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Nieuwbouw Melkfabriek Concordia Oudendijk 

 

Tekst overgenomen uit Heerenveense Courier.   

 

HEERENVEEN - De huisjes die op een wijk in Hoornsterzwaag 

worden gebouwd, zijn bijna klaar. De mensen die hieraan werken, 

zullen dat wel als vervelend ervaren. Immers, wanneer hen zaterdags 

het weekloon wordt uitbetaald en de patroon heeft geen werk voor 

hen, zal de werkloosheid bezit van hen nemen. En ondanks dat het 

stuk voor stuk vaklui zijn, zullen ze het dan moeten doen met een 

paar gulden steun of hun rug moeten krommen in de 

werkverschaffing. Het is bepaald dit minder rooskleurige 

vooruitzicht, dat hen minder vrolijk doet zijn dan anders het geval is. 

Een paar weken geleden kon je hen nog horen zingen of fluiten. 

Of er voor die vrolijkheid toen reden bestond is nog wel de vraag. 

Want het zal voor velen van hen geen pretje zijn, om wanneer de 

dagtaak is volbracht, nog ettelijke kilometers te moeten fietsen om 

thuis te komen. Vooral Hendrik de Jong en Berend Bakker hebben 

dan nog een flinke rit voor de boeg. De één woont in Delfstrahuizen 

en de ander in Echten. Vaak treffen ze een straffe. tegenwind en dan 

zijn ze minstens drie kwartier later thuis.' 

 

De knapen die.in Hoornsterzwaag werken treffen het wel dat ze een 

royale baas hebben. De timmerman-aannemer uit Heerenveen weet 

een goed vakman wel te waarderen. En is best bereid daarvoor een 

goed uurloon te betalen. Misschien is hiermee dan achterhaald, 

waarom de mannen meestal vrolijk van aard zijn. Dat zal zeker 

komen vanwege het beste loon, dat ze verdienen. . .  Ja, het werk 

daar in Hoornsterzwaag loopt op het eind. Net zo als alles in deze 

wereld op zijn eind loopt. Elke werkman zal nog wel een stille hoop 

hebben, dat wanneer de patroon zaterdag met de loonzakjes komt, hij 
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nog weer werk heeft aangenomen. Waar zij ook bij nodig zijn. Maar 

dat blijkt toch een ijdele hoop te zijn. Want als de patroon die 

zaterdagmorgen verschijnt, blijkt dat hij hen allen vooreerst "dag met 

het handje" moet zeggen. Hij vertelt hen wel, dat er nog werk 

voorhanden is in Oudendijk. Een plaatsje bij Hoorn, waar een 

zuivelfabriek moet worden verbouwd. Maar daar wil hij hen 

uiteraard niet helemaal naar toe zenden. Nee, voor dat werk moet hij 

maar werkkrachten zien te vinden, daar uit de buurt. Hij heeft alwel  

vernomen, dat in Enkhuizen verscheidene mensen werkloos zijn. De 

knapen  daar in Hoornsterzwaag zijn eerst beteuterd door deze 

mededeling. Maar a1s één van hen zegt, dat hij best naar Oudendijk 

wil, vallen alle anderen hem bij. Waarom zouden ze er tegenop zien 

van huis te zijn? Het is toch in elk geval veel beter dan met 

een paar gulden steun op een houtje te moeten bijten. Of in het 

andere geval, hun rug in de werkverschaffing te moeten krommen. 

De patroon lijkt opgelucht door hun aanbod. Logisch, omdat hij weet 

welk vlees hij in de kuip heeft. In minder dan vijf minuten is alles 

geregeld. De knapen gaan volgende week naar Oudendijk. Omdat zij 

van huis moeten zijn, krijgen ze een hoger uurloon. Met die 45 cent 

per uur zullen ze zeker een weekloon van f 22,50 kunnen pakken. 

Dat is dan het dubbele van wat ze in het ergste geval in de werkver-

schaffing zouden kunnen verdienen, om van de steun maar niet eens 

te praten... . 

 

 De week daarop fietst een groep mannen richting Stavoren. Het zijn 

dezelfde kerels die verleden week nog op een wijk in 

Hoornsterzwaag werkten. In Stavoren zullen ze de boot naar 

Enkhuizen nemen, om vandaar, weer naar Oudendijk te fietsen. 

Wanneer ze in die plaats aankomen, blijkt alles mooi geregeld te zijn. 

In de onmiddellijke nabijheid van de zuivelfabriek staat een ruime 

keet. Daarin zijn alle voorzieningen aangebracht. Ze kunnen er koken 

en slapen. Snel hebben ze onderling de taken verdeelt. Pieter de Wit 

wordt als kok aangesteld. Omdat de reis met de boot niet goedkoop 

is, zullen ze om de zes weken een weekend naar huis gaan. Tussen-

tijds kunnen ze wel geld oversturen naar moeder de vrouw. Na een 

paar weken zijn ze gewend aan hun nieuwe omgeving. En ze vinden 

de mensen in Oudendijk goede en aardige mensen. Uiteraard zullen 

er onder hen zijn, die zes weken van huis maar een lange rek vinden. 
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Maar geld verzoent veel. Hendrik de Jong zal waarschijnlijk minder 

last hebben van verlangst naar huis, omdat deze z'n twee zoons Klaas 

en Willem heeft meegenomen. 

 

Altijd maar werken en de vrije tijd in een keet door te brengen 

zonder ooit een verzetje te hebben valt niet mee. Dat merken deze 

knapen ook. Daarom besluiten ze op een zaterdag maar eens een 

bezoek aan Amsterdam te gaan brengen. Het vervoer vindt plaats op 

een oude vrachtwagen. In de hoofdstad spreken ze af om acht uur 

weer bijeen te komen. Maar, omdat gezelligheid geen tijd kent en ze 

kennelijk het spreekwoord "Samen uit-samen thuis", zijn vergeten, is 

er om acht uur geen van hen aanwezig. Bij groepjes komen ze in 

Oudendijk terug. De laatsten zelfs op zondagmiddag... Een paar 

knapen hebben hun ogen daar in de fabriek goed de kost gegeven. 

Schier elke avond gaan ze de fabriek binnen met een knots van een 

emmer. Wanneer ze in de keet terug komen, hebben ze die emmer tot 

de rand vol met melk. Op de klompkachel wordt dat spul warm 

gemaakt. En dan drinken ze ervan, onder luid gezang. De tekst van 

het lied hebben ze zelf gemaakt. En met overgave zingen ze dat melk 

zo goed is voor elk.  

Uiteraard staan in de fabriek ook mooie ronde kazen opgeslagen. Een 

paar knapen afkomstig uit Nieuwebrug zouden het wel mooi vinden, 

om wanneer ze naar huis gaan, een kaas mee te nemen. Het is op een 

donkere avond als zij de fabriek binnen sluipen en er weer uit komen 

met elk een kaas onder de arm. Van tevoren hadden ze onder hun 

slaapkrib al een gat gemaakt en daar leggen ze de kaas in. Het blijft 

niet onopgemerkt dat er kazen missen. Op zeker dag komt de politie 

de keet doorzoeken. Die zijn echter niet zo slim de gaten onder de 

slaapkribben te ontdekken, die trouwens al onopvallend gedicht wa-

ren. 

 

Van de uitvoerder krijgen de metselaars op een morgen opdracht een 

muur te bouwen. Wanneer ze daar mee aan het werk zijn, komt een 

man die in de nabijheid van de fabriek een boerderij heeft, opdraven. 

