het raam zette kwam hij langs,
je vertelde dan wat je wilde hebben en hij bracht het uit Hoorn mee.
Rookwaren werden verkocht door; Pela en ook tijdschriften, Jan Freeze,
Hoogland, die zong bij je thuis als hij zin had een aria uit opera of operette.
Piet Loef brandstoffen, hij heette Piet Koning maar stond beter bekend
onder de naam Loef. Ellie Dekker werd bij de familie Dekker, waar Koning
thuis kwam, voorgesteld aan Piet Koning en sprak hem daarom ook aan als
meneer Loef..
Tuincentrum Kees en Marja in Scharwoude eerst de fam. Langenberg en
Beuling op de Kathoek.
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Manufacturen; Lelie verkocht manufacturen en oma Lelie had op de hoek
van Scharwoude een winkeltje waar ze een beperkt assortiment
levensmiddelen verkocht en voor de jeugd snoep
Büscher uit de Goorn kwam bij de mensen langs met manufacturen.
Kees de Jong verkocht brandstoffen en runde een garage en tankstation.
Pe de Jong rijdende winkel en dorpswinkel
Café de Grost,
Slagerij Zuidland,
P. Dekker aannemer,
G. van de Wel autospuiterij,
Joop Leeuw elektrische apparatuur.

Met zoon Peter in de winkelwagen

( foto fam de Jong)

Persoonlijke ervaringen
Het leven van de middenstander was vooral dienstbaar zijn, klaar staan
voor je klanten ook als je, of de klant geen goed humeur had, wel
vriendelijk blijven.
Daarom zijn er verschillende middenstanders bij het toneel terecht
gekomen.
Het had vele mooie kanten je was echt bij het dorpsgebeuren betrokken. Zo
herinner ik mij van Piet de Hart dat hij op sterven lag en dat ik door Agie
Kuiper bij Piet geroepen werd en Piet afscheid wilde nemen en bedankte
voor de jarenlange prettige relatie.
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Een andere klant in de Zesstedenweg kwam de rijdende winkel in en riep:
Pé ik ben in verwachting, ik weet het net en kan het tegen niemand
vertellen.
Een moeder vroeg voor haar zoon, die op dansles ging, een spuitbus tegen
het transpireren.
Ik zei: ” Ik zal een klein busje voor hem meenemen”. Anderdaags riep ze;
de wagen was vol met klanten: ”Goed aan gedacht Pe, ik heb hem al
gevonden”. Ik durfde niet te zeggen dat het intiemspray was.
Een klant kwam met een klacht: ” Ik moest gisteravond naar een bruiloft en
spuit mijn haarlak op die bij jou had gekocht en het droop van mijn kop af”.
Ik zei: ” Haal hem op, dan geef ik hem aan de leverancier terug”.
Ze kwam terug met een bus Pledge meubelspray, die bus had dezelfde kleur
als de bus haarlak.
Er was ook strijd om de klant, men deed ook zijn best om klanten van
collega’s over te nemen.
Mijn vrouw Gery en ik
bestellingen klaarmaken en de
wagen vullen.
foto (fam. de Jong)

De middenstand was verenigd in een middenstandvereniging die nog
bestaat . In januari kregen de inwoners van Koggenland zo heten we
tegenwoordig een nieuw magazine: Gezicht van de zaak.
Hierin lezen we de doelstellingen van de ondernemersvereniging A.G.O.
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Deze vereniging stelt zich ten doel de onderlinge verstandhouding tussen
de aangesloten leden en de inwoners van Koggenland te bevorderen. Zij
proberen dit o.a. te bereiken door het stimuleren van acties, die de
plaatselijke verkoop en het welzijn van de leden te bevorderen.
Ook trachten zij samen te werken met plaatselijke verenigingen op sociaal,
economisch, recreatief en cultureel gebied. Lidmaatschap staat voor iedere
ondernemer in Koggenland open.
Men organiseert met Sint en Kerst een actie waarin je met een loterij
prijzen kunt winnen. Samen sta je ook sterker om zoals in het verleden is
gebeurd een winkelcentrum te bouwen en nu weer uit te breiden.
Wat bezielt de mens om middenstander te worden?
