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Van de bestuurstafel
Maandagochtend kwart over negen, de telefoon gaat, Cocky
neemt op. “Gerard, Theo Klaver voor je aan de telefoon.” Nou, ik weet
gelijk genoeg, het voorwoord moet worden ingeleverd. Tjee, is het
alweer zo ver? Wat gaat de tijd toch snel!
De jaarvergadering in het Vikingschip in Den Oever op 30 maart
jongstleden is door een groot aantal mensen bezocht. Natuurlijk
komen de meesten voor de film van Piet Kraan. Zoon Pieter was jarig
die dag, maar hij was evengoed van de partij om de films te vertonen,
dat werd zeer gewaardeerd.
Ook dit jaar blijft de contributie weer op hetzelfde bedrag staan.
Ik wil u vanaf deze plaats vriendelijk verzoeken om het geld zo snel
mogelijk over te maken naar de penningmeester. Het is vervelend als
je achter je geld aan moet, dat was helaas nogal eens aan de orde
in het afgelopen jaar. Vergeet vooral niet om uw lidnummer op de
betaalopdracht te vermelden.
Wat zit er verder aan te komen? Welnu, we hebben nog enkele
vrijwilligers nodig, die willen helpen bij het dorpsfeest van Westerland.
Verder zijn Ina Schoenmaker-Wiegman, Corrie Hagedoorn-Rasch
en Marietje Bron bezig met het samenstellen van een Wieringer
scheurkalender voor 2018. Jan Wessels neemt het creatieve gedeelte
voor zijn rekening. Tijdens de Flora & Visserijdagen, dit jaar van 25 tot
en met 29 augustus, zullen wij de kalender presenteren. Dan zal de
verkoop van start gaan. Ik kan op voorhand al verklappen, dat deze
scheurkalender u het hele jaar door zal verrassen.
Achter de schermen zijn we nog met diverse projecten bezig. Als
het zover is, houden wij u daarvan uiteraard op de hòògte.
Het bestuur is dit jaar ongewijzigd gebleven. We hebben er met
z’n allen ‘zin an’ om er weer een mooi verenigingsjaar van te maken!
		

Met vriendelijke groet, Gerard Numeijer

Web-beheer:
Gea Klein-Hamming
klein@hetnet.nl
Informatie:
www.historischwieringen.nl
Lidmaatschap:
€ 17,50 per jaar
Bankrelatie:
Rabobank Kop van Noord-Holland
IBAN: NL 44 RABO 0370 3319 74
Burghout Design & Druk
ISSN: 1386-906X

Foto op de omslag:

Door middel van een optocht met paard en wagen brachten vele bewoners van
Wieringen een hulde aan Bloemenvereniging Flora. Meestal met een thema.
Het thema van deze vier, in maagdelijk wit gestoken jonge dames, is niet echt duidelijk.
Foto dateert van rond 1920.
(Collectie Historische Vereniging Wieringen)
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Van de redactie
Na zestien jaar lid te zijn geweest van de redactiecommissie heeft Nel Vriezema-Omis besloten om
per 1 mei afscheid te nemen. Het vrijwilligerswerk
werd haar teveel.

Opnieuw hebben wij voor u een blad samengesteld met een verscheidenheid aan verhalen. Een
aantal daarvan schetsen een tijdsbeeld van verschillende periode uit de 20e eeuw.

Toen Nel in 2001 door de toenmalige secretaris,
Jannie Zwarts-Schutte, werd gevraagd om lid van
de redactie te worden, stond ze niet te trappelen.
Verhalen schrijven was niet haar sterkste kant, vond
ze. Maar de redactiecommissie had een andere taak
in gedachten: het opsporen van oude foto’s en het
verzamelen van informatie over de geschiedenis
van Wieringen. Met enthousiasme heeft ze die taak
op zich genomen en met verve uitgevoerd. In de
loop der jaren heeft ze een grote hoeveelheid bruikbare informatie en oude foto’s verzameld voor het
archief van de vereniging. Informatie waar de redactie veelvuldig gebruik van heeft maakt. Nel, we zijn
je dankbaar!

Een van die verhalen is Jongeren in beweging,
geschreven door Jan Buma. Deel 2 van het verhaal
kunt u lezen in de volgende uitgave van Op de
Hòògte, die rond 15 september verschijnt.
Tiny van Teulingen-Molenaar en Ton Bakker hebben
een artikel samengesteld over 111 jaar Florafeesten.
Gezien de omvang van het artikel zal het in drie afzonderlijke delen worden geplaatst. De genoemde
verhalen zijn een kleine greep uit de inhoud van dit
blad. De redactiecommissie wenst u veel leesplezier
en een fijne zomervakantie!
Vriendelijke groet, Ina Schoenmaker- Wiegman

Nieuwe expositiepanelen dankzij de Raboton
Sinds kort is het archief van de Historische Vereniging Wieringen verrijkt met nieuwe expositiepanelen. De aanschaf is mogelijk gemaakt door een gift van 2500 euro uit de Raboton
van de Rabobank. Tijdens de Flora & Visserijdagen in Den Oever, van 25 tot en met 29 augustus, worden
de panelen officieel in gebruik genomen. In de Floratent aan de Laan Bloys van Treslong presenteert de
HVW een fototentoonstelling met als hoofdthema ‘Water en Wind’. De tentoonstelling is geopend van
11.00 uur tot 18.00 uur.

OPENINGSTIJDEN ARCHIEF IN 2017
Het archief van de Historische Vereniging Wieringen is geopend voor u op de volgende data en tijden:
Maandag 4 september van 19.00-21.00 uur
Dinsdag 5 september van 14.00-16.30 uur

Oproep
Interieurverzorg(st)ers en gastvrouw/heer gevraagd!
Heeft u tijd over en bent u bereid om zich in te zetten voor ons archief? Dan zijn wij op zoek naar u!
Ons archief willen we graag netjes houden, daarom zoeken wij vrijwilligers die ons een paar uur per
maand willen helpen bij het schoonmaken. Tevens hebben wij plaats voor een gastvrouw/gastheer
die tijdens de openingsuren bezoekers ontvangt en desgevraagd informatie voor hen opzoekt in
het archief. Ook het schenken van koffie en thee behoort tot de taak van de gastvrouw/gastheer.
Als het u leuk lijkt om ons te assisteren, dan kunt u contact opnemen met Tiny van Teulingen-Molenaar: tinyvanteulingen@historischwieringen.nl/ archief@historischwieringen.nl of tel. 06 10698218.
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De autoscooter
door Ton Bakker
Een prachtige foto van Karel Draaisma en Dirk Kooij
in de autoscooter van Sipkema op de kermis in Hippo. Het roept de herinnering op dat je met genoegen naar de botsende autootjes stond te kijken en
hoe ze dan de rubberen politieman van de sokken
reden. Ooit stond ik daar ook te kijken, maar mijn
herinnering is minder genoeglijk.
Mijn broer Cees
had van Dick Doorn
een
brommertje
gekocht. Een Berini M21. Dick Doorn
had hem als fietsenmaker behoorlijk onder handen
gehad. Hij liep veel
harder als de toegestane snelheid van
zestig, had een buddy-zit en was geel
met rood geschilderd. De brommer
Foto: Collectie Marietje Bron
stond bekend als de
‘Rode Duivel’.
Tja, en als je dan in bezit bent van zo’n ‘monster’ wil je ook weten of hij aan je eisen voldoet.
Een testrit moest volgen. Voor het testen van de
buddy-zit was ik de pineut. Mijn broer paaide mij
door te zeggen dat ik mee mocht naar de kermis in
Hippo. Dat leek mij fantastisch. En zo ‘skeurden we
door de Westeling op Hippo an’. Een geweldige belevenis voor een jochie van tien. De brommer werd
geparkeerd bij André en Trijnie Vredenburg in de
Slingerweg en vandaar lopend naar de kermis. Ik
keek m’n ogen uit.

Bij de autoscooter
was het grote drukte.
De al eerder genoemde politieagent moest
het behoorlijk ontgelden en dat werkte bij
veel mensen op de
lachspieren. Maar ik
stond achteraan, klein
van stuk en zag helemaal niets van dat
spektakel. Dus drong
Berini M-21, ‘De Rode Duivel’
ik mij tussen de mensen door naar voren
tot het hekwerk. Eigenlijk kon ik het toen ook nog
niet goed zien, maar met mijn hoofd tussen de spijlen door (op de foto nog goed zichtbaar) had ik prima zicht op het vermakelijke schouwspel. Dat had
ik mooi versierd, eerste rang. De toeter ging om de
wisseling naar de volgende rit aan te kondigen. Ik
vond het ook wel welletjes, maar toen ik mijn hoofd
wilde terugtrekken uit de spijlen, blokkeerden mijn
oren de terugweg. In paniek, roepen naar je broer,
je steun en toeverlaat in bange momenten. Maar
die zei, “Jammer, maar ik ga naar huis”, en liep weg
uit mijn gezichtsveld. Blèren, tranen met tuiten en
niemand die dat kleine kroike uut Noever hielp. Het
zal misschien niet lang geduurd hebben, maar voor
mij leek het wel een uur, toen mijn flaporen bij elkaar gedrukt werden, zodat mijn hoofd bevrijd kon
worden. Weliswaar door mijn broer, maar hij moest
er vreselijk om lachen en dat was nog het aller, aller
ergste.
Veel later heb ik wel eens gedacht, zou het door
je oren komen dat je maar één keer geboren wordt.

Aanvullingen en verbeteringen
Op de Hòògte 2017-1-blz.26
Dorpsfiguren deel 5. Cornelis Evert Keijzer (1926-1989)
Van mevrouw Niesje Elza Baijs ontvingen wij het volgende schrijven:
“Allereerst een mooi verhaal, maar op de foto staat Kees niet met Toos de Vries-Tijsen, maar met mevrouw
Metje Machiela-Dijkstra, dit heb ik van Henk Veenstra vernomen, daarbij nog even de vermelding dat de naam
van de familie Veenstra met een V geschreven dient te worden.”
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Burgerlijke stand gemeente Wieringen
honderd jaar geleden
samengesteld door Helene Gorter-Prins en Bob Gorter

Geboren in 1917
1

08-01

13:00 uur

Jan, z.v. Jacob Landolt, 28 jaar, arbeider en Marijtje Koster

2

13-01

11:00 uur

Reinoutje Maria, d.v. Jan Hegeman, 22 jaar, visser en Elisabeth Koorn Wijk A 71c

3

30-01

04:00 uur

Nicolaas, z.v. Albert Wiegman, 46 jaar, visser en Jansje de Vries

Wijk D 63

4

12-02

03:00 uur

Simon Klaas, z.v. Dirk Minnes, 32 jaar, koopman en Antje Metselaar

Wijk C 107

5

17-02

20:00 uur

Maria Catharina, d.v. Hendrik Rump, 27 jaar, werkman en Grietje Asjes Wijk D 100

6

27-02

02:30 uur

Pieter Adriaan, z.v. Simon Rotgans, 28 jaar, visser en Gerretje Jacoba

			

Hegeman

Wijk A 52a

7

01-03

23:45 uur

Marie, d.v. Jacob Lont, 26 jaar, smid en Maartje Verfaille

Wijk A 132

8

01-03

17:00 uur

Guurtruda, d.v. Tijs Kort, 26 jaar, koopman en Marie Takes

Wijk C 275

02-03

06:00 uur

Geertje Anna, d.v. Simon Bakker, 27 jaar, visser en Maartje Doesburg

Wijk D 45

10 09-03

20:30 uur

Neeltje, d.v. Pieter Kooij, visser en Maartje Tijsen

Wijk B 45

11 23-03

12:00 uur

Maria, d.v. Dirk Lont, 33 jaar, metselaar en Neeltje Jacoba Rotgans

Wijk C 269a

12 02-04

13:00 uur

Pieter, z.v. Gerrit Tijsen, 29 jaar, schipper en Maartje Lont

Wijk C 283a

13 02-04

13:00 uur

Trijntje, d.v. Cornelis Bakker, 34 jaar, landbouwer en Riemke Kooij

Wijk C 189

14 05-04

09:00 uur

Geertruida, d.v. Gerrit Lont, 25 jaar, visser en Antje Takes

Wijk C 217

15 06-04

02:00 uur

Jan, z.v. Pieter de Jong, 38 jaar, arbeider en Maartje Wiegman

Wijk C 284c

16 19-04

11:30 uur

Simon Cornelis, z.v. Meijert Bakker, 36 jaar, landbouwer en Aaltje de Wit Wijk A 138

17 29-04

08:00 uur

Wubbegina, d.v. Dirk Tijsen, 35 jaar, visser en Gepke Sportel

18 29-04

12:45 uur

Louise Johanna, d.v. Heinrich Wiebrecht, 23 jaar,

9
1)

			

schippersknecht en Dieuwertje Hartog

19 28-04

Jan Cornelis, z.v. Gerrit Jongkind, 26 jaar, kommies der

04:30 uur

Wijk A 28a
Wijk C 82

			

rijksbelastingen en Hiltje Kooij, beiden wonende te Groenlo.