En deze gelast de metselaars meteen hun werk te staken, omdat de 

grond waarop de muur zal verrijzen, zijn grond is. Wanneer de 

werklui dat weigeren, komt het tot hoge woorden. Eindelijk druipt 

dan de boer af. Echter niet voor lang want middags is hij al terug in 
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gezelschap van zijn zoon. Die zoon vraagt de metselaars niet met hun 

werk op te houden. Nee, die slaat met een zware hamer de muur in 

een paar klappen omver. Dan volgt een scheldpartij, die in de verre 

omgeving te horen is. De ruzie loopt zo hoog op, dat Willem de Jong 

op de boerenzoon toeloopt, met de bedoeling die maar eens een 

kopje kleiner te maken. Maar de boerenzoon die nog steeds de zware 

hamer in zijn hand heeft, haalt daarmee uit naar Willem. Deze wordt 

boven op zijn hoofd geraakt en stort ter aarde. Een ijlings 

gewaarschuwde dokter constateert een zware hersenschudding. De 

ongelukkige wordt naar een ziekenhuis vervoerd en krijgt daar te 

horen, dat hij daar wel zes weken moet blijven. Daar op het 

ziekenhuisbed tussen de witte lakens, zal Willem de Jong wel op zijn 

aanvankelijke mening, dat in Oudendijk allemaal goede en aardige 

mensen wonen, terug komen. 

 

 
Dit is de groep timmerlieden en metselaars die in Oudendijk aan de verbouwing 

van de zuivelfabriek werkten. Hun patroon was timmerman-aannemer Johannes de 

Haan uit Heerenveen. Midden 2
e
 van links Wassenaar. (foto  S. Wassenaar) 

 
bron:de Heerenveense koerier Concordis 1912-1962 
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Timmerman door de jaren heen. 

In 1929 is een groep timmerlieden, metselaars en opperlieden 

in het Friese dorp Hoornsterzwaag bijna gereed met de 

bouw van een rijtje woningen, wat inhield dat waarschijnlijk 

werkeloosheid het vervolg was. Op zaterdag bij het uitreiken van de 

laatste loonzakjes komt de baas, timmerman-aannemer Johannes de 

Haan, met de mededeling dat hij hier geen werk meer voor hen heeft.  

 

De verbouw van een melkfabriek in Oudendijk bij Hoorn in. N H. 

denkt hij uit te voeren met mensen uit die omgeving. Waarop uit de 

groep de reactie komt daar willen wij wel heen. De baas wetende dat 

hij aan deze groep heel goede vaklui heeft gaat hier graag op in. 

Omdat ze verder van huis gaan werken wordt het loon vastgesteld op 

45 cent per uur zodat ze zeker een weekloon van f 22,50 kunnen 

pakken. Dat is dan het dubbele van wat ze in de werkverschaffing 

zouden kunnen verdienen. 

 

De week daarop fietst een groep mannen richting Stavoren. Het zijn 

dezelfde kerels die verleden week nog op de wijk in Hoornsterzwaag 

werkten. In Stavoren zullen ze de boot naar Enkhuizen nemen, 

om vandaar naar Oudendijk te fietsen. Als ze in die plaats aankomen, 

blijkt alles mooi geregeld te zijn. In de onmiddellijke nabijheid van 

de melkfabriek staat een ruime keet. Daarin zijn alle voorzieningen 

aangebracht, ze kunnen er koken en slapen. Snel worden onderling 

de taken verdeeld. Ene Piet de Wit wordt als kok aangesteld. Omdat 

de reis met de boot niet goedkoop is, zullen ze om de zes weken een 

weekend naar huis gaan. Tussentijds kunnen ze wel geld oversturen 

naar moeder de vrouw.   

Als het einde van de klus in zicht komt heeft een van de mannen n.l. 

Sjors Wassenaar (mijn vader dus) een onderhoud met directeur 

Broekens van de fabriek. Daarin wordt overeen gekomen dat Sjors 

onderhoudstimmerman wordt in de wintermaanden en zomers 

pekelbaas in het pekellokaal. Voor een woning zou worden gezorgd, 

voorlopig kon hij in de kost bij de familie Bullooper van de bakkerij 

op tolhek. De woning kwam al snel leeg (thans Dorpsweg 48) Zodat 

mijn ouders op 27 juni 1930 in Oosterwolde ( Fr) zijn getrouwd 

Nadat de twee zoons waren geboren verhuisden ze in 1937 naar 

Dorpsweg 41 wat in eigendom was bij de Armvoogdij. 
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Sjors Wassenaar en zijn vrouw voor hun woning Dorpsweg 41 
(foto S. Wassenaar) 

 

Het dienstverband bij Concordia heeft geduurd van 1930 t/m de fusie 

in 1962. Daarna bij de Combinatie in de Beemster bij De Tijd tot zijn 

overlijden in 1964. Waarmee tevens een einde kwam aan de functie 

van onderhoudstimmerman in het bedrijf. 

 

                                                                                        

 
 

 
Melkfabriek  

Concordia na 1930 

(foto A. de Reus) 

 

 

 

 

 

                                                                        Siets Wassenaar 
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De VIVO winkel van Pierre Joseph Klaassens 

 

Interview met Kees Klaassens, zoon van Joseph 

 

Het begin 

Joseph Klaassens, meubelmaker kwam omstreeks 1920 uit Limburg 

naar Grosthuizen en kreeg werk in het café van Klaas de Bakker, nu 

café De Grost. Hij woonde in de schuur schuin achter het café dat 

tegenwoordig een echt woonhuis is. 

Klaassens, die al weduwnaar was, leerde in Grosthuizen de weduwe 

van Pieter Knol kennen. Deze Elisabeth Dinkla kocht in Grosthuizen 

het huis thans nr 110 en waarschijnlijk hebben ze daar na hun 

trouwen ook nog een tijdje gewoond, want in 1923 verkoopt Pierre 

Joseph Klaassens het huis in Grosthuizen, houdt een boelhuis van 

zijn gereedschappen en koopt de winkel in Scharwoude nr. 42, nu 44. 

De Westkant van het langgerekte huis was de woning, een kamer met 

twee bedsteden en een keuken. In het oostelijk gedeelte was de 

winkel ingericht. De deur was aan de oostzijde van het huis en recht 

daar tegenover was de toonbank die een flink gedeelte van de wand 

besloeg en waarlangs je door kon lopen naar het woongedeelte.  

Zowel aan de straatkant als naast de deur was een etalageraam. Men 

kon in de winkel alle kruidenierswaren kopen, veel nog los uit de 

voorraadbakken en trommels, maar ook konden de klanten terecht 

voor petroleum, klompen en rookwerk. Verder had Klaassens 

vergunning voor de verkoop van zwak alcoholische dranken. Boven 

de winkeldeur hing aan de buitenkant een bordje met die mededeling. 

Dat was verplicht. 

De klanten woonden verspreid over een flink groot gebied. Vanaf het 

oude gemaal richting Hoorn langs de dijk tot aan de laatste boerderij 

voor het monument. En langs De Hulk en de Zesstedenweg. Verder 

Scharwoude de dorpsstraat, Grosthuizen en Avenhorn tot en met 

schilder Bol. 

De Scharwouders kwamen zelf naar de winkel, maar bij de overige 

klanten fietste Klaassens elke week langs om de bestellingen die 

door de klanten in het boodschappenboekje waren geschreven op te 

halen om de volgende dag dan de bestelde waren te bezorgen. Dat 

alles ging op de fiets met een flinke mand voorop. Dat betekende 

vaak twee of drie keer fietsen want alles in een keer meenemen lukte 
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niet. Later kwam er een bakfiets met een aantal goed af te sluiten 

VERKADE-kisten waar alles in verpakt werd, zodat alle bestellingen 

in een keer bij de klanten bezorgd konden worden. 

Fysiek was het dus heel zwaar, want ook bij slecht weer moest alles 

toch de deur uit. En dat werd nog erger toen Joseph Klaassens door 

een rukwind met z'n fiets kwam te vallen en een been brak. 

Zijn zoon Kees heeft de bestellingen toen een tijdlang verzorgd. Ook 

op zaterdag hielpen de beide zoons hun vader en zoon Kees heeft dat 

nog tot na zijn trouwen volgehouden. Naast zijn eigen werk ging hij 

dan nog voor de winkel op stap, naar de klanten of b.v. even naar de 

groothandel in Hoorn of naar de melkfabriek in Oudendijk om extra 

kaas te halen. 