Er zijn er die een zaak van vader op zoon overnemen.
Bij sommige trekt het avontuur. Beginnen zoals dat vroeger nog kon,
zonder geld, geen papieren, geen rijbewijs.
Wij zijn ook begonnen zonder diploma’s daar kon je ontheffing voor
aanvragen geen rijbewijs, dat risico namen we. We hebben het wel tegen
politie Westerveld gezegd en die zou de andere kant op kijken als hij me in
het bestelbusje zag rijden. En geen financiën maar met twee borgen lukte
dat.
Het verdwijnen van de middenstand uit de dorpen
Steeds meer middenstanders stopten met hun nering. Deels door een andere
levenswijze van de mensen. Steeds meer vrouwen werkten en waren dus
overdag niet meer thuis. Deels door de felle concurrentie van het
grootwinkel bedrijf.
Mensen gaan nu soms eens per week boodschappen doen.Vroeger was het
ook een kwestie van gunnen. Je kreeg een bepaalde vertrouwensband met
de mensen van het dorp en men kocht dan ook bij de plaatselijke
middenstand
Aan een kant is het voor de leefbaarheid van een dorp jammer dat de
middenstand verdwenen is, het bracht reuring langs de weg, het praatje aan
de deur of in de winkelwagen.En de oudere mensen waren minder
afhankelijk om hun boodschappen in huis te krijgen
Tegenwoordig hebben we hier in Avenhorn een winkelcentrum met de
meest noodzakelijke winkels bij elkaar.
Nu worden op sommige dorpen weer kleine winkeltjes geopend om de
meest noodzakelijke levensmiddelen weer dicht bij de mensen te brengen.
Deze winkeltjes worden gesubsidieerd door het rijk. En zo is de cirkel weer
rond en komen er toch weer enkele kleine winkels terug.
Grosthuizen 2007
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Geertje Schuijtemaker 1/9 1870 – 8/10 1956
“Zomaar een meissie uit Grosthuizen”
Een in een antiquariaat snuffelende Haagse heer vond in juli een zeer goed
uitziend boekje waarnaar hij niet op zoek was. Voorin zag hij een met de
hand geschreven tekst die hem wel nieuwsgierig maakte.

Tekst uit het boekje Koning en Stadhouder
Nadat deze heer onze historische vereniging op de website vond stuurde hij
het ons. We zijn hem daar heel erkentelijk voor.
Het boekje, Koning en Stadhouder van P.J. Andriessen, kreeg een plaatsje
in onze bescheiden bibliotheek en ik ben op zoek gegaan naar Geertje.
Er is veel over Geertje bekend. Haar vader Klaas was één van de negen
kinderen van Dirk Kz Schuijtemaker en Elisabeth Appel. Zij boerden op
“Mijn Genoegen” te Grosthuizen. De boerderij wordt nog steeds beboerd,
nu door onze zoon met zijn gezin. Klaas Dirk Kz trouwde met Maartje
Kamp 10-4-1862 en vestigde zich op een boerderij van Klaas’ vader, naast
de kerk in Grosthuizen (verbrand in 1992). Klaas en Maartje kregen zes
kinderen. Geertje was de vijfde. Klaas stierf al in 1877, 35 jaar oud.
Maartje boerde als weduwe, geholpen door op het dorp wonende broers en
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zwagers. Zij wist haar kinderen goede opleidingen te geven op middelbare
scholen in Hoorn en Alkmaar.
Geertje trouwde 17-4-1891 met Cornelis Edel Kz. Zij vestigden zich als
boer in de Beemster aan de Zuiderweg. Cornelis werd na zijn vader
bestuurder van de kaasfabriek “De Hoop” (naast zijn boerderij) en werd de
verkoper van de daar gemaakte kaas. Hun twee zoons Cornelis Nicolaas en
Marinus Dirk Pieter werden geen boer en Cornelis en Geertje vestigden
zich (hij werd kaashandelaar) aan de Kennemerstraatweg te Alkmaar. Ik
ben als leerling van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Alkmaar (ik
was toen 19-20 jaar) in het kader van mijn genealogisch onderzoek wel bij
hen geweest. Ik vond het daar “hartstikke deftig”. Het prachtige huis was
barstens vol antiek, doch het was er altijd wat koud, de thee was heel slap
en het chocolaatje o zo dun. Ik had de indruk dat ze het financieel niet zo
breed hadden als het uiterlijk deed vermoeden.
