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Van de bestuurstafel
Over enkele jaren zal de zomer van 2018 waarschijnlijk in de boeken
staan als buitengewoon. Tja, zo gaat dat. De dingen die nu gebeuren zijn
later historie. Zo loop je over de kermis in Hippo en denk je: “Wat toch een
armzalige bedoening” en gaan de gedachten weer uit naar vroeger. Toen
nog veel cafés, veel attracties, veel volk op de been, eerste deuntje, laatste
deuntje, jong en oud door elkaar heen. Ik zie bijvoorbeeld een Cees Tijsen
van Oosterklief, die altijd in het knappe pak, ook op latere leeftijd gezellig
aan een biertje zat en niet graag iets miste. Zo waren er zo velen in mijn
beleving, die van deze dagen konden genieten.
Ik sprak er nog diverse mensen over onder anderen André Kok, wiens
moeder Pietje met het deuntje nog dameshoedjes, die niet meer in de
mode waren, kon verkopen aan de feestgangers.
Op het groene hart op zondagmiddag had ik ook nog een praatje met
Gery Bosker, die al zestig jaar in Amsterdam woont en nog prachtig mooi
Wierings praat en met de kermis nog altijd van de partij is. Ze vond ook dat
het “allegaar erremetierig worre was”, maar ze was wel weer van de partij.
We moeten de mooie dingen maar koesteren.
Nog meer veranderingen vinden er plaats op en om het haventerrein
van Den Oever. Ons gewaardeerde bestuurslid Jan Wessels loopt daar rond
met de camera om alle ontwikkelingen en veranderingen op de plaat vast
te leggen. Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad om het proces op
gang te krijgen en het zou kunnen dat, als alles klaar is, we constateren
dat het er mooier op is geworden, maar persoonlijk heb ik ook hier een
onderbuikgevoel over.
Welnu, we moeten de mooie dagen, die er ook zijn, niet uit het oog
verliezen en daar van genieten.
O ja, voor ik het vergeet te melden, de penningmeester mist nog een
aantal leden, die hun contributie voor dit jaar nog niet hebben betaald.
Zou u bij twijfel nog even willen kijken en indien nodig het alsnog regelen,
zodat het goed komt.
In het najaar hebben we nog een interessante lezing in het Vikingschip
in Den Oever, waarover u verder in dit nummer nog de nodige informatie
kunt vinden.
Weer veel leesplezier toegewenst en gaat het u allen goed.

				

Met vriendelijke groet, Gerard Numeijer

Foto op de omslag:
In het midden Grietje Bosker, de eerste vrouw die het sluitgat van de Afsluitdijk overstak.
De man met de jas over zijn arm, vooraan tweede van links, is Jannes Bosker.
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Van de redactie
In dit nummer besteden wij aandacht aan de Zuiderzeewet van 1918 en aan de impact die deze wet
heeft gehad op de samenleving op Wieringen.
In 1919 begint de Dienst der Zuiderzeewerken
met de werkvoorbereiding voor de aanleg van de
Amsteldiepdijk. In het voorjaar van 1920 wordt begonnen met de aanleg van het dijklichaam. Enkele
weken later maken watersportliefhebbers een laatste vaartocht rond het eiland Wieringen. Van deze
vaartocht heeft een van de bemanningsleden een
beeldend verslag geschreven, zijn verhaal kunt u
lezen op bladzijde 5. Het verslag is aangeleverd en
voorzien van foto’s door Henk Braad.
Henk Broer vertelt in zijn artikel Honderd Jaar
Zuiderzeewet over de totstandkoming en uitvoering van de wet en de veranderingen op het eiland
als gevolg van de Zuiderzeewerken. De geplaatste
foto’s in het artikel komen uit de beeldbank van de

Historische Vereniging Wieringen.
Toen Wieringen zijn status als eiland verloor, deed
het moderne leven zijn intrede. “Veel zal winst zijn,
veel zal verloren gaan”, zijn de slotwoorden in het
boekje Het Einde, Leven en werken toen Wieringen
nog een eiland was, geschreven door C. Metselaar.
Zo dreigt ook het Wieringer dialect verloren te gaan,
de generatie die het dialect beheerst wordt steeds
kleiner. Om te voorkomen dat dit immaterieel erfgoed in de vergetelheid raakt, plaatsen wij regelmatig verhaaltjes in het Wieringer dialect. In dit blad de
anekdote In de erreme van dokter, ingestuurd door
Guusta Kresmer en vertaalt door Marietje Bron.
Verder in dit blad een keur aan verhalen, te veel
om op te noemen. De redactiecommissie wenst u
veel leesplezier in deze derde uitgave van dit jaar.
			

Ina Schoenmaker-Wiegman

Ledenmutatie en
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht geworden. Deze wetgeving, aangeduid als AVG, Algemene Verordening
Gegevensbescherming, moet er voor zorgen dat
onder meer verenigingen zorgvuldig omgaan met
de persoonsgegevens van hun leden. Zo mag een
vereniging adresgegevens alleen publiceren in haar
verenigingsblad met toestemming van haar leden.
Daarom treft u in dit nummer geen ledenmutaties
aan van het afgelopen kwartaal.

Het bestuur van de Historische Vereniging Wieringen heeft het inschrijfformulier voor nieuwe leden aangepast aan de wetgeving van de AVG. Op
dat formulier kan een nieuw lid aangeven of hij/zij
wel of niet akkoord gaat met het publiceren van zijn
of haar adresgegevens in Op de Hòògte.
Op de website van de vereniging vindt u meer
informatie over de nieuwe wetgeving AVG

Gewijzigde openingstijden Archief
Openingstijden Archief in 2018
18
2
16
13
27
18

september
oktober
oktober
november
november
december

dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag
dinsdagmiddag

13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur
13.30 - 16.30 uur

Tot ziens op de bovenverdieping van
de bibliotheek in Parkzicht, naast
zorgcentrum Noorderlicht in Hippolytushoef. (Ingang via Beatrixstraat)
U bent van harte welkom om iets
meer te weten te komen van de geschiedenis van Wieringen. Er zijn veel
foto’s, oude boeken, landkaarten,
genealogieën en nog veel meer.
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Rabobank Clubkas Campagne
De Rabobank Kop van
Noord-Holland heeft haar
leden de mogelijkheid
gegeven om middels het
uitbrengen van hun stem
samen € 200.000,- te verdelen over ruim 450 deelnemende verenigingen. Maar
liefst 159 stemmen zijn er
uitgebracht op de Historische Vereniging Wieringen.
De vereniging heeft totaal € 906,94 ontvangen.
Het bedrag is besteed aan
de inrichting van de archiefruimte, waar onder andere
een keukenblok is geplaatst.
Wij willen iedereen die een stem op de HVW heeft uitgebracht hartelijk bedanken.
						Namens het bestuur, Henk Beets, penningmeester

Expositie tijdens de Flora & Visserijdagen
door Corrie Hagedoorn-Rasch
Tijdens de Flora & Visserijdagen dagen heeft de
Historische Vereniging geëxposeerd bij Eges in het
voormalige Rabobankgebouw.
Er was, ondanks dat we achter de botsautootjes
moeilijk te zien waren, veel belangstelling voor de
foto’s, films en boeken. Ruim 300 mensen hebben
de expositie bezocht. Aan de leestafel werden de
fotomappen goed bekeken en besproken.
De kinderen konden een kleurplaat inleveren
en na lang beraad hebben we drie prijswinnaars
uitgekozen: Coco van vier jaar, Joris van vijf jaar en
Max van zeven jaar. Zij krijgen een waardebon van
de Ukkieshop.
Een prijsvraag met meerkeuzevragen was toch
voor veel mensen niet zo gemakkelijk. Slechts acht
personen hadden de vijf vragen goed, hieruit zijn
twee prijswinnaars getrokken. De eerste prijs, een
fotocollage op canvasdoek gemaakt door Jan Wessels, is gewonnen door mevrouw A. van der Laan
uit Maassluis.

De tweede prijs is voor Derkina Wiegman uit Amsterdam. Zij krijgt ook de fotocollage op canvasdoek, maar dan kleiner van formaat.
Wij kijken terug op gezellige dagen en willen Simon
Eg bedanken voor het spontaan beschikbaar stellen
van de ruimte.
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Evenementenkalender
Najaarslezing
Woensdagavond 17 oktober organiseert de Historische Vereniging Wieringen een lezing over de Wieringer Dijkgeschiedenis in Het Vikingschip in Den
Oever. De avond wordt verzorgd door
Willem Messchaert, medeauteur van het
boek Wieringer Dijkgeschiedenis.
Samen met Herman Lambooij werkte
Willem Messchaert twee jaar aan het ontrafelen van de historie van de Wieringer
dijken. Aan de hand van hun onderzoek
zal de spreker vertellen over storm en ontij, eindeloos geploeter, bestuurlijk onvermogen, geldgebrek en over de kleurrijke
personages belast met het dijkbeheer zoals dijkgraaf Van Pomeren.
Na afloop van de lezing is er voor de
bezoekers gelegenheid tot het stellen
van vragen.
De aanvang van de lezing is 20.00 uur.
Leden hebben gratis toegang en ontvangen een consumptiebon. Niet leden betalen € 5,- inclusief een consumptiebon.

Filmavond in het archief
Op maandag 29 oktober organiseert de archiefcommissie een filmavond in het archief, waarin
korte fragmenten over Wieringen zullen worden
vertoond.
Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur
Zorg dat u er op tijd bent, want vol is vol!
Kerstmiddag in de Nicolaaskerk
Zondagmiddag 16 december organiseert de
Historische Vereniging
Wieringen een kerstmiddag in de Nicolaaskerk
in Westerland. Het programma bestaat uit een
verhaal van vertelkunstenaar Simon de Haan,
aangevuld met livemuziek.

Vanaf 15.00 uur is de kerk open. De aanvang van
het programma is 15.30 uur, de afloop is rond 17.30
uur. Voor aanvang is er koffie met kerststol. Het
programma wordt onderbroken door een pauze,
waarin een glaasje glühwein wordt geserveerd. Na
afloop worden de bezoekers getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek in het dorpshuis
naast de kerk.
Leden betalen € 10,- niet-leden € 15,- inclusief de
genoemde consumpties.
Kaarten kunt u bestellen bij Corrie HagedoornRasch tel: 06 15669037 of per mail
corriethuis@planet.nl Na betaling ontvangt u een
toegangsbewijs.
Inloopavond archeologie
De voor september geplande avond van de archeologie is wegens omstandigheden verplaatst
naar woensdagavond 20 februari 2019.

Historische Vereniging Wieringen • “Op de Hòògte” • 30e jaargang nr. 3 - 2018

-6-

Een historische vaartocht rond het eiland Wieringen in 1920
door Henk Braad

Dichting van het sluisgat op 31 juli 1924 om 20.00 uur.

Op 29 juni 1920 wordt de eerste bak met specie gestort in het Amsteldiep voor de afsluiting
van de Zuiderzee. Na vier jaar, op 31 juli 1924,

wordt de Amsteldiepdijk gesloten en is Wieringen definitief geen eiland meer. De mogelijkheid om rond het eiland te varen behoorde voor
goed tot het verleden.
‘Watersportliefhebbers’, gezellig bijeen in Hotel Den Burg
te Den Helder waarin ook het
Texel- en Wieringer Veerhuis
is gehuisvest, smeedden het
plan om nog één keer een
tocht per motorboot rond het
eiland te maken. De beschrijving die van deze tocht gemaakt wordt is zorgvuldig en
gedetailleerd.