Wijk C 177

20 02-05

12:00 uur

Adriana, d.v. Nan Scheltus, 33 jaar,visser en Elisabeth de Haan

Wijk D 64b

21 05-05

21:30 uur

Wilhelmina Catharina, d.v. Albert Kraan, 21 jaar, slager en

			

Jannetje ten Bokkel

22 09-05

21:00 uur

Alida, d.v. Pieter Kooij, 25 jaar, visser en Maartje Omis

Wijk D 4

23 12-05

22:30 uur

Maria Alida, d.v. Jan Wiegman, 47 jaar, landbouwer en Grietje Koorn

Wijk D 125

24 14-05

20:00 uur

Grietje, d.v. Jan Snooij, 47 jaar, landbouwer en Antje Dekker

Wijk C 72

25 18-05

16:00 uur

Anna Trijntje, d.v. Meijert Lont, 34 jaar, landbouwer en Maartje de Haan Wijk C 20d

26 30-05

11:00 uur

Petronella Geertruida, d.v. Cornelis Snooij, 38 jaar, landman en

Wijk C 287a

			

Geertje Tijsen

Wijk A 126

27 10-06

13:00 uur

Pieter, z.v. Pieter Kooij, 25 jaar, werkman en Grietje Dekker

Wijk D 133e

28 16-06

08:30 uur

Anna, d.v. Simon Smit, 29 jaar, visser en Geertje Takes

Wijk C 34

29 15-07

09:00 uur

Jan, z.v. Nan Kok, 32 jaar, visser en Ariaantje Wigbout

Wijk C 28a

30 19-07

02:30 uur

Jan, z.v. Cornelis Koorn, 40 jaar, landbouwer en Trijntje Heijblok

Wijk A 136a

31 09-08

06:00 uur

Cornelis, z.v. Herman Gerardus Rump, 29 jaar, koopman en

			

Maartje Asjes

32 11-08

Claudia Henrica, d.v. Jan Willem de Goeje, 46 jaar, geneesheer en

02:30 uur

			

Jacoba Maria Pieternella Grüschke
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Wijk C 144b

Wijk C 83a
Wijk C 146

33 16-08

07:30 uur

Reijer, z.v. Johannes Meeldijk, 36 jaar, landbouwer en Guurtje Koorn

Wijk A 103

34 17-08

15:30 uur

Geertje, d.v. Pieter Doves, 24 jaar, timmerman en Sijtje Wagemaker

Wijk D 62a

35 25-08

06:00 uur

Marretje, d.v. Pieter Hendrik Hegeman, 42 jaar, arbeider en Jacobje Ras Wijk A 71b

36 17-09

15:00 uur

Antje, d.v. Simon Snooij, 40 jaar, landbouwer en Trijntje Bakker

37 28-09

12:30 uur

Lambertus, z.v. Cornelis de Haan, 30 jaar, arbeider en Cornelia Rotgans Wijk C 73

38 28-09

19:00 uur

Adriaan Marinus, z.v. Jan Koster, 35 jaar, visser en Maartje Hegeman

Wijk A 20a

39 19-10

17:00 uur

Maartje, d.v. Simon Koorn, 31 jaar, landbouwer en Elisabeth Kuut

Wijk B 32

40 23-10

13:30 uur

Mattheus Johannes, z.v. Dirk Bakker, 23 jaar, visser en Dirktje Kuit

Wijk A 108a

41 02-11

14:30 uur

Cornelis, z.v. Nan Metselaar, 30 jaar, landbouwer en Dieuwertje Bakker

Wijk A 133b

42 12-11

02:30 uur

Martinus Cornelis, z.v. Hendrikus Cornelis Kooij, 38 jaar, landbouwer

			

en Trijntje Wilms

43 23-11

Rijndert, z.v. Dirk van Bloemendal, 27 jaar, arbeider en Alijda Cornelia

15:30 uur

			

van Ginkel

44 04-12

Elisabeth, d.v. Jacobus Wilhelm Ruitenburg, 42 jaar, visser en Ariaantje

01:30 uur

Wijk B 30

Wijk A 104
Wijk C 77

			

Duijnker

Wijk D 54

45 10-12

06:00 uur

Jan, z.v. Sjoerd Gorter, 43 jaar, schipper en Trijntje Dekker

Wijk A 39b

46 10-12

12:00 uur

Jan, z.v. Dirk Doves, 25 jaar, arbeider en Aaltje Keijzer

Wijk C 144b

47 09-12

17:00 uur

Sijbren, z.v. Daniël van der Pol, 34 jaar, kommies der rijksbelastingen

			

en Geertruida Klazina Jeannette Gietema

Wijk C 94

48 17-12

11:30 uur

Volkert, z.v. Arie de Wit, 33 jaar, arbeider en Catharina Feikes

Wijk C 184b

492) 16-12

23:00 uur

Petrus, z.v. Grietje Mostert

Wijk D 120a

50 17-12

14:00 uur

Simon Albert, z.v. Cornelis Duijnker, 38 jaar, beurtschipper en

			

Dieuwertje de Vries

Wijk C 155

51 18-12

05:30 uur

Pieter, z.v. Simon Verfaille, 25 jaar, schipper en Marie Smit

Wijk C 134a

52 19-12

23:45 uur

Catharina, d.v. Arie Admiraal, 33 jaar, rijksveldwachter en

			

Maria Poppen

Wijk C 112c

Alle geboorten werden aangegeven door de vader, tenzij anders vermeld.
1)

Aangegeven door Jan Willem de Goeje, huisarts, wegens ziekte of afwezigheid van de vader
Aangegeven door Anna Willegrijp, verloskundige. In de marge van de akte staat: ”Dit kind is erkend door
Cyrille Basile Emmaneel en Grietje Mostert bij hun huwelijk op 8 december negentienhonderd achttien te
Wieringen voltrokken. De ambtenaar van de burgerlijken stand Van Duin.”
Cyrille Basile Emmaneel was Belg, geboren in Stekene (België). Hij was dijkwerker.

2)	

De ‘wijken’ waren:
Wijk A: Polder Waard-Nieuwland, Oosterland, Den Oever en Gest
Wijk B: Stroe
Wijk C: Hippolytushoef, Noordburen, Elft, Belt, Normer, Oosterklief, Zandburen, Westerklief en Hoelm
Wijk D: Westerland, De Haukes, Poelweg, Hollebalg, Noorderbuurt en Dam
Met dank aan de heer Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar.
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Burgerlijke stand Wieringen in 1917
1917- Geboortejaar van Nicolaas Wiegman
door Siem Wiegman met medewerking van Bert Wiegman
Nicolaas (Niek) Wiegman, een klantvriendelijke
Pietje Bel
In de ijskoude winter van 1917 werd op 30 januari in de boerderij aan de Koningsweg 63, nu Westerlanderweg 92, vader geboren. Het geboortehuis
was erg primitief, speciaal voor de geboorte was er
een waterput aangelegd, daarvoor werd water bij
de buren gehaald.
Hij was het zesde kind van Albert Wiegman en
Jansje de Vries. Het gezin bestond uit Piet (1901),
Jan (1904), Albert (1906) Neeltje (1908) en Dirk
(1911). Het was het tweede huwelijk van Albert
Wiegman. Zijn eerste vrouw Trijntje Halfweeg overleed op jonge leeftijd. Uit dat huwelijk zijn drie kinderen geboren: Cornelis, Jannetje en Aaltje.

Het ouderlijk huis aan de Koningsweg 63, nu Westerlanderweg 92. V.l.n.r. Jan, Dirk, Albert, Neeltje, moeder
Jansje, Niek, vader Albert en Piet.

Vader Albert was visserman van beroep, hij
overleed reeds op 55 jarige leeftijd, waarna het
gezin in een financiële crisis belandde omdat de
erfgenamen hun erfdeel opeisten. Het huis moest
worden geveild, en kwam in handen van Cornelis,
Cees, Wiegman. Het gezin verhuisde van de Koningsweg naar de Hollebalg, waar vader zijn jeugd
doorbracht.
Van de eerste periode is niet veel bekend, maar
wel dat vader nogal eens spijbelde. Hij werd dan
door veldwachter Post nagezeten, die belast was
met onder meer het opsporen en op school afleveren van spijbelaars.

De eerste nieuwe fiets.

Om zich te onttrekken aan het spiedend oog
van Post was de haven van de Haukes populair.
Hier vertrok de postboot die het vervoer van en
naar het vaste land onderhield. Vaak vertelde vader
ons het verhaal van een onwillig varken dat naar de
overkant moest. Het dier werd met veel kracht de
boot op geduwd, besloot plots, onder grote hilariteit, mee te werken, maar toen zo snel op de boot
sprong dat hij er aan de andere kant weer afvloog.
En tot ieders groot vermaak daarna door de haven
zwom.
Hoewel alle andere zoons van Albert ook in de
visserij belandden, was vader de enige die een andere weg koos en als jongste bediende bij Albert
Heijn in dienst trad. Een beslissing die op meerdere
fronten een keerpunt in zijn leven zou blijken te
zijn.
Boffie
Toen in 1936 Albert Heijn het reclamefiguurtje
Boffie introduceerde, kreeg vader al snel de bijnaam Boffie. Boffie was zo populair dat zelfs Louis
Davids, een bekende cabaretier uit die tijd, er het
Boffielied voor maakte.
Albert Heijn had een
prijspolitiek die vader goed
in zijn geheugen prentte
voor zijn verdere toekomst.
In de winkel stonden bijvoorbeeld drie zakken bruine bonen: de goedkope,
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een middenprijs en een dure. Zo had de klant de
keuze, welke meestal op de middenklasse viel. In
het magazijn echter stond slechts één zak waaruit
alle kwaliteiten werden bijgevuld. Natuurlijk was
de calculatie gebaseerd op de lagere prijs. Dit was
voor vader les 1 voor een succesvolle kruidenier.
De baan bij Albert Heijn had
naast de start van
zijn kruideniersopleiding ook een
bijvangst. Rond
de Wieringer kermis gebeurde het
volgende. Terwijl
hij een klant hielp
stond er een jongedame te wachten om als volgende geholpen
te worden. Toen
Bestellingen rondbrengen in Hip- de klant voor haar
als afscheidsgroet
polytushoef.
zei: “Tot vanavond
op de kermis”, zei
de jongedame: “Dat zou ik ook wel willen zeggen.”
Waarop vader antwoordde: “Laten we dat afspreken.” Een uitspraak met consequenties.
De jonge dame bleek Mietje
Ooms (Miep) te zijn, dochter van
Simon Ooms, eigenaar van de
enige voor Wieringen speciaal
geschikt gemaakte zweefmolen. Geen enkele andere zweefmolen was in staat het geweld
waarmee in Wieringen werd gezweefd te doorstaan. Uiteindelijk
had de afspraak tot gevolg dat
vader op de fiets de zweefmolen
overal nareisde en in de winter
op de fiets regelmatig door weer
en wind naar Oosthuizen fietste
waar de familie Ooms buiten het
kermisseizoen woonde. Alles om
zijn liefje te bezoeken. Op 13 mei
1943 trouwden ze.

Na 12 1/2 jaar trouwe dienst bij Albert Heijn
kreeg vader als blijk van waardering een zilveren
bestek aangeboden. Maar omdat er grote schaarste was, kreeg hij dit in de vorm van een waardebon. Het bestek is er nooit gekomen. Na de oorlog
lette Albert Heijn waarschijnlijk al op de kleintjes.
Als jong getrouwd stel woonden ze aan de Poelweg naast de familie Hoogesteger. Het was oorlog
en er waren regelmatig razzia’s. Om deze te kunnen ontlopen was er tussen het plafond een schuilplaats gemaakt waar ze zich bij een doorzoeking
van de woning konden verbergen. Voorwaarde
was wel doodstil te blijven totdat de Duitsers waren vertrokken.
Levensmiddelen bleken in oorlogstijd gewilde
ruilmiddelen, deze ruilde vader voor onder andere boter, kaas, eieren, graan en andere goederen.
Deze ruilhandel was niet zonder risico, want alles
werd met een transportfiets vervoerd, wat bij een
aanhouding vervelende gevolgen zou hebben.
Twee weken voor het einde van de oorlog vond er
een familiedrama plaats: zijn zwager Klaas Ooms
werd, zoals de Duitsers dat noemde, in depot gehouden voor verzetsactiviteiten. Op bloedzondag,
15 april 1945, werd hij door de SS gefusilleerd als
vergelding voor een verzetsdaad in St. Pancras
waar een spoorbrug was opgeblazen. Het in depot
houden was een strategie die de Duitsers hanteerden. Als er zich een verzetsdaad
voordeed waarvoor geen dader
bekend was, dan werden er uit
het depot slachtoffers aangewezen en als boetedoening voor de
verzetsdaad geëxecuteerd.

Op 9 september 1944 werd
Bert geboren, het eerste kind.
Getrouwd op 13 mei 1943.

Na het dienstverband bij Albert Heijn bestierde vader samen
met Keimpe Ellens de winkel van
Rits Kat die hem de volgende les
meegaf: “Niek als je goedkoop
bent met boter en suiker vinden
je klanten je een goedkope kruidenier, andere prijzen kennen ze
toch niet.”
Toen zich de kans voordeed
om zelfstandig te worden en zijn
schoonvader hem motiveerde
met de woorden “Jongen je kunt
beter een kleine baas zijn, dan een
grote knecht”, werd de volgende
stap gezet.
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Heropening van de gemoderniseerde Sparwinkel begin jaren ‘50. V.l.n.r. Moeder Miep, Bert, Siem en vader Niek.

Zelfstandigondernemer
Enkele weken na de geboorte van Siem, op 14
augustus 1947, werd er verhuisd naar de hoek Dijkstraat/Hofstraat in Den Oever.
Als Spar werd de concurrentie met de andere
winkeliers Piet Lont en Berghorst aangegaan.
Klanten werden bezocht en bestellingen opgehaald. Hiervoor waren speciale boekjes waarin, als
hij geluk had, reeds de benodigde boodschappen
door de klanten waren genoteerd wat een tijdsbesparing moest opleveren hetgeen niet altijd lukte.
Tijdens het ophalen van de boekjes werden ook
de weekaanbiedingen besproken, waaronder het
snoepje van de week. Hiervoor had hij een klein
kistje met verschillende vakjes waaruit de aangeboden zoetigheden te proeven waren.
Doordat de verkoopgesprekken doorspekt waren
met allerlei dorpsnieuwtjes, duurde het vaak lang
voor de bestelling was opgenomen. Mevrouw
Poepjes (door vader steevast mevrouw Po-epjes
genoemd) spande daarbij de kroon.
Thuisgekomen moesten de boodschappen
worden verzameld, boekjes handmatig opgeteld,
de volgende dag worden bezorgd en er moest
worden afgerekend. Dit laatste gaf nogal eens
problemen. Wanneer hij herhaaldelijk bij dezelf-

de personen moest vragen om zijn geld, werd
hij soms gewoon met een stok het erf afgejaagd.
Op 23 september 1953 werd Ina geboren.
Klantenservice
De winkelsluitingswet verbood te verkopen buiten winkeltijden. Maar een verkoop via de achterdeur was gebruikelijk. Klanten verwachtten dat je
dan ook altijd klaarstond. Zo is het op een zondagmorgen voorgekomen dat er aan de achterdeur
een klant luid ‘vollek’ roepend, visite had gekregen
en geen koffie in huis, dus werd er een pak koffie
verkocht. Enkele minuten later. Diezelfde klant had
ook geen koffiemelk, dus dat werd daarna ook nog
geregeld om vervolgens enkele minuten later nogmaals langs te komen, want ze had geen koekjes.
Toen vader reageerde dat dit toch wel in een keer
had gekund, werd ze boos.
Rond de Sint Nicolaas werd er een speciale tafel
in de winkel ingericht met alle Sint Nicolaas artikelen zoals chocoladefiguren, suikerbeesten en dergelijke. Op Sinterklaasavond, direct na sluitingstijd,
kwam Cor Hoep van Vatrop op de motorfiets dan
langs en kocht alle restanten in een keer op. Het
was ouderwets handjeklap tot er een deal was.
Dorpsagenten waren Nagel en Oudejans. Na-
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gel had de gewoonte dat wanneer zijn vrouw niet
thuis was, hij bij ons de benen onder tafel stak om
mee te eten. Een voorkeursbehandeling gaf dat
echter niet.