Wij waren twee jaar getrouwd in 1955 en boerden op “Mijn Genoegen” en
hadden onze eerste dochter Anna Marie in de box staan. We nodigden
Geertje en Cornelis Edel uit een dag bij ons te gast te komen. Ik haalde hen
van de bushalte in Avenhorn. Geertje had een goudbrokaten japon aan met
daarop een heel forse diamanten broche. We hadden een heel gezellige dag
met veel historiepraat uit Grosthuizen en Beemster (mijn vrouw Tine Zijp
is een Beemsterlinge). Geertje bracht voor onze kleine Anna Marie een
lappen popje mee, dat ten slotte vuil en wat vies ruikend een heel lang
leven heeft gehad. Het popje noemden we natuurlijk Geertje.
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Geertjes geboortehuis in Grosthuizen naast de kerk (foto D. Schuijtemaker)
Geertje liep de lering (aannemelingencatechisatie) toen ze 14-15 jaar was
bij haar overbuurman dominee J.A. van Ketel.Johannes Andreas van Ketel
was van 1863 tot 1889 predikant van de twee kleine gemeenten Avenhorn
en Grosthuizen. Hij kreeg een groot gezin (negen kinderen) en voor hem is
in 1871 een grote nieuwe pastorie gebouwd; die bestaat nog steeds. Onze
hervormde gemeente is heringedeeld en nog eens heringedeeld en heet nu
Hervormde Gemeente Wester-Koggenland en bevat de voormalige
gemeenten Scharwoude, Grosthuizen, Avenhorn, Ursem en Berkhout. We
zijn nu een 50% predikantsplaats en de dominee woont in Zwaag.
Laura, één van de dochters van dominee Van Ketel, was een goede vriendin
van mijn grootmoeder Antje Schuijtemaker-Kok. Zij was graag op de
pastorie, het was er gezellig. Een foto van Laura zit nog steeds in haar
fotoalbum. Een achterkleindochter van ds Van Ketel, Lidia van Ketel, is
(vrijzinnig) Hervormd predikant te Epe.
Veel later, het was 1995 kwam ik Geertje weer tegen. Ze speelde toen een
heel belangrijke rol bij mijn zoektocht naar familiegeschiedenis in het
Streekarchief der Westfriese Gemeenten te Hoorn. Ik stuitte op de heel
omvangrijke boedelbeschrijving, gemaakt na het overlijden van mijn
betovergrootmoeder (Geertjes grootmoeder) Elisabeth Appel, sinds 1883
weduwe van Dirk Kz Schuijtemaker.
Van hun negen kinderen waren er nog drie in leven. Van de andere zes
werden twintig kleinkinderen haar erfgenamen, waaronder Geertje die dan
19 jaar is. Van Elisabeths 59 kleinkinderen waren er in 1890 ook al twee
overleden, zodat ook nog hun tien kinderen als achterkleinkinderen van hun
overgrootmoeder hun erfdeel kregen.
“Onze Geertje” wordt in de boedelbeschrijving als enige genoemd die
buiten haar normaal erfdeel nog een vordering op haar grootmoeder heeft,
groot 11.000 gulden. Hoe dit is ontstaan blijft een raadsel.
Ik had het haar in 1955 kunnen vragen, als ik toen had geweten wat ik nu
weet.
D. Schuijtemaker.
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100 jaar Gymnastiekvereniging “Voorwaarts”
De vereniging werd opgericht op 6 februari 1906. Van de eerste jaren zijn
geen notulen meer. Wel is bekend dat “Voorwaarts”is voortgekomen uit
gym. ver. “Brinio”waarvan op 30 april 1893 een uitvoering is gegeven in
het lokaal van Frans Bakker in Avenhorn. De eerste voorzitter van
“Voorwaarts”was Jan Smit, hij was smid van beroep.
De eerste leider was dhr. Ploeger uit de Rijp.