Uit de oorlogsjaren herinnert Kees zich nog goed het plakken van de 

bonnen op grote vellen die dan voor de distributie weer voor controle 

moesten worden ingeleverd in Hoorn. Jammer genoeg zijn er geen 

voorbeelden bewaard gebleven. 

 

 
van r. nr. l.: Pierre Joseph Klaassens, zijn vrouw Elisabeth Dinkla, de kinderen 

Pietje, Fien en Joop Klaassens, dan twee familieleden uit Maastricht. 

 (foto gemeente) 
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Waar kocht een kruidenier zijn voorraden? 

De vertegenwoordigers van de groothandels kwamen langs en de 

bestelde waren werden per bode afgeleverd. Klaas Dekker had in die 

jaren een bodedienst. Kruidenierswaren kwamen van Edel en Ties in 

Hoorn. Firma Kromjong leverde snoepgoed en klompen kwamen van 

de firma Callenbach. Van Wijk nog lang bekend van het Grote 

Noord in Hoorn leverde zeemleren lappen, sponzen en waarschijnlijk 

ook het borstelwerk.  Bij groothandel Pool aan het Achterom, waar 

nu de achterzijde van Bruggeman is werd al het rookwerk besteld en 

kaas kwam van de melkfabriek Concordia in Oudendijk. 

En zoals gezegd als er iets te kort was moest je het zelf maar even 

gaan halen. Bijna niet meer voor te stellen in ons auto-tijdperk. 

   

Boekhouding  
De boekhouding deed Klaassens zelf, later kwam een zus van Piet  

Mantel helpen. Eén keer per jaar kwam de “Commies” dhr. 

Zeldenrust van de belastingen om alles te controleren. 

Ook één keer per jaar kwam er een controleur van de warenwet om te 

kijken of het met de hygiëne goed gesteld was. Hij keek dan vast en 

zeker in de havermout om te zien of er geen mijt in zat. Was dat het 

geval dan werd de hele voorraad afgekeurd. En zo gebeurde dat met 

alle “losse”waren. Heel veel werd immers nog zelf voor de klant 

verpakt. Achter de winkel was de opslagruimte waar alles in 

stellingen stond opgeslagen en waar ook het vat petroleum stond en 

de kisten met beschuit e.d. 

 

Hard werken 

Er werden lange dagen gemaakt. De winkel was 's morgens al vroeg 

open omdat dan de chauffeurs van de firma Ooms langs kwamen 

voor hun rookwaar. Verder was je zes dagen per week beschikbaar 

voor de klanten en moest op zondag de boekhouding gedaan worden. 

Toch kon het gezin Klaassens er van leven terwijl er in dezelfde 

straat nog een kruidenier was en nog een klein snoepwinkeltje. 

Maar in het eind van de jaren vijftig begon de concurrentie van de 

grootwinkelbedrijven steeds meer voelbaar te worden en dat werd in 

de jaren zestig alleen maar erger. Deen kwam met de eerste 

zelfbedieningswinkels en ook Albert Heijn en de Gruyter werden 
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geduchte concurrenten. Klaassens was aangesloten bij de VIVO en 

die zorgden na de oorlog bv. wel voor reclame maar de 

ontwikkelingen waren niet tegen te houden. Mensen trokken meer 

naar de stad en haalden in het dorp vaak nog alleen  de “vergeten” 

boodschappen. En toen de zoons ook geen van beiden de zaak wilden 

voortzetten stopte het echtpaar Klaassens in 1963 met de winkel. 

De gezondheid dwong hen ook min of meer want dhr. Klaassens kon 

op het laatst ook niet meer de hele dag achter de toonbank staan, 

zodat hij al een stoel in de winkel had staan. Ze verhuisden naar een 

van de toen nieuwe bejaardenwoningen aan de Zesstedenweg, maar 

misten daar wel heel erg de gezelligheid van de klanten en de 

kontakten in de dorpsstraat. Het oude pand bleef in de familie en is 

dat ook nu nog, al is het geheel tot woonhuis verbouwd. 

 

Veilinglijst 

Toen P.J. Klaassens in 1923 de winkel en het woonhuis in 

Scharwoude kocht van Dirk Duijves Simonsz. nam hij ook de 

artikelen van de hieronder genoemde veilinglijst van de boedel over. 

Dirk Duijves Simonsz winkelier te Scharwoude verkoopt aan Pierre 

Joseph Klaassens winkelier te Grosthuizen een woon- en winkelhuis 

met schuur en erf te Scharwoude  

boedel : aanwezig 

3 trommels 

2 boterkistjes 

3 blikken kistjes 

5 nieuwe trommels 

1 2 ltr kruik 

1 3 ltr kruik 

1 zoutvaatje 

1 bascule met blok, 5 gewichten 

1 kg gew, ½ kg gew.  

1 platte koffiebus 

1 suikervat 

8 petroleumbussen 

1 ltr petroleumkannen 

1 5 ltr dito 

1 ladder 

1 boodschappenmand 

2 gasstellen met toebehoren 

6 gaslampen 

3 maten en 2 trechters 

2 kleine scheppen 

1 grote schep 

1 zeep schep 

1 tabaksvaatje 

1 toonbank 

 
Bronnen: interview met Kees Klaassens, zoon van Pierre Joseph Klaassens. 

 notaris Hendrik Jan Verhoeff te Avenhorn  akte 185 dd. 25-6-1923 

 bevolkingsregister Avenhorn.                                            Greetje Busman 
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Végé Kruidenierswinkel, gelegen bij de dijk te Scharwoude 

  

Voor 1920 werd door Teunis Groot op deze plek een 

kruidenierswinkeltje gehouden. In circa 1920 heeft Johan 

Nieuwenkamp, daarvoor timmerman te Grosthuizen, de zaak 

overgenomen. Nieuwenkamp was door een arbeidsongeval 

arbeidsongeschikt geraakt en met het winkeltje zou hij toch enig 

inkomen hebben. Mevrouw Nieuwenkamp was ziekelijk en 

hulpbehoevend, zodat er steeds een hulp in de huishouding nodig 

was. Tot 1936/1937 was dit Lammie Dolfing uit Grosthuizen. Toen 

zij een ander “dienstje” vond, werd er een vervangende hulp gezocht. 

Via de toenmalige wijkverpleegster werd Eef Beemster uit Bobeldijk 

gevraagd. Haar taak bestond uit het verzorgen van mevrouw 

Nieuwenkamp, het doen van de huishouding en zonodig bijspringen 

in de winkel. 

 

 
Hoek dijk dorpsweg in de oude situatie met de VEGE winkel 2

e
 huis van links 

 (foto M. Weesie) 

 

In 1938 leerde Eef een boerenknecht kennen, Roel Dolfing; zij 

kregen verkering. In 1940 overleed de heer Nieuwenkamp, zodat zijn 
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hulpbehoevende vrouw er alleen voorstond, samen met de hulp. Dit 

ging natuurlijk niet. Na veel overleg en gereken werd de winkel 

overgenomen door Eef Beemster en Roel Dolfing. Alleen Eef had 

enige ervaring, maar geen van beiden hadden geld of de benodigde 

diploma’s. Toch hebben ze het gewaagd. Op 21 november 1940 zijn 

zij getrouwd en hebben ze de winkel voortgezet. 

De eerste jaren huurden ze de woning en de winkel. De voorraad 

werd op schuldbekentenis overgenomen; hierop moest wekelijks 

fl. 2,50 worden afgelost. 

De eerste jaren waren natuurlijk heel moeilijk: zij waren onbekend 

met de levensmiddelenbranche, het was oorlog en er waren geen of 

weinig producten/artikelen of ze waren op de bon. De winkel werd 

voornamelijk door Eef gedaan, alsmede het vragen en het 

rondbrengen in de wijk. 