Bij de laatste verbouwing werd de snelbediening geïntroduceerd. Hierbij konden de klanten de
keuze maken tussen wachten op hun beurt of een
mandje pakken en zichzelf bedienen.

Tijdens een jubileumjaar van de Florafeesten
had vader een ballonnenwedstrijd voor de kinderen georganiseerd en met veel verve uitgedragen.
Adreskaartjes waren gedrukt en ballonnen besteld.
Op de dag dat de ballonnen moesten worden opgelaten en dus met gas moesten worden gevuld,
verscheen Nagel, terwijl de kinderen al ongeduldig
stonden te wachten, om de actie te verbieden op
grond van het feit dat er geen vergunning voor het
afvullen met gas was. Vader ging op Nagel af en zei:
“Ga jij dat maar aan de kinderen vertellen.” Kortom
de ballonnenwedstrijd vond doorgang met ongeveer alle kinderen van het dorp. In optocht met ballon in de hand, voorafgegaan door de drumband
Apollo, marcheerden ze naar het feestterrein waar
de ballonnen tegelijk werden opgelaten.

Na de laatste verbouwing, waarbij de lokale
aannemers zoveel mogelijk waren ingeschakeld,
kwamen er in de eerste dagen klachten dat de koek
een vieze smaak had. Oorzaak was dat de stellingen waren gelakt en te snel gevuld. De lak had een
verfsmaak aan de koekjes afgegeven.

Vader verkocht weleens illegaal een flesje sterke
drank. Nagel vermoedde dit en kwam met veel
bravoure huiszoeking doen. Nu werden de flessen
bewaard boven de slaapkamers op de balkenlaag.
Het plafond van de slaapkamers was tegen de balken gelijmd, dus de vliering was niet beloopbaar.
Toen Nagel niets had gevonden zei vader tegen
hem: “Nu hier nog via het luik boven het plafond
zoeken want daar ben je nog niet geweest.” Nagel
durfde dit niet want hij wist dat hij er door kon vallen. Zo was de voorraad gered, maar de drankverkoop werd wel gestaakt.
Het was in die tijd verboden om vlees te verkopen. De wet zei echter dat toebereid vlees als vleeswaren werd gezien en mocht worden verkocht.
Vader besloot toen om bevroren gehakt waaraan
zout en kruiden waren toegevoegd te gaan verkopen, iets dat de plaatselijke slagers niet op prijs
stelden. Een proefproces, ondersteund door de
advocaat van de Sparcentrale in Amsterdam, werd
gewonnen en de verkoop kon doorgaan. Hierna
werden krentenbroden en netten sinaasappels
aangeboden. Er werd schande van gesproken en
als broodroof betiteld maar het werd wel gekocht.
De winkel werd diverse keren verbouwd, wat niet
onopgemerkt bleef. Zelfs zo dat een delegatie van
Duitse winkeliers de winkel kwam bezoeken, waarna ze zijn idee als voorbeeld mee naar Duitsland
namen.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen was ‘De
Spar bonte avond’. Hierbij konden klanten via het
zegelspaarsysteem sparen voor een revue met de
beste artiesten uit die tijd, zoals Berry Kievits en
Gerald Walden. Ook kon gespaard worden voor de
‘Spar zomertochten’ naar onder andere Valkenburg
en de wereldtentoonstelling in Brussel.
Weinig tijd
Onze ouders hadden weinig tijd maar zorgden
altijd dat er voor ons geborgenheid was. Uit school
zat moeder altijd klaar met thee. Voor tijden van
grote drukte, als het niet mogelijk was om ons op
te vangen, zorgden ze altijd voor goede opvang.
Onze buurvrouw Hennie Gruis stond altijd klaar
om de kinderopvang te verzorgen terwijl haar man,
Jaap, waar mogelijk vader en moeder bijstond in
het vele werk.

Een dagje uit met de Lloyd bedrijfsauto. V.l.n.r. Siem,
vader Niek, Ina, Bert en grootmoeder Klazina OomsDe Boer.

Verdriet
Zeventien november 1959 voltrok zich opnieuw
een familiedrama. Op het IJsselmeer verging de
WR45 met aan boord vaders broer Dirk, schipper
van de WR45, en de bemanningsleden Dik en Kees
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Scheltus. Broer Dirk en Kees overleefden de scheepsramp niet.
Twee maanden later, 10 januari
1960, werd het lichaam van Dirk,
drie kilometer ten zuidwesten
van Andijk, door een IJsselmeervisser gevonden.

de partij. Prijzenswaardig was,
dat als er een vertegenwoordiger op vader afstapte in de veronderstelling dat hij de eigenaar
was, hij zichzelf wegcijferde en
op Siem wijzend zei: ”Daar is
de baas.” Zo leerde je de beginnersfouten maken. Deze fouten
werden je nooit en publiek aangewreven maar na sluitingstijd
werd het je wel duidelijk gemaakt.
Nadien kwam hij als vertegenwoordiger in dienst bij Kees
(Sterovita) Lont. Toen Lont zijn
bedrijf verkocht aan de NCM,
hield vader zich bezig met het
reilen en zeilen van het magazijn.

Dirk Wiegman 11-1-1911 †10-1-1960.

Een dag daarvoor overleed
moeder Jansje Wiegman-De
Vries. De uitvaart van moeder
en zoon vond gelijktijdig plaats.
Beiden liggen begraven op het
kerkhof in Westerland.

waarna het ingrijpend werd verbouwd. Het huis is nu in eigendom van Ina en haar man Jaap.
Handeltjes
Ook bij de NCM was wel eens
wat extra’s te halen. Toen in het
magazijn alle tl verlichting vernieuwd moest worden, nam vader de oude lampen mee naar
huis. Er werd een advertentie in
de Wieringer Courant geplaatst
waarin de buizen voor één gulden werden aangeboden en verkocht. Mooi een paar honderd
gulden.
Op een verjaardag bij de familie Schoenmaker, dochter Ina
was inmiddels getrouwd met
Jaap Schoenmaker, kwam hij in
gesprek met de oom van
Jaap. Deze had kippen gehouden. Van de kippen zei
vader altijd ‘ze skroabbe
je kaal en vreten je arm’,
maar in dit geval luisterde
hij met veel interesse. Tijdens dit gesprek raakte
hij, naarmate het gesprek
vorderde, steeds meer geïnteresseerd. Het bleek namelijk dat de oom van Jaap
met pensioen was gegaan
en nog tien flinke kippenhokken had waar hij vanaf
wilde. Na een geanimeerd
gesprek kreeg hij het aanbod om de hokken gratis
af te halen. Dus werd het
busje van de NCM gecharterd, Jaap gemobiliseerd
en vrolijk gestemd hebben
ze bij de oom van Jaap de
hokken ingeladen.

Een nieuwe weg
Begin jaren 60 werd de winkel, omdat de gezondheid van
moeder te wensen over liet, verkocht en trad vader als magazijnbediende in dienst bij His Wilms.
Toen zoon Bert, die in die tijd
een kampwinkel in Julianadorp
had, hulp nodig had, stapte hij
opnieuw in zijn oude vak. Omdat
het seizoenswerk was, moest er
in de winter iets anders worden
gezocht. Dit werd gevonden in
de import van yoghurttoetjes uit
Duitsland (die bestonden toen
nog niet op zo’n uitgebreide
schaal). Na enkele jaren kreeg
Veertig jaar getrouwd; achter het ouderlijk
Bert een supermarkt in Zaandam
Op de terugweg stelde hij
huis aan de Westerlanderweg 92.
waar vader ook veel werd ingevoor even langs Rootjes,
zet. De kampwinkel werd toen
de schoonvader van Siem,
door Siem voortgezet, die geen
In 1973 kocht hij het ouder- in Oude Niedorp te gaan. Terwijl
enkele winkelervaring had. Va- lijk huis van zijn broer Cees, die moeder Rootjes koffie zette vroeg
der was uiteraard ook daar van het nog altijd in zijn bezit had, vader Rootjes nieuwsgierig als al-
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tijd en in het dagelijks leven een
zuinige West-Friese boer: “Wat
zit er in die bestelwagen?”, vader antwoordde: “Kippenhokken
die heb ik gekocht.” De volgende
vraag was: “Wat moet je daar
toch mee?”, vader antwoordde:
“Van een paar maak ik een hok
voor mijn pony en de overige
verkoop ik.” De vraag die volgde
was waar hij op hoopte: “Wat
moet je er voor hebben?”“Ze zullen 100 gulden moeten kosten”,
was het antwoord, “maar als jij
interesse hebt mag je ze voor
50 hebben.” Dus werden er drie
hokken uitgeladen en onder het
over en weer bedanken voor de
koffie en de goedkope hokken
werd er afscheid genomen.
Terug achter het stuur zei vader tegen Jaap: “We gaan nog
even langs Opmeer waar een
collega van me woont”, waar het
ritueel zich herhaalde. Zo hadden de kippen een ander kaal

geschraapt en kaal gevreten,
maar vader had er mooi aan verdiend.
Goed gemutst en enkele honderden guldens rijker werd vrolijk de thuisreis aanvaard, waarna
de overige hokken tot ponyhok
werden getransformeerd.

Op 24 november 1987 moesten wij, na een langdurig ziekbed, veel te vroeg afscheid nemen van een levenslustige vader
met een diepgewortelde liefde
voor Wieringen. Een fantastisch
fijne vader.

In 1980 is vader met pensioen
gegaan. Daarna heeft hij zich
met verve voor ouderen ingezet. Zo was hij actief als bezorger
voor tafeltje-dekje, de koersbal
competities, de ANBO en het
organiseren van de ouderenreisjes. Allemaal zaken waar hij
zich met het maken van soms
ellenlange gesprekken met zijn
dorpsbewoners vermaakte.
In december 1985 verhuisden
onze ouders naar de Wilhelminalaan.
Niek Wiegman
30-1-1917 †24-11-1987.

Een eikenhouten kistje
door Henk Broer

Vorig jaar, in het kader van
de renovatie, is een aantal voorwerpen afkomstig uit het interieur van de Hippolytuskerk
overgedaan aan de Historische
Vereniging. Daartoe behoorde
een eikenhouten kistje dat
stond te verstoffen in de oude
consistoriekamer van de kerk.
Het bestuur van onze vereniging heeft met aandacht onderzocht of er nog houtwormresten aanwezig waren. Dat
bleek gelukkig niet het geval
te zijn. Het kistje stond nog niet
zo heel lang in de kerk, sinds
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maart 1996. Toen maakte de Wieringer Courant
melding van de terugkeer op Wieringen van een
aantal “eeuwenoude documenten”: een deel van
het archief van de voormalige Kapellevoogden
van Den Oever. Ze zaten in een oud kistje dat kort
na de Tweede Wereldoorlog door een particulier
uit Hoorn op een veiling was gekocht. Ik was erbij
toen het kistje met inhoud tegen de naoorlogse
aanschafprijs door de eigenaar werd overgedragen aan de kerkvoogdij. Niemand wist verder iets
van het oude houten kistje zelf, dat uit de 18e
eeuw leek te stammen.
Op een pagina in het Kerckeboek (aanvangend
in 1715) staat een verwijzing naar dit kistje van de
hand van ds. Wigbold Muilman, die na een ambtsperiode van slechts anderhalf jaar in november
1757 Hippolytushoef en Westerland verruilde
voor zijn nieuwe standplaats Edam.
Zijn aantekeningen zijn een toonbeeld van
bijna pijnlijke precisie, in een regelmatig, ordelijk
schoonschrift, exact zoals ik mij dat van een nog
jeugdige, doch bedaarde eerwaarde voorstel: gehuld in zwarte kuitbroek en getailleerde jas, met
een pruikje onder de driekantige zwarte steek. Hij
schrijft dat zijn afscheid “niet zonder veel aandoening” was. “Den 2. November 1757 heb ik aan den
Weleerw. Kerkenraad vereerd een kistje, om in het
zelve de Kerke-boeken, en andere Papieren deze Gemeinte betreffende te kunnen leggen.”
Het eikenhouten kistje is dus vermoedelijk een
archiefkistje. Het is een typisch 18e-eeuws geschenk. Men verzamelde, archiveerde, ordende en
bewaarde graag. En men bezat een zo goed mogelijke bibliotheek. De kerk was als een Ark van
Noach: een ‘bewaardoos van de Voorzienigheid’.
Het kerkelijk leven in de 18e eeuw was niet groots
– het schiep orde en het bewaarde die orde. Rangen en standen lagen vast. Er heerste een regentencultuur die zich ook in de kerkelijke ambten
vertoonde. Ouderlingen en diakenen werden tijdens hun ambtsperiode in de kerkenraad in de
achttiende eeuw, ook op Wieringen, dan ook menigmaal als ‘regenten’ of ‘regeerders’ aangeduid.
Dat past in het algemene beeld van de Nederlanden in de 18e eeuw: overal was sprake van
consolidatie van bezit en belangen. Een klein aan-