Het niet meer bestaande Hotel Den Burg in Den Helder waarin gevestigd in
het midden het Texel en Wieringer Veerhuis.
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Vertrokken wordt begin juli op een mooie
ochtend vanuit de haven in Nieuwediep (Den
Helder) met een zeewaardig motorbootje bemand door joviale pleziervaarders. Door de
schaarste aan petroleum, een gevolg van de eerste wereldoorlog, kon de tocht niet eerder worden gemaakt. Straks is Wieringen geen eiland
meer. Dan is het Amsteldiep, dat Wieringen van
de Noordhollandse wal scheidt, door een dam
afgesloten. Door een dam die, later doorgetrokken van Den Oever op het eiland naar Piaam
in Friesland, de Zuiderzee van de Noordzee zal
scheiden (er is later besloten het oorspronkelijke
tracé Den Oever – Piaam niet te volgen maar de
dijk iets noordelijker bij Zürich aan land te laten komen).

die het Balgzand met Lutjeswaard verbindt, te
zijn gevaren, wordt een zuidelijker koers aangehouden. De eerdergenoemde molen op Wieringen ligt nu in het zuiden, schuin achter ons.
De lichtboei van de Bollen, een geul naar Texelstroom, ligt aan bakboord en er wordt nu gevaren in zuidoostelijke richting de Waterkaap, een
landmerk op Wieringen. De tweekops drijfbakens worden aan stuurboord gepasseerd en de
éénkops zwarte aan bakboord. Zichtbaar wordt
nu de rood-zwart gestreepte kogelton van Breehorn, gelegen op de scheiding van het Amsteldiep en de in te varen Wierbalg. Het hoog gelegen Wieringen is nu duidelijk zichtbaar en levert
een prachtig gezicht op evenals de vele mosselschepen links en rechts van het bootje.

Voor een leek op het water, niet bekend met
de vele zandbanken en de daar tussendoor lopende geulen en slenken in het vaargebied
rond Wieringen, lijkt het, na het verlaten van de
haven, of er een heel andere koers wordt gevaren dan naar de verblijfplaats van de Duitse ex
kroonprins.

Tussen de ruggen van Lutjeswaard aan bakboord en de zandbank Breehorn aan stuurboord
wordt de Wierbalg gevolgd tot het scheidingspunt wordt bereikt van het Zwin en het nauwe
Visjagersgaatje, aangegeven door een roodzwart gestreepte kogelton.

Vanuit de haven is de molen van Hippolytushoef in het zuidoosten zichtbaar terwijl de
motorboot een noordoostelijke koers aanhoudt.
Het uitgestrekte Balgzand ten Oosten van Nieuwediep, droogvallend op verschillende plaatsen,
verhindert het varen linea recta. Er wordt meer
richting Texel gevaren dan naar Wieringen. Met
de achtervloed mee tuft het bootje met 15 kilometer per uur over de tot 25 meter diepe Texelstroom. De rode tonnen van de Zuidwal van het
Balgzand blijven aan stuurboord. Voor de boot
ligt de rood- en zwart gestreepte kogelton van
het Malzwin die, evenals de daarop volgende
zwarte ton, aan bakboord blijft. Het Malzwin
is smaller en minder diep maar er staat nog altijd 11 tot 14 meter water. Tussen deze geul en
Texelstroom liggen de ondiepe ruggen van Lutjewaard.
De vrij sterke vloedstroom die tussen de ruggen en het Balgzand loopt zal van weinig betekenis meer zijn als de afsluitdijk naar Friesland
is aangelegd. Na ongeveer 10 kilometer door te
hebben getuft en over een ondieper gedeelte,

Het dorp Den Oever wordt aan bakboordzijde op 700 meter afstand gepasseerd. Den Oever bezit een klein haventje maar in de toekomst
zal er een aanzienlijk grotere haven ontstaan in
verband met de bouw van een afsluitdijk tussen
Den Oever en Friesland. Er worden veel schepen
en materiaal verwacht. De vrees bestaat wel dat
veel overlast van slibvorming gaat ontstaan.
Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld
en sommige deskundigen wijzen er op dat straks
het boezemwater van het IJsselmeer hier langs
stroomt en er langs de afsluitdijk een sterkere
ebstroom ontstaat door het hogere vloedwater
bij Harlingen.
Het bootje tuft het smalle Visjagersgaatje
door waarbij de ondiepe Zout- of Robbenplaat
aan stuurboord ligt. Op deze plaat zullen de uitwatering- en schutsluizen worden aangelegd
voor het lozen van het overtollige IJsselmeer water en de scheepvaart. We komen bij een zwart
geschilderde rood licht tonende lichtboei gelegen tegen de Nieuwezeug die aan bakboord
wordt gepasseerd. Dit is één van de interessantste punten van de tocht omdat we hier slechts
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19½ kilometer van de Friese kust zijn verwijderd.
Stavoren en Hindelopen zijn duidelijk zichtbaar.
De afsluitdijk naar Piaam komt hier te liggen
en hier zal de trein lopen van Amsterdam naar
Leeuwarden. Het zal tevens de scheidingsdam
zijn tussen zout en zoet water. Nu de afsluitdijk er nog niet ligt kan er ongehinderd worden
doorgevaren in zout water in zuidwestelijke
koers, tussen de Zoutplaat en de Nieuwezeug,
langs het Gaatje.
We varen nu op ongeveer een kilometer afstand langs de zuidoostelijke kust van Wieringen en zien als bakens voor de scheepvaart de
Grote- en de Kleine Kaap, de watermolen en de
Waterkaap. Nu wordt opnieuw een interessant
punt bereikt namelijk de plaats waar de ringdijk
zal worden gelegd voor de droogmaking van de
Wieringermeer. Deze ringdijk komt uit bij Medemblik. De twee scherpe torens van dit stadje
zijn in de verte zichtbaar. Waar wij nu varen is
het 3 meter diep maar zal binnenkort vruchtbaar
land zijn. Behalve in de polderkanalen zullen hier
dan geen motorboten meer tuffen. Auto’s en rijwielen worden hier de nieuwe vervoermiddelen.
Er zal geen wier meer aanspoelen op Wieringen.
Wagens vol geladen met koren en andere producten zullen de kust van het eiland beklimmen
waar nu de robben een zonnebad nemen. We

verlaten de kust van het eiland en koersen in
zuidwestelijke richting verder tot aan een verticaal rood- en zwart gestreepte belboei aan de
mond van de Sloot. Het bootje vaart om de belboei heen richting het noorden. Het dorp Westerland met de haven van de Haukes ligt voor
ons tegen de helling van het oplopende eiland.
Kronkelend tussen de tonnen door varen wij de
enge en ondiepe Sloot verder in. Deze tonnen
zullen, als het hier land is, misschien naar een
museum worden gebracht. Het is hoog water
geworden en de zandbanken zijn ondergelopen
waardoor de droog vallende punten niet meer
zichtbaar zijn. Bijna rakelings varen wij langs het
eiland en weten zeker dat deze tocht wel één van
de laatste zal zijn waarbij rond het eiland wordt
gevaren. Aan de kust worden al bergen rijshout
opgestapeld en lossen rijnaken basaltblokken.
Al die materialen betekenen dat het ernst met
de zaak is. Ze zullen worden neergelaten op de
bodem van het Amsteldiep om een drempel te
vormen voor de dijk tussen Van Ewijcksluis en
het buskruitmagazijn op Wieringen.
We kruisen de postmotorboot tussen De
Haukes en Van Ewijcksluis. Schipper Baijs kijkt
van onder zijn zware wenkbrauwen melancholiek naar het noorden en ziet dat er een bak zand
wordt gestort voor het begin van de dijk. Hij

Sleepboot met onderlosser.
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De verbinding is tot stand gebracht,
de eerste mensen steken over.

weet dat al die werkzaamheden betekenen dat
zijn werk binnenkort overbodig wordt. Wellicht
filosofeert hij over het spoortje van Schagen
naar Ewijcksluis dat doorgetrokken wordt naar
Westerland, Hippolytushoef en Den Oever. Dan
is het afgelopen met het verkopen van retourbiljetten en de vergoeding die van de posterijen
wordt ontvangen. Sic transit gloria mundi……
(Latijnse uitspraak: Zo vergaat de wereldse grootsheid of Zo vergaat ’s werelds roem of Zo vergaat de
heerlijkheid van de wereld).
Het Amsteldiep wordt bereikt en koersen nu,
het Balgzand, aangeduid door rode tweekops
drijfbakens, aan bakboord latend, verder. Op of
tegen de Westwal van het Balgzand liggen reusachtige baggervaartuigen die van deze bank de
specie ophalen die nodig is voor het volstorten
van de twee diepere kloven in het Amsteldiep.
Op dit punt waar de dijk komt zien we plotseling
een onderlosser omhoog rijzen als de Balgzandspecie wordt gelost. Waarschijnlijk zal al in 1921
de afsluiting geen doorgang voor de scheepvaart meer mogelijk maken waarna het eerste
resultaat van een groot werk zichtbaar zal zijn.

Iedereen in het motorbootje is zich er terdege
van bewust op een historisch punt te zijn aangekomen.
Er wordt verder gevaren. Het Amsteldiep zal
straks, wanneer het bij Westerland is afgedamd,
een doodlopende geul zijn en wordt misschien
door aanslibbing een nauwelijks te bevaren
slenk. Hierdoor nu nog niet gehinderd tuft het
bootje door de invallende ebstroom vrolijk verder naar de kogelton van Breehorn die aan stuurboord wordt gepasseerd. Langs het Malzwin en
Texelstroom wordt de haven van Nieuwediep
bereikt waar de tocht ’s ochtends is begonnen.
De 62 kilometer lange zeetocht was een geweldige ervaring en wat het vooral interessant
maakte is dat het misschien wel één van de laatste vaartochten rond het eiland Wieringen is geweest.
Voor de geinteresseerde lezer die wat meer
wil weten over de technische uitvoering en de
kosten voor het realiseren van de Amsteldiepdijk, verwijs ik naar een artikel in Op de Hoogte
van Nel Fijnheer-Rotgans, 6e jaargang, nummer 4.
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Honderd Jaar Zuiderzeewet
door Henk Broer
Op 14 juni was het honderd jaar geleden dat de
Eerste Kamer der Staten-Generaal de Zuiderzeewet
aannam, nadat de Tweede Kamer dat al gedaan
had op 21 maart. De indiener van het wetsontwerp
dat een lange weg was gegaan, was Ir. Cornelis
Lely, minister van Waterstaat.

Al in de loop van de eeuw der vooruitgang, de
negentiende, worden er discussies gevoerd en talrijke plannen gemaakt over de drooglegging van
de Zuiderzee, zowel door volstrekte leken als door
ingewijden in de waterbouw. In het algemeen
kwamen al die plannen weinig onder de aandacht
van het grote publiek dat nauwelijks een krant zag,
laat staan las.1
De bevolking nam toe in omvang, er kwam behoefte aan meer landbouwgrond en de technische
mogelijkheden daartoe werden groter: de droogmaling van de Beemster geschiedde door windkracht, de drooglegging van de Haarlemmermeer
twee eeuwen later door stoomkracht. Hierdoor en
door de verzanding van de Zuiderzee, de aanleg
van het Noordhollands kanaal en (later) het Noordzeekanaal was de betekenis van de Zuiderzee als
internationale handelsroute sterk afgenomen.
Maar nog altijd teisterden overstromingen ten gevolge van noordwesterstormen er de bevolking,
met veel schade en doden tot gevolg. In het eerste plan, dat al dateert van 1848, zou dan ook de
kwetsbare kustlijn met 250 kilometer worden ingekort!