1907 Voorwaarts Avenhorn en Hercules uit de Beemster
v.l.n.r.Jan Smit, Henk van Hoorn, Teun Muntjewerff, Jacob Schuijtemaker,
Frank Hellingman, Daav Muntjewerf, ? Otjes, Rein Kwadijk, Hero van
Wijngaarden, Jaap mars (voorwerker), zittend: ?, voor: Arend Veen,
Daan van Wijngaarden, Aris Rol, ?, ?, ?.
(Foto M. Weesie)
In 1926 is de contributie 15 cent per week en het salaris was toen f 7,50 per
week. Daan van Wijngaarden was lange tijd oefenmeester. In 1943 telde de
vereniging 93 leden en was de contibutie f 7,80 per jaar. In dat jaar waren
de inkomsten f 667,51 en werd er f 705,93 uitgegeven. Uitvoeringen
werden regelmatig gegeven, zo ook op zondag 19 januari 1947 in de zaal
van Cor Kwadijk in Avenhorn. Dirk Oly was in 1927 aangesteld als leider
van de gym en na 25 jaar dit gedaan te hebben vertrok hij in 1952. Hij werd
opgevolgd door J. van der Jagt uit Hoorn en onder zijn leiding werd in
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1954 en 1955 deelgenomen door een damesgroep aan de Olympische dag
in Amsterdam. Dit was toen een unieke gebeurtenis, omdat het de enige
vereniging was uit West-Friesland.
Eind jaren ’50 traden tijdens een uitvoering tussen de nummers en in de
pauze Dolf en André van Loon op met zang en gitaar.
Tijdens de uitvoering van 2 februari 1959 ontving leider van der Jagt een
kistje sigaren, hij schonk de vereniging een nieuwe rekstok.
Om de kas financieel sterker te maken, werden diverse acties gehouden
zoals: persilemmertjes sparen, en de verkoop van asbakken, lepeltjes,
pennen en speculaaspoppen.
In 1960 vertrok D.S. Koning uit het café in Grosthuizen naar Hoorn en
Armand en Geer Jonker zijn de opvolgers.
Na elf jaar vertrekt J. van der Jagt wegens een verhuizing in 1964 naar
Apeldoorn. In februari 1966: wordt het 60-jarig bestaan van de
gymnastiekvereniging gevierd. De avond begint met een receptie , waar
erelid Jo Spaans namens oudleden een enveloppe met inhoud overhandigd,
daarna begint de uitvoering. Het was die dag zeer slecht weer en leider Jan
Tol kon door de hevige sneeuwstorm niet uit Volendam komen. Vok Visser
heeft hem alsnog uit Volendam opgehaald.
1967: Piet Smit wordt benoemd tot erelid na 23 jaar een bestuursfunctie te
hebben vervuld. Hij was bekend om zijn handstand op de hoge brug. In de
neerzethal van de Groenteveiling wordt de aspirantendag van Turnkring
West-Friesland gehouden, 500 kinderen doen eraan mee.
1968: Marie Mooyer treedt in dienst en komt elke keer met de bus uit
Volendam, dan vanaf Scharwoude op de fiets naar de gymzaal in het café
in Grosthuizen.
Zomer 1970 We verhuizen van Café Jonker naar het nieuwe dorpshuis “De
Kogge”
1972: Er was geopperd om een rommelmarkt te houden, dit bleek een
succes te zijn zodat daarna elk jaar deze markt werd gehouden. De eerste
rommelmark op 7 oktober 1972 werd gehouden bij de voormalige
Grasdrogerij in Grosthuizen. Van tevoren gingen veertien personen de
dorpen door om te vragen of men iets heeft voor de rommelmarkt. Cor
Leek van de Kathoek heeft niets, maar geeft f 5,-, “dan hebben jullie iets”.
Opbrengst bijna f 1900,- dit was boven verwachting. Wat overbleef na de
veiling en brandbaar was ging op de brandstapel, onder toezicht van de
brandweer ging de fik erin. Na een paar jaar op het plein van de
Grasdrogerij mochten we bij de fam Pronk-Belkom de rommelmarkt
houden. De laatste jaren mogen we de schuur van de firma P. Ruiter en zn
in Grosthuizen gebruiken.