tal families maakte er de dienst uit. De maatschappelijke mobiliteit was gering: het vergeven en verkrijgen van ambten en functies hing af van het
hebben van goede relaties. Hoewel het ambt van
predikant in principe voor alle rangen en standen
openstond, was het voor een ‘proponent’ (een beginneling) moeilijk om aan een gemeente te komen. Ook de kosten van verplaatsing en intrede
in een nieuwe gemeente waren buitengewoon
hoog en zonder kruiwagens en familiecontacten
voor velen niet op te brengen.
Ik heb overigens niet de indruk dat predikanten in de 18e eeuw onder een al te grote werkdruk
leden. Van elders is bekend dat zij enkele dagen
per week konden besteden aan het uitschrijven
van hun zondagse predicatie, die bij voorkeur uit
het hoofd geleerd diende te worden en die, bij
het uitspreken ervan, geruime tijd in beslag nam.
Preken van twee uur of meer waren geen uitzondering. Het is niet voor niets dat men in sommige
kerken tot op de huidige dag oude zandlopers
aan de kansel aantreft. Overtreding van een afgesproken tijdslimiet kon de predikant op een boete
komen te staan.
Wigbold Muilman is een typisch voorbeeld van
een telg uit een (welvarende) predikantenfamilie.
Hij verwierf zijn ambt en nieuwe standplaatsen
dank zij relaties en familiecontacten. Zijn vader,
dr. Willem Muilman, was predikant in Den Haag.
Zijn ooms Wigbold Muilman en Wilhelmus van
Zutphen waren predikant in Brielle, resp. Zwolle.
En nog geen anderhalf jaar na zijn bevestiging in
Edam werd ook ‘onze’ Muilman naar Den Haag beroepen. Zijn neef Henricus werd eveneens dominee. Ook hij heeft enige jaren (van 1766 tot 1770)
de gemeente van Hippolytushoef en Westerland
gediend. Jaren later, van 1789 tot 1792, stond hij
opnieuw op Wieringen, deze keer als predikant
van Oosterland, Stroe en Den Oever.
Misschien heeft men de gave van het eikenhouten kistje wel gezien als een vorm van genoegdoening voor het feit dat men na anderhalf
jaar al weer op zoek moest naar een nieuwe predikant….
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Anna Sportel, inwonende dienstbode bij
de familie Stavenga
door Bob Gorter

De familie Stavenga in Oude Pekela, 1910

Toen de familie Stavenga van Oude Pekela naar Wieringen verhuisde, nam hun dienstbode Anna Sportel afscheid van de familie
en bleef achter in Groningen. Dat afscheid viel haar zo zwaar en ze
miste de kinderen en hun vader en moeder zo erg, dat ze gevraagd
heeft of zij ook op Wieringen bij de familie Stavenga kon komen werken. Zo kwam Anna hier terecht. In Op de Hòògte werd zij al een
paar keer genoemd: in het themanummer God en zijn dienstknecht
(2006-3), geschreven door Stef Zwarts en in de nummers 2006-4 en
2006-5. Anna werd geboren in Westerlee, in de gemeente Scheemda
in Groningen op 24 april 1886. Anna was een dochter van Albertus
Sportel, landbouwer en van Wubgiena Reints. Jaren later ging Anna
als dienstmeisje werken bij de familie Stavenga in Oude Pekela. Op
de foto staat de familie afgebeeld in Oude Pekela in 1910. De band
met de familie Stavenga is altijd blijven bestaan. In Den Oever leerde
zij Jan Tijsen kennen (Jan van Reintje). Jan was de zoon van Wiggert
Tijsen en Reinoutje Kippenbroek. Hij was streng gelovig. Er is een
brief bewaard gebleven als antwoord op een brief van Jan Tijsen aan
vader Albertus Sportel, waarin hij toestemming vroeg om met zijn
dochter Anna te trouwen.

Westerlee, 23 oktober 1910, Waarde Vriend
De brief van u hebben wij in gezondheid ontvangen. En daaruit gezien dat gij kennis gemaakt hebt met
onze dochter Anna. Wat zullen wij daarvan zeggen, daar wij in het geheel geen kennis van u hebben, maar wij
denken het zal wel goed zijn, omdat gij bij Abe Stavenga kennis hebt gekregen. Als het niet goed was, dan zou
het misschien niet zo ver komen zijn. Dus kunnen wij tot dusverre er onze toestemming aan geven, temeer dat
gij de Heer lief hebt en dat gij geen sterke drank drinkt. U schrijft dat u en Anna ons van de winter wil bezoeken,
nu gij zijt welkom. Dan kunnen wij beter met elkaar praten. Gij schrijft dat gij visserman zijt. Wij hadden liever
dat gij een betrekking aan de wal had, maar daar gij wel weet of gij langs die weg uw brood kunt verdienen,
zullen wij de zaak maar verder aan de Heer opdragen. Als die u samen voegt, dan zou de mens u niet kunnen
scheiden. Zijt verder van ons allemaal vriendelijk gegroet en de God des Vreden zij met u. Doe ook de groeten aan Anna. Hier is geen bijzonders in ons dorp. Wij zullen haar ook gauw schrijven. Verder noem ik mij uw
vriend, A. Sportel

Jan Tijsen stuurde Anna in 1913, toen zij in
IJmuiden woonde, de volgende kaart:
Lieve A Ik heb uw kaart gisteren zondag ontvangen en ben ook eindelijk weer eens bij de familie
Stavenga geweest en heb hun de groeten van U
overgebragt. Ik ben nu weer op Wieringen en ga
misschien morgen weer uut mossels naar Harlingen en ben dan iedere Woensdag en Zaterdag
weer op Wieringen en Zondags natuurlijk ook.
Mijnheer en Juffrouw Stavenga waren naar Rotterdam, maar ik ben bij Mink en Grieta geweest.
Nu A, mijne groete aan Br. en Zr. Komen? als je er
komt. J. Tijsen. Ook de groete van mijn familie.
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Anna Sportel en Jan
Tijsen trouwden op Wieringen op 24 april 1914. Zij
gingen in Den Oever in de
Zeestraat wonen. Toen de
fotograaf kwam poseerden
de mensen in hun mooiste
kleren. Zo ook de kinderen
van Anna en Jan Tijsen, netjes aangekleed door moeder nog juist op tijd voor de
foto. Links Reinoutje Wubgina ( Reina), midden Wiggert (later Nieuw-Zeeland)
en rechts Wubgiena Alberta
(later Canada).

Het echtpaar Tijsen-Sportel kreeg zes kinderen:
1.Reinoutje Wubgiena

Wieringen

9 mei 1915

Schagen

2.Wubgiena Alberta

Wieringen

5 september 1916

Red Dear, Canada

3.Wiggert

Wieringen

26 februari 1918

Motueka, Nieuw Zeeland

4.Gezina Alberta

Wieringen

9 november 1919

Wieringen

5 december 1990

5Albertus

Wieringen

8 juli 1921

Wieringen

30 augustus 1921

6.Albertus

Wieringen

8 oktober 1922

Wieringen

12 mei 1975

Jan Tijsen

Een broer van Jan
Tijsen, Dirk, trouwde
later met de zus van
Anna, Gepke. Gepke
was baker bij de geboorte van het eerste
kind van Anna en Jan
in 1915, Reinoutje
Wubgiena, de moeder van Peter de
Leeuw, die de gegevens voor dit artikel
beschikbaar
heeft
gesteld. Dirk kwam
wel erg vaak naar de
baby kijken. Dat was
de buren ook al opgevallen, maar later
werd alles duidelijk.

13 februari 1997
7 februari 2005

Dirk Tijsen en Gepke Sportel met baby
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13 juni 1997

Jan Tijsen overleed in 1949. Anna Sportel is achttien jaar weduwe
geweest. Zij was een ondernemende vrouw, omdat zij bijvoorbeeld
ook haar kinderen in Nieuw-Zeeland en in heeft Canada bezocht. Zij
liet zich zeker niet weerhouden door het feit dat ze geen Engels kende.
Naar Nieuw-Zeeland reisde zij met de boot, maar naar Canada ging
met het vliegtuig. Op Schiphol stond er in die tijd naast de vliegtuigtrap een bordje met de bestemming, in dit geval Montreal in Canada.
Een probleem was dat er in Montreal overgestapt moest worden in een
ander vliegtuig, naar Calgary. Maar ook daar had zij een oplossing voor:
Voor wie dit kan aangaan
Ik ben mevrouw Tijsen, op weg naar mijn dochter en schoonzoon. Ik spreek geen
Engels. Ik moet het vliegtuig naar Calgary nemen dat om 00:20 uur uit Montreal
vertrekt (Vlucht TC 501). Wit u mij alstublieft helpen om mijn aansluitende vlucht te
zoeken. Dank u.

Anna Sportel-Tijsen overleed op
11 juli 1967, 81 jaar oud.
Toen Anna overleed schreven twee leden van de familie Stavenga condoleancebrieven aan haar dochter
mevrouw De Leeuw-Tijsen. Een samengevat gedeelte uit de brief van Mink Stavenga:
Toen ik het overlijdensbericht van uw moeder ontving ging voor mij een verleden van meer dan zestig jaar weer
leven: de tijd dat Uw moeder tot ons gezin behoorde. Dat was in Oude Pekela. Mijn broer Johan en ik mochten op
een vrije zondag weleens met haar mee naar Westerlee, waar haar ouders op een kleine boerderij woonden. Ik heb
een helder beeld van wijlen uw moeder bewaard: dat van een plichtsgetrouwe, ijverige, maar bovenal toegewijde en
trouwe vrouw die haar leven graag in dienst stelde van anderen. Al hebben we elkaar de laatste halve eeuw zelden
meer ontmoet, ik informeerde altijd hoe het met Anna Sportel van Jan Tijsen ging. En nu is die trouwe Anna de eeuwige rust ingegaan. M. Stavenga.
Zijn zus Margaretha (Grieta) schreef onder andere het volgende:
Hoewel wel wat laat, wil ik U toch nog condoleren met ’t verlies van Uw moeder. ’t Was heel attent om mij een kaart
te sturen. Ik vind het wel jammer dat ik haar nog niet eens heb opgezocht, maar ik kom niet zoveel op Wieringen. Wilt
u ook de andere familieleden van mij groeten, hoewel niemand mij meer persoonlijk kent, denk ik. M. WesterweelStavenga.
Met dank aan Dineke Halfweeg en aan Peter de Leeuw, die bovenstaande gegevens verstrekte naar aanleiding van het artikel van Dineke Halfweeg over de familie Stavenga.
Alle illustraties bij dit artikel zijn afkomstig uit de collectie van Peter de Leeuw.
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Bezoek Prins Hendrik aan Wieringen in 1911
door Henk Braad
In ons archief bevindt zich
een ingelijste oorkonde ter nagedachtenis aan het bezoek van
Prins Hendrik aan Wieringen op
1 juni 1911. Het is een schitterende ingekleurde oorkonde die het
verdient wat nader te worden
bestudeerd.
De oorkonde is ondertekend
door het gemeentebestuur van
Wieringen, bestaande uit de
burgemeester A. Peereboom, de
wethouders V. Heijblok en H.A.J.
van der Speck Obreen, de raadsleden P.S. Kuut, P.J. Koorn, J. Hermans en N.J. Poel en de secretaris W.J. Bruul.
Koninklijk bezoek betekent
altijd dat al maanden van te voren overleg plaatsvindt tussen Ereboog ingang toenmalige Miengtstraat te Den Oever.
overheidsinstanties en in dit geval de te bezoeken gemeente Wieringen. Werkelijk Prins een aanschouwelijke voorstelling van het vistot in detail worden allerlei zaken geregeld en op sersbedrijf alhier.
papier gezet. De bewoners van het eiland werden
Te 3 ¾ uur arriveerde Zijne Koninklijke Hoogheid
geïnformeerd en tevens opgeroepen een bijdrage voor de wal met een drietal torpedoboten en werd
te leveren aan deze voor Wieringen zo heugelijke met zijn gevolg in de haven van De Haukes ontvandag. De Wieringers lieten zich dit geen twee keer gen door de Burgemeester, de heer A. Peereboom,
zeggen en met man en macht werd er al vroegtij- welke hem als volgt toesprak:
dig begonnen met het oprichten van erepoorten
en andere versieringen.
Koninklijke Hoogheid!
In de Schager Courant verscheen een paar dagen na het bezoek van de Prinsgemaal een mooi
artikel hoe het hoge bezoek in die tijd op Wieringen verliep en hoe dit Koninklijke bezoek door de
bevolking werd ervaren:
Met heel veel belangstelling werd dit bezoek hier
tegemoet gezien. Vele rappe handen stelden zich
bereidwillig beschikbaar om den Prins een waardige ontvangst te bereiden en werden er een drietal
erebogen opgericht. Eén aan De Haukes, mooi met
vlaggen, groen en bloemen versierd terwijl die te Hippolytushoef een grotere omvang had en op vier pilaren rustte, ook mooi versierd met groen en vlaggen
en toepasselijke opschriften, en last not least één te
Den Oever welke was samengesteld uit balen zeegras,
versierd met visnetten en groen. Deze ereboog gaf de

Een groot voorrecht en een buitengewone eer is
’t mij, U, Koninklijke
Hoogheid, namens al
onze ingezetenen, een
recht hartelijk welkom
te mogen toeroepen
bij Uwe aankomst in
onze Gemeente. Toen
onlangs Uw hoogvererend bezoek werd
aangekondigd
was
een ieder onzer opgetogen van vreugde
over de grote eer, welke ons zou te beurt vallen en werden dan ook
terstond alle krachten
ingespannen om Uwe
Aankomst op Wieringen.
Koninklijke Hoogheid
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een ontvangst te bereiden, die, naar den aard der omstandigheden waarin wij hier leven, eenvoudig, Uwer
Koninklijke Hoogheid zal tonen, dat wij, eilanders, de
grote eer van uw Koninklijk bezoek hoog op prijs stellen en uwe belangstelling in het eiland en zijn bewoners dankbaar waarderen. Met de vurige wens in ons
aller hart, dat, ’t Uwer Koninklijke Hoogheid gegeven
moge zijn nog zeer vele jaren gespaard te blijven voor
Hare Majesteit, onze eerbiedigde en beminde Koningin, voor Neerlands lieveling en trots Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana, roep ik U, Koninklijke
Hoogheid, een hartelijk welkom toe.
Na de wederzijdse begroeting begaf de Prins zich
met de Burgemeester en de adjudant, jonkheer Hooft
van Graafland, naar de gereedstaande rijtuigen, hartelijk toegejuicht door het talrijke publiek. De Harmonie speelde bij aankomst vaderlandse liederen. Na
aankomst te Hippolytushoef werd een ogenblik vertoefd in de mooie versierde raadzaal van het gemeentehuis en werd de Prins hier verzocht een oorkonde te
tekenen, waaraan Zijne Koninklijke Hoogheid bereidwillig voldeed.