Ir. Cornelis Lely *1854 †1929.

Vanaf dat moment in 1918 is Nederland van
aanschijn veranderd, en is ook ons eiland in de
Zuiderzee meegetrokken in de zuigkracht van de
veranderingen nadien. De Zuiderzeewerken zijn
weliswaar als prestatie van formaat in ons collectief geheugen opgenomen, maar de parlementaire
democratie zoals we die heden ten dage kennen,
stond nog in de kinderschoenen: veel werd besloten buiten de bevolking om. Eenvoudige mensen
zoals die van Wieringen deden wat hen te doen
stond en moesten maar zien wat ervan kwam.

Als jong ingenieur, geboren op 23 december
1854,2 kwam Lely in contact met een groep mannen die samen de Zuiderzeevereniging oprichtten,
op 4 januari 1886. Zij bestond uit 150 particulieren,
vertegenwoordigers van 6 provincies, 52 gemeenten, 64 waterschappen, en 15 verenigingen van
landbouw en scheepvaart. De Gemeente en het
Heemraadschap Wieringen waren nog afwezig.
Mogelijk speelde het weer een rol.3 Lely kreeg als
voorzitter van de vereniging de leiding. Hij gold als
een veelbelovend man. Het doel was: het instellen
van een technisch en financieel onderzoek omtrent
de afsluiting, mede ter voorbereiding eener later geleidelijke drooglegging van de Zuiderzee….4
De Zuiderzeevereniging had de wind mee: in
1891 was Lely voor het eerst minister van Waterstaat geworden. Maar de presentatie van zijn plannen in hetzelfde jaar bracht veel onrust teweeg
onder vissers. In 1892 werd een staatscommissie
ingesteld over het Zuiderzeevraagstuk, die in 1894
rapport uitbracht.5 In 1901 volgde een wetsontwerp, dat ten gevolge van onvoldoende steun in
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de Tweede Kamer niet werd aangenomen.6 Pas in
1913 keerde het tij. Lely wordt voor de derde maal
minister op voorwaarde dat het Zuiderzeeproject
nu echt regeringsvoornemen wordt. Tijdens het
kabinet Cort van der Linden brak de Eerste Wereldoorlog uit. Hierdoor kwam het plan voorlopig toch
op een zijspoor te staan. Immers, er golden andere
prioriteiten: de mobilisatie, de handhaving van de
neutraliteit, het organiseren van overzeese handel,
distributie. En ook gold: het plan was te duur….
Hoe het dan ook met Lely’s wetsontwerp zou
zijn afgelopen als er niet gebleken was dat er meer
landbouwgrond moest komen, is zogenaamde ifhistory. Daarbij kwam de stormvloed van 1916 die
burgers en bestuurders met de neus op de feiten
drukte, omdat het hele Zuiderzeebekken waaronder ook Anna Paulowna en Wieringen, getroffen
werd. Zo is op Stroe de Oude Zeedijk ook in 1916
doorgebroken, zoals vele malen voordien. Zonder
twijfel zou zonder die stormvloed het hele project
vertraging hebben opgelopen. Maar nogmaals: er
waren ook veel protesten tegen de plannen.7
Op 31 maart 1919 werd onder voorzitterschap
van Lely de Zuiderzeeraad geïnstalleerd.8 Vanuit
deze raad werd een aparte dienst Zuiderzeewerken ingesteld. Hieronder vielen ook de Wieringer
zeedijken die van Rijkswaterstaat op 1 januari 1922
werden overgedragen aan deze nieuwe dienst.
Het eerste project: de Amsteldiepdijk
Met de Amsteldiepdijk heeft men een belangrijke verbinding gerealiseerd tussen Wieringen en het
vasteland van Noord-Holland. Op 2 juni 1920 werd
het werk gestart, overigens zonder veel ophef.

Bouw Amsteldiepdijk. Kraan verricht stortwerkzaamheden voor het dijklichaam.

In theorie had dat kunnen gebeuren vanaf de
Oostdijk van de Anna-Paulownapolder. Maar juist
daar brak in 1916 de dijk, omdat de ondergrond
slap was. Gekozen werd daarom voor de aansluiting ter hoogte van de Balgdijk. Met noordelijk van
Wieringen opgebaggerd keileem (“mirakels harde
klei”) en zand werd een dam tot stormvloedhoogte
opgebouwd. Diep uitgesleten stroomgaten werden gedempt en zodoende ontstond onder water
een soort vlakke vloer. Drie baggermolens deden
hun werk op zee, vijf sleepboten voeren volle en
lege bakken zand en stenen heen en weer. Maar
de zeebodem die deels uit veen bestond bleek slap
en grote stukken pas aangelegde dijk verschoven,
verzakten en spoelden weg.

Uitzakking van de dijk.

Nog altijd kan men op de ‘Korte Afsluitdijk’ de
‘Verzakking’ zien en ervaren. Uiteraard maakte
men gebruik van zinkstukken, waarbij zich bij het
laatste gat een groot probleem voordeed: toen de
opening slechts 300 meter was, liepen er getijdestromen door: drie á vier meter per seconde. Het
was voor de aannemer een financiële strop en voor
de ingenieurs van de Dienst Zuiderzeewerken een
emotioneel drama.9 Toch lukte het. Op 31 juli 1924
was de afsluiting van het Amsteldiep zo goed als
gereed.
Op Wieringen konden de eilanders de Zuiderzeewerken van een afstand gadeslaan. Ook de
Duitse kroonprins Wilhelm, sedert 1918 in ballingschap op Wieringen, was er getuige van. Hij maakte
een fraaie vergelijking tussen het afzetten van zijn
vader en de Nederlandse strijd tegen het water.
Wilhelm II had weliswaar nog hervormingen doorgevoerd en concessies gedaan, maar de dijk hield
bij opstekende storm geen stand. “Zelfs de geniaalste dijkgraaf zou niet bij machte geweest zijn de
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zonden en schade door lange jaren van verwaarlozing in enkele uren ongedaan te maken of te verhelpen.”10 In 1923 deed Wilhelm een officieel verzoek aan de Duitse regering om hem en zijn familie
te laten terugkeren. Er was geen noodzaak voor de
Nederlandse autoriteiten hem tegen te houden,
maar ruchtbaarheid eraan geven was een ander
ding. Zo kwam het dat de prins op een donkere
novemberavond langs het gat van 300 meter in de
Amsteldiepdijk naar Van Ewijcksluis voer, waar zich
enkele automobielen bevonden die hem vlot richting Heimat wisten te vervoeren.11
De Commissie A
Toen honderd jaar geleden de Zuiderzeewet
van start ging, gold religie nog als de normaalste
zaak van de wereld. Ook Cornelis Lely was een religieus mens. Hij was ‘van een grote vroomheid
doortrokken’, hoewel hij het hoegenaamd nooit
over geloof had. Hij behoorde tot de doopsgezinde
kerk, waarvan het vrijzinnige karakter aansloot bij
het intellectuele milieu waaruit hij stamde. Het was
voor hem vanzelfsprekend dat ook de arbeiders
hun geloof konden uitoefenen. Er was een ‘Commissie A’, die zich bezighield met hygiëne, huisvesting op schepen of aan de wal en ideële behoeften,
zoals godsdienst, ontspanning en dergelijke, waardoor de aantrekkelijkheid van het werk bevorderd
zou worden. De Amsteldiepdijk was al klaar toen
de Hervormde kerk in actie kwam (en iets later de
katholieken en gereformeerden) in de persoon van
Jan Rudolph Slotemaker de Bruïne, theoloog en
minister van Arbeid in het kabinet De Geer (19261929). Slotemaker (voorzitter) stimuleerde het zogenaamde Zuiderzeefonds vanuit de Hervormde
kerk.12
Lely noch Slotemaker zouden er ooit aan gedacht hebben, maar orthodoxere varianten van
het christendom wel: vanaf 1920 waren openbaar
en bijzonder onderwijs gelijkgesteld. En dus werden er vanaf dat moment initiatieven ontplooid
om een katholieke school in Hippolytushoef en
(in Den Oever waar de meeste Zuiderzeewerkers
woonden) een protestants-christelijke school te
stichten.
Het stichten van beide scholen heeft tot een
felle, bittere strijd geleid tussen met name oorspronkelijke en nieuwe Wieringers. Het verlangen
bij velen naar de ‘goeie oude tijd’ is er lang door
versterkt.13

4 april 1932. De voltooide school van de Vereniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.

De zuigkracht van de verandering
De Zuiderzeewerken en de ermee gepaard
gaande onzekerheid raakten de Wieringer samenleving diep. Wat waren de consequenties van de
aanleg van die twee Afsluitdijken en de drooglegging van de Wieringermeer? Wieringen was weliswaar uit zijn isolement verlost en met het vasteland
verbonden, maar men verwachtte een toevloed
van vreemd volk, massa’s arbeiders die weliswaar
bij de werken werden ondergebracht, maar die
toch het eiland bevolkten.

Huisvesting van dijkwerkers op De Haukes. Door gebrek
aan huisvesting huurden vele dijkwerkers een stukje
land van een boer om daar een keet op te bouwen.

Ten eerste veranderde er iets in het politieke
landschap. Van oorsprong waren Wieringers niet
zo geïnteresseerd in politiek. De vrijzinnige Democratische Bond (VDB) paste nog het beste bij hun
sfeer van ‘leven en laten leven’. Door de komst van
de nieuwelingen groeide ook de interesse in de
SDAP. Er waren communisten en zelfs anarchisten.
De gemeenteraad weerspiegelt dit.14
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Aangetrokken door de Zuiderzeewerken kwamen van heinde en verre werkeloze arbeiders naar Wieringen.

Ten tweede: ook veranderde de kerkelijke signatuur op het eiland. Sinds de Reformatie van de 16e
eeuw bestond er een milde status quo tussen de
drie kerkgenootschappen (naar grootte: hervormden, doopsgezinden en katholieken), maar met de
Zuiderzeewerken veranderde dit. Vele nieuwkomers hadden geen enkele interesse in of stonden
zelfs vijandig tegenover elke vorm van religie. Het
aantal (vrijzinnige) hervormden nam af, het aantal
orthodoxen nam toe. Gereformeerden, van oorsprong niet inheems, vestigden zich op Wieringen
en ook de katholieken werden groter in aantal. Het
aantal kerkgebouwen nam fors toe.
Er werd gefluisterd dat er een verkeersweg zou
komen vanaf de zojuist gereedgekomen Amsteldiepdijk naar de Hollebalg. Er werd ook over een
spoorlijn gefluisterd, die van Anna Paulowna via
de Afsluitdijk naar Friesland zou lopen. Dat had
burgemeester Kolff (1922-1943 en 1945-1958) bij
geruchte vernomen. Welke consequenties had dat
voor de bevolking en vooral de eigenaren van percelen die onteigend gingen worden? En dan was
er nog die stijging van de zeespiegel: klopte het allemaal wel zoals het werd voorgesteld?
Waar velen zich ook terecht zorgen over maakten was de toekomst van wierindustrie en de visserij. Veel wier werd immers gevist in de Wieringermeer die droog zou komen te liggen.
En de Wieringer vissers die doorgaans de Zuiderzee bevisten: zouden zij hun werk verliezen?
Na het gereedkomen van de Amsteldiepdijk bleek
er in 1926 geen visserij in De Haukes meer moge-

lijk te zijn. Gefluisterd werd dat de vissers daar en
in Den Oever buiten de steunmaatregelen vielen
die speciaal voor de Zuiderzeevissers in het leven
waren geroepen. Zij woonden immers niet in het
nieuwe IJsselmeergebied. Het kwam zelfs tot geruzie en scheldpartijen binnen de Algemene Vergaderingen van het Heemraadschap en van de Gemeenteraad van Wieringen. Bestuursleden werden
in het openbaar uitgescholden.

