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Van de bestuurstafel
Wat gaat de tijd toch snel. In mijn voorwoord van de vorige ‘Op
de Hòògte’ had ik het over komkommertijd en nu zijn we al weer op
weg naar de oliebollentijd. Ja beste mensen, zo gaat het dan, alles wat
er achter je ligt wordt vanzelf weer historie.
Nog een terugblik op 27 oktober, toen hadden we in het
Vikingschip in Den Oever een prachtige najaarslezing, die verzorgd
werd door de gebroeders Gerrit-Jan en Jack Betsema van Texel.
Ze vertelden over de schatten waarop ze duiken, die op de
zeebodem rond Texel liggen. De opkomst was groot en de aanwezige
personen hebben volgens mij erg genoten van de verhalen, en van
de smeuïge manier waarop het allemaal werd verteld.
Vooruit kijkend hopen we dat de kerstmiddag in de Nicolaaskerk
van Westerland op zondagmiddag 18 december aanstaande ook op
grote belangstelling mag rekenen. Wieringer verhalenverteller Simon
de Haan en de prachtige muziek van het trio ‘Wie Heb ‘t’ zullen zeker
voor een fijne sfeer zorgen.
Dan hebben we verder nog prachtig nieuws te melden. Zoals bij
velen bekend, zit ons archief in een heel krap jasje in het Parkzicht naast
zorgcentrum Noorderlicht. Tot onze grote vreugde kunnen wij vanaf
1 januari beschikken over de bovenverdieping van de bibliotheek op
dezelfde locatie. Woningbouwvereniging Beter Wonen is ons zeer
tegemoet gekomen in onze wens om dit te verwezenlijken. Wij zijn
hier heel blij mee, daardoor is er ook weer werk aan de winkel. Een en
ander zal ongetwijfeld nog wel gevolgen hebben voor de openstelling
van ons archief, hiervan houden wij u uiteraard op de hòògte.
Tot slot wil ik op het eind van dit jaar alle mensen bedanken die
zich op de een of andere manier hebben ingezet om de Historische
Vereniging Wieringen te laten draaien. Medebestuursleden,
commissieleden, website en webbeheer mensen, bezorgers van ons
lijfblad, nogmaals allemaal bedankt.
Ik weet dat wij met onze vereniging heel veel mensen een plezier
doen, maar zonder enthousiaste vrijwilligers zou dit allemaal niet
mogelijk zijn.
Op 31 december zal ik er ongetwijfeld een paar nuttigen, ik neem
er dan zeker nog eentje op jullie allemaal. Proost!
		

Met vriendelijke groet, Gerard Numeijer
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Burghout Design & Druk
ISSN: 1386-906X

Foto op de omslag:

Cornelis Simon de Haan Mz. *1906 †1951 en Trijntje Mostert Wd. *1911 †1993.
Getrouwd 12 april 1933 te Wieringen.
(Foto collectie Marietje Bron)
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Van de redactie
Vanaf volgend jaar ontbreekt de naam van Piet
Luijt in de colofon. Tijdens de laatste redactievergadering van dit jaar heeft Piet laten weten dat hij
stopt als redactielid, het schrijven wordt hem te
veel. Toch is hij nog niet van het toneel verdwenen.
Volgend jaar zult u zijn naam nog een aantal keren
aantreffen in Op de Hòògte, op de plank liggen nog
verschillende verhalen die hij heeft geschreven.

Hippolytushoef van 1913 tot 1921. Deel twee van
het artikel kunt u lezen in de volgende uitgave van
ons blad, dat verschijnt begin maart 2017.

Piet, we zullen je missen. Bedankt voor je inzet!

De redactie wenst u veel leesplezier in deze laatste
uitgave van het jaar.

Ook een woord van dank aan de gastschrijvers
die het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd
aan de inhoud van Op de Hòògte. Een van de gastschrijvers is Dineke Halfweeg. In dit nummer kunt u
het eerste deel lezen van haar artikel ‘Harmen Minks
Stavenga met zijn gezin’. Harmen Minks Stavenga
was predikant in het kerkje aan de Koningstraat in

Als u ook een verhaal wilt schrijven in Op de
Hòògte, dan kunt u contact opnemen met de redactie. Het telefoonnummer en mailadres vindt u in de
colofon voor in het blad.

Vriendelijke groet,
		
Ina Schoenmaker- Wiegman

Kerstmiddag in de
Nicolaaskerk
Zondag 18 december organiseert de Historische
vereniging Wieringen een kerstmiddag in de Nicolaaskerk te Westerland. De middag staat in het teken
van een kerstvertelling en muziek. Simon de Haan
vertelt het verhaal ‘Het kerstfeest van Scrooge’, geschreven door Charles Dickens. Het verhaal wordt
muzikaal begeleid door het trio Wie Heb ‘t, met op
piano John Numeijer, op bas en accordeon Jan Rotgans en met zang van Nel van Beekum.
Vanaf 15.00 uur is de kerk open. De aanvang van
het programma is 15.30 uur, de afloop is rond 17.30
uur. Voor aanvang is er koffie met kerststol. Het
programma wordt onderbroken door een pauze,
waarin een glaasje gluhwein wordt geserveerd. Na
afloop worden de bezoekers in het dorphuis getrakteerd op erwtensoep en roggebrood met spek uit
de keuken van slagerij Piet Ottens.
Leden betalen €7.50 niet leden €10.00 inclusief
de genoemde consumpties.

De redactie van Op de Hòògte
wenst u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 2017!