Na deze plechtigheid wordt het bezoek aan
Wieringen voortgezet en wordt vertrokken met het
hele gezelschap naar Den Oever.

Bij het vertrek naar Den Oever zorgde onze actieve
Harmonie voor een vrolijke uittocht. Te Den Oever
wordt een ogenblik halt gehouden en nam de Prins
hier te voet een en ander in de ogenschouw en trok
hier vooral de aandacht van Zijne Hoogheid de mooie
zinnebeeldige ereboog en liet de Prins zich door de
Burgemeester de onderdelen uitvoerig verklaren.
Hierna werd de terugtocht aanvaard naar Hippolytushoef waar de Harmonie weder gereed stond en onder vrolijke muziek ging het toen naar de burgemeesterswoning waar zij iets gebruikten en een ogenblik
vertoefden. Vermelding verdient het zeker ook wel,
dat de Prins hier de directeur der Harmonie, de heer
P. Bruul, complimenteerde over de mooie muziek en
zei het op zeer hoge prijs te stellen dat de Harmonie
hem zo gezellig had ingehaald en bracht daarvoor
zijn dank aan de vereniging. Met heel veel genoegen
had Zijne Hoogheid vernomen dat de Harmonie bijna
overal prijzen en eerste prijzen behaalde en vond hij
het zeer opbouwend voor zulk een betrekkelijk kleine
plaats, zulk een vereniging te bezitten, waarbij hij
hoopte dat de heer Bruul nog lang directeur mocht
zijn, teneinde de vereniging nog tot grotere bloei te
brengen om zodoende door de muziek de beschaving
van de mensch te bevorderen. Tijdens het vertoeven
ten huize van de Burgemeester gaf de Harmonie tafelmuziek in de tuin achter de burgemeesterswoning.
Na afloop van dit bezoek aanvaardde de Prins de
terugtocht en vertrok Zijne Hoogheid om ongeveer
zes uur om zich naar Texel te begeven, waar hem
zeker wel een even feestelijke ontvangst zal hebben
wachten, maar zeker geen hartelijker. Aangenaam
zal het de Prins zeker ook wel zijn getroffen aan De
Haukes, te Hippolytushoef en Den Oever, de schoolkinderen opgesteld te vinden welke in hun Zondagse
pakjes met oranjesjerpen om, een helder hoera, leve
de Prins deden horen. Overal langs het eiland werd de
Prins levendig toegejuicht en uit meest alle woningen
en van alle schepen in de havens te Haukes en Den
Oever woei de driekleur. Wij geloven dat allen die
meehielpen om deze ontvangst zo goed te doen slagen hier een woord van dank zeker wel toekomt. Naar
men ons meedeelde heeft de Prins de Burgemeester
herhaaldelijk verzocht de burgerij zijn volle tevredenheid over de feestelijke en aangename ontvangst
over te brengen. Dit is zeker een mooie voldoening
voor allen die hieraan mee hielpen. De gezellige geest
welke de gehele dag geheerst had bleef aanhouden
en gezellige danspartijen sloten deze dag, terwijl ook
in Concordia nog te genieten viel van voordrachten
welke goed in de smaak vielen. Dat dit Koninklijk bezoek niet de laatste mag zijn, maar door een langer
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(in deze korte tijd viel er immers zo weinig te bezichtigen) bezoek mag worden gevolgd, is zeker de wens
van alle ingezetenen.
Prins Hendrik werd geboren als Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, Herzog zu Mecklenburg op 19
april 1876 te Schwerin in Duitsland en overleed in
Den Haag op 3 juli 1934 waar hij, naar eigen wens,
werd bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau
in de Nieuwe Kerk te Delft. Hij huwde met Wilhelmina op 7 februari 1901. Hendrik ontving op zijn
trouwdag de titel Prins der Nederlanden met het
predicaat Koninklijke Hoogheid, maar niet de door
de Mecklenburgers geëiste titel Prins van Oranje.

Zijn voornaam en roepnaam Heinrich werd op zijn
huwelijksdag officieel vernederlandst naar Hendrik. Uit dit huwelijk werd één dochter geboren,
Juliana.
Tijdens de openingsuren van het archief kan
deze fraaie oorkonde bewonderd worden.
Foto’s: collectie archief Historische vereniging Wieringen en collectie Henk Braad.

Jongeren in beweging
Herinneringen aan Club 1626
door Jan Buma.
“Herinnert u zich deze nog…????”
Hoe dikwijls zal deze vraag al galmend vanaf
het zendschip van Veronica de ether zijn ingeslingerd, waarna de DJ van dienst ons trakteerde op
wederom zo’n echte ‘gouwe ouwe’. En al was de
kwaliteit van de middengolf waarop de piratenzender uitzond, duidelijk minder dan die van de FM die
Hilversum 3 gebruikte, bij Veronica ‘gebeurde’ het.
( Verderop zal blijken welk een belangrijke rol de
zender speelde in ons geval). Ja, herinner je nog die
tijd waarin dit verhaal zich afspeelt: de tijd dat bij
het uitgaan het knappe pak met stropdas werd verruild voor een Levi, Lee, Lois of Wrangler en T-shirt;
Dean Martin, Peggy Lee en Pat Boone ingeruild
voor Elvis Presley, Chuck Berry en de Beach Boys;
in Nederland de Kilima Hawaians en Eddy Christiani voor de Tee-Set en Mariska Veres. Het was ook
de tijd dat jongeren massaal in opstand kwamen
tegen de heersende structuren in onderwijs en
samenleving. De studentenrevolte in Parijs (1968),
gevolgd door de Maagdenhuisbezetting in Amsterdam (1969) en de beruchte condoomrel op de Bisschoppelijke Kweekschool in Beverwijk die maanden zou duren, (ook in 1969), deden de burelen
van de gezagsdragers op hun grondvesten trillen.
Niets zou ooit meer hetzelfde zijn….
Het was ook in dit tijdsgewricht dat in tal van
plaatsen onder de noemer van Open Jeugdwerk
jongerenverenigingen het daglicht zagen.

Twee clubiconen van het eerste uur; links met paraplu
Jan Pieter, rechts voor op de tandem zijn broer Homme
Lont.

Natuurlijk waren er naast de sportclubs reeds vele
echte jeugdverenigingen doch deze hadden veelal
een religieuze of maatschappelijke achtergrond.
Tot de laatste behoorde de PJG, de PlattelandsJongerenGemeenschap, een merendeels agrarische
vereniging, gelieerd aan de Hollandse Maatschappij van Landbouw, die ook voor facilitaire ondersteuning zorgdroeg. In vele plattelandsgemeenten
waren afdelingen van de PJG opgericht waaronder
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die in de Wieringermeer. Tiny Snooy die lid was van
voornoemde afdeling, was van mening dat een
dergelijke vereniging ook op Wieringen levensvatbaar was. Ze zocht contact met ‘dikke’ meester De Jong die ook verslaggever van de Wieringer Courant was. Een wervend artikel moest
de jongeren van Wieringen enthousiast maken
voor de oprichting van een jongerenvereniging.
Tiny betoogde hierin dat er voor de jeugd in
onze gemeente bar weinig te doen was, naast
het uitgaan en sport- of muziekbeoefening.
De oprichting
Op vrijdag 13 mei 1966 was het dan zover dat de
oprichtingsvergadering in Concordia werd gehouden. Er kwam een voorlopig bestuur met Tiny als
coördinatrice en verder onder anderen Gerdien Osinga, Ria Cornelissen, Loltje Holtrop, Ria Lont, Ben
Krikke, Hans Herder, Klaas Dekker en Henk Rebel,
die later tot voorzitter zou worden aangewezen.
Een gemêleerd gezelschap, niet slechts uit agrarische hoek, zoals bij de andere afdelingen van de
PJG vrijwel altijd het geval was. Daarbij komt dat
Wieringen een diverse religieuze bevolking kent,
hetgeen ook in de eerste besturen tot uitdrukking
kwam. De bestuursleden van het eerste uur hadden
een doopsgezinde, hervormde, gereformeerde, katholieke en niet-gelovige achtergrond. Duidelijk
was vanaf het eerste moment: de nieuwe jongerenvereniging zou een algemeen karakter hebben
en zeker niet exclusief agrarisch. Toch was de eerste
activiteit, nauwelijks een maand later, op 11juni, in
een boerderij…een zeer geslaagd schuurfeest, met
muziek van de Wieringer formatie de Flintstones in
de schuur van de familie Snooy aan de Gemeenelandsweg.

Zo’n 120 á 150 jongeren waren aanwezig waarvan de club er ongeveer 60 leden als lid kon in-

schrijven. Het zou mijn eerste kennismaking zijn
met Wieringer jongeren, want op 1 februari 1966
was ik, 21jaar oud, begonnen aan mijn eerste baan:
onderwijzer aan de Openbare Lagere School aan
de Elft. Hoofd der school was destijds Henk Cornelissen, die kort daarvoor meester Kuiper was opgevolgd. Niet lang daarna kwam Tiny na een tip van
Ben Krikke bij mij met het verzoek in het voorlopige
bestuur plaats te nemen. Mijn “ja” bleek uiteindelijk
als consequentie te hebben dat ik vier jaar bij de
club actief zou zijn. Spoedig maakte ik kennis met
medebestuursleden die zonder meer gerekend
mogen worden tot de clubiconen van het eerste
uur, onder wie Gerdien Osinga, Ria Lont, de broers
Jan Pieter en Homme Lont en Aris Renooy.

De voorbereiding van stampie rauw met spekjes ter ere
van het 1 jarig bestaan van PJG-Wieringen. V.l.n.r. Homme Lont, Marga Holtjer, Ria Lont en Jan Buma.

Hoewel Aris aan de Klieverweg woonde, voelde
hij zich veel meer Wieringer dan Peen. In januari
1967 was het dan zover: de eerste echte jaarvergadering koos het eerste officiële bestuur met
Henk Rebel, leerkracht aan de CNS in Den Oever,
als voorzitter. Ria Lont was de secretaresse, Gerdien
penningmeesteres en bestuursleden: Tiny, Vera
van Eekelen, Janneke Prins, Ben Krikke, Jan Pieter,
Aris en Jan Buma. Echter, enige maanden later, in
april moest Henk noodgedwongen de voorzittershamer neerleggen in verband met een benoeming
elders.
En hoe ik ook tegensputterde,(uiteindelijk was
ik zeer recente import), mij werd vriendelijk verzocht de hamer over te nemen. Eind april trouwde
Tiny met Dick Schermerhorn. Daags na hun bruiloft
vertrokken ze naar De Waal. Reden voor een flink
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het toch nog een jaar proberen;
wellicht zou de PJG haar beleid,
onder meer hoge afdracht, wijzigen. De vergadering ging akkoord met Aris’ voorstel en dus
bleef de club in de provinciale
organisatie. We deden mee aan
kring- en provinciale activiteiten
en uitwisselingen met collegaverenigingen. Veel is me daar
niet van bijgebleven. Van Gerdien vernam ik dat we ooit in
Schagen een cabaretwedstrijd
met een van haar teksten wonnen. Sorry, Gerdien, er staat me
weinig van bij….
Weekend Texel, april 1967. Clubleden vergezelden het pasgetrouwde echtpaar Tiny en Dick Schermerhorn-Snooy tot hun verrassing naar de boerderij
in De Waal. Van boven naar beneden:: v.l.n.r. Otto Ottens, Janneke Prins,
Vera van Eekelen, Ben Krikke, Frauwina Krikke, Homme Lont, Tinus Pol,
Meintje Krikke, Martin Baijs en Ep Pol.