Administratiegebouw van M.U.Z. (kantoor grote zaal).

Uit de slechte en kostbare ervaringen met de
Amsteldiepdijk werd lering getrokken. In 1926 verbonden vier grote aannemers zich tot de NV Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken,
de M.U.Z.. Het startkapitaal bedroeg zes miljoen
gulden. Het werkplan werd vastgesteld in strikt
overleg met het ministerie. Ir. J.A. Ringers kreeg de
leiding. Het hoofdkwartier kwam op Wieringen.
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Vanaf 1920 kwam een groeiend leger van arbeiders, administratief personeel, technici en ingenieurs naar Wieringen toe. Er werden barakken
gebouwd, kantoorgebouwen, stenen en houten
noodwoningen (‘keten’) en meerdere villa’s (als Waterkeer in Westerland, waar Ringers ging wonen).
Westerland heeft veel van zijn karakter verloren,
zegt de bekende volkskundige Jo Daan. In Oosterland verrees het zogenaamde M.U.Z.-park, een bijzondere woonwijk van stenen huizen, afgesloten
door een villa die later jeugdherberg zou worden.
Veel arbeiders kwamen uit Friesland, Drenthe
en Groningen: ‘menske van de vaste woal’.

De teloorgang van de wierwinning
Wier is zeegras, en “de bewering, dat half Wieringen van het wier (=zeegras) leefde … is juist, want
deze industrie was voor de oude eilanders van het
grootste belang”, schrijft de Wieringse burgemeester C.J. Schellinger (1958-1968) in 1962.17 Voor de
aanvang van de Zuiderzeewerken woonden hier
zo’n 3000 mensen. Uitgaande van een gezin met
vier personen “dan bereikt men met 400 gezinnen
al het getal 1500, zijnde dus de helft van het inwonertal van ons oude eiland”. Het wier werd gebruikt
voor de dijken en voor matras- en stoelvullingen en
het werd ook in de Eerste Wereldoorlog geëxporteerd naar Duitsland. Er was sprake van een goede
samenwerking tussen vissers en boeren. Menige
afspraak tussen hen omtrent transport met paarden-wagen bestond al jaren.
Het wiermaaien gebeurde in hoofdzaak op het
Waardje, een ondiepte aan de zuidkant van het eiland; ook aan de noordzijde werd wier gemaaid, op
de zuidwal tussen Wieringen en Den Helder, vooral
door vissers uit Hippolytushoef.18

M.U.Z. park. Op de achtergrond de villa voor ingenieur.

Er werd gedacht, door menig Wieringer misschien gehoopt, dat vele mettertijd wel verder
zouden trekken naar de Noordoostpolder, Flevoland of de Markerwaard. Dat gebeurde wel, maar
toch een stuk minder dan werd gedacht. Waar rond
1920 de bevolking zo rond de 3000 schommelde,
nam zij in aantal toe in 1925 naar 3337 personen, in
1930 naar 5465 (een absolute toename van 2128!),
in 1935 naar 6347 en in 1937 naar 6748 personen.
Het is begrijpelijk dat de verhoudingen aanvankelijk gespannen waren, maar gaandeweg werden ze
steeds beter.15
De communicatie veranderde in rap tempo. Die
Wieringers spraken weliswaar nog hun eigen oude
dialect, maar dat werd aan tal van invloeden blootgesteld, waaraan het geen weerstand geboden
heeft.16 Jo Daan spreekt dan ook met een zekere
spijt van een dialect in overgangstoestand. Daarbij
kwam dat veel arbeiders van elders op het eiland
zijn blijven wonen en dat er huwelijken met nietWieringers gesloten werden, wat niet ongunstig
was, onder meer voor de volksgezondheid.

1925. Maaien van zeegras op het Waardje bezuiden
Wieringen.

Strenge winters en goede najaren brachten
bovendien een invasie van rotganzen op Wieringen, die op het zeewier hun voedsel vonden. Zij
verschaften in zuinige tijden aan vele jagers, die in
bootjes aan de Wadrand in hoofdzaak met ganzenroeren werkten een extra boterham.
Zo was de toestand bij aanvang van de Zuiderzeewerken in 1920. Maar al spoedig bleek hoe ingrijpend en hoe ernstig de gevolgen waren voor
de werkgelegenheid op het eiland, want bij het
naderbij komen van de sluiting van de Zuiderzee
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verdwenen de velden met zeegras en daarmee gedeeltelijk ook de paling (aal). Alikruiken (krukels)
moesten zich tevreden stellen met steenglooiing.
Wulken (eendenvoer!), mosselen en oesters werden zeldzaam.
Schellinger besluit dan ook met te zeggen dat
de “plekken waar het wier groeide door de veranderingen van de zeestromen verzand (zijn) en het
zoete water, dat vroeger vanuit de Zuiderzee over
de wiergronden stroomde een andere richting genomen [heeft] of verdwenen [is].
Al deze factoren hebben het zeewier voorgoed
verdreven!” En hierdoor viel voor veel mensen wel
een belangrijke schakel weg in de jaarlijkse cyclus
van diverse werkzaamheden in de landbouw (wieden, dorsen of ‘sloten’), in de visserij én in de wierwinning (het maaien, drogen en persen van het
zeegras), zodat de werkeloosheid in het jaar voor
velen te groot werden en extreme armoede daarmee op de loer lag.
De visserij
De lichterschipperij op de Zuiderzee stelde rond
1860 al niet veel meer voor. De Zuiderzee was immers in toenemende mate verzand geraakt. Waar
er in 1859 slechts 32 vissers waren, was dit aantal
gegroeid tot 285 in 1892. Die snelle toename had
te maken met de agrarische crisis (1878-1895),
maar ook met de groei van het aantal inwoners,
plus gunstige ontwikkelingen in de afzet van visserijproducten als goedkoop volksvoedsel. In 1909
waren er liefst 395, te weten 288 vissers en 107
vissersknechts. Zij bevoeren vooral veel aken: 127
rond 1910.
Den Oever bezat trouwens nog maar een klein
haventje rond de vorige eeuwwisseling. Het duurde nog lang voor er überhaupt een haven kwam,
of zelfs maar een steiger waarop het zeegras en
ook de vis konden worden geladen. In 1886 werd
de steun van Enkhuizen, Urk, Texel en Volendam
toegezegd: een haven zou het nationaal belang
dienen. In 1904 werd er een soort havenkom gevormd, waar ansjovis (van april tot juni), en waar
bot, schol, schar en tong, en ook paling en geep
werden aangevoerd.
In 1920 waren er 405 visserslieden en de drukte
in de haven nam toe. Den Oever veranderde in snel
tempo. Timmerlieden waren druk bezig in nieuwe
straten. Jo Daan heeft pijn aan de dijk naar Friesland die bij dit dorp begint, en moppert dat er

talrijke nieuwe huisjes zijn verrezen: “het een nog
stijllozer dan het andere”. Op twee plaatsen is er in
de dijk een ‘kepure’ aangebracht, die bij hoog water kon worden afgesloten.
In 1930 echter is het aantal vissers weer gedaald
tot 131, plus 101 vissersknechts. Want Wieringers
raakten in toenemende mate betrokken bij de
nieuwe mogelijkheden die de Zuiderzeewerken
boden: in 1921 werkten er al ruim 200 Wieringers,
voornamelijk vissers. Een vissersknecht verdiende
20 gulden, maar een grondwerker of steenlosser
bij de Zuiderzeewerken verdiende zo’n 35 á 40
gulden. En de lange werkdagen ’s zomers leverden
vaak 70 gulden op! Maar de visserij bood ook andere mogelijkheden: de voorzichtige motorisering
van de vloot.19