Kaarten kunt u bestellen bij Corrie HagedoornRasch corriethuis@planet.nl tel: 06 15669037
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Overpeinzingen van een bezorger
door Gerard Hille

Tijdens de bezorging van Op
de Hòògte nr. 2 van jaargang 28
liet ik zo mijn gedachten eens
gaan over de periode waarin ik
genoemd blad heb bezorgd. Dat
is een lange periode, namelijk
sinds we weer op Wieringen kwamen wonen, zo’n 25 jaar geleden.
Ik zat toen ook enkele jaren in
het bestuur van de Historische
Vereniging en voor de bezorging
van het verenigingsblad kreeg ik
wijk 3 toegewezen. Een logische
keuze als je op Westerland woont,
want het behelsde Westerland,
De Haukes, Quarantaine en De
Hoelm. De laatste jaar of vijf heb
ik de route wat ingekort, want
om voor één blad helemaal rond
te moeten rijden over De Hoelm
en hetzelfde voor wat betreft de
Quarantaine, leek me wat te veel
gevraagd. Ik vond dat de club
daar wel een postzegeltje aan kon
besteden, als, volgens mij, de rijkste club van Wieringen. Toch probeerde een bestuurslid me laatst
nog over te halen om de Quarantaine er weer bij te nemen, want
ja, scheelde weer een postzegel!!!
In de eerste jaren bezorgde ik
ruim zestig bladen en de laatste
jaren drieënveertig. Als ik daar
een berekening op loslaat zijn dat
er totaal zo’n 5660 stuks. Daarvoor heb ik totaal ongeveer 710

kilometer gefietst en ben ik dus
5660 keer af- en opgestapt. Want
je moet bij bijna elke abonnee
van de fiets. In mijn route kan ik
maar twee keer op de fiets blijven
zitten, zoals bij Kees Hos, waar
grote zwerfkeien tegen de muur
liggen, waar je dan je rechter voet
op kunt zetten om steun te zoeken. Maar dan moet je wel weer
helemaal je rug draaien om een
exemplaar uit de fietstas te kunnen pakken.
En dan die brievenbussen!
Kijk, die normale groene, meest
gebruikte, daar is niks mis mee.
Dan kun je desnoods met één
hand het dekseltje openen en
het blad erin laten glijden. Maar
er zijn ook andere! Bijvoorbeeld
die zelfgemaakte, met een touw
er omheen, waaraan een brok
lood, om te voorkomen dat hij
openwaait. Of waar een fietsbinnenband omheen zit, die er dan
afglijdt als jij hem open doet.
Of die grote gietijzeren dingen,
waarbij je bijna door je knieën
moet om dat akelig kleine lipje te
vinden, waaraan je de klep open
kunt doen. De ergste zijn echter
die kleine metalen dingen, die
even hoog zijn als Op de Hòògte
lang is. Om het blad er helemaal
in te krijgen moet je hem tot achter het klepje duwen, met je hand
er dus bijna helemaal in. En als je
dan je hand er weer uit haalt heb
je gegarandeerd diverse ontvellingen door het tegenwerkende
klepje. Ik heb één keer het blad
er een stukje uit laten steken en
prompt wachtte de abonnee me
de volgende keer op om me te
vragen dat nooit meer te doen,
want door een regenbui was
’t blad deels natgeregend en
daardoor waren de bladzijden

aan elkaar geplakt! Weer wat geleerd.
Gelukkig zijn er ook nog van
die ouderwetse brievenbussen
in de voordeur, van glimmend
gepoetst koper. Wat een plezier is
het om daar het blad doorheen te
laten glijden. Ik heb er één halverwege de route en nog één bijna
aan het eind. Dat maakt alles
weer goed. Soms trek ik het blad
nog weer even terug, vlak voor
ik hem loslaat, om hem nog een
keer heerlijk naar binnen te laten
glijden!

Maar goed, aan het eind van
het jaar komt de beloning in de
vorm van een kerstpakket. Hiermee drukt de vereniging haar
dank uit aan de bezorgers, die,
zoals u nu heeft kunnen lezen, er
heel wat voor over hebben om
het verenigingsblad bij de leden
te brengen!
Met groet, Gerard Hille.
P.S.: dit is een verhaal met een
knipoog, dus geen kritiek leveren
op aantal kilometers enz., s.v.p.
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Een duik in het verleden en andere avonturen
door Menno Smit
In het verleden duiken doet de Historische
Vereniging Wieringen al vanaf haar oprichting,
maar dit was de eerste keer dat dit ook letterlijk
(echt) gebeurde. De najaar lezing in het Vikingschip werd namelijk verzorgd door de Texelse
hobbyduikers en broers Jack en Gerrit-Jan Betsema.

te veranderen vond men te ver gaan. Andere namen die voor zichzelf spreken zijn het ‘piskruikenwrak’ en het ‘flessenwrak’.
Het ‘palmhoutwrak’ kreeg haar naam door de
vele stammetjes palmhout in en rond het wrak.

Nadat voorzitter Gerard Numeijer de bijna honderd aanwezigen op zijn bekende wijze en op z’n
Wierings welkom had geheten kreeg eerst jongste
broer Gerrit-Jan Betsema het woord.
Ja, en met Texelaars voelt het dan meteen heel
vertrouwd. Het Tessels en Wierings liggen als dialect heel dicht bij elkaar en veel van de scheepswrakken in de Waddenzee, waarover verteld werd,
liggen min of meer tussen Texel en Wieringen in en
dus ook dichtbij.
De Rede van Texel was in de zeventiende eeuw
één van de belangrijkste ankerplaatsen van de
wereld. Op goede dagen lagen hier wel honderd
schepen voor anker, te wachten om geladen of
gelost te worden. Met storm vergingen hier helaas
ook wel schepen. De locatie van een flink aantal
van deze wrakken is bekend, heel veel andere liggen waarschijnlijk nog verscholen onder het zand.
De gebroeders Betsema zijn lid van de Duikclub
Texel. Deze is opgericht in 1973 en heeft een eigen
boot genaamd de RP 42, een voormalig rijkspolitievaartuig.
Met het vertonen van een duikfilm nam GerritJan de bezoekers mee onder water. Mooie beelden
waarop veel te zien was. De film was opgenomen
op een dag dat het zicht onder water uitzonderlijk
goed was. Latere beelden gaven een beeld van een
‘normaal’ zicht in de Waddenzee dat dan slechts 50
cm tot 1 meter is. De duikers moeten dan echt op
de tast en het gevoel werken.
Ieder wrak heeft zo zijn eigen vondsten. Al naar
gelang wat er gevonden wordt krijgen de wrakken
een naam. Zo is er het ‘schervenwrak’. Zo genoemd
naar de restanten van de duizenden toen nog hele
potten die dit schip ooit vervoerde. Ook is er het
‘twee kanonnen wrak’. Dit wrak kreeg haar naam
meteen na de berging van twee kanonnen uit dit
wrak. Inmiddels zijn er tien kanonnen uit het wrak
gehaald, maar om nu bij elk kanon de naam weer

Een schilderij met daarop de restanten van het ‘palmhoutwrak’. Gerrit-Jan geeft uitleg over waar bij het
wrak verschillende vondsten zijn gedaan. Op de tafel
liggen voorwerpen zoals ze die in de loop der jaren op
verschillende wrakken hebben opgedoken.