 

  
Eef Dolfing-Beemster en Roel Dolfing bij het rondbrengen van bestelde 

boodschappen ( foto fam Dolfing) 

 

 

Want zo ging dat vroeger: de ene dag ging de kruidenier bij de 

klanten “vragen” wat ze nodig hadden, ’s-Avonds werden de briefjes 

geteld (uitgerekend) en de volgende dag werden deze bestellingen 

klaargemaakt en rondgebracht. Als er een dag uitviel door 

bijvoorbeeld een feestdag, dan moest die worden ingehaald; ervoor 

of erna werden extra uren gemaakt om de wijk toch maar te kunnen 
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bedienen. Ook kwam het voor, dat de klant door meerdere 

kruideniers werd bediend; in die gevallen mocht je “om de week” of 

“eens per maand” langskomen. Het rondbrengen gebeurde eerst met 

de boodschappen in een kist op een transportfiets (zie foto), daarna is 

een hele tijd een bakfiets met kisten gebruikt (zie foto) en vanaf juli 

1957 was er een bestelauto, een Ford Thames. Een hele sprong 

vooruit. Deze vorm van klantenbediening is tot het einde toe zo 

gebleven.  

  

De verdiensten waren matig en Roel heeft jarenlang elders gewerkt, 

onder andere bij Ooms in de wegenbouw. Het harde werken en de 

buitenlucht was hij wel gewend, maar het soms dagenlang van huis 

zijn, dat viel de pasgetrouwde Roel niet mee. Ook heeft hij jarenlang 

een krantenwijk gehad. 

Natuurlijk moesten ook de benodigde diploma’s worden gehaald, 

anders kon je de kruidenierswinkel niet blijven voeren. In die eerste 

jaren behaalde Eef het diploma Vakbekwaamheid Kruideniersbedrijf  

en Roel het Middenstandsdiploma Algemeene Handelskennis. 

  

Uit hun huwelijk zijn 4 kinderen geboren: Nel (1943), Jan (1944), 

Geert (1946) en Tineke (1954). Geen van hen was een kruidenier in 

de dop; dus er was geen bedrijfsopvolger. Wel hebben ze allen heel 

lang meegeholpen in de winkel en de rondbrengwijk. Vader met de 

boodschappen in de auto en de jongens met de brommer en de doos 

boodschappen op de benzinetank. Ook bij het nabezorgen van 

bestelde artikelen of vergeten boodschappen speelden de jongens een 

grote rol. Er zijn in het begin (er waren kleine kinderen) ook wel 

hulpen geweest, voornamelijk in de huishouding. Maar ook zoon Jan 

heeft in de jaren 1964/65 circa 15 maanden thuis gewerkt. 

  

Bij het bezorgen van de boodschappen was het meestal “boter bij de 

vis”, maar dat lukte natuurlijk niet altijd. Je had ook klanten, die eens 

per maand of zelfs per kwartaal (kinderbijslag) betaalden. Ongemerkt 

liep het totaalbedrag, dat uitstond onder de klanten, behoorlijk op. 

Voor zover ik mij kan herinneren is zo’n vordering slechts in enkele 

gevallen onbetaald gebleven. Directe betaling was ook nodig, want 

alles wat de inkooporganisatie de ene week leverde, moest de andere 

week betaald worden. Dat zette dus wel druk op de ketel. Pas later is 
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de inkooporganisatie Végé overgegaan naar levering op rekening, 

dus een vorm van leverancierskrediet. 

  

In november 1954 werd een gerenoveerde en geheel vernieuwde 

winkel in gebruik genomen. De opening geschiedde door de 

toenmalige burgemeester Diepenveen.  

 
Burgemeester Diepenveen opent de winkel door een lint door te knippen. 

 onder:Trotse familie Roel, Eef, Nel, oma Beemster en Ab (foto fam. Dolfing) 
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Met de nieuwe winkel kwam een grote wens uit, want met het 

grotere assortiment en een betere klantenbediening kreeg het harde 

werken een extra stimulans. De uitbrengwijk had voornamelijk plaats 

in Scharwoude/De Hulk/IJsselmeerdijk (ma/di), Avenhorn (wo/do) 

en Grosthuizen (vr/za), maar ook in buitengebieden werden de 

diensten verleend. Zo kwamen we ook aan de Middenweg in de 

Beemster, in de Mijzerpolder en aan het Oosteinde en Westeinde in 

Berkhout. Als er nieuwe bewoners in de dorpen kwamen, werden 

deze persoonlijk benaderd om klant te worden bij Roel. Verder ging 

het vaak van moeder op dochter over; als de dochter trouwde en niet 

te ver wegtrok bleef Roel de leverancier. 

 
VeGe winkel na 

verbouwing 1954. 

(foto fam Dolfing)  
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Bij het rondbrengen was het gewoonte om er een (verpakt) snoepje 

bij te doen voor de kinderen. Deze kwamen vaak al juichend 

aanrennen als de bestelauto er aan kwam. 

Soms gingen heel andere zaken naar de klant, bijvoorbeeld jonge 

poesjes. Als kruidenier hield je veel poezen om de muizen op afstand 

te houden, maar het viel niet mee om de geboortegolven bij te 

houden. In die gevallen zijn regelmatig poesjes naar klanten gegaan. 

Zo ook eens in Grosthuizen, waar een klant een katertje wilde (ze 

had geen zin in aldoor nieuwe nestjes) en Roel had een mooie 

uitgezocht. Een half jaartje later werd Roel door de klant 

meegetroond naar de bijkeuken: zijn kater had gejongd! Tja, had 

Roel gezegd: ik heb nog gerammeld en ik dacht dat ik wat hoorde. 

Hij heeft het leed verzacht met een gratis, extra groot pak 

kattenbrokjes. 

 

 

 
Eef en Roel voor hun 
verbouwde winkel. 
(foto fam. Dolfing) 
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In de jaren ’60 ging de gezondheid van Roel achteruit en werd de 

winkel een zwaardere last. Daarbij kwam de druk van de 

concurrentie van (de toen opkomende) supermarkten en rijdende 

winkels. De omzet ging omlaag en de marges stonden onder druk. Zij 

zagen het niet meer zitten om het roer nog eens om te gooien door te 

investeren in materieel of schaalvergroting. Op 9 mei 1970 werd de 

winkel gesloten. De winkel werd verbouwd tot woonkamer, 

waardoor het woongenot aanmerkelijk toenam. Want alleen een 

woonkeuken is ook niet alles. Slechts het grote winkelraam heeft nog 

jarenlang herinnerd aan de kruidenierswinkel. 

  

Roel heeft eind 1970 een kantoorbaantje gevonden bij Overnoord, 

een veevoederfabriek aan het ABC te Hoorn. De verandering van 

zelfstandigheid naar een kantoorbaan was groot, maar hij heeft het 

altijd positief benaderd. Door fusie werd Overnoord Hoorn gesloten 

en stond Roel weer op straat. De toenmalige directeur van Overnoord 

vernam in die tijd, dat de Raiffeisenbank in Hoorn aan de Veemarkt, 

een kassier zocht. Hij heeft de bank op Roel Dolfing gewezen en die 

werd aangenomen. Roel heeft zich dit voor hem nieuwe werk met 

volledige inzet eigen gemaakt en heeft met veel plezier 

samengewerkt met zijn veelal jonge collega’s. In 1980 ging het met 

de gezondheid verder bergafwaarts, er was geen houden meer aan. 

Roel overleed veel te jong op 1 februari 1981 op 60-jarige leeftijd in 

het huis waar hij zovele jaren “gewinkeld” heeft.  