1933. Aanvoer van haring in Den Oever.

Een opleving in de visserij kwam trouwens bij
nadering van de voltooiing van de Afsluitdijk, op
28 mei 1932: de haringvisserij werd belangrijk.
De haring kwam gedurende enkele jaren in
grote ‘skòòle’ tegen de dijk aanzwemmen en werd
gevangen in grote ‘haringkamers’. Een gelukkige
bijkomstigheid in de jaren van groeiende crisis!
Maar er was zoveel van dat de haring op het land
werd verspreid en gebruikt werd als bemesting!
Deze overvloed stopte toen de depressie na 1933
op haar diepst was.20
En ook waar er hier overvloed was, ontstond
in andere streken (Elburg bijvoorbeeld) radeloosheid: wat nu het IJsselmeer heet, was in korte tijd
zoet geworden, waardoor belangrijke producten
als haring, ansjovis, bot en ook gar naal verdwenen
uit de kom wat eens de Zuiderzee was.
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En, niet te vergeten, de sterk toegenomen bedrijGeen stilstaand water
Laten we niet denken dat Wieringen een stil- vigheid en nering die de bevolkingsgroei teweeg
staand water was. Geleidelijk aan is er een ontwik- bracht, de winkeltjes en cafeetjes.
keling in gang gezet in de richting van het modernere leven. Weliswaar is de ruilverkaveling pas op
gang gekomen vanaf 1942, waardoor Wieringen
nog een generatie zijn kleinschalige aanzicht met
tuunwoallen tussen de kaveltjes wist te behouden,
maar de landbouwmechanisatie (al voor de eeuwwisseling begonnen) zette al wél door tijdens de
Eerste Wereldoorlog toen de prijzen hoog waren.
Voorts waren er de afname van traditionele bindingen zoals de klederdracht en de rol van man
en vrouw, de fotografie, de post, de telefoon en de
telegraaf; waterleiding en gasverlichting, de eerste
rijwielen en automobielen, en de toenemende betrokkenheid van de bevolking bij politieke, levens- 1933. Eerste bus over de Afsluitdijk.
beschouwelijke en sociaaleconomische kwesties.
Max Dendermonde, Kees Scherer, Zuiderzee, dood water, nieuw leven, Amsterdam/Brussel 1985, pg. 85.
	Honderd jaar later, op 23 september 1954, werd zijn beeltenis - toen nog - op het sluisterrein van Den Oever onthuld
door koningin Juliana. Het is vervaardigd door de beroemde beeldhouwer Mari Andriessen: Het stelt Lely voor, staande
op de kruin van de dijk, laarzen dragend. Onder zijn linkerarm een tas. Een slip van zijn jas waait op in de wind. Sinds
2007 staat het beeld op de Afsluitdijk, bij het Monument.
3
Uit Wieringer dijkgeschiedenis, Herman Lambooij m.m.v. Willem Messchaert, Heerhugowaard/Wormer 2017
4
De oorspronkelijke tekst rept ook van de drooglegging van de Wadden (!) en van de Lauwerszee.
5
	Tot de commissieleden behoorde de in landbouwkringen invloedrijke Jan Breebaart Kzn., lid van de Zuiderzeevereniging, lid van de Eerste Kamer en dijkgraaf van de Polder Waard-Nieuwland. Van de 27 leden van de commissie stemden
er 21 voor de droogmaking van met name de Wieringermeer.
6
	Lely vertrok naar Suriname, waar hij tot 1905 gouverneur is en waar hij o.a. gewerkt heeft om een spoorlijn mogelijk te
maken.
7
	Voorbeeld: de vissers van Elburg in het zuidoosten van de Zuiderzee die door de naderende inpolderingsplannen geen
toekomst meer zagen, lieten uit protest vier botters afzinken bij het havenhoofd van Elburg.
8
	De raad bestond uit enkele andere toenmalige kopstukken: Hendrik Colijn en Pieter van Foreest, wiens voorgeslacht al
betrokken was bij 17e -eeuwse droogmakerijen als de Beemster.
9
	Een deskundige als Nobelprijswinnaar Hendrik Lorentsz werd erbij gehaald om te analyseren hoe de stroming van het
water zou versnellen om uit leggen wat dat deed met de dijk. Lely kwam af en toe kijken, met prominenten als Vissering van De Nederlandsche Bank en Colijn, minister van financiën. Soms voer het gezelschap terug of volgde er een
tochtje per auto naar de andere kant van het eiland, waar voorbereidingen begonnen waren voor de ‘grote’ afsluitdijk
en de Wieringermeerdijk. Aardig is het detail dat Lely ging lopen ondanks de regen, een bus op zijn hielen, om na 40
jaar de aarde daar met eigen voeten te voelen. Drie jaar later, in 1927, werd ook de Wieringermeerdijk gedicht.
10
	Uit Emiel Hakkenes, Polderkoorts, hoe de Zuiderzee verdween, Amsterdam 2017.
11
	De spullen van Wilhelm (waaronder een piano en zijn motorfiets) vielen toe aan de staat, die ze schonk aan de Gemeente Wieringen. De gemeente zat er niet op te wachten. Zodoende werd er in de pastorie aan de Akkerweg, waar
Wilhelm gedurende vijf jaar verblijf hield, een boeldag gehouden, waar veel volk op af kwam, ook van de vaste wal.
12
	Dit Zuiderzeefonds wees erop dat er niet alleen behoefte bestond aan “nette huizen en goede wegen, maar ook en
vooral aan vrede in de ziel”. Ook stelde het fonds twee jonge hervormde candidaat-dominees uit Groningen aan, de
studievrienden Lofvers en Boersma. Zij trokken in de zomer van 1928 naar de dijkwerkers en polderjongens in Noord
Holland. Ze begonnen een krantje voor de arbeiders dat ze de titel Land in Zicht gaven. Een titel die verwees naar het
werk, naar de stichting die hen had uitgezonden en naar het rijk van God. Het loopt geen storm. Meer succes oogstten
ze met een gezelligheidsvereniging, sport en spel als dammen. Ook richtten ze een mannenkoor op.
13
J.T.Bremer, Wiringherlant 2, Schoorl 1980, pag .165.
14
	1919: 6 VDB, 1 SDAP, 1 Rooms-katholieke Staats Partij (RKSP), 1 Christelijk-historische Unie (CHU), 2 overige; 1935 5
VDB, 3 SDAP, 1 RKSP, 2 overige.
1
2
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E r kwamen niet alleen talrijke nieuwe mensen, maar ook dieren die voorheen niet inheems waren: over de dijk kwamen
er bunzingen, mollen en wezels.
16
Jo Daan, Wieringer land en leven in de taal, Heerhugowaard 1981, 2.
17
	C.J.Schellinger,veranderingen op en rondom Wieringen, pag. 5-21, in: West-Frieslands Oud en Nieuw, 29e bundel van
het Historische Genootschap “Oud West-Friesland”, 1962, pag.7
18
	Het wiermaaien was uitermate zwaar werk, ‘kerelswerk’, schrijft Schelllinger respectvol. Wiermaaiers droegen leren
broeklaarzen of hozen. Met meterslange zeisen werd bij eb het wier gemaaid, dat in vooraf uitgespannen netten bijeen
gedreven werd en met grote harken naar de boot gehaald. Daarna werd dit natte wier naar de wal gebracht en opgetast
op boerenwagens. Met paarden werd het vervolgens naar zoetwatersloten gereden, waar het ontzild werd. Dan werd
het naar de wal gehaald, uitgespreid, herhaaldelijk opgeschud en op de kant gedroogd. Dit zoetgemaakte zeegras had
een vrij blanke kleur gekregen. Het werd geperst in balen, klaar voor vervoer naar de vele wierpakhuizen op Wieringen.
Het losgeslagen, drijvende zeegras werd opgevangen in wierfuiken en met wiervorken over dijkhellingen uitgespreid.
De kleur van dit wier was niet blank, maar diep-donkerbruin.
19
	In 1917 liet J.Bakker sr. als eerste een nieuw schip bouwen in Workum, waarin een motor werd geplaatst van 26 pk. De
meeste vissers wilden er toen nog niet aan. Men protesteerde dat de ‘zee zou worden leeggevist’. Er kwam een behoorlijke ruzie van. Desondanks zette de motorisering dóór: in 1930 waren er 28 schepen gemotoriseerd, in 1937 102!
20
	Door de verandering van het zoutgehalte in het IJsselmeer is er echter nog een belangrijke vissoort voor de vangst
bijgekomen: de snoekbaars.
15

In de erreme van dokter
Geertje Woende in de Hóófdstrèèt en liep oftig
efkes bij buur Lies langs te loaben. Sie konde et merakels goed viende en wisselde alle nuwtjes mit elkaar uut.
Op een zaterdag kwam Geertje langs en seit:
“Matje, ik voel me helegaar niet goed.” “Bel de dokter”, seit buur Lies. Sie keke in de Wieringerkrant wie
der dienst had, dat bleek de jonge dokter Zandvoort
te weze.

deed wondere, Geertje voelde der metien veul beter.
De aare dag ging Lies bij heur ouwe buur kieke of
ze al wat opknapt waar. “Matje”, seit Geertje, ik heaw
zòn verlegen mooie èvend had in de erreme van
dokter en ik zei: “dokter wat heaw je verlegen mooi
heer.”
Ingestuurd door Guusta Kresmer; Wieringer dialect:
met dank aan Marietje Bron.

“Nou ja, et is dubbeld tarief, ik wacht wel tot
are week”, seit Geertje. Maar in de
èvend wiere de klachten almaar erreger en ja Geertje zag de errenst
van de oafspraak in, sie waar tenslotte ok de jongste niet meer.
Doe dokter kwam lag sie in de
kooi. Hij ongderzocht heur en nam
alle tijd voer sien ouwe patiënte, die
in heur leven veul meemaakt had.
Op een gegeven moment waar
ie naast heur zitte gaan op de rangd
van heur ledikant, had sien errem
om heur heen sloegen en stelde
heur gerust. De errem van dokter
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De vaandels van Harmonieorkest Apollo Den Oever
door Tiny van Teulingen-Molenaar
De geschiedenis van Apollo begint op zaterdag
27 september 1919. Enkele burgers uit Den Oever
vatten het idee op om een orkest te beginnen om
zo tijdens het ijs- sneeuwfeest de feestvreugde te

kunnen vergroten. Mensen van het eerste uur waren Jack Bakker, Dirk Verfaille en C. Koorn. De eerste directeur was L. Spaander.

De eerste foto van muziekvereniging Apollo, februari 1920.
Voorste rij knielend op de voorgrond: Jacobus Bakker Sz., schoenmakersleerling bij Dirk Verfaille; Cor Bakker Evertzoon, eerst visser later kolenhandelaar; Cor(nelis) de Haan, eerst kapper later eigenaar Hotel Restaurant De Haan.
2e rij, zittend: Jan Bakker Matheus Johanneszoon (van Hannes), visser later bierbottelaar; Simon Bakker Elbertzoon,
visserman; meester Spaander, hoofdonderwijzer op de school in Oosterland en dirigent van Apollo; Dirk Verfaille,
schoenmaker en medeoprichter van Apollo; Jaap van Barend Kaleveld, eerst visserman later vrachtdienst op Den
Helder.
3e rij: Met grote trom, Meijert Kalf, toen nog knecht bij Klaas Minnes in Hippo, later broodbakker hoek Zeestraat/
Gasthuisweg, Jan Tijsen zoon van Meijert en Pietertje, herbergier naast het postkantoor, Kees Kaan zoon van Jaap
Kaan, hadden de boerderij (????), Simon van Jan Metselaar, dorpssmid om de Oost, Dirk van Dirk Tijsen (Tiesen),
schoenmaker, Reier Bakker Rz., visserman, Meijert Heijblok, boer op Oosterland, Cornelis Koorn Vz., boer, mede oprichter van Apollo en organist, Jan Tijsen van Antje, visserman daarna havenmeester, Jacobus Bakker Cz., schilder en
medeoprichter van Apollo, Piet van Neeltje Kalf, Piet Bakker, visserman, met kleine trom Wouter Hegeman, postbode.
Achterste rij: Dirk Bakker (Dirk van Ma Tiesen), winkelier later samen met zijn broer Cor kolenhandelaar, Klaas Kuit
Mz., visserman later samen met zijn broer Jaap een smederij en machinefabriek, Jan Bakker (Jan van Cees van Pieter)
mosselvisser, Jacob Heijblok, vrachtrijder en loonwerker bij boeren, Jan van Jan Tiesen, visserman daarna boekhouder van de afslag, Lambertes Tijsen Jz., broer van bovenstaande visser, met ring bas, Kees Tijsen van Moiert,
van beroep broodbakker eerst op de hoek Zeestraat/Gasthuisweg bij Meijert en Niek Kalf later bij de bakkerij Anton
Cornelissen.
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Uitreiking Vaandel 14 januari
1922

Het trouw tot aan den dood
Dan wordt Apollo’s dapp’ren
Door u ook ‘t eiland groot
Keert als overwinnaars weder
Zegt dan deez erevaan
Vol trots tot ons ter neder
Omkranst met lauwerblaan
Dan wacht Apollo’s zonen
Gekeerd aan d’Oever-strand
Weer nieuwe lauwerkronen
Van onzen vriendenhand
(Op de melodie van: Wij willen
Holland houen)