Dit wrak zou het bekendste wrak worden. Niet
door het palmhout, maar door een heel andere
vondst. In 2014 vonden de duikers van Duikclub Texel
hier een kist vol textiel. In de kist vond men onder
meer een uitzonderlijk gave japon van bijna vierhonderd jaar oud. De rijk bewerkte en versierde japon
was vrijwel zeker van een hoge adellijke, mogelijk
zelfs koninklijke, vrouw. Ook zijn een mantel, kousen
en lijfjes van zijde met veel goud- en zilverdraad boven water gekomen. Evenals tal van gebruiksvoorwerpen. Leren boekomslagen tonen in goudopdruk
het wapen van de Engelse koning Karel I (1600-1649).
Een deel van de lading van het vergane schip was
daarom vermoedelijk van de Stuarts, de Engelse Koninklijke familie. Een maritieme textielvondst van dit
formaat is echt uniek in de wereld. Dankzij deze opzienbarende vondst werden de Texelse amateurduikers ineens landelijk bekend. Het ‘palmhoutwrak’ was
waarschijnlijk een middelgroot handelsschip uit ongeveer 1640. De datering is onder andere gebaseerd
op de vondst van een Jacobsstaf (een meetinstrument voor het bepalen van de breedte op zee), waar
het jaartal 1636 in staat gegraveerd. De textielvondst
werd ondergebracht bij Museum Kaap Skil op Texel.
“Als het thuis op de schouw staat, is het alleen leuk
voor de visite, maar in het museum heeft iedereen er
wat aan”, aldus Gerrit-Jan Betsema.
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Avonturen van Jack Betsema
Na de pauze was het woord aan broer Jack. In
sappig Wierings (sorry, Tessels) wist deze oud visserman van de TX 38 Branding zijn gehoor meteen
te boeien met verhalen over het duiken in de praktijk.
“Hoe dat in zijn werk gaat? We krijgen bijvoorbeeld een positie door van een Texelse garnalenvisser die ergens met zijn netten op de bodem is
blijven hangen.Vervolgens gaan we met ons schip
naar de opgegeven locatie. Altijd bij de wisseling
van tij (kentering), want dan is er weinig stroming.
Met sonar zoeken we de bodem af. Als we de exacte plek hebben gevonden werpen we het anker uit
en maken een zoekslag. We binden een touw aan
het anker vast en zoeken in een rondje op de tast
de bodem af.”
Jack Betsema kon smakelijk vertellen over wat
ze allemaal onder water tegenkwamen. Zo had hij
jaren geleden ooit eens een mooie pot gevonden,
maar helaas ontbrak het deksel. Jaren later doken
ze weer eens op dat wrak en waarachtig, hij vond
het deksel.
Apart is dat wrakken zomaar voor jaren weer
onder het zand kunnen verdwijnen en daarmee uit
beeld zijn. Ook andersom gebeurt het dat onbekende wrakken ineens blootspoelen en daardoor
soms verloren gaan.Voor de duikers is het dan zaak
er op tijd bij te zijn.

Soms gaat het ook wel eens mis. Zoals die keer
dat Jack samen met vriend en mededuiker Arnold
Looyer bezig was om bij hem thuis tapijt te leggen.
Halverwege de klus keken ze naar buiten. Prachtig
weer en over twee uur zou het tij kenteren. En dan
begint het te kriebelen. Waarom niet even een duik
maken en daarna het tapijtleggen verder afmaken.
Aldus besloten ging het rap naar de haven en werd
zee gekozen. Op het wrak gekomen was Jack onderwater heel druk met allerlei vondsten. Zo druk
dat zijn eerste fles lucht al snel leeg was. Toen de
reservefles ook leeg was moest hij snel naar de
oppervlakte. Normaal pak je dan het ankertouw
om op die manier dicht bij de boot uit te komen.
Nu ging Jack in de haast zonder touw omhoog. Er
stond een sterke vloedstroom en hierdoor kwam
hij twintig meter achter de boot boven. Naar de
boot zwemmen lukte niet meer en hij dreef steeds
verder weg. Duikmaat Arnold had iets zuiniger omgesprongen met lucht en kwam boven toen Jack
al redelijk uit zicht was. Na een tijdje gewacht te
hebben sloeg deze groot alarm. Jack dreef richting
Wieringen, maar bleef rustig onder de gedachte ‘als
straks het tij weer kentert drijf ik met de ebstroom
vanzelf weer naar Texel’. In zijn duikerspak bleef hij
warm en dankzij de duikbril had hij geen last van
het zoute water. De inmiddels gealarmeerde helikopters vlogen op hun zoektocht wel tot drie keer
aan toe over hem heen, maar merkten hem niet op.
Het was onderhand donker geworden, maar Jack
bleef ook toen de kalmte bewaren. Dat gold op
datzelfde moment duidelijk niet voor zijn vrouw,
familie en (duik)vrienden op Texel.
Dankzij zijn zwemvliezen kon hij met de stroom
mee redelijk zijn ‘koers’ bepalen en aan de lichten
van de boeien kon hij zien waar hij zich bevond. Als
visserman was hij niet anders gewend. Alleen dan
varend op het water en niet liggend in het water.
Uiteindelijk slaagde hij erin om bij de havenhoofden van zijn woonplaats Oudeschild weer aan wal
te komen. Het was al heel laat in de avond en toen
hij de woonkamer binnenkwam bleek de dominee,
die troostende woorden had gesproken, net vertrokken.

Jack Betsema in een ongedwongen pose op het podium
met een schilderij over een schip dat vergaat en wat er
uiteindelijk op de zeebodem van overblijft. De houten
rand van het schilderij is gemaakt van een in stukken gezaagde balk, die ook door hen opgedoken is.