  

Eef Dolfing is enkele jaren na het overlijden van Roel verhuisd naar 

een bejaardenwoning aan de J. Ooms Pz. straat. Zij bleef dus in 

Scharwoude. Zoon Jan heeft de woning aan de dorpsstraat gekocht 

en aangepast aan zijn woonwensen, en er nog jaren met zijn gezin 

gewoond. In 1996 heeft hij de woning verkocht en inmiddels is het 

gesloopt voor de nieuwbouw van het kantoor van Ooms.  

  

                                                                             Geert Dolfing e.a.   
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   150 Jaar café De Grost  

 

 
1924/25 Hotel cafe pension restaurant Bakker van l.nr.r. Jo zijn vrouw, Antje 

Leegwater, Jan Groot (bode), Klaas Bakker (foto D.Schuijtemaker) 

 

Op 1 mei 1820 passeert notaris Joannes Dodoneus Wilree te Hoorn 

een huis en grond nr. 27 aan de zuidzijde van Grosthuizen (op de 

plaats van de huidige café De Grost)  belend ten oosten de armen van 

Grosthuizen, ten westen de weduwe Willem Schouten en ten zuiden 

Jacob Alderts Blank. 

Dirk Bregman landbouwer en Jan Bakker broodbakker verkopen dit 

pand en verklaren het sedert onheugelijke tijden in eigendom te 

hebben gehad. Koper wordt Jan Smit kledermaker te Grosthuizen 

voor de som van ƒ 1.350,-. In 1855 wordt het pand dat in 

bouwvallige staat verkeert verkocht voor ƒ 1.200,- en geheel 

geamoveerd (gesloopt). Pieter Pietersz Hoff koopman en winkelier te 

Grosthuizen wordt eigenaar en bouwt een huis met daaraan 

verbonden een loods benevens pakhuis. Het erf meet 6 roeden 30 

ellen, het bijbehorende polderwater meet 98 ellen. 
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Pieter Pz. Hoff gaat er met zijn vrouw Trijntje Winder (getrouwd 13-

4-1848) en hun kinderen Liefje en Pieter een café drijven. Vreemd 

genoeg op 50 meter afstand van een bestaand dorpscafé. 

Na Trijntjes dood trouwt Pieter in 1859 met Dieuwertje Smit oud 20 

jaar en dochter van Jacob Smit, onderwijzer en Willempje Smit. Zij 

trouwen op huwelijkse voorwaarden en een hele grote inventarislijst 

wordt dan opgemaakt door notaris Pan te Avenhorn. Pieter Pz. Hoff 

wordt hierin vermeld als koopman winkelier. Over de kinderen 

Liefje 5 jaar en Pietertje 4 jaar worden Pieter Schoen landman te 

Oude Niedorp en Jacob Smit, schoolonderwijzer te Grosthuizen 

toeziend voogden en schatters van de boedel. 

 

 
 Kermismaandag tussen 1922 en 1928. Het fanfarekorps zal spelen op de straat 

voor de inrijstal. Er hebben zich al wat mensen verzameld. Vrouw Jo, de 

kasteleines zien we achteraan staan met haar witte schortebanden. Vrouw Smal, 

Anna Ophem heeft er de gouden Noordhollandse kap voor opgezet. Haar grote 

kinderschaar staat zeker op deze foto. Zij woonden op de grote boerderij tegenover 

het café. Tussen vrouw Smal en vrouw Jo staat Jeannette Zuidland-Rijswijk, de 

grootmoeder van de huidige kasteleines. Het kleine jongetje rechts voor is Wijpie 

de Reus.                                                                        (foto gemeente Koggenland) 
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De heel uitgebreide boedel geeft een goed beeld van het leven van 

deze mensen. Overduidelijk blijkt er een cafébedrijf naast Pieters 

koopman- en winkelieractiviteiten te zijn geweest. We lezen o.a. 1 

billiard, queuenzak, lei, 12 queuen, 3 billiardballen en verder 

toebehoren ƒ 50,- 

106 stuks diverse kelken en bierglazen ƒ 8,50 

40 kan jenever ƒ 18,- 

50 kan inlandsche brandewijn ƒ 27,50 

95 flessen rode wijn ƒ 55,- 

10 flessen witte wijn ƒ 6,- 

80 flessen bessenwijn ƒ 20,- 

30 kruiken bier ƒ 3,- 

10 flessen maderawijn ƒ 8,50 

12 flessen Rhijnwijn ƒ 10,80 

15 flessen spaanse wijn ƒ 13,50 

1 halve kan leyer ƒ 0,40 

Ook de privé goederen, als huisraad, kleding, beddengoed, goud en 

zilver komen uitvoerig op papier, alsmede alle kruidenierswaren en 

winkelgoederen. 

De onroerende goederen, al gemeld hiervoor en de Nationale 

schuldcertificaten, obligaties en verdere titels en papieren en gereede 

gelden geven een beeld van het bezit van een succesvol zakenman. 

Bij de in- en uitschulden lezen we wel haast de hele Grosthuizer 

bevolking en enkele Scharwouders en Oudendijkers. 

Mijn betovergrootvader staat bij hem in het krijt voor ƒ 70,40. 

Mijn andere betovergrootvader is hem nog ƒ 27,50 schuldig. 

Van ene Willem Brands te Oudendijk is nog ƒ 324,27 te vorderen. 

Ook nog te betalen schulden zijn netjes opgetekend. Aan 

beurtschippers Jacob Mol te Avenhorn ƒ 38,45 en Jacob Huisman te 

Zijpe ƒ 1.400, aan leveranciers van café-, kruideniers- en 

fouragegoederen staan grotere bedragen open. 

De lange lijst van in- en uitschulden eindigt met aan doodschulden  

ƒ 51,20. Dit zijn dan de begrafeniskosten van Pieters eerste vrouw 

Trijntje Winder. Als er bij overlijden van één der ouders nog 

minderjarige kinderen zijn wordt een boedelbeschrijving al op de 

begrafenisdag of één dag daarna gemaakt. 

Gezien de voorspoed die Pieter Pietersz Hoff in Grosthuizen moet 

hebben gekend, alsmede de uitgebreide inventaris kunnen we 
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aannemen dat in zijn actieve leven, in een voor boeren langere tijd 

van hoogconjunctuur, het voorste deel van het café (aan de weg) 

nieuw werd gebouwd. 

 
Achter het café naast het kippenhok (foto gemeente Koggenland) 

 

In 1885 wordt Jan Bas, gehuwd met Trijntje Boontjes herbergier-

kruidenier (fouragehandelaar). De burgemeesters C.P. Spaans en 

later C. Wijdenes Spaans verlenen jaarlijks tot 1922 twee 

vergunningen om in de beide Grosthuizer café's sterke drank te 

mogen verkopen. Jan Bas en Trijntje Boontjes krijgen er 15 

kinderen. In 1904 overlijdt de weduwe Bas en de zoons Cornelis Bas 

en Paulus Bas, beide ouder dan 16 jaar zetten het bedrijf voort. 

Het andere dorpscafé van Grosthuizen "Landzicht" (nu Grosthuizen 

76) heeft nog tot begin jaren twintig van de 20e eeuw als bedrijf 

bestaan. Daar speelde in de 19
e
 eeuw een rederijkerskamer. Die 

vereniging vertrok er in 1898 toen bij de laatste kastelein Germen 

Vos het derde kind geboren werd en er een groot ruimtegebrek 

ontstond. De rederijkerskamer ging toen "Wilhelmina" heten. Bij de 

troonsbestijging van deze jonge koningin gaven de rederijkers een 

uitvoering in café Bas. Er was toen nog geen toneelzaal. Er werd 

gespeeld in de caféschuur (stal) en het publiek zat buiten op de 
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bestrating ervoor. De staldeuren werden na ieder bedrijf gesloten en 

weer geopend voor een volgende scène. 