Het café van de heer Koster
was geheel met belangstellenden uit Oost-Wieringen gevuld.
Aan het Harmonieorkest Apollo
zou namelijk die dag het vaandel
worden aangeboden. Om ongeveer acht uur werd het voordoek
van het toneel omhoog getrokken en aanschouwden de bezoekers een achttal dames met in
hun midden burgemeester Kolff.
De heer Kolff nam het woord en
memoreerde in het kort het ontstaan en de gang van Apollo. Dat
deze vereniging na zulk een kort
bestaan zich al in het strijdperk
waagde en te Medemblik een
derde prijs in de derde afdeling
mocht behalen. Het deed de
spreker dan ook groot genoegen
namens de Wieringer burgerij
aan Apollo het vaandel te mogen aanbieden. Door de dames
werd vervolgens een wit laken,
dat het bedekte, weggetrokken
en het blauw fluweel met goud
geborduurd vaandel vertoonde
zich met al zijn pracht.
Het vaandel werd toen door
de spreker overhandigd aan
de voorzitter met de woorden:
“Mijnheer de voorzitter! Ik vol-

doe hiermee aan mijn taak. En
overhandig u het vaandel. Eren
aan Den Oever! Eren aan Oosterland! Eren aan Apollo!” Door de
acht dames die voor het vaandel
hadden gecollecteerd, werd vervolgens een lied gezongen dat
was gemaakt door de toenmalige predikant, ds. Bax. Dit was
tevens het laatste gedicht dat
door hem werd geschreven.
Er zijn de dankbare tonen
Van dit ons lied geweid
U, fier, Apollo’s zonen
Overwinnaars in den strijd
Het vaandel thans ontvangen
Ontsteek uw hart in gloed
‘t Blijft u ten spoorslags hangen
Tot nooit verflauwden moed
De vuurgloed, die uw harten
Doet flanken voor de kunst
U aanzet ‘t al te tarten
Wat haat Apollo’s gunst
Die gloed zal meer u stalen
Nu ‘t vaandel praalt omhoog
De gouden lett’ren pralen
In ‘t kunst bewond’rend oog
Gaat door dat vuur gedreven
Met vreugd en moed ten strijd
Houd goed en bloed en leven
Aan ‘t schone “vaan”gewijd
Volgt, waar gij ‘t fier ziet wapp’ren

De voorzitter van Apollo
dankt voor het prachtige cadeau
dat de vereniging werd aangeboden. In het bijzonder bedankt
hij de heer Mostert wie het initiatief op zich had genomen voor
de aanbieding.
Ook aan de dames en de
burgemeester bracht de spreker dank. Hij sprak de wens uit,
dat er tot eer van Apollo en tot
eer van de Wieringer burgerij
vele medailles aan het vaandel
mochten komen. Tot slot werden de twee concoursnummers
door Apollo ten beste gegeven.
Het vaandel werd bij elk optreden meegenomen en overleefde de Tweede Wereldoorlog,
echter de staat waarin het daarna verkeerde viel bij de leden
niet in goede aarde en zo werd
er nieuw fluweel beschikbaar gesteld door Jn. Hegeman waarna
mevrouw S. Smid en haar dochter Marietje het vaandel volledig
hebben vernieuwd.
In 1939 ontving de vereniging het tweede vaandel van de
burgerij. En werden er vaandelkasten in gebruik genomen, zodat ze voortaan netjes bewaard
konden worden. Doordat de
vereniging een periode geen eigen repetitieruimte meer had en

Historische Vereniging Wieringen • “Op de Hòògte” • 30e jaargang nr. 3 - 2018

- 20 -

ook de concerten op verschillende locaties plaatsvonden, werden de vaandels niet meer gebruikt.
Zij werden in een vochtige en stoffige ruimte bewaard. Hierdoor waren ze eigenlijk niet meer toonbaar. De heer P. Houdijk heeft de vaandels weer
helemaal opgeknapt en de medailles en lauwertakken verwijderd, waardoor zij weer in volle glorie
zijn te aanschouwen. Nu worden de vaandels dan
ook weer bij de concerten getoond. De medailles
en lauwertakken hangen tegenwoordig op nette
borden, zodat ze de vaandels niet meer beschadigen.
Sluiting Hotel Wiron
Toen in 1992 de sluiting van Hotel Wiron een
feit was, werd dat als een groot verlies gevoeld
door de leden van muziekvereniging Apollo. Vanaf
de oprichting vonden zij hier een thuis voor hun
uitvoeringen. Zij maakten voor de repetities al een
paar jaar gebruik van de kapel, maar voor de vaandels werd dat gebouw niet geschikt bevonden. In
Den Oever werd gezocht naar een alternatief, maar
nergens konden de muzikanten een nieuw onderkomen vinden. In ieder geval geen plaats waar de
vaandels naar hun goeddunken konden worden
opgeslagen. Op een ochtend werden de spullen
op een kar geladen en naar het Gemeentehuis in
Hippolytushoef gereden. Ja, inderdaad: ‘Naar durp’
blijkens het bord, dat Jaap Koorn, Jan Lont en Cor
Lont met zich meevoerden. Dat alles zonder vreugde van het korps, al is op de foto te zien dat er toch
nog een mager lachje af kon. En zo verdwenen de
vaandels in de kelder van het gemeentehuis. Met
de komst van het sociaal cultureel centrum Het

In 1992 brengen Jaap Koorn, Jan Lont en Cor Lont de
vaandels noodgedwongen naar het gemeentehuis in
Hippolytushoef.

Vikingschip kwamen ze gelukkig weer terug naar
Den Oever.
Met dank aan Harmonieorkest Apollo; De foto’s
zijn aan de Historische Vereniging Wieringen geschonken door mevrouw Gerie Smid-Koorn; Bron:
Wieringer Courant 17 januari 1922 (de tekst is aangepast) melodie van het lied staat vermeld in de
Helderse Courant van 17 januari 1921.

Van Wieringen naar Nieuw-Zeeland
Een bijzondere en merkwaardige geschiedenis
door Bob Gorter
Dit is het verhaal van Cornelis
Vette (1851-1945),
hoe en waar hij is
opgegroeid,
hoe
hij aan zijn achternaam kwam en zijn
vertrek naar NieuwZeeland. En vooral
ook hoe het hem in
Nieuw-Zeeland verging. Het is een heel vreemde

historie. We beginnen bij de geboorte van zijn
grootmoeder, hier Antje Smit 1 genoemd.
Het is 1802. In Hippolytushoef wordt op woensdag 17 maart Antje Pieters Smit geboren, zoals
in het doopboek staat ‘onegt’, moeder is Dieuwer
Klaas Smit. Op zondag 6 juni wordt Antje gedoopt
in de Hippolytuskerk. Twee jaar later, op 5 mei
1804, trouwt moeder Dieuwer Smit met Kasper
Vette, geboren in Medemblik. Er was geen geld om
de kosten van een huwelijk te betalen, dus het ging
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‘pro deo’. Het echtpaar kreeg vier kinderen. Eén van
die kinderen, Reinou Vette, geboren op 7 oktober
1807, gedoopt op 18 oktober 1807, is al overleden
op 20 november 1819 in Hippolytushoef, 12 jaar
oud.
Antje Smit 1 groeide met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op bij haar moeder Dieuwertje Smit en haar man Kasper Vette. Op 2 juli
1824, ongehuwd, kreeg zij een dochter, ook Antje
genaamd. In dit artikel wordt zij Antje Smit 2 genoemd. Een van de getuigen bij de aangifte was
Kasper Vette, mogelijk toen haar stiefvader. Antje
Smit 1 is al vroeg overleden, op 29 december 1825
in Callantsoog, 23 jaar oud. Zij werkte daar als
dienstmeisje.
Waarschijnlijk is Antje Smit 2 toen opgegroeid
bij de familie Vette, haar grootouders. Vermoedelijk gebruikte zij de naam Reinou Vette in het gezin,
naar de vroeg overleden halfzus Reinou.
In 1851, op 18 april kreeg zij, ongehuwd, een zoon,
Cornelis Vette. Moeder Antje 2 zei bij de geboorte
dat zijn Reinou Vette heette. Hoe dat zou kunnen
wordt later uitgelegd. Cornelis Vette is de hoofdpersoon van dit bijzondere verhaal.
Een huwelijk
Op 20 oktober 1852 trouwt in Hippolytushoef
Reinou Vette (Antje Smit 2), 28 jaar, dochter van
Antje Smit 1, met Jan Boendermaker, 26 jaar, kleermaker uit Medemblik, zoon van Abraham Boendermaker en Grietje Goed. In de huwelijksakte
staat dat de bruid onder ede verklaarde: “dat hare
moeder overleden is, maar dat zij niet in de mogelijkheid is de akte van overlijden over te leggen, dewijl zij
niet weet hoe en waar zij overleden is.” Zoals we nu
weten is moeder Antje Smit in Callantsoog overleden op 29 december 1825.
Om te trouwen is een geboortebewijs nodig. Dat
kon Reinou krijgen, maar wel onder de naam Antje
Smit, dochter van Antje Smit. Hieruit blijkt dat zij
geboren is op 1 juli 1824 op Wieringen.
Reinou Vette, Jan Boendermaker en Cornelis Vette
verhuisden op 14 april 1853 naar Den Helder.
Jan Boendermaker, kleermaker, overleed in
Alkmaar op 30 september 1878, 52 jaar oud, als
echtgenoot van Reinou Vette(n), zonder beroep,
verblijf hebbende in de gemeente Den Helder en
zoon van Abraham Boendermaker en Grietje Goed.
En dat is toch zeker degene die in 1852 trouwde
met Antje Smit 2. Er zijn geen andere huwelijken

van Jan Boendermaker bekend. Toen de overlijdensakte werd opgemaakt was de woonplaats
van Jan Boendermaker niet bekend. “Wonende te
…….(onbekend)”
Reinou Vette is overleden in den Helder op 29
april 1894, als weduwe van Jan Boendermaker. 70
jaar oud, “geboren te Wieringen, weduwe van Jan
Boendermaker, zijnde de verdere relatiën van de
overledene bij de aangever onbekend.” Jan Boendermaker, zoon van Abraham Boendermaker en
Grietje Goed. Jan Boendermaker is niet nog een
keer getrouwd. Het huwelijk met Antje Smit in
1852 was zijn enige. Conclusie na lang zoeken:
Antje Smit is dezelfde persoon als Reinou Vette,
hoe vreemd het ook is.
In plaats van Reinou/Antje Smit 2 wordt in dit artikel verder alleen de naam Reinou Vette gebruikt,
tenzij de vermelding Antje Smit 2 noodzakelijk is.
Kinderen:
Voor zover bekend zijn er de volgende kinderen
geboren, buiten Cornelis:
2 Grietje Boendermaker, geboren op 24 augustus
1853 op Wieringen. Aangegeven door vroedvrouw
Cornelia Beukenkamp. Moeder Antje Smit. Echtgenoot Jan Boendermaker was ”thans afwezig op
een buitenlandsche zeereis, wonende te Helder.”
Grietje is overleden in Anna Paulowna op 2 februari 1915, 61 jaar oud, weduwe van Jan Tiessen.
3 Levenloos geboren dochter, 20 juli 1857 op Wieringen. Jan Boendermaker was toen een aantal jaren op zee in “marinedienst”
Drama op de Westerklief
Heel kort: Reinou/Antje was zwanger geraakt,
terwijl Jan Boendermaker op langdurige zeereis
was. Zij wilde niet weten dat zij zwanger was. Ergens op het land werd haar dochtertje geboren.
Dat is op Wieringen als levenloos geregistreerd. De
justitie dacht er anders over, zij werd beschuldigt
van kindermoord. Ze werd ter dood veroordeeld,
maar kreeg later gratie van koning Willem III. Het
complete verhaal is te lezen op de website van de
Historische Vereniging Wieringen.
Cornelis heeft dus niet bepaald een prettige
jeugd gehad. Eerst verbleef hij bij de familie Klees.
Klees was landbouwer. Later bij de familie Hutman
als leerling-schilder
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Naar Nieuw-Zeeland
Op 30 september 1872 werd Cornelis Vette uitgeschreven uit het bevolkingsregister van Wieringen , toen hij bij de familie Hutman woonde, van
Wieringen naar Amsterdam. In Nederland ontbreekt daarna elk spoor van hem. De achterkleinzoon van Cornelis, Chris Cooke, stuurde mij veel informatie over hoe het verder ging met hem. Hij lijkt
aan boord van een schip naar Nieuw-Zeeland te
zijn gekomen, hoe, dat weten we niet. Hij ging aan
land als illegale emigrant bij Lake Ellesmere, een
kustmeer ten zuiden van Christchurch. Daar kwamen veel mensen uit Europa aan land. Hij liet de
stad Christchurch links liggen. Het landschap daar
lijkt veel op dat van Wieringen, daar aan de rand
van de Canterbury vlakten. Hij werkte daar als visser.
Cornelis Vette vertelde in Nieuw-Zeeland dat hij
de zoon was van Dr. Cornelius Janson uit Amsterdam, arts van de koninklijk familie. Cornelis zei dat
hij bij de Nederlandse marine was gegaan. Hij voer
richting Nieuw-Zeeland. Zijn vader was ook aan
boord als scheepsdokter, maar hij is op zee gestorven. Toen zijn schip in Nieuw-Zeeland aanlegde
besloot hij daar een nieuw leven te beginnen. Het
bovenstaande kan nergens worden bevestigd. Bij
het koninklijk huis is hier in ieder geval niets van
bekend, van een Dr. Janson.