Jack had heel wat uit te leggen. De klus van het
tapijtleggen hebben ze een paar dagen later alsnog samen afgemaakt. Dit keer zonder verdere uitstapjes.
Dankzij de verhalen over hun avonturen, de
wrakvondsten en daarmee de kijk op een stuk maritiem verleden onder water, konden ook de aanwezigen in het Vikingschip terugkijken op een zeer
geslaagde avond.
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Burgerlijke stand gemeente Wieringen
honderd jaar geleden
samengesteld door Helene Gorter-Prins en Bob Gorter

Overleden in 1916
1	
Anna van Duin, 2-1, 02:00 uur, wijk C49, 7 weken, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Dirk van
Duin en Anna Mostert. Aangegeven door vader Dirk van Duin, 29 jaar, visser, en Cornelis Gijsbertus Post, 49
jr., gemeenteveldwachter
2 	Jan Boersen, 14-1, 12:00 uur, wijk C148, 76 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, echtgenoot
van Antje Koendrink, zoon van Dirk Boersen en Lijsbeth Mosk. Aangegeven door zoon Theodorus Gerardus
Boersen, 46 jr., winkelier en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
3	
Jan Klein, 15-1, 20:00 uur, wijk C8a, 64 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, echtgenoot van
Trijntje Schoenmaker, zoon van Jan Klein en Trijntje Wagemaker. Aangegeven door zoon Cornelis Klein, 31
jr., landman en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
4

 ieter Cornelis Bais, 16-1, 00:30 uur, wijk C63, 3 dagen, geboren en wonende te Wieringen, zoon van CorP
nelis Bais en Trijntje Bakker. Aangegeven door vader Cornelis Bais, 26 jr., arbeider en Cornelis Koorn, 39 jr.,
broodbakker

5	
Antje Dirks, 21-1, 21:30 uur, wijk B12, 68 jaar, geboren te Winkel en wonende te Wieringen, weduwe van
Pieter Wiegman, dochter van Gerrit Dirks en Catharina Groen. Aangeven door zoon Albert Wiegman, 35 jr.,
landman en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
6	
Nan Rotgans, 25-1, 14:00 uur, wijk B18, 79 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar
van Maartje Kinne, zoon van Jan Rotgans en Trijntje Lont. Aangegeven door schoonzoon Jan Tijsen, 61 jr.,
landman en Cornelis Koorn, 39 jr., broodbakker
7	
Reintje Metselaar, 28-1, 04:00 uur, wijk A34, 3 maanden, geboren en wonende te Wieringen, dochter van
Nan Metselaar en Aaltje Everts. Aangegeven door vader Nan Metselaar, 31 jr., visser en Nan Koorn, 41 jr.,
broodbakker
8	
Trijntje Rotgans, 05-2, 09:00 uur, wijk C218, 42 jaar, geboren en wonende te Wieringen, echtgenote van
Simon ten Bokkel, dochter van Nan Rotgans en Tetje Kort. Aangegeven door echtgenoot Simon ten Bokkel,
44jr., visser en Albert Wiegman, 45 jr., visser
9	
Antje Bakker, 05-2, 04:00 uur, wijk A46c, 6 maanden, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Jan
Bakker, visser en Aaltje Kaleveld, aangegeven door oom Klaas Bakker, 41 jr., visser en Cornelis Gijsbertus Post,
49 jr., gemeenteveldwachter
10 G
 rietje Zomerdijk, 12-2, 07:00 uur, wijk A35, 89 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwe van Pieter
Takes, dochter van Jacob Zomerdijk en Trijntje Kaan. Aangegeven door Germen de Haan, 37 jr., arbeider en
Pieter Beukema, 23 jaar, arbeider
11 C
 ornelia Rekker, 14-2, 20:00 uur, wijk C216a, 31 jaar, geboren te Witmarsum en wonende te Wieringen, echtgenote van Jan Rotgans, dochter van Lieuwe Rekker en Antje Goinga, aangegeven door echtgenoot Jan
Rotgans, 33 jr., visser en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
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12	
Antje Poel, 16-2, 08:00 uur, wijk C120, 74 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwe van Cornelis
Haan, dochter van Arie Poel en Trijntje Asjes. Aangegeven door schoonzoon Nanning Jan Poel, 56 jr., aannemer en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
13 A
 lbert Klein, 21-2, 03:00 uur, wijk B4, 82 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van
Maartje Maars, zoon van Simon Klein en Geertje Ruijter. Aangegeven door zoon Jan Klein, 50 jr., landman en
Cornelis Koorn, 39 jr., broodbakker
14	
Simon Bakker, 02-3, 05:00 uur, wijk C254, 37 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, zoon van
Jan Bakker en Trijntje Baijs. Aangeven door broer Jacob Bakker, 39 jr., arbeider en Jan Nieuwenburg, 44 jr.,
koopman
15	
Johannis Dekker, 05-3, 6 weken, geboren te Zaltbommel en wonende te Wieringen, zoon van Pieter Dekker,
schipper en Aaltje Post. Uittreksel van de gemeente Haaften van 6 maart 1916. Overleden te Haaften.
16	
Albertus de Haan, 21-3, 03:00 uur, wijk C157, 81 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van
Maartje Roos en van Aaltje de Haan, zoon van Cornelis de Haan en Dieuwertje Wubbis. Aangegeven door
zoon Maarten de Haan, 45 jr., schipper en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
17	
N.N., 05-4, 09:00 uur, wijk A50, zoon van Pieter Kaleveld, visser en Neeltje Wagemaker. Aangegeven door Jan
Willem de Goeije, 45 jr., arts en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter. Levenloos aangegeven
18	
Dirk Timmerman, 13-4, 07:30 uur, wijk C233, 71 jaar, geboren te Petten en wonende te Wieringen, weduwnaar van Anthonia Catharina Verhulst, zoon van Teunis Timmerman en Grietje Bakker. Aangegeven door