In 1922 wordt bij notaris Hendrik Jan Jacob Verhoeff te Avenhorn 

het café van Bas verkocht aan Klaas Bakker en Johanna Frederika 

Mammen. Jan Ooms, aannemer bouwt er voor eigen rekening in 

1928 een toneelzaal achter. Jan Ooms zal tot na het volgende 

kasteleinsechtpaar eigenaar zijn van het hele café, kruidenierswinkel 

en fourage. Klaas Bakker en "vrouw Jo" beleefden er de crisisjaren 

en konden zich niet veel luxe veroorloven. Bij hen was juffrrouw 

G.K. Dell, onderwijzeres, eerst in Avenhorn en na 1929 in 

Grosthuizen in de kost. De schoolkinderen vierden er om het jaar 

Sinterklaasfeest, de kermis werd er gevierd, met het "eerste deuntje" 

op maandagochtend (dan was er vrij van school!), er was zangles en 

er waren toneeluitvoeringen.  

 
Het centrum van Grosthuizen bij het café van Klaas Bakker. “Vrouw Jo” staat in 

de deuropening. Links staat vrouw Smal, Anna van Ophem met onder anderen Em 

en An, en Henk de Reus met stropdas om. Links van hem staat Aagje Kok later de 

vrouw van Cor Jonker. De meisjes met fietsen zijn Nel en Ant Vos. Het meisje met 

het witte schort is Trijntje Groenewoud. Tegen de electriciteitspaal staat Antje 

Leegwater, later getrouwd met Age Punter; zij diende in het café van Bakker. 

Naast haar Jeanette Zuidland-Rijswijk, de slagersvrouw. Helemaal rechts staat 

Maartje Veeken-Pater. (foto gemeente Koggenland) 
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Antje (Punter-)Leegwater was er dienstbode en bij extra druktes 

hielpen nog Betje de Greeuw en Marrigje Ooms-van Maurik. Op 

zondagmorgen was er dansles en één maal per drie weken sloeg dit 

over omdat er dan een kerkdienst in Grosthuizen was. Dominee 

Buiskool was ook een goede klant bij Bakker en daarmee diende 

rekening te worden gehouden! In 1942 kwamen Dirk Sijbrand 

Koning en Maartje Bakker in het café en de kruidenierszaak. Bij hen 

was er geen fouragehandel meer, doch voor klompen die op zolder 

stonden uitgestald, konden we er nog altijd terecht. Zij verhuurden de 

kruidenierswinkel aan de firma Braas in De Goorn, die er een 

winkelmeisje in zette. Dit heeft niet lang geduurd, er bleek veel te 

weinig omzet te zijn. Bij "D.S. en Marie" speelde men toneel, twee 

uitvoeringen per winter, en konden er bruiloften gevierd worden. 

Grosthuizen heeft altijd heel drukke kermissen gekend. Voor 

kasteleins gold "een goede kermis is een goed jaar". De kermissen te 

Grosthuizen, eerste zondag van juli, en die van Schermerhorn, 

tweede zondag van juli, stonden bekend als "poepenkermissen". De 

seizoenarbeiders uit het oosten van Nederland en noorden van 

Duitsland (Hannekemaaiers), Saksen uit de Noord-Veluwe, Noord-

Overijssel, Zuidoost-Friesland en Drenthe waren dan nog hier bij de 

boeren en lieten een (te groot) deel van hun verdiende geld bij de 

kasteleins achter. 

De inwonende schoonvader van D.S. Koning, Frans Bakker dreef 

een autorijschool. In een heel oude Fiat leerde men er autorijden. Het 

geheel kostte toen ƒ 72,- inclusief examengeld. De schrijver van dit 

artikel maakte het mee dat het oude karretje vlak voor het examen 

werd afgekeurd. Het moest eerst naar een garage voor herstel. Na een 

tweede keer kreeg hij zijn begeerde roze papiertje.  

 

Armand Jonker en Geertje Korver kwamen in 1960 naar het café in 

Grosthuizen. Na hen Peter Vlaar en Ria Oud. Zij gaven het de naam 

"De Grost". Later verbouwden zij de schuur tot hun woonhuis en 

verkochten het café toen zonder woning aan Jan Leenstra en Rina 

van Diepen. Na het vertrek van Jan en Rina werd het bedrijf 

verhuurd. Hierna zijn er nog een allochtone kastelein (een 

Egyptenaar), een pizzabakker, een bingo-organisator en een 

loodgieter geweest, wiens vrouw van lekker koken hield. 
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Tenslotte kwamen in 2004 Jeannette Zuidland en Peter van 

Wiltenburg waarvoor in 2008 een geheel nieuw voorcafé werd 

gebouwd.  

 
Een café-restaurant waar Grosthuizen nog lang plezier aan kan beleven. 

  (foto G. Dolfing) 

                                                                          D.Schuijtemaker 
Bron:  Westfries Archief (onderzoek J. de Reus) 

           Notarieel archief Avenhorn 

           Bevolkingsregister Avenhorn en Grosthuizen 

           Kamer van Koophandel Hoorn 
 
Cafépraat 

Onder de kasteloins in oôze durpe was 't bekend datte ze veul meer steld wazze op 

'n vergaring van de voilingvereniging as op ientje van de melkfebriek.'t Was in de 

voiftiger-jare dat 'r in 't kefee van Grosthuizen 'n jaarvergaring houwen werd van 

de melkfebriek 'Concordia' van Ouwedoik. De zaal bai Dirk Koning en Merie was 

volloupen, de vergaring was opend deur de voorzitter en dirkteur Lambers had 't 

woord kregen. Toe gong de skuifdeur, die altoid piepte en kraakte, achterin de zaal 

open. Alleman keek om. En Moindert Smit, 'n ouwe boer van De Hulk, kwam nag 

binnen. Moindert, die hartstikke douf was, keek de zaal in de rondte, merkte niet 

dat 'r stil nei de dirkteur luisterd werd, en zoide heêl hard (douve mense oigen): 

"Wat zien ik, 'n hele zaal vol boere en allegaar lege tafels!" Hai keek toen de 

kasteloin achter de tapkast an en riep: "Herreberg, neem 'r 's an van moin!" Dirk en 

Merie gonge an 't vragen, tappe en bediene en toe alleman met z'n gelaggie zat, 

gong de dirkteur weer verder en de kasteloin en de vrouw hadde nag 'n goeie 

eivend.                                                                                  (D. Schuijtemaker) 
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Een Vondst in de krant 

 

In de archieven der Westfriese gemeenten zoekende stuitte Jan de 

Reus op een verslag van een rechtszitting in het Arrondissement 

Alkmaar van 14 februari 1911. 

Het verslag gaat over mijn grootmoeder en mijn vader en was mij 

geheel onbekend. 

 

 
 

Links: Jacob Schuijtemaker (1890-1963) en  Neeltje Schuijtemaker (1895-1970) 

Rechts:  Antje Schuijtemaker-Kok (1863-1948) 

                                                                                         (foto’s D. Schuijtemaker) 
 

“Een klaverblad [De verslaglegging droeg als titel Een klaverblad] 

Thans waren eenige echte straatslijpers uit Hoorn aan de beurt. Het is 

deze menschen aan te zien, dat ze in de rechtszaal al lang geen 

nieuwelingen meer zijn. En het aantal veroordeelingen dat deze 

luidjes gezamenlijk achter den rug hebben, dwingt je dan ook respect 

af! ... al is het dan ook in negatieve zin ... 
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We hebben ze ternauwernood meer voor te stellen de drie heeren, 

waar het hier om gaat, zoo bekend zijn ze. Maar we willen toch even 

hunne namen vermelden. Eerst hebben we Kees van der Kooij, een 

33-jarigen volbloed sjappitouwer, die zich evenals zijn beide na te 

noemen kameraden Kees Veer en Jaap Blokdijk nog heel doodleuk 

als werkman presenteert. Werkman! ... Zulke lui werklieden? ... die 

zich den dag niet kunnen heugen dat zij een spade of houweel 

hebben gehanteerd ... en die niets beters weten te doen dan centen 

ophalen en deze in geestrijk vocht om te zetten. 