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1931 Gymnastiekvereniging Voorwaarts opzij van toneelzaal van café
Welgelegen
(foto Hist. Ver. Hemony)
1. Klaas Wals, 2. Nic Kramer, 3. Jan Vink, 4. Jaap Vriend, 5. Frans
Vriend, 6. Cor Vriend,7. Klaas Leegwater, 8. ? Vriend, 9. Evert Rus, 10.
? Leegwater, 11. Klaas Dikstaal, 12. Dirk Visser, 13. Heert Vos ?, 14. Niek
Muntjewerff, 15. Jan Plasmeijer (Vaandel),
Jongens, 16. Vok
Visser, 17. Herman Kolkman, 18. ?, 19. ?, 20. Wim Bakker, 21. Klaas
Bakker, 22. ?, 23. Louw Dikstaal, 24. Dik Zuidland, 25. Henk Ooms, 26.
Heert Vorst, 27. Jopie Spruit, 28. ?, 29. ?, 30. Ger van Wijngaarden, 31.
Annie Kok, 32. Tine Hoek, 33. ?, 34. ?, 35. Annie Spruit, 36. ?, 37. ?, 38.
?,39. ?, 40. Rie Bakker, 41. Nelie Willig, 42. Nel Salm, 43. Daan van
Wijngaarden, 44. ?, 45. Meinie Schoenmaker, 46. Klaas Vink, 47. Sjaan
Kolkman ?, 48. Dirk Olie (leider), 49. Alie Zeekant (zijn vrouw), 50. Fien
van Wijngaarden, 51. Annie Vriend, 52. Tine Reijnders, 53. ?, 54. Truus
Hoek, 55. Wim Oudt, 56. ?, 57. Nel Aaij, 58. Klaas Hoekstra, 59. Trien
Metselaar, 60. Jan Willig, 61. Koos van Wijngaarden, 62. ?,63. Aaf
Beemster, 64. Jan Kramer, 65. ?, 66. Klaas Muntjewerff, 67. ?, 68. ?, 69.
Gerrit Salm, 70. Aagje Willig
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1976: Geer Jonker-Korver is 40 jaar lid en heeft 25x de
vaardigheidsproeven met succes afgelegd.
1980: De vereniging telt nu 220 leden door veel kleuters en grote jazz
groepen. In de kerstvacantie organiseren we een grote sportinstuif met een
luchtkussen onder leiding van Hans- en Ellie van der Velde.
1981: Dit jaar vieren we het 75-jarig bestaan met op 6 februari een receptie
en voor de jeugd ballon oplaten en een poppenspel. Op 14 maart een
jubileum uitvoering in zaal Blokdijk te Avenhorn met als motto van 1906
tot nu. Turnkring West-Friesland houdt op 14 juni jeugddag met
jeugdproeven en een wandeltocht. Hier deden 1000 kinderen aan mee en
we waren te gast op de velden van Kwiek 78. Hier was ook een groot
luchtkussen en er kon worden meegedaan aan jazz dans. K. Olij is 25 jaar
correspondent van het Dagblad voor West-Friesland, als cadeau kreeg hij
van de vereniging een foto waar hij zelf op stond.

1980 uitvoering jeugdleden v.l.n.r. Pascal Colthof, ?, ?, ?, Jolanda
Dikstaal
(foto P. Dikstaal)
1984: 10 maart uitvoering met springgroep Opmeer onder leiding van Sjaak
Kalverboer, dit was en spectaculair evenement.
1985: een strandwandeling met 50 deelnemers. Afscheid van Ankie Kooy
in de Springkuil in Hoorn.
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1987: In de Parkschouwburg in Hoorn wordt op 18 november een Rabo
quiz gehouden onder leiding van Dick Paschier en Judith Bos.
1989: Op 21 mei een toernooi voor alle gym verenigingen in
Westerkoggenland. Gemeente subsideerd de sporthal en de Rabobank geeft
f 1,- per deelnemer. Van Bakkerij Pater krijgen we broodjes.
1993: 6 november. In dorpshuis “De Kogge”wordt kleuterdag gehouden
met als thema “Beestenboel” ongeveer 100 kleuters doen mee.