neef Teunis Timmerman, 55 jr., steenzetter en neef Gerrit Timmerman, 48 jr., timmerman
19	
Geertje Wagemaker, 16-4, 07:00 uur, overleden bevonden in de polder Waard-Nieuwland, 60 jaar, geboren
en wonende te Wieringen, echtgenote van Jan Kuit, visser, dochter van Meijert Wagemaker en Pietertje Kippenbroek. Aangegeven door echtgenoot Jan Kuit, 61 jr., visser en schoonzoon Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr.,
gemeenteveldwachter
20	
Willie de Vries, 21-4, 20:45 uur, wijk D24a, 8 maanden, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Willem de Vries en Trijntje Wagemaker. Aangegeven door vader Willem de Vries, 40 jr., postbode en Cornelis
Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
21	
Catharina de Vries, 21-4, 21:45 uur, wijk D24a, 8 maanden, geboren en wonende te Wieringen, dochter van
Willem de Vries en Trijntje Wagemaker. Aangegeven door vader Willem de Vries, 40 jr., postbode en Cornelis
Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
22	
N.N., 26-4, 22:30 uur, wijk C112a, zoon van Martinus Engel, visser en Maartje Klaver. Aangegeven door Dirk
Klaver, 66 jr., visser en Gerrit Vink, 36 jr., broodbakker. Levenloos aangegeven.
23	
Cornelis Koorn, 07-5, 16:00 uur, wijk C32, 58 jaar, makelaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar
van Maartje Kooij, zoon van Meijert Koorn en Grietje Wagemaker. Aangegeven door schoonzoon Arie Engel,
29 jr., slager en Jacob Bruul, 33 jr. kastelein
24 A
 ldert Minnes, 9-5, 03:00 uur, wijk D115, 72 jaar, landman, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar
van Aaltje Koorn, zoon van Klaas Minnes en Geertje Dekker. Aangegeven door Cornelis Mulder, 33 jr., landman en neef Dirk Minnes, 31 jr., koopman
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25 J annetje de Jong, 13-5, 03:00 uur, wijk C287, 14 jaar, geboren te Wieringen en wonende te Anna Paulowna,
dochter van Pieter de Jong en Maartje Wiegman. Aangegeven door vader Pieter de Jong, 37 jr., arbeider en
Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
26 N
 .N., 24-5, 22:30 uur, wijk C74b, zoon van Cornelis Jannes Bosker en Maartje Koorn. Aangegeven door vader
Cornelis Jannes Bosker, 28 jr., boekhandelaar en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter. Levenloos aangegeven.
27	
Gerrit Pot, 03-6, 04:00 uur, wijk C24, 74 jaar, timmerman, geboren en wonende te Wieringen, zoon van Jacobus Pot en Hilgonda Smit. Aangegeven door Evert Mostert, 26 jr., visser en Jan de Beurs, 42 jr., kaasmaker
28	
Geertje Keijzer, 11-6, 01:00 uur, wijk A109, 67 jaar, geboren en wonende te Wieringen, echtgenote van Willem Snooij, landman, dochter van Nan Keijzer en Antje Maars. Aangegeven door zoon Jan Snooij, 47 jr.,
landman en schoonzoon Simon Mostert, 44 jr., landman
29	
Maarten Glim, 12-6, 03:00 uur, wijk C87, 86 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar
van Maartje Tames en van Antje Droog, zoon van Cornelis Glim en Hilgon Staaltjes. Aangegeven door zoon
Johannes Glim, 43 jr., timmerman en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
30	
Jan Keijzer, 16-6, 09:00 uur, wijk D132a, 70 jaar, visser, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van
Trijntje Asjes, zoon van Nan Keijzer en Marijtje de Roos. Aangegeven door zoon Pieter Keijzer, 32 jr., visser en
Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
31	
Cornelis Metselaar, 11-7, 20:30 uur, wijk A125, 70 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwnaar van
Geertje Tijsen, echtgenoot van Maartje Kok, zoon van Jan Metselaar en Antje Jans. Aangegeven door zoon
Nan Metselaar, 29 jr., landman en Nan Koorn, 41 jr., broodbakker
32	
Cornelia Bais, 31-7, 20:00 uur, wijk D63b, 7 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Evert Bais en
Maartje Duijnker. Aangegeven door vader Evert Bais, 44 jr., visser en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
33	
Catharina Pot, 22-8, 09:30 uur, wijk C75, 94 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwe van Andries
Lossie, dochter van Frans Pot en Ariaantje van Exter. Aangegeven door zoon Frans Lossie, 62 jr., schoenmaker
en Maarten Gomes, 36 jr., smid
34	
Geertje Asjes, 02-9, 10:30 uur, wijk C27, 36 jaar, geboren en wonende te Wieringen, echtgenote van Jan Luijt,
dochter van Cornelis Asjes, schipper en Trijntje Bakker. Aangeven door echtgenoot Jan Luijt, 34 jr., smid en
Jan Nanning Bruul, 27 jr., schilder
35	
Neeltje Trijntje Mulder, 02-9, 11:30 uur, wijk D125, 9 maanden, geboren en wonende te Wieringen, dochter
van Pieter Mulder en Maartje Koster. Aangeven door vader Pieter Mulder, 34 jr., landman en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter
36 G
 eertje Lont, 06-9, 07:00 uur, wijk C76, 6 weken, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Albert Lont
en Trijntje Ploeger. Aangegeven door vader Albert Lont, 20 jr., koopman en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr.,
gemeenteveldwachter
37	
Dorothea Maria van Lierop, 13-9, 11:00 uur, wijk C203, 22 jaar, geboren en wonende te Voorhout, dochter
van Cornelis van Lierop, bloemist en Dorothea Bartels. Aangegeven door Anthoon Zomerdijk, 60 jr., keurmeester en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter
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38