Die was een deel van het militaire uniform dat ze
droegen op beide foto’s.
Cornelis Vette is heel oud geworden. Hij is overleden in 1945, 94 jaar oud.
Het echtpaar werd begraven zonder grafsteen.
In december 2008 heeft de hele familie gezorgd
voor deze grafsteen, waarop zijn afkomst wordt
onthuld.

Hij vertelde dat hij Cornelius Janson was en zijn
moeder Reinou Janson, geboren Witte. Later, als
hij zijn handtekening moest zetten, tekende hij
met een kruisje. Hoogstwaarschijnlijk kon hij dus
niet schrijven. Voor zijn huwelijk had hij een zoon
bij een Maori-vrouw, William Johnson. William is
omgekomen in de eerste wereldoorlog in 1916 in
Frankrijk. Ook soldaten uit Nieuw-Zeeland werden
daar ingezet.
Huwelijk
In 1889 trouwde hij met een andere Maorivrouw, Beatrice Palmer. Op zijn huwelijksakte staat
de naam Cornelius Janson. Later verengelste hij
zijn naam tot Charles Cornelius Johnson. Charles
en Beatrice woonden hun hele leven aan de oever
van het meer. Hij bleef visser en ook had hij een
kleine boerderij.
Het echtpaar had tien kinderen:
Van die kinderen is ook hun zoon George in
Frankrijk gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog. Op
de foto’s zijn beiden te herkennen aan hun hoed.

“Johnson, ter nagedachtenis aan Charles Cornelius, geboren als Cornelis Vette, Holland. Overleden op 21 augustus 1945, 94 jaar oud
Geliefde echtgenoot van Beatrice Jane, geboren
Palmer, Otago, overleden 20 juni 1934, 67 jaar oud.
Ook hun kleinzoon Roy, overleden 27 juni 1930, 20
jaar oud. Opgericht door hun nakomelingen.”
Met dank aan Gea Klein-Hamming, Jaap Lont
en Chris Cooke, achterkleinzoon van Cornelis Vette,
Nieuw-Zeeland.
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Hendrik Jacob Pool en Wilhelmina Winterwerp
Een onderwijzers echtpaar te Westerland
door Marietje Bron
Hendrik Jacob Pool geboren op
25.8.1862 te Baflo, Wilhelmina Johanna Winterwerp werd geboren
19.7.1862 te Groningen, hun huwelijk was
5.4.1893 te Groningen.
Zij kwamen in
1893 naar Wieringen,
waar meester Pool benoemd was aan de Westerlander school.
Toentertijd bestond de
school uit twee lokalen,
de
onderwijzerswoning stond pal naast de
school op de plaats waar
later het schoolplein gesitueerd was.

uit een jaarlijks schoolfeest met spelletjes
voor de lagere klassen, terwijl de oudere
kinderen een bezoek brachten aan Artis.
Wat in die tijd een hele onderneming was.
Meester Pool stierf na een langdurige
ziekte in 1909, zijn vrouw en kinderen verhuisden naar elders waar middelbaar onderwijs voor de kinderen gemakkelijker te
volgen was.
Onno Jan werd huisarts. Hij verongelukte in 1930 op 35-jarige leeftijd met zijn
motor bij Oldeberkoop.

Onderdeel van een schoolfoto van
17 mei 1906. Familie Pool, het meisje
rechts is Geertrui Wigbout Cd. *1895,
De kinderen hadzij trouwde met Cornelis de Graaf uit den hun speelplaats aan
Barsingerhorn.
de overkant van de weg

op wat toen de ‘Bolle’ genoemd werd.
Meester Pool gaf les aan de drie hoogste klassen, voor de
drie lagere klassen was er een onderwijzeres. Na ziekte en
niet terugkeren van deze juffrouw werd mevrouw Pool, die
ook onderwijzeres was, aangesteld. Eerst voor tijdelijk, later
kreeg zij een vaste benoeming.

Mevrouw Pool is in 1945 overleden te Groningen, zij werd bij haar echtgenoot op
Westerland begraven.
Dollie bleef ongehuwd en woonde de
laatste jaren van haar leven in Zuidlaren.
Zij overleed in 1993.

Er werden twee kinderen geboren, Onno Jan *9.5.1894
en Dolfina Johanna Wihelmina, genoemd Dollie *15.5.1899.
Het aantal leerlingen breidde zich snel uit en juffrouw
Pool had op den duur
tussen de 45 en 50
leerlingen in haar drie
klassen. In die tijd werd
besloten een lokaal aan
de achterkant van de
school bij te bouwen.
De feestelijkheden
op school bestonden

Op 24 juni 1907 krijgt Dollie Pool een
kaart van haar vader uit Huisduinen.
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Verhalen uit de vorige eeuw
door Steef Vriezema Fzn
Toen wij in de Elftstraat
woonden, waren wij veelal aan
het spelen op het Kerkplein. Wij
speelden met andere kinderen,
die zowel jonger als wel ouder
waren. Zo had je Dirk Bosker en
Jan de Jong (de Bottel) die ouder
waren.
Regelmatig kwam Leentje
Meijer door de straat, die mogelijk om boodschapjes ging naar
de Centrawinkel van Dirk Minnes
op de hoek van de Parklaan.
Leentje was een schraal uitziende vrouw, die voor zover ik
mij kan herinneren, altijd een
lange jurk droeg tot haar enkels.
Ze was getrouwd met Jan Meijer.
Jan had altijd een manchesterpak aan en een schipperspet op.

Jantje Meijer *1882 †1973.
(foto collectie Marietje Bron)

Als de oudere jongens Leentje zagen aankomen lopen werd
er al een plan bedacht om haar te
laten optreden. Of Leentje vroe-

Elftstraat, achter de man rechts is een stukje zichtbaar van de winkel van
Jannes Bosker. Nu het pand van Dorus Rasch
(foto collectie Marietje Bron)

ger wat bij een of ander koor of
revue heeft gedaan is mij onbekend, maar zover ik het in die tijd
bekijken kon had ze er wel schik
in. Nu was zij een verwoed rookster en bij gebrek aan tabak of
shag, vond ze ook weleens een
peuk op straat. Dirk of Jan ging
dan stiekem in huis en roofde
een paar sigaretten uit hun vaders pakje. Als Leentje dan bij de
winkel van Bosker was, vroegen
ze of ze nog even voor ons zingen kon.
Dit met vooruitzicht op een
rokertje. Ze keek dan even
schuchter om zich heen of mogelijk haar man het niet zag.
Want zoals zij mededeelde wilde
hij dat niet hebben. Achter de
winkel was een sprongetje aangezien de keuken iets was teruggebouwd. Dit was een mooie
plaats die niet vanaf de weg
gezien kon worden. Dus een geschikte plek om de act uit te voeren. Terwijl Leentje begon te zin-

gen en zich zelf al heupwiegend
begeleide en enige danspasjes
maakte werd het lied gezongen.
Dit was steevast altijd hetzelfde
lied.

Het is dik in orde,
ben in mijn sas,
Het zal wat worden,
als het anders was.
Het zal wat worden,
is het grote woord,
En dat je van die
Amsterdamse meisjes hoort.

Steevast eindigde ze dan met
de woorden: “Pingelinge pang,
Pss Pss”. Waarbij ze haar rok iets
boven de enkels optilde en enkele danspasjes deed om de
show wat meer cachet te geven.
Verguld met de rookwaar als beloning vervolgde ze haar weg.
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Een vraag uit Zeeuws-Vlaanderen
door Bob Gorter
Uit Breskens in Zeeuws-Vlaanderen kwam het verzoek van de heer Theo Reijns of wij meer wisten over
Mathilde van Campenhout, geboren in Sint-Jansteen
(Zeeuws-Vlaanderen) op 21 juli 1898, dochter van Carolus Ludovicus van Campenhout en Theresa Haulez.

Van Campenhout ter sprake. Naar aanleiding van
deze gesprekken is hij zich wat verder in de familie
Van Campenhout gaan verdiepen. Tot zijn verbazing vond hij een hem tot nu toe onbekende zuster
van zijn grootvader, Mathilde van Campenhout. Het
bleek dat zij op Wieringen was begraven op 14 oktober 1963. Zij was getrouwd met Jan Hegeman, geboren op 28 oktober 1889 te Oosterland. Daar wilde
hij graag meer van weten. Hij heeft meteen het Hegeman boek aangeschaft. Op de bladzijden 49 en 50
staat er meer over.
In het boek staan de namen van de ouders van
Mathilde helaas verkeerd gespeld. In het begin van
dit artikel staan de juiste namen.
Opvallend is ook het betrekkelijk grote aantal
mensen met connectie in Zeeuws-Vlaanderen en
België op Wieringen. Deels komt dat door de Eerste
Wereldoorlog, toen veel Belgen naar het neutrale
Nederland zijn gevlucht. Een paar van die namen zijn
Teirbrood, Van Gassen, De Maesschalk en Wijsevelde

De naam Van Campenhout komt in zijn familie
voor. Zijn moeder was Marie Germaine van Campenhout. Na de begrafenis van een 103-jarige nicht
van zijn moeder, die ruim tachtig jaar kloosterzuster is geweest in België, kwamen de familierelaties

Theo Reijns denkt dat de Zeeuws-Vlamingen in
latere jaren hielpen bij de vlasoogst in de Wieringermeer. Hij herinnert zich van zijn tijd op Sint Jansteen
dat er regelmatig werd gesproken over vlas en gaan
werken in de Wieringermeer. Hij had nog meer vragen, maar die komen op een later tijdstip.