1995: Piet Dikstaal gaat na 28 jaar uit het bestuur en wordt benoemd tot
erelid.
1996: 21 juni sponsorgym. Leden van de keurploeg doen een circuit voor
nieuwe trainingspakken. Opbrengst f 1707,1999: Jannie Ton gaat na 30 jaar uit het bestuur en wordt benoemd tot
erelid.

14 maart 1981 jubileumuitvoering in zaal Blokdijk.
v.l.n.r. Jan van Stralen, Joop Dikstaal, Ger Dikstaal, ?, Hans Schippers en
Piet Dikstaal.
(Foto P. Dikstaal)
2000: Meisjes senioren worden eerst in de competitie Regionale
Wedstrijdsport, de ploeg bestaat uit Elize Oor, Petra Koenders, Ciska Smal
en Wendy Conijn, trainster van de groep is Petra Besseling.
2002: Voorwaarts doet mee aan Deen Sponsoraktie en het levert € 1067 op.
2006: 6 februari 100 jaar jubileum een mijlpaal. Zaterdag 4 februari is er
voor de kleuters poppenkast en voor de jeugdleden circus, met daarna disco
en na afloop slapen in de gymzaal. Van slapen komt niet veel terecht, er
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wordt ‘s morgens gestart met ontbijt en spelletjes. 11 Februari receptie in
“de Grost” waar veel oud leiders en oud leden aanwezig zijn.
Gre van Dok kreeg de gouden speld opgespeld voor haar jarenlange inzet
voor de vereniging en het rayon. Giften van de Zeevaarderskas, gemeente
en anderen versterken de kas. ’s Avonds was er een feestavond voor de
leden en hun partners waar Oud Hollandse spelletjes werden gespeeld. In
de pauze werden er speldjes uitgereikt aan Piet Dikstaal voor 60 jaar lid,
Tiny Schuijtemaker 50 jaar lid, Jannie Ton 40 jaar lid, Gre van Dok,
Marian Vader, Teuni Korver en Margreet Damen voor hun 25 jarig
lidmaatschap. In juni 2006 wordt Els van der Hulst tijdens een uitvoering
benoemd tot erelid.
Gymnastiek blijft een inspannende ontspanning in ons huidige technisch
tijdperk waarin bewegen belangrijk is.
Avenhorn, Piet Dikstaal
bron: Westfries Archief notulen Gym. Ver. Voorwaarts

De Goorn, winkel van Jan Pater verbrand in 1964, nu meubelzaak
Mondiaal wonen voorheen Borst.
(foto K. Pater)
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Over de kleine middenstand in onze dorpen.
Een gesprek met Mw. A.Schouten-Pater en haar man dhr. W.Schouten over
haar herinneringen aan de winkel van haar ouders.
Op de plek waar nu de meubelzaak Mondiaal wonen, voorheen Borst is,
stond vroeger de boerderij van de fam. Pater.
De vader van mevrouw Schouten-Pater kreeg iets aan zijn knie zodat hij
zijn boerenbedrijf niet meer kon uitoefenen.
Maar inkomen moest er natuurlijk zijn voor het grote gezin, 10 kinderen, en
zo werd omstreeks 1917 begonnen met een winkel in de boerderij.
Waarschijnlijk is het voorhuis verbouwd tot winkel. In het midden was de
deur en als je binnenkwam was er aan weerszijden een toonbank. Aan de
ene kant was de toonbank met weegschaal en de kassa met aan de
achterkant allemaal laden. Daar werden de gewone dagelijkse dingen
verkocht, alle kruidenierswaren, maar ook klompen, klompsokken, bezems,
vegers, borstels enz. serviesgoed voor dagelijks gebruik Ook werden er
drogisterijartikelen verkocht hetgeen ook toen al een goede “Business”
was.
Aan de andere kant was een toonbank waar twee houten uitstalkasten met
een glazen deksel stonden met daarin snuisterijen, mooie dure dingen, wat
sieraden.Verder mooie vaasjes, bonbonschaaltjes, deftig serviesgoed en
bestek.