N
 eeltje Tijsen, 20-9, 15:00 uur, wijk A69c, 21 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Jan Tijsen
en Antje Lont. Aangegeven door vader Jan Tijsen, 50 jr., visser en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter

39	
N.N., 28-9, 22:00 uur, wijk C74, zoon van Dirk Mulder en Cornelia Stadig. Aangegeven door vader Dirk Mulder, 43 jr., landman en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter. Levenloos aangegeven
40	
Ariaantje Wiegman, 16-10, 05:00 uur, wijk C20, 65 jaar, geboren en wonende te Wieringen, echtgenote van
Nan Scheltus, dochter van Albert Wiegman en Willemijntje Wigbout. Aangegeven door echtgenoot Nan
Scheltus, 76 jr., landman en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter
41	
Elisabeth Cornelia Mostert, 29-01, 01:30 uur, wijk C24, 16 maanden, geboren en wonende te Wieringen,
dochter van Evert Mostert en Maria Johanna Krommedam. Aangeven door vader Evert Mostert, 27 jr., visser
en Jan de Beurs, 42 jr., kaasmaker
42	
N.N., 05-11, 06:00 uur, wijk C204, zoon van Cornelis de Ruijter en Gerritje Strand. Aangegeven door vader
Cornelis Ruijter, 29 jr., landman en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter. Levenloos aangegeven
43	
Trijntje Bakker, 08-11, 22:00 uur, wijk C92, 72 jaar, geboren en wonende te Wieringen, weduwe van Jacob
Mulder, dochter van Grietje Bakker. Aangegeven door zoon Jacob Bakker, 36 jr., sigarenfabrikant en Willem
Frederik Lub, 50 jr.
44	
Elisabeth Wagemaker, 10-11, 03:00 uur, wijk C51, 66 jaar, geboren en wonende te Wieringen, echtgenote
van Simon Minnes, landman, dochter van Simon Wagemaker en Geertje Scheltus. Aangegeven door zoon
Dirk Minnes, 32 jr., koopman en Cornelis Gijsbertus Post, 50 jr., gemeenteveldwachter
45	
Trijntje Omis, 21-11, 23:45 uur, wijk D20, 12 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van Simon
Omis, visser en Neeltje Pool. Aangegeven door oom Hendrik Doesburg, 49 jr., kleermaker en Cornelis Gijsbertus Post, 49 jr., gemeenteveldwachter
46	
Geertje Maria Jongkind, 4-12, 14:30 uur, wijk D8, 7 jaar, geboren en wonende te Wieringen, dochter van
Nan Jongkind en Johanna Cornelia Tijsen. Aangegeven door vader Nan Jongkind, 35 jr., schipper en Willem
Frederik Lub, 51 jr.
47 P
 iet Krommedam, 15-12, 04:00 uur, 63 jaar, arbeider, geboren en wonende te Wieringen, gehuwd met Johanna Jacoba Boersen, zoon van Jan Krommedam en Neeltje Smit. Uittreksel van een akte van de gemeente
Alkmaar van 15 december 1916. Overleden te Alkmaar
Opvallend is het grote aantal kinderen dat is overleden. Van de 42 overledenen, de vijf levenloos geborenen zijn
niet meegeteld, waren dat er veertien. Dat is ongeveer 33 procent. Daarnaast overleden er nog twee jongeren van
begin twintig.
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
Bron: wiewaswie.nl
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Burgerlijke stand Wieringen honderd jaar geleden
Overleden in 1916
door Piet Luijt, m.m.v. Ina Schoenmaker-Wiegman
Een eeuw geleden is mijn grootmoeder Geertje
Asjes overleden. Ik wil hier iets vertellen over haar.
Mijn grootmoeder werd geboren op donderdag
11 maart 1880 op Stroe te Wieringen. Zij was de
dochter van schipper Cornelis Pietersz. Asjes, geboren op dinsdag 6 april 1852 en overleden op
woensdag 28 januari 1920 en van Trijntje Bakker
geboren op dinsdag 26 april 1857 en overleden op
donderdag 21 februari 1929. Beiden zijn geboren
en overleden te Wieringen.
Geertje Asjes en Jan Luijt.

Cornelis Pietersz. Asjes en Trijntje Bakker.

Uit het huwelijk van Cornelis Asjes en Trijntje
Bakker zijn elf kinderen geboren, waarvan twee
kinderen op zeer jonge leeftijd zijn overleden.

Het echtpaar gaat naast de smederij wonen aan
de Nieuwstraat te Hippolytushoef. Bijna een jaar na
hun huwelijk wordt op dinsdag 6 maart 1906 hun
dochter Elisabeth Trijntje (Bet) geboren. Twee jaar
later op zondag 23 februari 1908 wordt hun tweede dochter Trijntje Elisabeth (Trijn) geboren. Het
geluk is compleet als zoon Pieter Cornelis (Piet) op
woensdag 28 juni 1911 het levenslicht ziet.

Het gezin van Cornelis Pietersz. Asjes en Trijntje Bakker.
V.l.n.r. Trijntje, Grietje, Maartje, Geertje, Pieter, Cornelis,
Simon, Vader Cornelis Pieterz. Asjes, Moeder Trijntje
Bakker, Neeltje en Antje.

Op zondag 9 april 1905 trouwt de 25 jarige
Geertje Asjes met de twee jaar jongere dorpssmid
Jan Luijt, geboren op vrijdag 18 augustus 1882 te
Hippolytushoef.
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Van 1918 tot 1923 speelde Jan
Luijt een rol in het leven van de
Duitse kroonprins, die na de eerste wereldoorlog in ballingschap
leefde op het eiland Wieringen. De
kroonprins, die het ambacht van
smid uitoefende, bracht talloze
uren door in de smederij van Jan
Luijt. Daar maakte hij onder andere hoefijzers die hij voorzag van
zijn initialen.

Vader Jan Luijt, Piet, Bet, moeder Geertje Asjes en Trijntje.
(Collectie Marietje Bron)

Maar dat geluk is helaas niet
blijvend. Op zaterdag 2 september 1916 wordt het gezin
overspoeld door verdriet. Aan
het nog veel te jonge leven van
Geertje Asjes komt een eind, zij
sterft op 36 jarige leeftijd. Zij laat
een man en drie jonge kinderen
achter. Bet is dan tien jaar oud,
Trijn acht jaar en Piet is dan nog
maar vijf jaar. Ook de ouders van
Geertje worden hard getroffen
door het verlies van hun dochter.

leeftijd van 89 jaar. Pieter Cornelis (Piet) is 82 jaar geworden. Hij
is maandag 23 september 1991
overleden.

Jan Luijt verkocht de hoefijzers
veelal aan toeristen die uit nieuwsgierigheid het eiland Wieringen
bezochten om een glimp van de
kroonprins op te vangen.
Foto’s van de kroonprins poserend
bij de smederij gingen de hele wereld rond.