In volle actie besloot het edele drietal den laatsten dag des jaars, den 

31 December van het jaar 1910. Zij hielden zich dien dag "onledig" 

door den goeden luiden in Avenhorn, cum annexis uit pure 

hartelijkheid een zegenrijk uiteinde van 't gepasseerde jaar toe te 

wenschen, inclusief een heilrijk nieuwjaar. Gaarne werd dan een 

kleine, uit dankbaarheid voor die welmeenende woorden geschonken 

gift aanvaard. Zoo werden dan, - 't zal zoowat een uur of vijf zijn 

geweest, zoo tusschen licht en donker - een boerenweduwtje, Antje 

Kok genaamd, wier echtgenoot Dirk Schuijtemaker heette en haar 

zoon Jaap, benevens de knecht Arie Hoogvorst, recht aangenaam 

verrast door de komst op hunne te Grosthuizen (gemeente Avenhorn) 

eenzaam gelegen boerenhoeve. Met geestdrift werd aangebeld en al 

spoedig kwam de zoon des huizes opdagen, die bij zulke 

gelegenheden steeds het "volk" te woord staat. Hij zag al gauw wat 

lui het waren en waar het hen eigenlijk om te doen was, zoodat hij 

hun aanzei, dat ze af moesten trekken. Ook Arie, de knecht, beduidde 

hen dit, maar de heeren hadden geen trek en een hunner wou zijn 

krachten eens toonen en nam daartoe een uit zijn hengsels gerukt 

poortje, waarmee hij tegen de deur van het boerderijtje 

bombardeerde, het ijzeren lofwerk met den sierlijken paardekop, 

inclusief de ruiten der zich daarachter bevindende draaibare 

raampjes, aan stukken neervielen. Jaap Blokdijk, de 21-jarige held 

die dit kranige stukje volbracht, wou ook de woonkamerruiten 

vernielen, maar werd door Veer nog teruggehouden. Wat v.d.Kooij 

betreft, deze had handig zijn voet tusschen de deur gezet. Het 

optreden van de drie barbaren mocht inderdaad schandelijk heeten en 

toen ze eindelijk dan toch oprukten, konden ze er zeker in gaan, dat 

hunne wandaden hun een geducht proces-verbaal zouden bezorgen. 

Dat gebeurde dan ook ... en niet zuinig! ... 
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Het getuigenverhoor was heel gauw afgeloopen, - gelukkig! want 

waarlijk, er was vandaag evenwel genoeg. Wat beklaagden betreft, 

alleen de beide eersten (gedetineerd uit anderen hoofde) waren 

present. En ze gedroegen zich thans zeer gedwee. Blokdijk was 

afwezig. De heer Officier vraagt allereerst clementie, niet voor de 

hier terechtstaande exemplaren, behoorende tot het uitschot van 

Hoorn, maar voor Antje Kok. Want deze heeft hem gesmeekt de 

vervolging niet door te doen gaan, zoo vreesde zij de wraak van de 

beklaagden. Maar Officier van Justitie zette de zaak toch door. Een 

schandelijk feit als dit kan niet geschonken worden aan de daders. 

't Is een aaneenschakeling van strooptochten. En dat het in de 

herbergen ook geen lieve jongens zijn, zal a.s. dinsdag wel blijken, 

als wanneer zij voor nog veel erger dingen zullen moeten 

compareeren voor de Rechtbank. Kooij en Veer althans. 

De ten laste gelegde feiten: erfvredebreuk, bedreiging en vernieling 

bewezen zijnde, werd tegen elk der ongunstig bekend staande 

sujetten 8 maanden gevangenisstraf geëischt.” 

 

De titel van dit verhaal "Een klaverblad" is mij niet duidelijk. Verder 

kun je je verbazen over de vorm van de verslaggeving. Deze is heel 

lang en gedetailleerd en bijzonder partijdig. De verslaggever oordeelt 

er op los, terwijl het vonnis nog niet is uitgesproken. Verdachten 

worden met naam en toenaam genoemd. Het woord discriminatie 

bestond nog niet. 

Waarom vraagt mijn grootmoeder clementie. Heeft zij vanuit de 

woonkamer gehoord wat haar zoon, mijn vader de nieuwjaarwensers 

toewenste? 

 

                                                            Grosthuizen D. Schuijtemaker. 
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Kaasfabriek de Horn te Avenhorn 

 

 
Voormalige melkfabriek De Horn, West 16 (1891-2006)   (foto J. de Reus)                              
 

Noord-Holland is van oudsher een zuivelbereidende provincie 

geweest. Het verwerken van de zuivel tot kaas of boter gebeurde op 

de boerderij en meestal was dit het werk voor de boerin en haar 

personeel. Tweemaal per dag werd er gemolken en tweemaal per dag 

stond de boerin dan aan de kaastobbe. Zij kaasde zoals zij dat van 

haar moeder had geleerd. Het verwerken van de zuivel vereist een 

voortdurend handelen na zeer aandachtige bestudering en 

vergelijking van het proces. Door dit individuele verwerken op de 

boerderijen zelf waren de kazen niet van gelijke smaak en kwaliteit. 

Dit kwam dan tot uiting in de prijs die op de kaasmarkt werd 

gemaakt. Vanaf 1528 is er op donderdag kaasmarkt in Hoorn. De 

Rode Steen was de plaats waar het plaats vond en de Kaaswaag met 

daarin de jukken aan de muur getuigt daar nog van. De zelf gemaakte 

kaas werd naar de markt in Hoorn vervoerd en aan handelaren 

verkocht. Wouter Sluis in de Beemster introduceerde rond 1870 een 

nieuwe methode van kaas bereiden. Deze methode leidde ertoe dat 

fabrieksmatig kaasmaken tot ontwikkeling kwam. De kwaliteit werd 

door betere hygiëne en goede temperatuurbeheersing constanter en 
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beter. Langzaamaan komen er na het eerst aankijken door de boeren 

in de dorpen meer fabrieken tot ontwikkeling. Zij ontstaan eerst door 

het samengaan van een aantal veehouders tot  ca 1940. Na de oorlog 

in 1945 worden de fabrieken groter door opheffing van kleine 

fabrieken of het niet meer starten. Het is niet meer rendabel om deze 

fabrieken weer in gebruik te nemen. 

 
Avenhorn het West anno 1910 met op de achtergrond de  melkfabriek De Horn 

(foto A. de Reus) 

 

Op 17 juli 1891 wordt voor notaris Vuijsting in Avenhorn een 

Vennootschap van de Kamer van Koophandel aangegaan tussen 

Cornelis Cz. Winder, Reijerus Spaans, Pieter Koster jr., Cornelis Pz 

Spaans, Cornelis Wijdenes Spaans en Cornelis Zijp allen te 

Avenhorn.  

De vennootschap heeft het doel het bereiden van kaas en deze te 

verkopen, waartoe al de vennoten verplicht zijn de melk van de 

koeien aan de vennootschap te leveren. Ook melk van niet leden 

wordt tot dat doel door het bestuur der vennoten ingekocht. De 

vennootschap is opgericht onder de naam “De Horn” en wordt door 

de firma Winder en co gevoerd. 

Een stuk grond ter grootte van 7 are en 80 ca wordt eigendom door 

een uitgifte van erfpachtrecht voor de tijd van 99 jaar van Cornelis 

Zijp aan de zes vennoten, op 22 juli 1891 bij notaris Vuijsting 
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opgesteld, tegen een jaarlijkse pacht van f 26,- per jaar. Zij als enige 

zijn aansprakelijk voor de opstal en het functioneren van de 

kaasfabriek “de Horn”. 

Klaas Pietersz Spaans wordt tijdens een vergadering op 26 maart 

1892 aangenomen en erkend als medevennoot van de kaasfabriek “de 

Horn”. Hij krijgt dan ook de rechten en plichten over de opstal van 

de kaasfabriek en het functioneren van de fabriek, dit wordt op 20 

mei notarieel vastgelegd. 