PJG op de sportieve toer, avondvierdaagse 1967. V.r.n.l. Sita Barelds, Lenie
Willeboordse, Ria Moermond, ???, Ankie de Krijger, Gerda Keppel, Klaziena
Ottens, ???, Jessie Clappers, Otto Ottens en Gerdien Osinga.

aantal clubleden zich datzelfde
weekend naar Texel te spoeden
om een kopje koffie bij het prille
bruidspaar te drinken. Dat mag
je nog eens echt uitzwaaien noemen! Gelukkig was er wel een
kampeerboerderij geboekt voor
de overnachtingen.
CON ANIMO wordt CLUB 1626
De clubnaam bij de oprichting, Con Animo, werd tijdens de

jaarvergadering van november
1967 gewijzigd in CLUB 1626.
Een naam die beter aangaf dat
onze club een jongerenvereniging betrof met leden tussen
de ruwweg16 en 26 jaar. Tijdens
deze vergadering gebeurde iets
opmerkelijks. Door het bestuur
was besloten na een aanloopperiode van anderhalf jaar de
aansluiting bij de provinciale PJG
te beëindigen. Aris Renooy wilde

Een jaar later verlieten we alsnog de PJG en werden we Open
Jeugdwerk Club 1626. Die eerste anderhalf jaar schommelde
het aantal leden rond de 60 die
de activiteiten redelijk tot goed
bezochten. Activiteiten die nog
bescheiden in opzet moesten
zijn, aangezien het financieel
nog geen vetpot was. Een puzzeltocht door Hippo, een volksdansavond, filmavond, een voorlichtingsavond verzorgd door
de NVSH, een fotowedstrijd en
enkele dansavonden met regionale bandjes, spectaculair was
het nog allemaal niet. Na een
jaar werd het weer hoog tijd
voor een schuurfuif, ditmaal in
de schuur van de familie Bijvoet;
tijdens de zeer gezellige avond
vielen enkele rake klappen, hetgeen bij de plaatselijke overheid
bekend werd. Gevolg: een uitnodiging om met een bestuursdelegatie op het gemeentehuis te
komen praten. Geen probleem
natuurlijk, maar bij het zien van
het tijdstip van samenkomst
schrokken we wel behoorlijk: op
kermismaandag om 14.00 uur,
dus tijdens het hoogtepunt van
de deun in Hotel de Haan. Hoe
durfden ze, die ambtenaren daar
aan de Mekkenstuinweg, ons het
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recht op het bezoeken van een van de grootste
Culturele Wieringer Erfgoederen: DE DEUN te ontzeggen! De trend was gezet; het wijsvingertje zei:
zoiets mag niet meer gebeuren.
De groei
Concordia werd ons vaste clubhuis, soms weken we uit naar een andere locatie, zoals de Museumboerderij in Den Oever (lezing Simon Vinkenoog, optreden Elly en Rikkert Zuidervelt).
Jan Sneekes, uitbater van onze thuisbasis, bleek
een prima gastheer met wie we altijd uitstekend
konden samenwerken. De door Sneekes georganiseerde dansavonden werden altijd op de zondagavond gehouden, dus wij besloten naar de zaterdagavond uit te wijken voor onze dansavonden. En
waar Concordia in zee was gegaan met bureau Ben
Essing, de bekende impresario uit West-Friesland,
(met dansorkesten als Rita en de Golden Five en
Rocking Four + One), kozen wij voor een andere
benadering.
En nu komt Aris Renooy weer in beeld: hij werd
onze manager die de groepen voor de zaterdagse
dansavonden ging contracteren. Zijn werkwijze
was even simpel als efficiënt. In zijn schuur stond
de radio de ganse dag afgestemd op Radio Veronica. Meende hij in een nummer van een tot dan
vrij onbekende band een topnotering te herkennen, dus ‘met stip’ in de top-veertig zou belanden,
dan sloeg Aris toe om zo de groep voor een redelijk
bedrag binnen te halen. Zo maakten we kennis met
bijvoorbeeld Left Side uit Volendam, Buffoons, Unit
Gloria met Robert Long, Motions, George Cash,
Sandy Coast, I Punti Cardinali. Brainbox trad in samenwerking met onze zusterverenigingen DID uit
de Wieringermeer en OJEE uit Schagen op in Concordia, maar de grootste klapper kwam uit een onverwachte hoek. Een avond met de Dutch Swing
College Band trok zo’n 600 a 700 bezoekers, ongekend voor Concordia. Een probleem vormde de
toenmalige zogenaamde vermakelijkheids-belasting, die ongeveer een derde van de entreeprijs afsnoepte en in de gemeentekas verdween, hetgeen
door ons als zeer onrechtvaardig werd ervaren en
ons van de hoognodige inkomsten beroofde. Al
spoedig creëerden we een simpele oplossing; de
rollen kaartjes van 4 of 5 gulden per stuk die we op
het gemeentehuis moesten afhalen, werden vervangen door kaartjes van 1 gulden; het verplichte
programma (een eenvoudig stenciltje met wat gegevens van de groep) kostte 4 gulden! Door al die
prima bezochte avonden groeide het aantal leden

als kool. Na een
paar jaar zaten
we naar mijn
idee al gauw op
zo’n 400 leden.
Nu werden ook
de jongelui van
Oost-Wieringen
massaal lid, na
eerst toch wat
de kat uit de
boom te hebben gekeken.
De eerste bestuursleden uit
Den Oever Vera
van Eekelen en
later Jitse Bosma waren hen
al voorgegaan.

Lidmaatschapskaart: ontwerp van
Koos Hidden.

CLUB 1626 op pad
Hoewel we Concordia onze thuisbasis beschouwden, was de club ook dikwijls ‘en route’.
Zo werden de droppings in Gaasterland een
ongekend succes en een bezoek aan de destijds sensationele musical Hair in een grote
tent in Amsterdam een hoogtepunt in 1970.
Tijdens de heenreis met een bus van De Haan naar
de hoofdstad maakte ik een onvergeeflijke blunder
bij het voorstellen van buschauffeur August Engel
via de microfoon. Ik presteerde het om hem ‘per
ongeluk’ de heer Engelenhaar te noemen iets wat
gezien zijn kale schedel geheel bezijden de waarheid was. Ook zeer geslaagd was het bezoek aan
kunstijsbaan Thialf in Heerenveen, al meende de
auteur van het verslag van die dag in clubblad de
‘RIJP’ dat het kwalijk was dat bij diverse clubleden
‘de rondjes aan de bar het gla(n)srijk wonnen van
hun rondjes op de baan’. Ook over ons clubblad is
een boek te schrijven.
Welk een creativiteit werd er aan de dag gelegd
bij het uitbrengen van de maandelijkse uitgave.
Voordat er bij de latere exemplaren professionele
omslagen met reclame werden gebruikt, werden
de voorpagina’s getekend door kunstzinnige leden, zoals Piet Lont, Theo Klaver, Hans Engel en
Otto Klink, die tevens een autorubriek in het blad
verzorgde. Andere vaste medewerkers waren o.a.
Anja de Swart , Nettie Wiegman, Marga Holtjer
(typewerk), André Kok en Ko Kamst (samenstelling), André Lont, Nelly Kok (resp. interviews en
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De Club 1626-kermisclan wacht op de soep van moeder Lont. Achter v.l.n.r. Jan Ayal, ???, Elbert Lont, Dita Sneekes,
Cor Kooy, ???, Gea Baijs, Bert Wiegman, Joke Rotgans, Jan Pieter Lont en Herman Rump. Midden: ???, Martin Baijs,
liggend Adriaan Willeboordse en ???. Vooraan: John Numeijer, Co Kamst en ???.

mode). Eindredacteur Homme
Lont verraste de lezers met regelmaat met zijn humoristische
verhalen in het Wierings onder
zijn pseudoniem Hullest. Onder
aanvoering van broer Jan Pieter
werd de RIJP gedrukt en in elkaar gezet. Dit alles vond plaats
in het ‘epicentrum’ van de club:
de boerderij van hun ouders op
de Hoogte van Westerklief. Daar
in die gezellige Wieringer boerderij bleken Jaap ‘van de hoogte’
en zijn vrouw Johanna de ideale
gastheer en –vrouw. Wat zal er
daar wat vergaderd zijn, plannen gemaakt, ideeën geuit en
verworpen, gelachen, gemopperd, feestgevierd enz. enz. En
wat konden Jaap en Johanna
dan zichtbaar genieten van al
het jongvolk dat bij hen over de
vloer kwam.
Hoewel de dansavonden in
Concordia een groot publiek
trokken en daardoor de meeste
publiciteit kreeg, is de Club ook
initiator geweest van activiteiten
die een permanent karakter kre-

gen. Goede voorbeelden daarvan zijn onder meer de Nieuwjaarsdeun en de sportquiz voor
de Wieringer sportclubs; deze
quiz wordt nog steeds jaarlijks
georganiseerd, nu door buurtvereniging Noordervenne, Succes en Tonegido. Maar ook eenmalige activiteiten als die van de
zogenaamde ééndagsbesturen,
een hearing over gemeentepolitiek, diverse cursussen, filmavonden enz. maakten dat de Club
meer in huis had dan de succesvolle dansavonden.
Afscheid
In augustus 1970 had ik de
‘pensioengerechtigde’ leeftijd
van 26 jaar bereikt, reden om tijdens de jaarvergadering in oktober afscheid als voorzitter te nemen. Tevens vertrokken Anja de
Swart, Jitse Bosma en Jan Pieter
Lont uit het bestuur. Jan Pieter
zou nog vele jaren intensief bij
de Club betrokken blijven. Een
totaal nieuw bestuur trad aan,
waaruit Peter Lont tot voorzitter werd verkozen. Hij bedankte

echter spoedig, waarna André
Lont de voorzittershamer in handen kreeg. Een paar jaar later
vertrok ik voor mijn werk naar
het buitenland en verloor de
Club wat uit het oog, om na enige omzwervingen in 1984 weer
naar Wieringen terug te keren.
Velen hebben na ons het estafettestokje overgenomen en van
Club1626 een begrip gemaakt,
op Wieringen en wijde omstreken. Ook nu, ruim 50 jaar na de
oprichting spreekt wat toen gepresteerd is, nog altijd tot de verbeelding. Jonge mensen, in het
voorportaal naar de volwassenheid, die met een aanstekelijke
bevlogenheid een organisatie
opbouwden die er mocht zijn:
een leerschool voor het echte
leven. Waar ontspanning, vorming op sociaal, cultureel en
maatschappelijk terrein hand in
hand konden gaan. Waar velen
de vaardigheden die in onze
volwassen wereld gevraagd worden, zich eigen maakten, waar
vriendschappen het licht zagen
en de ontmoetingen, het contact
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met de ander niet virtueel waren. CLUB 1626, duizend herinneringen, duizend verhalen…. Je kunt
er een boek over schrijven!!
Naschrift
Ik wil dit artikel ter nagedachtenis opdragen
aan mijn goede vrienden, clubiconen van het eerste uur: Ria Lont, Aris Renooy, Jan Pieter en Homme

Lont. We moesten hen op veel te jonge leeftijd missen. Daar waar u zich niet mocht herkennen in één
van mijn herinneringen, bedenk dan dat zich op
mijn eigen ‘harde schijf’ ongetwijfeld enige roestplekjes hebben genesteld.
Met dank aan Tiny Schermerhorn, Gerdien Ottens, Marja Lont en Peter de Greef.

De moenika van Janjaap
door Gerard Hille
“Hijje je moenika meenomen?” Tig keren werd
mij deze vraag gesteld. Het antwoord was bijna
altijd negatief. Ik ben immers niet als Toots Tielemans, die z’n mondorgel altijd bij zich had. Je moenika stop je niet even in je binnenzak, want we hebben het natuurlijk over een accordeon. Het woord
‘moenika’ is een afleiding van ‘harmonica’, wat in
principe een ander instrument is. Bij een harmonica moeten we aan een trekzak, of trekharmonica
denken. Een accordeon wordt, vooral in West-Friesland, ook wel ‘mook’ genoemd. In Bovenkarspel is
bijvoorbeeld elk jaar een Mookfestival.
Dit stukje gaat over de moenika van Janjaap.
Het zal u duidelijk zijn, dat ik met Janjaap m’n
vriend Jan Jacobus van Wachendorff van Rijn bedoel (in de archieven staat: Waggendorff ). Geboren
op 14 maart 1928, van beroep oorspronkelijk kleermaker in de herenmodezaak van z’n vader, op de
plaats waar nu de Etos is in Hippolytushoef. Later
SRV-man, toen hij de zaak van Kees Lont overnam,
waarbij z’n vrouw Gré (Greta ten Bokkel) het kaaswinkeltje beheerde, in de Elftstraat.

Optocht op 5 mei 1950. Janjaap en Gerard met accordeon
op de boerenwagen. Daarachter v.l.n.r. Fok en Trien
Kuut, ?, Lies van der Kreke-Van Mook, Herman Pennekamp, Rita Croos en Jan Stadig.

Janjaap had als hobby’s wielrennen, maar daar
was hij niet zo goed in, en musiceren, wat hij beter
deed. Hij speelde piano, viool en accordeon en later nog saxofoon.
Toen een aantal jonge muzikanten in 1946 besloot een bandje te vormen, op voorspraak van
Concordia baas Simon Halfweeg, (“Den kenne jullie sundags bij mij speule!”) vond Janjaap de tijd
gekomen voor een nieuwe accordeon. Zeker ook
omdat de pasopgerichte band, The Mire Crows
(mire=modder, crow=kraai, modderkraai=kokker,
inwoner van Hippolytushoef ), zeer succesvol werd
en inderdaad jarenlang elke zondag de dansmuziek verzorgde in Concordia. Echter, Janjaap zocht
niet zomaar een nieuwe moenika, nee, het moest
het duurste merk en het mooiste instrument van
dat moment zijn: een Fratelli Crosio de Paris! Te
koop bij Dirk Witte, in Amsterdam. Er was wel een
probleem: Janjaap had niet genoeg geld. Gelukkig was daar nog hun promotor Simon Halfweeg,
die, toen hij van het financieel probleem hoorde,
z’n hand in de binnenzak stak, er een som geld uithaalde en Janjaap er blij mee maakte! (“Niet teugen Neeltje seage hoor!”) Zo kon de Crosio worden
gekocht en loste Janjaap na elk optreden een deel
van z’n schuld af. Het was een schitterende accordeon, rood, rijk met gekleurde steentjes versierd,
120 bassen, pianoklavier (Janjaap speelde immers
piano) en met een prachtig musettegeluid. Jarenlang heeft Janjaap op z’n moenika gespeeld; net zo
lang als de band bestond, vanaf 1945 tot plusminus
1954. Toen de (inmiddels) heren besloten er mee te
stoppen kwam de moenika op de piano te staan.
Het was een pronkstuk in de kamer, maar werd niet
meer gebruikt. Tot 1982. Toen werd namelijk de 50e
verjaardag van de Afsluitdijk gevierd. De festiviteiten rond deze viering in Hippolytushoef waren de
aanleiding tot oprichting van het koor de Wieringer
Sanghers en van de dansgroep de Wieringer Dang-
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sers. De dansgroep startte de oefenavonden op muziek van een
cassetterecorder. Dat was eigenlijk niet de bedoeling: beter was
een accordeon, liefst nog met
een viool er bij. Janjaap werd al
eens gevraagd, maar die wilde
niet. Totdat ik hem het voorstel
deed om z’n vriend André Vredenburg er bij te vragen met z’n
drumstel. Dat haalde hem over!
Toen de eerste optredens kwamen, assisteerden Ton Bakker
(contrabas) en ik (Marinucci moenika) beide muzikanten regelmatig. Niet lang daarna kwam Piet

Janjaap en Gerard, in volle aandacht.