Op de koegang was plaats voor de voorraden. Op het eerste staltje stonden
bijvoorbeeld de daagse klompen, op het tweede de zondagse, gele klompen.
Verder zakken rijst, drie soorten, zakken meel, suiker, bonen, erwten ,
kortom, alles wat mensen voor het dagelijks bestaan nodig hadden.
Boven de groep stond het grote petroleumvat met een kraantje om uit te
tappen.
Wat zal het apart geroken hebben in zo'n winkel. Houtgeuren, petrolie,
bezems en ook misschien de geur van kruiderijen. Je krijgt zin om er
binnen te stappen. Kon dat nog maar eens een keertje.
Hoe werd de winkel bevoorraad? Gewoon, er kwamen vertegenwoordigers
langs om de bestellingen op te nemen die dan later bezorgd werden. Zo
kwam Van Wijk van de bekende, helaas nu verdwenen winkel op het Grote
Noord in Hoorn vragen wat er aan borstelwerk nodig was. Klaver uit
Opmeer zorgde voor de kruidenierswaren.Hij kwam lopend uit Opmeer,
maar behalve de fam. Pater had hij misschien wel meer klanten in De
Goorn want vlakbij waren al twee anderen die ook kruidenierswaren
verkochten.
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De vader van mw. Schouten bracht Klaver dan wel eens met paard en
wagen een eind de Spierdijkerweg weg op als hij weer terug naar huis ging.
Of Klaver zelf in die tijd al een wagen of vrachtwagen had om de bestelde
waar later te brengen lijkt niet waarschijnlijk aangezien hij voor de
bestelling lopend aan kwam. Hoe alles afgeleverd werd is dus niet
duidelijk. In ieder geval niet met de bodedienst van Jan Oud want die
bracht alleen de spullen die je hem bijvoorbeeld in Hoorn liet halen.
Ik zei al, er waren meer kruideniers in de buurt bijvoorbeeld Meindert Dol
en Joris Langendijk maar voor hen waren het neveninkomsten. Langendijk
ging bijvoorbeeld met een snoepkraam de kermissen af. En naast de winkel
van Pater had buurman Bontje in zijn café ook een kruidenierszaakje.
In 1964 brandde de boerderij af en op die plaats bouwde Borst een nieuwe
zaak voor meubels vloerbedekking enz.
De zaak van de fam. Pater werd voortgezet in een nieuwgebouwd pand
naast de meubelwinkel maar nu met alleen kruidenierswaren. Een
ongetrouwde broer en zus van mw.Schouten hebben de zaak nog tot 1979
voortgezet met in het begin nog de hulp van een winkelmeisje. Ook
sprongen de andere zussen die in de buurt woonden nog wel eens in.In de
zeventiger jaren begonnen de mensen steeds vaker de stad op te zoeken
voor hun boodschappen zoals dat overal het geval was en uiteindelijk is de
zaak dus in 1979 gestopt.
Tussen de vele winkeltjes in het dorp was wel de nodige concurrentie. De
ene week was de klandizie voor jou en de volgende week voor een andere
kruidenier maar men schoot nog wel eens onder elkaars duiven.Toch was
de onderlinge verstandhouding meestal goed, met buurman Bontje ging de
vader van mw. Schouten bv. vriendschappelijk om.
In de dorpsstraat vanaf de Spierdijkerweg waren zoals ik al schreef vier
kruideniers, een melkboer, vier bakkers, twee slagers en dan nog een aantal
bedrijven als schoenmaker, fietsenmaker schilder, manufacturier loodgieter
en timmerman. Een deel van die winkels is er ook nog steeds.
Een winkeliersvereniging was er nog niet. Die is van later datum.
Toch zag het straatbeeld er wel heel anders uit dan nu zoal je op de oude
dorpsfilms ook goed kunt zien. Weinig tot geen auto's, meer voetgangers en
paard en wagens.Haast niet meer voor te stellen als je nu het drukke
verkeer ziet waar je als fietser of automobilist aan deelneemt.
We zijn de fam. Schouten dankbaar voor de herinneringen die ze met ons
wilden delen, zodat we U als lezer een beeld kunnen geven van een van de
middenstanders in De Goorn.
Greet Busman.
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