Na het overlijden van hun
moeder worden Bet, Trijn en
Piet opgevangen door hun tante
Wijntje Wagemaker-Luijt (*237-1868 †11-8-1935). Na haar
schooltijd neemt Bet de taak van
huisvrouw op zich, zij zorgt dan
voor haar vader, zusje en broertje. Jan Luijt is nooit hertrouwd.
Hij is op zondag 16 mei 1943
overleden op de leeftijd van 60
jaar. Pieter Cornelis (Piet) heeft
na het overlijden van zijn vader
de smederij voortgezet. Tot zijn
tachtigste heeft hij het beroep
van smid uitgeoefend.
Elisabeth Trijntje (Bet) is donderdag 20 maart 1986 gestorven,
87 oud. Haar jongere zus Trijntje
Elisabeth (Trijn) is dinsdag 9 december 1997 overleden op de

V.l.n.r. De chauffeur van de kroonprins, Piet Luijt, Trijn Luijt, de kroonprins,
Jan Kossen, was knecht bij Luijt, Bet en Jan Luijt. (Collectie Marietje Bron)
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Stadsbelevenis
deur Dick Numeijer
We woende in een rieke buurt. Buurman
Klein, op de hoek van de Kòògerweag, was annemer en had een oto. An de are kangt woende
buurman Minnes, die waar makelaar en had ok
een oto. Teugenover ongs hūūs woende buurman
De Haan. Die waar in mien òge stinkend riek, want
die had een oto en twie busse.

op stap ginge. Ik mocht voerin zitte en den zien
je pas hoe gròòt de wereld is. Nou, dat wier nag
een hele reis. Weer naar toe wist ik niet, maar we
kwame wel in een gròte stad.
In een drokke strèèt stopte buurman de wagen en zei teugen me: “Nou moet je d’r efkes uut,
want ik moet örreges heen weer jij niet bij weze
ken. Blïēf hier maar staan den haal ik je strakkies
weer op.”

Nou deer sting ik den op m’n hölleste in een
drokke winkelstrèèt. Wat een menske liepe deer.
De mèèste liepe in een gnap pak, et leek wel of et
sundag waar. In et begin zei ik nag gedag teugen
die menske, maar d’r was gienien die wat werom
zei. Ze keke me an of ze zegge wouwe: jochie wat
moet jij hier. Toen heaw ik me maar omdroid om
te kieke wat d’r in de etelasie lag. Nou dat waar
Cornelis Simon de Haan Mz *1906 †1951 en Trijntje heel wat. Na een pòòske was ik der op uut keken
Mostert Wd *1911 †1993. (Collectie Marietje Bron)
en ben ik een paar stappe naar links gaan om deer
te kieken. Deerna en stukkie naar rechts, maar niet
Buurman en buurvrouw De Haan hadde ien te veert, want den kon buurman me nooit meer
jongen, die hiette Martien. De menske kenne hem viende vanzellef.
nag wel van wat later `De Haan Tours` waar. Martien waar mien vriendje. We heawe wat aofspeuld
Deer heaw ik een pòòske heen en weer
bij ongs in hūūs, bij hullie, of op et parkeerterrein lòpen en op lest docht ik, zou buurman nag wel
van de bieskoop. We mochte welderes mee met wete weer of ie me oaf zet het. Miskien is ie me
de oto en dat waar voer mij in die tijd een hele wel vergete!
belevenis.
Gelukkig kwam dat goed oaf, want de oto
kwam der weer an, de deur ging open en ik mocht
weer mee.

Bus van Cornelis Simon de De Haan Mz..
(Collectie Marietje Bron)

Op een keer zouwe we ok an de rijd, maar
Martien had gien zin om mee te gaan. Den blīēf
jij maar tuus docht ik, maar ik gaan wel mee. Zò
beurde et dat we met z’n twieën, buurman en ik,

We benne nag efkes naar een mooie winkel weest en deer kreeg ik van buurman een ijsie.
Deerna weer op hūūs an. Buurman keek bar blijd
en ik docht: die boeskip die ie dèèn het is vast
goed gaan. Inienen zei buurman: “Ik wil eigelek
effe ròke, maar ik ken niet bij m’n ansteker komme. Je most me maar hellepe met sture, den ken
ik m’n sigeret ansteke.” Dat waar wat, deer zat ik
iniens met m’n linkerhangd de oto te sture. Ik had
der gien erg in dat buurman ok nag een linkerhangd had.
Wat een beleving waar dat voer me. Dat
maakt niet iederien mee om as jochie van een jaar
of zes alliendig in zo’n gròte stad te staan en nag
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een oto sture òk. Dat is me jarelang bij bleven. Je waar nag niks went.
Toen we wat ouwer wiere, benne we wat uut mekaar raakt. Buurman
kwam te overlijde en Martien kwam as nag jonge knul in de zaak en
deur de drokte raakte we mekaar een beetje kwiet.
Maar ik ben later wel an de weet kommen weer we met z’n
twieën weest benne met de oto. We ware in Alkmaar, en in de Langestrèèt wier ik der uut zet.
Buurman De Haan most helegaar gien boeskip doen, maar
was een strèètje rongd reden. Hij had deer örreges de oto neerzet en
waar om de hoek gaan staan te kieke wat ik allegaar zou doen.
Dut ware zòmaar van die streke van buurman, maar mien eerste dag alliendig in de gròte stad ben ik nooit vergete.
Martien de Haan *1933 †2005.
(Collectie Marietje Bron)

Met dank aan Marietje Bron

Harmen Minks Stavenga met zijn gezin op Wieringen
deel 1
door Dineke Halfweeg en Bob Gorter
Ouders
Vader Mink Harmens Stavenga werd geboren op 16 augustus 1833 te Hitzum (Franekeradeel).
Hij trouwt op 5 mei 1860 met Grietje Ypes de Vlas,
geboren op 30 augustus 1841 te Lollum (Wonseradeel). Moeder overlijdt op 17 april 1903 te Welsrijp
(Hennaarderadeel).
Grietje en Mink krijgen vijftien kinderen,
waarvan er acht op zeer jonge leeftijd overlijden.
De eerste twee kinderen worden aangegeven als
Stavenga, maar alle volgende kinderen worden
aangegeven als Stavinga. Het eerste kind, Berber,
wordt geboren op 3 december 1860. Berber trouwt
op 10 mei 1883 in Baarderadeel met Ulbe Justus Faber. Ulbe Justus is in Oosterlittens geboren. Berber
emigreert met man en kinderen naar Amerika. Van
Berber is verder niets terug te vinden, alleen dat ze
in 1900 al is overleden. Op 13 mei 1909 emigreert
vader Mink Harmens Stavenga naar Washington,
Amerika, samen met zijn jongste kind, dochter
Grietje, haar man Anne Ploeg en hun kinderen.
Mink Harmens Stavenga overlijdt in 1914. Grietje,
in Amerika heet ze Grace, overlijdt in 1939. Vader en
dochter liggen op dezelfde begraafplaats in Amerika.