Schenkingen
•	Van Ko Rakers uit Diemen, diverse boeken m.b.t. de Zuiderzee o.a.: Het natte hart van Nederland,
de Geschiedenis van de Zuiderzee (Erica Heijenaar); Het eerste offensief, 25 jaar Afsluitdijk (H.J.
Stuvel); 50 Jaar Afsluitdijk (P. Robert / R. Bos); 50 Jaar IJsselmeer (Pieter Terpstra); Bestemming
Wieringen (Frans Smits); De Prins van Wieringen (Henk Pors); Het einde (C. Metselaar).
• Van Henk Cornelissen: stempel met het logo van de Wieringer Courant.
•	Van Tiny Borst-Beemsterboer: een boekje met een krantenknipsel over de toneelvereniging de
IJpelaars.
•	Van Gery Bosker uit Amsterdam: een bewijs van toegang tot de uitvoering van de muziekvereniging Harmonie met het avondprogramma, d.d. 9 en 10 februari 1918; verschillende programmablaadjes en foto’s van toneelvereniging Amicitia te Wieringen; krantenknipsels over recensies en
de foto op het voorblad van dit nummer:
								Alle gevers hartelijk dank!
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De Schommel
door Ton Bakker

Mijn vader werkte in die tijd
vijf en een halve dag per week.
Zaterdagmiddag vrij, even bijkomen en dan ’s avonds alweer op
weg naar een muziek-klus.
De zondag moet hem dierbaar
zijn geweest. Met name de zondagochtend. Lekker uitslapen en
misschien nog wel even ‘kroelen’
met moeder. Maar ja, voor wat
dat laatste betreft, moet je natuurlijk niet drie van die apenkoppen hebben rondlopen op zolder.
Die ochtend werden wij gedrieën met lichte dwang naar
opoe en opa gestuurd in de
Zwinstraat.

Maar wat praktisch nooit gebeurde, zij waren
niet thuis. Dus namen we de kortste
route terug. Door
het land (nu Laan
Bloys van Treslong)
naar de Gasthuisweg, Kapellesteegje, Spuitsteeg en
Voorstraat.
Nico
ging naar een
vriendje in de straat en Cees en
ik gingen naar binnen. Beneden
was nog geen beweging. “Papa
en mama slapen nog”, zei Cees,
“We gaan boven schommelen.”
Boven hadden we een grote
zolder en aan de voorkant was
het slaapkamertje van onze ouders.
Maar omdat de schommel
nogal lawaai maakte in de ijzeren
krulhaken, had Cees bedacht om
zelf de schommeltouwen in zijn
handen te nemen en mij op die
manier heen en weer te schommelen, dan zou het geen lawaai
geven.

Cees ging op de hanenbalken
liggen en nam de schommel letterlijk ter hand en ik mocht er op
zitten. Het gaf geen lawaai, maar
het ging al hoger en hoger. Op
een gegeven moment konden de
armen van Cees het gewicht niet
meer dragen en hij liet los.
Gevolg; ik kwakte met een
smak tegen de slaapkamerdeur.
Het ‘zondagochtendhaakje’ op de
deur kon deze kracht niet weerstaan en met een bons belandde
ik met schommel en touwen op
m’n platte kont naast het bed van
vader en moeder. Moeder van
schrik overeind, de AaBe-deken
tegen het ontblote decolleté
aangedrukt en vader naarstig op
zoek naar z’n onderbroek die hij
naar ’t voeteneind ‘trapt had’. Ja,
hij moest toch even uit bed om
die kleine huilebalk op te rapen
en troosten en Cees aan de tand
voelen. Hoe dan ook, Amor kon
z’n pijlen wel weer opbergen.
’s Middags kwamen opoe en
opa om de koffie. “We waren vanochtend even naar Knilles en Ma
op de Hoit”, zei opa. “O…, ja…,
leuk”, zei m’n vader. Wat moet je
“aars zegge”.

DE MOENIKA VAN JANJAAP IS TE KOOP!

Zie Op de Hòògte van juni 2017

Mooie Crosio de Paris, met prachtig musette geluid.
Voor € 575,00 bij Gerard Hille
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Een paar leuke dingen
door Joost Lubbers, Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland
In verband met de zomerperiode en de drukte die daar vaak
bij hoort deze keer even geen recente vondsten, maar een paar
leuke dingen en een vraag aan u.
Zoals iedereen aan den lijve kan ondervinden is het warm en
droog weer. En als u het nieuws op het gebied van archeologie
enigszins volgt, heeft u misschien meegekregen dat er door de
droogte in Engeland, recenter ook in Nederland en België, sporen in het land zichtbaar worden die je normaal zonder grondradar niet ziet.
Het gebruik van drones maakt het mogelijk om van enige
hoogte foto’s te nemen. Mijn vraag is dan ook heeft u recent
nog leuke foto’s genomen met uw drone? En heeft u vormen
in het landschap gevonden en weet u niet precies waar u naar
kijkt? Dan zijn wij van de Archeologische Werkgroep heel erg
geïnteresseerd in deze beelden. Zoals u misschien weet zijn er
op Wieringen menige vestigingen geweest in de tijd van de Vikingen, maar ook recenter.
U mag deze foto’s rechtstreeks naar mij sturen op:
AWKNH@hotmail.com
Dat is tevens het adres van onze website:
www.awknh.nl (Archeologische Werkgroep Kop van Noord Holland)
Vikinggewicht
Wij hebben nog geen definitief uitsluitsel gekregen van
onze specialist de heer R. van Eerden over het Vikinggewicht.
Hij heeft ons geadviseerd contact op te nemen met een universiteit in Scandinavië. Wij zullen daarom de universiteit van
Oslo raadplegen. Zodra
er meer bekend is, zullen
wij dat zeker aan u laten
weten.

Viking-gewicht
met Munnin en Huggin.

Waar wij nu mee bezig
zijn
Op dit moment zijn
wij voornamelijk druk
met het ‘redden’ van een
gebied met bewoningssporen uit de ijzertijd.
Het gebied grenst aan
een opgraving waar wij
in 2013 nederzettingssporen hebben gevonden uit de Midden IJzertijd.

Wij waren de graafwerkzaamheden aan het nalopen in de hoop niets
te vinden, maar helaas vonden wij
erg veel scherven uit de ijzertijd. Wij
hebben getracht een afspraak te maken met de aannemer; de gemaakte
afspraak werd niet nageleefd met
als gevolg dat er met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid een
heel stuk van onze geschiedenis verloren is gegaan.
Wij zijn nu tegen de zin van de
aannemer in, maar met toestemming
van de gemeente bezig om te redden
wat er te redden valt.
In de bijlage ziet u een sloot (‘aangekrast’ om de ligging te verduidelijken)
uit de ijzertijd, uit deze sloot hebben
wij al enkele fragmenten aardewerk
geborgen die bevestigen dat het de
ijzertijd is.
Wij gaan deze sloot nog uitgraven
in de hoop om nog meer aardewerk
te bergen, het wordt anders allemaal
weggegraven.

Een sloot uit de ijzertijd.

Ik zie de foto’s die u maakt van het
mooie Wieringen graag verschijnen.
Mocht u foto’s hebben van eigen
vondsten op Wieringen, dan mag u
die ook rechtstreeks naar mij mailen.
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Aanvullingen en verbeteringen
Op de Hòògte 2018-2-blz.11
Drama op de Sont in 1861
Nan Mulder merkte op dat in een gedeelte
van het verhaal Drama op de Sont een hinderlijke
fout is geslopen. De geboortedatum van Pieter
Astuling Groen is niet goed vermeld. Dit is de
goede geboortedatum: Pieter Astuling Groen
werd geboren op 27 februari 1836 in Enkhuizen.
Op de Hòògte 2018-2-blz.14
De IJpelaars
Van de heer Jan Glim ontvingen wij het
volgende schrijven:
In de laatste uitgave van Op de Hòògte staat
een mooi artikel over De IJpelaars. In dit artikel
wordt op pagina 15 in het bijschrift van de foto
de zus van Jo Mortier genoemd, haar volledige
naam is Riet Mortier.
Op pagina 19 staat in de eerste kolom de zin:
De regie was in handen van de heer Piet Glim, zoon
Jos Glim was toneelknecht. Dat moet zijn zoon
Jan Glim was toneelknecht.
Ik ben in de jaren dat mijn vader regisseur was
zijn toneelknecht geweest. Ook weet ik nog dat
in die tijd als er weer een stuk uitgezocht moest
worden, bij een uitgever van toneelstukken
in Alkmaar boekjes werden besteld van
verschillende stukken, daarvan werd dan een
definitief stuk uitgezocht en besteld. Als er geen
school was, ging ik met vrachtrijder Dirk Doves
mee o.a. naar Alkmaar, dan haalden en brachten
wij de boekjes op bij de uitgever. Dat spaarde
dan weer kosten uit.
Vriendelijke groet, Jan Glim
Op de Hòògte 2018-2-blz.33
De Wieringer Skeurkalender
Rob Buursink is de inzender van de
verbetering op de tekst van de Wieringer
Skeurkalender 18 en 19 maart. Zijn naam is bij
de opmaak van het blad weggevallen, en bij het
controleren van de proefdruk door de redactie
niet opgemerkt. Onze excuses daarvoor.

De redactie ontving van Kees Hos het volgende
schrijven:
Zoals altijd direct weer de hele Op de Hòògte
doorgelopen en genoten. Hierbij een aanvulling
bij de foto van de dijkversterking op De Haukes
in het laatste nummer op bladzijde 33.
De foto zit in het vroegere Gemeentearchief van
Wieringen onder no. 1-1904-4. De foto is dus
genomen in 1904. De dijkversterking die hier
aangelegd wordt, is volgens het systeem dat
bedacht is door Jonkheer ingenieur Robert R.L.
de Muralt.
Op enkele plaatsen is deze betonnen keerwand
nog te zien, o.a. bij de Poelweg en ook bij de
Stonteledijk in Den Oever. De Jonkheer was
later dijkgraaf op Schouwen, daar is het systeem
ook toegepast en nu tot monumentaal erfgoed
verklaard.
Op de foto staat het oude wierpakhuis, nu staat
daar het blok woningen. Rechts in het pakhuis
woonde de familie Jan de Vries, de zoons Jan en
Piet woonden later in de Noorderbuurt in het
oude boerderijtje (nu gesloopt) tussen de BD
winkel en de familie Metselaar-Dijkstra.
Maarten ten Bokkel, op de schoolfoto bladzijde
29 rechts onderaan, OdH nr.2, vertelde me dat
hij oude Jan de Vries niet anders gekend had
dan pijprokend over zijn onderdeur te hangen.
Het aakje van De Vries, de WR 131, genaamd
De Hoop, lag tegen de dijk bij de Poelweg en is
daar gesloopt. Hij was van mening, dat die hele
drooglegging niet kon en dat het water wel
terug zou komen.
De bekende foto’s van het wierpersen zijn in dit
pakhuis genomen.
Naast het pakhuis is nog de voorgevel te zien
van het huis waar nu de familie Buursink woont.
Vriendelijke groet, Kees Hos
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Zit u ook net aan een andere vakantie te denken?

Elftstraat 13 – 1777 CG Hippolytushoef – Tel.: (0227) 591604 – Email: reisbureau@hipporeizen.nl – www.hipporeizen.nl

ANVR Reisbureau, de hele wereld bij u om de hoek!

Voor een
bourgondisch avondje
uit in intieme sfeer

www.odk.nl
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