Kraan als violist bij de groep en
zo waren de Stouwers geboren.

Stouwers was de samentrekking
van Stichting Oud Wieringen. De
Crosio was gelukkig weer wekelijks in gebruik! Veelvuldig werd
er gedanst, op veel festivals in
eigen land en tijdens bezoeken
aan buitenlandse groepen.
Tot er een ramp gebeurt in
1989: Janjaap krijgt een hersenbloeding, raakt verlamd en kan
niet meer spreken. Drie woorden kan hij nog zeggen: het
onbegrijpelijke
“panneman”,
“skoonzand” en een hartgrondig
“godverdomme!” Er volgt een
ziekbed van ruim vijf jaar en op
3 juni 1994 overlijdt Janjaap. Al
die jaren is z’n moenika de stille
getuige van dit drama, vanaf z’n
plaats op de piano. Als Gré op 17
december 2011 overlijdt komt
het huis aan de Elftstraat te koop
te staan. Zoon Jan, woonachtig
in Den Helder, haalt het huis leeg
en neemt als eerste de viool en
de Crosio mee. Als hij de instrumenten op Marktplaats te koop
aan wil bieden belt hij mij met
de vraag welke prijs hij moet
vragen voor de accordeon. Die is
inmiddels zo’n 65 jaar en hoe is
de bespeelbare staat? Ik besluit
naar Den Helder te gaan en zie
daar Janjaaps moenika terug.
Het ontroert me. Ik doe een bod,
de koop wordt gesloten en ik
neem de moenika mee naar huis.
En daar staat hij nu, tussen m’n

andere instrumenten. Het rood is
wat verkleurd, het klavier is niet
meer zo geruisloos, de achterkant van de balg heb ik opnieuw
beplakt, maar de versiering glinstert nog als vanouds.

De moenika van Janjaap.

Af en toe speel ik er op en dan
bij voorkeur de Franse java, die
Janjaap ook zo graag speelde:
Un Godet sur le Sinc. Het musettegeluid is nog steeds sprankelend!
Moenika…Janjaap…herinneringen.
Met dank aan: Joop Visser,
saxofonist in TMC en Dick Numeijer, drummer in TMC.

Herinneringen
door Berend Smit
In 1939 kwam ik als drie jarige met mijn ouders
van het Groninger Hogeland naar Hippolytushoef.
De eerste woonplek werd de Nieuwstraat, in het
blokje woningen naast het pand waar nu de Kasteleen is gevestigd. Daar begon mijn leven op Wieringen.

Hoe anders was dat stukje leefgebied toen en
hoe anders groeiden wij op. Om een idee te geven
hoe de Nieuwstraat er uitzag in die jaren neem ik u
mee voor een rondleiding.
Vanaf de Hoofdstraat eerst hotel café Kaan. Dan
het schildersbedrijf van Weert Lont, achter het
pand lag een tuin met fruitbomen, heel bekend bij
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Zicht vanuit kerktoren; de Nieuwstraat, naast het dubbelwoonhuis staat het pand waar nu café
de Kasteleen is gevestigd.

de jeugd. Daarnaast de stoffen- en manufacturenwinkel van Simon Jongkind. Vervolgens de familie
Klare, zij verkochten wol en garens; later, na een
verbouwing, vestigde Evert van de Laan zijn rijwielzaak daar. Aan het begin van de Kremersweg,
behoorde
toen bij de
Nieuwstraat,
de werkplaats
en
woning
van
Kobus
Smit. De werkplaats was indrukwekkend.
Bovenin draaiden
lange,
brede drijfrieReparatie van een fiets bij de smederij men die de
verschillende
van Luijt; de man is Jan Luijt Pz. 1882
werktuigen
†1943, de naam van de vrouw is onaandreven.
bekend.
Op de hoek
van de Kremersweg en de Nieuwstraat de sigaren, sigaretten en tabakswinkel van Jan de Haan,
voor ons Kukeltje. Daarnaast de zuivelhandel van
Harm van de Velde. In die tijd waren er nog geen
verpakte producten, voor een liter melk moest de
klant zelf een kan meenemen. Naast het blokje wo-

ningen was het café van Nan Kok, tijdens de oorlog
van Cor en Gré Tijsen. In de weekenden was er altijd reuring. Tijdens de kermis en feestdagen speelden er de beroemde en beruchte Drie Musketiers.
Later, na verschillende uitbaters, veranderde het
café in de beroemde cafetaria van tante Trijn. Naast
het café stond een stolpje, daar woonde Oebeltje
Kak, hoe hij aan deze bijnaam is gekomen, weet ik
echt niet. Wij wisten niet beter. De smederij van Jan
Luijt, bekend geworden door de Duitse kroonprins,
stond naast het stolpje.
Ik was maatje met kleinzoon Jan Luijt, wanneer
het slecht weer was, speelden we vaak op de zolder
boven de smederij. Opa had weleens driftbuien en
dan was het wegwezen. Bij een van die vluchten
gooide hij me een voorhamer na. Gelukkig bleef
het bij een gebroken klomp. Naast de smederij had
Ma Visser een kruidenierswinkel. Boven de toonbank hing een grote weegschaal. Denk dan aan
twee platte schalen aan kettingen en een evenaar
met een wijzer in het midden. Er werd afgewogen
met gewichten. Daarnaast de boerderij van Metselaar, die is jaren geleden gesloopt. Vervolgens het
auto- en garagebedrijf van Looze, dan een woonhuis, daarnaast de manufacturenwinkel van Ma
Geer de Haan.
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Daar schuin tegenover de bakkerij van De Wit.
Nog even terug naar het begin van de Nieuwstraat.
Tegenover het café was de zaak van Ab Lont. Een
langwerpige woning met in het midden het woongedeelte met aan de ene kant groenten en fruit, en
aan de andere kant een viswinkel. De Nieuwstraat
was een winkelrijke straat. Last van verkeer hadden
we niet, we speelden altijd op straat. Denk aan bussietik, voetballen, bok, bok hoeveel horens heb ik
op mijn kop, verstoppertje en tollen.
Nieuwstraat met rechts bij het zonnescherm de Vermaningsteeg; het meisje is waarschijnlijk Nel Hoek-Lont
Albd. 1925-†2013.

Geertje de Haan-de Jongh Jd. 1910-†1989 en haar echtgenoot Piet de Haan Pz. 1907-†1989 voor hun textielwinkel
in de Nieuwstraat.

Vaak gingen we richting dijk, daar waren toen
nog de walletjes en sloten in alle formaten. Na de
verkaveling zijn die allemaal verdwenen.
Stoer was natuurlijk het slootje springen, met of
zonder stok. Natte voeten waren daarbij het meest
gunstige scenario, die kon je nog drogen voor je
naar huis ging. Een nat pak was erger. De boeren
vonden het maar niks dat wij door hun weilanden
banjerden. Het was een kwestie van altijd op je

hoede zijn en hard lopen. Achter dijk was toen nog
het Ouwe Diekje, zoals wij het noemden. Een eiland
van keileem en zand, met kuilen en geulen, die vol
liepen bij vloed. Het stond bijna nooit volledig onder water, daardoor was alles begroeid. Het was
daar een speelparadijs. Voor de dijk waren twee
plassen, gaten ontstaan bij de aanleg van de dijk.
De grote en de kleine gracht. In de grote stonden
fuiken en er lag een roeiboot. In de winter waren
het ideale schaatsbanen, daar speelden we ijshockeywedstrijden met zelfgemaakte sticks. ’s Zomers
vingen we stekeltjes of zochten kikkerdril in de dijksloot. De natuur was onze leermeester. Een raadgeving die we van huis meekregen: bij onweer zo snel
mogelijk naar huis komen of plat in een greppel
gaan liggen, nooit onder een boom gaan schuilen.
Ik zeg niet die goeie ouwe tijd, maar het was vroeger wel anders dan tegenwoordig.
Met dank aan Marietje Bron

FLORA 111 Jaar
Deel 1

door Tiny v. Teulingen-Molenaar en Ton Bakker
In 1906 werd bloemenvereniging Flora opgericht door de schoolmeesters Bergwerff en Spaander. Spaander beoogde daarmee de vrouwen van
het toenmalige eiland iets om handen te geven
als de mannen op het land of op zee aan het werk
waren en thuis de boel aan kant was. Het ging
erom wie twee aangereikte stekjes het beste zou
opkweken tot bloeiende planten en daarvan een
tentoonstelling in te richten. De eerste tulpenbollen waren in het najaar uitgedeeld. Zaterdag 23
en zondag 24 februari 1907 hield de vereniging

haar eerste tentoonstelling. De Schager Courant
meldde op 28 februari 1907 het volgende: Een tentoonstelling vraagt menigeen zich af, en dat op een
tijd waarin de sneeuwvlokken neer dwarrelen hagel
stenen ons nog luide verkondigen, dat nog altijd de
winter heerscht en nog niet van zins schijnt, zijn gebied naar Noordelijker streken te verleggen, opdat de
lieve Lente hier heur bloemenschat op de velden neerstrooide. En toch, al was het buiten winter, binnen in
de verwarmde zaal van den heer Bakker (later Eerste
Aanleg) prijkten Lente’s lievelingen.
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Tentoonstelling Flora 1907.

In augustus 1907 zou de volgende tentoonstelling plaats vinden met de hoop dat er meer deelnemers zouden zijn. Het werd niet augustus, maar
september. Het aantal bezoekers was niet groot
geweest. Van de 40 uitgedeelde potten waren er 27
ingezonden. In de krant van 5 september 1907: Tentoonstelling Wieringen. Op Zaterdag 7 en Zondag den
8sten houdt de bloemenvereeniging ‘Flora’ welwillend
hare 2e tentoonstelling in het achterlokaal van de kapel te Den Oever. De muziekvereeniniging ‘Harmonie’
heeft op uitnoodiging van het bestuur van ‘Flora’ welwillend haar gewaardeerde medewerking toegezegd,
door des middags van 3 tot 5 uur aldaar een concert te
geven.
Op de eerste jaarvergadering in het lokaal van
de heer M.Tijsen kwamen de volgende punten aan
de orde: 1e jaarverslag, 2e kascontrole, 3e bestuursverkiezing, 4e samenwerking of samenstelling der
verenigingen ‘Flora’ en ‘Floralia’. Het aantal leden
was opgeklommen van 9 naar 55, de kas werd goed
bevonden, een nieuwe voorzitter werd gekozen en
van samenwerking met de vereniging ‘Floralia’ werd
afgezien, het zou ten nadele van ‘Flora’ werken.

Zondag 26 september 1909 organiseerde de
bloemenvereniging Flora haar jaarlijkse bloemenfeest, hieraan verbonden was een hardzeilwedstrijd. Met belangstelling werd de strijd geanimeerd
gevolgd. De schepen leverden vanaf de wal een
aardig effect
op,
omdat
er onder het
volle
tuig
werd gezeild.
Waaraan niet
alleen
de
stoere vissers
van Den Oever, maar ook
de landkrabben hun hart
ophaalden.
		
		
Aankondiging Floraprogramma 1908.
		

Op 11 september 1910 gewoon
als men was, dat
men bij bloem e nve r e n i g i n g
iets goeds te zien
kreeg, togen velen
naar Den Oever
om de Florafeesten mee te vieren.
Dit jaar bestonden Zeilende Wieringer Aak.
de feestelijkheden
uit een harddraverij. Des avonds stak men als slot een vuurwerk af,
wat algemenen bijval verwierp.
Wieringer Courant 26 januari 1912
Op vrijdag 17 januari hield Flora haar vergadering in het lokaal van M. Tijsen. Hierin werd
medegedeeld dat de bloemententoonstelling in
1911 door ongeveer 800 personen was bezocht.
Hoewel er een menigte volk op die dag aanwezig
was, viel het aantal bezoekers aan het tentoonstellingslokaal niet mee. Er waren zelfs leden van Flora
die de tentoonstelling niet eens hadden gezien,
zij schenen meer belangstelling te hebben in het
bal dat in verschillende lokalen gegeven werd. Het
bestuur stelde daarom voor, mocht er bij een volgende tentoonstelling weer bal zijn, dan entree te
heffen ten bate van de vereniging. Na enige discussie werd dit voorstel echter verworpen, doch werd
besloten dat ’t bal een paar uur later zou beginnen. De kasteleins zou worden verzocht jaarlijks
een zeker bedrag aan de vereniging af te dragen.
En bij de grote toename van het aantal leden werd
de inning van de contributie via rondzending en
convocatiebiljetten te omvangrijk bevonden. In de
vergadering werd besloten hiervoor een bode aan
te stellen, die naast het innen van de contributie
ook de planten zou uitreiken en behulpzaam zou
zijn bij het in ontvangst nemen van de bloemen tijdens de tentoonstelling. Hiervoor werd benoemd
de heer J. Wiegman, barbier te Den Oever, die de
laagste inschrijver was en wel voor ƒ 5,99.
Schager Courant 10 september 1912
Op zondag 8 september 1910 hield Flora haar
6e bloemententoonstelling. Als alle andere jaren
mocht ook deze tentoonstelling er weer zijn. Veel
bloemen in de mooi versierde Kapel, de bloemenzee toonde dat men aan het Oosteinde veel op
heeft met de Floravereniging. In tegenstelling met
de Floraliavereniging te Hippolytushoef, die uit ge-
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brek aan belangstelling dit jaar in alle stilte werd
geliquideerd.

Ringsteken voor paren met paard en kar in de Hofstraat.