 

Na ongeveer 20 jaar is gebleken dat een vennootschap niet de juiste 

vorm is om een bedrijf te voeren en wordt er gekozen voor omzetting 

in een vereniging. Voor notaris Verhoef verschijnen met dat doel op 

15 maart 1912 : 

Janus Cornelis van Hoorn als directeur voorzitter, 

Cornelis Zijp als secretaris penningmeester beiden veehouder en als 

lasthebber van: 

1 Reijer Spaans plaatsvervangend bestuurslid 

2 Jan Zijp 

3 Simon Reijnders 

4 Gerrit Spaans 

5 Cornelis Visser 

6 Arie Vet 

7 Pieter Vet 

8 Jacob Langenberg allen veehouder te Avenhorn 

9 Pieter Beets Kz veehouder te Grosthuizen. 

De vereniging draagt de naam Coöperatieve Zuivelfabriek “De 

Horn” gevestigd in Avenhorn. Het doel van de vereniging is 

fabrieksmatig bereiden en verkopen van zuivelprodukten uit melk 

van gezonde koeien, door leden geproduceerd. Zij leveren daartoe de 

melk van al hun melkkoeien. 

De vereniging wordt aangegaan voor de tijd van 30 jaar ingaande 1 

mei 1912 en eindigend op 1 mei 1942. Van de leden wordt elke 

maand f 0,10 per 100 kg melk of 100 kg vet ingehouden tot vorming 

van het kapitaal benodigd voor onderhoud rente en aflossing en 

betaling van de erfpachtcanon. Niet leden betalen een door de 

vergadering bepaalde som per 100 kg berekend vet. Tot vorming van 

het startkapitaal wordt 1 mei 1912 f 250,- geleend. Het kapitaal nodig 

voor de aankoop van de fabriek en inventaris zal worden gevonden 
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door een lening met hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden. Bij 

een ledenvergadering heeft ieder lid één stem en bovendien voor 

iedere 5 koeien één stem met een maximum van 5 stemmen. 

Vrouwelijke leden hebben het recht zich door een meerderjarige 

mannelijk persoon geen lid zijnde te laten vertegenwoordigen. Voor 

huiselijk gebruik mogen de leden aan derden melk leveren. De 

zuivere opbrengst van de produkten wordt verdeeld onder de leden 

naar verhouding verwerkte kg vet. Alle leden zijn aansprakelijk voor 

alle verbintenissen die de vereniging aangaat. 

 

In 1925 worden 15 leden vermeld, n.l. Pieter Beets Pieter  en Simon 

Groenewoud uit Grosthuizen, Jan Zijp uit de Beemster en verder uit 

Avenhorn: Gerrit Reijnders, Pieter Spaans, David Muntjewerff, 

Cornelis Kromheer, Aris Zijp, Cornelis Spaans, Willem Vink, Jan 

Belkom, wed. F. Bleeker, wed. J. Blokker, Outjes Baas en Cornelis 

Leegwater. 

 

Na 46 jaar wordt de Kaasfabriek “De Horn” in 1937 opgeheven. 

Bij besluit genomen krachtens artikel 56 der statuten in de 

ledenvergadering op 24 maart 1937 werd de vereniging ontbonden 

met ingang van 1 mei 1937. Inbrengers zullen hun melk voortaan 

leveren aan Concordia te Oudendijk. 

De acte van ontbinding werd gepasseerd voor not. Hendrik Jan Jacob 

Verhoef te Avenhorn op 30-4-1937  in aanwezigheid van Arie Zijp 

veehouder te Avenhorn als directeur en Gerrit Reijnders veehouder te 

Avenhorn als secretaris penningmeester. 

Begin 2006 is de opstal na 115 jaar gesloopt en is er een woning voor 

in de plaats gekomen. 

                                                                                         Jan de Reus 

 
Bronnen : 

Haarlem: Handelsregister KvK Hoorn toegang 445 invnr 311 

Kadaster blz 1256 

Wouter Sluis Iemand in Noord-Holland 

Westfries Archief Hoorn: 

Notarieel Archief Avenhorn 1891-1892-1912 
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Ledenlijst:  

             Avenhorn 

mevr. Beoletto-Moerbeek 

J.M. Blankendaal 

C. Bos 

T.C. Bouwman 

M. Braas-Manshanden 

B. Deen-Leek 

J.N. Dekker-Blank 

P. Dikstaal 

W. Geel 

K. Floris 

 J.C. Gerritse 

H.W. van der Gulik 

A. Henneman 

A.B. Jonker 

W. Jonker 

N. Koning 

G. Kramer-Porsius 

T.H. Laan 

C. Laan-Leek 

G. v.d. Lee 

F. Potveer 

J. de Reus 

E. Rus  

D.W. Schoenmaker 

E.J.N. Seuren 

T. H. Smal 

H. Vlaar-Floris 

K. Vink 

S. Wassenaar 

G. Weel 

T.W. Wever 

              Beemster 

C. Schuijtemaker 

A.M. Schuijtemaker 

            Berkhout 

J.J.M. Besseling 

mevr. Dikstaal-Beemster 

H. Smit 

J.C. Smits 

J.R. Peereboom 

C. Vlaar 

G.J.M. Zonneveld 

            Ede 

H. Brinkman 

            Den Haag 

Th. Bosma 

             Dronten 

A.E. van den Berg-

Schuijtemaker 

          De Goorn 

 H.E. Blank 

A. Blom 

J. Dekker 

E.J. v. Kooten 

Co Laan 

J.C.G.  v.d. Lee 

F.H. de Rooij 

W. Smal 

 J.T. Wijker-van Diepen 

         Grosthuizen 

K. Bierman 

K.J. Bierman 

R. Bouwman 

G.W. Busman  

G.G. Dolfing 

L. van Efferen 

P.M. de Jong 

M. Knijn-Beemsterboer 

J.H. Leeuw 

W.J. Mans 

D. Rinkel 

mevr. T. Ruiter-de Haan 

H.J.A.  Ruiter 

W.D. Schoenmaker 

D. Schuijtemaker 

D.C. Schuijtemaker 

J. Schuijtemaker. 

N. Smal 

C.J. Weesie 

P. v. Wiltenburg 

M. De Wit-Belkom 

S.R.E. Ydo 

E. Zuidland 

       's Gravenpolder 

J. Spaans 

        Heerhugowaard 

T.H. Hollenberg 

             Hensbroek 

E.D. Dekker 

           Hoofddorp 

J. Belkom 

          Hoorn 

H. Cornelisse-Beuving 

M. Weesie 

         Middenmeer 

D. Kramer 

             Midwoud 

H. Nijholt 

M. de Reus-Klok 

          Mijzen 

T. De Jong-Beemsterboer 

          Oudendijk 

H. Bart 

P.W. vd Heide 

M. Kalf 

A. de Reus 

R. Voetman 

B. de Weerd 

         Scharwoude  

M. Bolluit 

J. Dolfing 

C. Mekkering 

A. Koole 

 J. v.d. Oever 

S. Schrassen 

M. Seinen 

A.A.M. Vader 

G.P. Vlaar 

R. De Wit 

H. v.d  Zee 

       Spanbroek 

L. Vendel 

        Ursem 

K. De Reus 

        Valburg 

A.M.J. van Eyck-Plasmeijer 

           Zwaag 

K.D. Goverts 

           Zwolle  

P. de Reus 

        Frankrijk 

G.M. Spaans 

        Instellingen 

Gem. Koggenland 

Historisch Perspectief 
Historische Kring Ursem 
Hist. Ver. Warmenhuizen 
Hist. St. De Cromme Leeck,  

Wognum  

R.A.C.M. 

St. Oud Obdam-Hensbroek 

Vereniging Oud Hoorn 

Westfries Archief 

Westfries Genootschap 