’s Middags was er ringsteken voor paren met
paard en kar. Na afloop van het ringsteken werd
door de Harmonie, gevolgd door een talrijke stoet
een rondgang gemaakt. ‘s Avonds werd het vuurwerk afgestoken.
Wieringer Courant 13 september 1912
Regenbuien wisselden elkander af, waarbij menigeen zich meewaardig het hoofd schudde. Zal Flora in duigen vallen? Nee, tegen de middag werd het
droog en ondanks een zwaarbewolkte lucht en een
slecht begaanbare weg togen vele voetgangers, een
menigte fietsers en rijtuigen zich naar het Oosteinde
van Wieringen. In Den Oever aangekomen was er al
een rij Tilbury’s [rijtuigjes] te zien, waarin de juffers,
allen met een stok gewapend, vol verlangen wachten op het tijdstip dat het ringsteken kon beginnen.
En hoewel de handige bestuurder zo dicht mogelijk
bij de ringen langsreed, gebeurden het dikwijls dat
de dames de vizierkorrel niet goed op het oog hadden en naast de ringen staken.

Optocht met versierde wagens.

Schager Courant 23 september 1913
De heer M.J. Bosker opende met een toepasselijke speech de tentoonstelling in de Kapel. Om
13:30 uur werd met de volksspelen een aanvang
gemaakt. De wedloop met hindernissen eiste van
de deelnemers veel vlugheid en kracht. Door een
schutting kruipen, over een opstand klimmen, een
reuzenzwaai maken en mastklimmen, leverden
voor het talrijke publiek vaak aardige momenten
op. Ook was er ringsteken op fietsen. De dames
kampten tegen de heren. Om acht uur begon het
vuurwerk. Na een paar mooie nummers geraakte
een oude klamp stro in brand, dat wel een mooi
gezicht opleverde, maar een lelijke streep door de
rekening bracht. In de buurt stonden meerdere
klampen graan en toen de brand geblust was, oordeelde de politie dat het niet raadzaam was om het
vuurwerk voort te zetten op deze plaats.
Schager Courant 24 september 1913
Kon het vuurwerk tijdens de Flora-feesten wegens onvoorziene omstandigheden niet doorgaan,
zo werd het maandagavond op een ander terrein
afgestoken. ’t Weer was die avond prachtig, zodat
de vuurpijlen, goudenregen, kanonnades, molen,
paard, dansende clown en een schip prachtig werden ontstoken.
Schager Courant 31 augustus 1915
De bloemenvereniging Flora zal zondag 19
september haar jaarlijkse tentoonstelling houden,
waaraan verbonden zal worden een harddraverij
van paarden onder den man, en de avonds vuurwerk.
Schager Courant 16 mei 1916
Andere dorpen hebben een kermis, Den Oever
heeft jaarlijks ook zijn feest. Het volksfeest uitgaande van Bloemenvereniging Flora. De vereniging
hield zaterdagavond 14 mei haar jaarvergadering
in het lokaal van M. Tijsen. De bewoners nemen allen deel aan het feest, maar de besprekingen laten
zij doorgaans over aan het bestuur. Wat wel vleiend
is en getuigd aan vertrouwen, maar niet gewenst
door het bestuur. Om hierin verandering te brengen werden er planten verloot onder de opgekomen leden.
Omtrent de festiviteiten, werd besloten een
ringrijderij te paard te organiseren. Zo mogelijk
zou er ’s avonds weer vuurwerk worden afgestoken. Mocht dit door de oorlogstoestand niet te
verkrijgen zijn, dan moest het bestuur naar iets an-
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ders uitzien. De voorzitter sluit na middernacht de
vergadering met de wens, dat het vuurwerk zonder
enige hapering afgestoken kan worden en sprak
zijn hoop uit dat de vrede dan inmiddels getekend
zou zijn.
Schager Courant 06 september 1916
Het is maar goed dat ons eiland een vaste ondergrond heeft, anders had het zondag weleens
een rare buiteling in de wastobbe, zoals spotters
de Zuiderzee noemen, kunnen maken. Het zwaartepunt gewoonlijk in Hippolytushoef gelegen, was
nu naar het uiterste Oostpuntje verlegd. Alles wat
binnen ons dijken, wandelen, rijden of fietsen kon,
had zich bij of in de kapel verenigd. Met weinig
middelen wist Flora door belangeloze medewerking van haar leden een feest te organiseren. Om
twee uur werd de tentoonstelling met klokgelui
geopend en ving de ringrijderij te paard aan.

Schager Courant 12 september 1918
Jongelui hadden met groen, heide en vlaggen
de Kapel feestelijk versierd. De landbouwers hadden bereidwillig met hun rijtuigen de bloemen van
veraf gebracht en ijverig droegen de Oevenaren
hun eigen planten aan. Maar o wee, de barometer ging omlaag en de windkracht omhoog! Geen
goed teken voor de aangekondigde zeilwedstrijd.
Doch om kwart over twee startte de zeilwedstrijd,
waaraan dertien deelnemers deelnamen. Ondanks
de wind verliep de wedstrijd op een gebroken
mast na goed, maar tot slot was er een meningsverschil. De eerst aangekomene meende voortaan
zijn thee uit het kostbare servies (eerste prijs red.)
te drinken, doch de concurrenten beweerden dat
hij aan het eind de baan niet om maar over ‘De ton
van de steert was gezeild’.
Schager Courant 16 september 1919
Flora viert zijn Koperen Jubileum
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Praalwagen ‘Hulde aan Flora’

Zondags werkte alles mee, vooral het weer,
doch tegen de avond kwam hierin verandering, de
lucht werd dreigend. Daarna moest het vuurwerk
nog komen, een fakkeloptocht iets ongewoons op
Wieringen, bracht met muziek de rest van de toeschouwers naar de Molgerdijk, waar het vuurwerk
zou worden afgestoken.
Schager Courant 26 mei 1917
Jaarvergadering
De heren N. Bakker en C. Tijsen rapporteerden
de rekeningen en bescheiden te hebben bekeken
en alles in orde te hebben bevonden, zodat de
jaarrekening kon worden goedgekeurd. De voorzitter stelde een bestuursvoorstel aan de orde om
de contributie met ƒ 0,25 te verhogen en op ƒ 0,75
cent vast te stellen, dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Advies omtrent de kweekwijze der uitgereikte planten.
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Voor het welslagen van
een landelijk feest is goed weer
vereist. Na het bezoek van de exKroonprins van Duitsland, waarbij zij van het prachtigste zomerweer genoten, kwam zaterdag
het onweer los. De bewoners van
Oosterland en Den Oever keken
daarbij zeer bedenkelijk naar
de lucht als zij aan de Florafeesten dachten. Voor een feest is
een feestelijke stemming nodig,
maar die heerste er die ochtend
niet. Alle vissers van de Noordzee waren de avond van tevoren
thuisgekomen, alleen ontbrak er
één. Dit gaf aanleiding tot veel
gissen en vermoedens, telegraferen en staren naar de horizon.
Gelukkig kwam er in de loop van
de dag een tijding dat de vermiste schipper in IJmuiden was
binnengevallen. Daarop kon de
voorzitter de tentoonstelling om
twee uur met een blij gemoed
openen, waarmee het koperen
jubileumfeest zijn aanvang nam.
Tussen de vele bloemen en prijzen prijkte een veertigtal door de
Kroonprins getekende in fraaie
lijsten gevatte portretten.

Waarschijnlijk Friedrich zoon van de
Duitse Kroonprins Wilhelm.

Flora 1923. De Kapel aan de Gasthuissloot versierd met Guirlandes van dennengroen en de door de leden ingebrachte bloemen. Rechts: Wouter Hegeman en links
Simon Bruul

Zodra de duisternis ingevallen was trok men met de fakkeloptocht naar het vuurwerkterrein. Ondanks de hevige wind
stond het in de luwte van de
Schelpendijk (Molgerdijk red.)
zwart van het volk. Een bekoorlijke aanvulling hierbij vormden
de zingende en dansende helverlichte jonge damesfiguren,
beschenen door Bengaals vuur
tegen de donkere nachtelijke
hemel. Op maandag kon worden terug gekeken op een welgeslaagde zeilwedstrijd. Vol tuig
doorkliefden de aken en botters
de golven en daar tussenin de
fraai versierde motorboot van de
gebroeders Kaan. Maar dat waar
zovelen hun zondagse plunje
voor aangetrokken hadden …
kwam niet! De aangekondigden
watervliegtuigen lieten de wachtenden in de steek, het bestuur
verzekerde ons, dat zij des voormiddag nog een tijding van ‘De
Mok’ hadden ontvangen dat ze
zouden komen. De één noemde
het een mop, de ander een septembergrap, doch het slot was
dat het publiek afdroop. Nog

maar nauwelijks thuis, hoorden
men roepen: “Er is er één!”, maar
voor ze er goed en wel waren,
was de vlieger wellicht alweer
gevlogen…. En zo kwam het af!
Helderse Courant 14 september
1923
Zondags hield de bloemenvereniging Flora haar jaarlijkse
bloemenfeest. Evenals vorige
jaren waren de bloemen en
planten, dat waren er zeer vele,
opgesteld in de keurig versierde
Kapel. Als feestelijkheid had men
een roeiwedstrijd in de nieuwe
haven en een wedstrijd ringsteken op fietsen georganiseerd. ’s
Avonds gaf Apollo een uitvoering in t’ café van de heer Tijsen.
De bloemententoonstelling was
zondagsmiddag en ’s maandags geopend. In de Kapel werd
maandagavond zang, orgel en
vioolmuziek uitgevoerd.
Deel 2 van Flora 111 Jaar kunt u
lezen in Op de Hòògte nr.3.
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Ledenadministratie
NIEUWE LEDEN:
Fam. B. Hendrikse
Mevr. K. van Huizen
Dhr. B. van Hengstum
Dhr. B. Kastelein
Kroon Keukens
Dhr. J. Hendrikse
Dhr. S. Grootemaat
Dhr. J. Roerdomp
Mevr. I. Wiegman
Dhr. J. Kostwinder
Dhr. L. Boekholt
Mevr. B. de Haan-Hijlkema
Dhr. M. Kikkert

Meidoornstraat 14
De Haukes 60
Riegheide 56
Normerlaan 4
De Wieken 2
Elftstraat 23
Balgzandstraat 7
Gasthuissingel 62 rood
Oosterkruisweg 31a
Meidoornstraat 8
Parklaan 40
Akkerweg 25/27 1779 GJ
Noorderkerkweg 1

1777 XC Hippolytushoef
Westerland *
9451 EK Rolde
1777 HK Hippolytushoef *
1777 HT Hippolytushoef **
1777 CG Hippolytushoef
1779 XL Den Oever
2012 DR Haarlem
1779 XN Den Oever
1777 XC Hippolytushoef *
1777 BH Hippolytushoef
Den Oever
1778 KL Westerland

kamer B011
Robbenoordstraat 2, kamer 34
Parklaan 41, kamer B05
Dongenstraat 1 / K 112
Schapenweide 5
Beltstraat 50
Cinemaplein 3
Westerlanderweg 109
Parkzicht 12
De Kroft 1
Gemeenelandsweg 46
Molengang 22

1777 BA Hippolytushoef
1779 BJ, Den Oever
1777 BA Hippolytushoef
4388 VJ Oost-Souburg
1689 MX Zwaag
1777 HD Hippolytushoef
1777 CV Hippolytushoef
1778 KP Westerland
1777 BC Hippolytushoef
1751 PE Schagerbrug
1777 NN Hippolytushoef
1761 BV Anna Paulowna

Narcissenstraat 13
Koningsweg 2
Zonnebloemstraat 11

1777 XK Hippolytushoef
1778 JM Westerland
1777 EB Hippolytushoef

Mevr. van Zweeden-Wagemaker
Dhr. T. Mulder
Mevr. G. Bakker
Dhr. S. Kikkert

Willem III straat 36, app.165
Rosa Spier Huis, Esseboom 2
Parklaan 41, D 101
Noorderkerkweg 1

Den Haag
1251 CP Laren N.H.
1779 BA Hippolytushoef
1778 KL Westerland

*) cadeau-abonnement

**) adverteerder

GEWIJZIGD ADRES:
Fam. W. van der Vliet, Parklaan 41
Mevr. J Drent - van de Velde
Mevr. M.C. Rotgans-’t Hart
Dhr. Jurjen Halfweeg
Dhr. H. Rump
Dhr. A. Schouten
Dhr. C.J. Kater
Dhr. J. Bregman
Dhr. E. Ott
Historische Vereniging Zijpe
Mevr. M. Duijnker
Dhr. G. Waiboer
OPGEZEGD:
Dhr. J. Doves
Dhr. J. Mast
Mevr. J. van Teulingen
OVERLEDEN:
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Schenkingen
· Van Simon Zuidwijk uit Petten: zijn verzameling: Drie Maandelijkse Berichten Zuiderzeewerken.
·	Van Jan en Wilma Klein-Kuiper: twee poëziealbums van Jan zijn oma en moeder, gedateerd 1897 en
1919.
· Van Ans Koomen en Gré Schutte: het archief van Initiatiefgroep Wieringen.
·	Van Nan Willeboordse: drie boeken met als titel: Twee eeuwen Rijkswaterstaat, Ontdek de natuur aan
het IJsselmeer en Dienst der Zuiderzeewerken 1919-1989.
·	Van Menno Smit en Anja Smit-Boonstra : Feest-Kroniek, 15-12-1928, van de Vereniging van MUZ-personeel (V.V.M.P.).
· Van René Roessingh: een verzameling luchtfoto’s en andere foto’s van Wieringen.
· Van de Protestantse Gemeente Wieringen: een eikenhouten kistje van ds. Wigbold Muilman.
·	Van J.A. van der Sluijs: twee boeken in bijbehorend mapje met als titel: Afsluiting en gedeeltelijke
droogmaking van de Zuiderzee, deel 1 en deel VI.
· Van de Historische Vereniging Den Helder: foto’s van Wieringen.
· Van de Soroptimisten: luchtfoto’s gemaakt door Adri Govers.
·	Van Henk Rump: de lakzegelhamer van notaris
Van der Speck Obreen.
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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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