Harmen Minks Stavenga
Het tweede kind van Grietje en Mink is Harmen. Over hem en zijn gezin gaat dit verhaal. Harmen
Minks Stavenga werd geboren op 11 maart 1862 te
Welsrijp (Hennaarderadeel). In zijn geboorteakte
staat als voornaam alleen Harmen en als achternaam
Stavenga. Dat ‘Minks’, de zoon van Mink, is de naam
van zijn vader, een patroniem dus. Vader tekent deze
akte met Stavinga. Harmen trouwt met Aukjen Miedema op 23 september 1887 te Utingeradeel. Aukjen
is geboren op 10 november 1865 te Winsum (Baarderadeel). Aukjen overlijdt op 15 mei 1888. In een
krant stond de volgende rouwadvertentie:
“Het behaagde den Heere God hedenavond
ruim elf uren mijne innig geliefde Echtgenoot AUKJEN
MIEDEMA in den ouderdom van 22 jaren en 6 maanden,
van mijne zijde weg te rukken.
Slechts 8 maanden mocht ik door een gelukkigen
echt met haar vereenigd zijn. Zwaar valt mij en haar
oude Moeder dit verlies, doch de hoop op een zalig
wederzien lenigt onze smart. Zij was een hongerige ziel,
die alleen ruste vond bij ’t Kruis van Golgotha. De Heere
leere mij zwijgen.
Oldeboorn, 15 mei 1888
H. Stavenga”
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Hij trouwt voor de tweede keer, op 6 november
1890, te Utingeradeel met Maria Namles Waringa. Maria is geboren op 27 januari 1863 te Oldeboorn (Utingeradeel).
Zij krijgen drie kinderen:

Mink

Johan Namle Anne

Margaretha.
Loopbaan
Harmen Minks Stavenga begint zijn carrière als bakker. Daarna werd hij godsdienstonderwijzer. Hij begon zijn verdere loopbaan als
hulppredikant in Lollum. Hun oudste zoon Mink
wordt in 1892 daar geboren. Van 1892 tot 1896
is hij predikant in Roeselare, België. Daar worden
Johan Namle Anne (Joh) en zijn zus Margaretha
(Gré) geboren. Vervolgens wordt hij predikant
in Schoondijke in Zeeland. In 1901 wordt hij be-

noemd in Oude
Pekela.
In Oude
Pekela is zijn
bijnaam: ‘Onze
Lieve Heer zijn
hazewindhond’,
omdat hij altijd
zo vlug loopt.
Eind 1912 vertrekt hij met
zijn gezin naar
Hippolytushoef,
op het eiland
Wieringen. Hij
wordt predikant
in het kerkje aan V.l.n.r. Joh, Mink en Gré.
de Koningstraat
te Hippolytushoef van 1913 tot 1921.
Na zijn tijd in Hippolytushoef wordt hij
predikant in Bergen. Op 3 oktober 1921 wordt
het gezin in Bergen ingeschreven. Zij wonen aan
de Karel de Grote Laannummer 9. Hij gaat met
pensioen en vanaf 20 maart 1928 wonen ze in
Schiedam, Westfrankenstraat 110b. Maar hij blijft
toch actief hulpverlenen. Stilzitten kan hij niet.
Wieringen
In oktober 1912 wordt Harmen Stavenga
uit oude Pekela benoemd als evangelist bij de
evangelisatie in Hippolytushoef. Voor deze benoeming was goedkeuring nodig van het hoofdbestuur van de vereniging voor inwendige zending van Noord-Holland. Het is de bedoeling dat
Harmen Stavenga op 1 januari 1913 in functie
treedt, of zoveel eerder als mogelijk is. In de krant
staan talloze vermeldingen van predikbeurten
bij de evangelisatie, zowel in Hippolytushoef als
in Breezand.

Maria en Harmen Stavenga met v.l.n.r. Mink, Gré en Joh.

Harmen Stavenga bekleedde veel functies op maatschappelijk terrein. Als de familie
op Wieringen komt wonen bestaat het gezin uit
Harmen, Maria en de drie kinderen Mink, Johan
Namle Anne (Joh) en Margaretha (Gré). Hij hield
zich actief met de politiek bezig, hij komt op voor
de gewone burger. Zo wordt hij lid van verscheidene commissies en kan hij invloed uitoefenen
op de dagelijkse gebeurtenissen.

Historische Vereniging Wieringen • “Op de Hòògte” • 28e jaargang nr. 4 - 2016

- 16 -

In een ingezonden stuk
van 1916 maakt hij zich boos
over een verkeerde voorstelling
van zaken in de krant. Het betrof de bestuursverkiezing van
de Evangelisatie Rehoboth. Er
stond dat de heer C. Tijsen bedankt had voor het bestuur of
bedankt was. Dat was niet waar.
Hij was aftredend en werd niet
herkozen. “Uw correspondent
van hier dient dergelijke berichtjes eerst beter te onderzoeken.
Uw dw.H. Stavenga”

Harmen Stavenga.

Hij is onder andere lid van
de Vereniging voor Getrouw
Schoolbezoek. In een vergadering van 24 mei 1914 komen de
problemen ter sprake van een
schoolreisje. Citaat uit de krant:
“Bespreking schoolreis.
Uitvoerige discussiën worden
gevoerd, ook met het oog op
de reisgelegenheid door AnnaPaulowna, aangezien niet door
de Van Ewijcksvaart, tot Veerburg gevaren kan worden en
tot Den Helder komt de meeste
leden met het oog op de lange
zeereis minder gewenscht voor.
Ten laatste wordt tot een reisje
naar Bergen besloten en wordt
de heer Kaan verzocht in Anna
Paulowna te informeeren wanneer de kans bestaat, dat er
doorgevaren kan worden. Het
rondgaan met de lijsten wordt
onderling verdeeld. Aanvraag
subsidie gemeente, zal door
den Secr. worden aangevraagd.
De volgende vergadering zal
bij den heer Vroom op Dinsdag
6 Juni gehouden worden.”
Harmen Stavenga vraagt
hoe het moet als er niet tot
Veerburg gevaren kan worden.
Er wordt besloten af te wachten.

In oktober 1917 wordt hij
aangesteld als magazijnmeester van de afdeling Wieringen
van het Rode Kruis.

Het was toen oorlog, de
eerste wereldoorlog (19141918). Ook al was Nederland
niet actief bij de strijd betrokken, op veel terreinen ont-

stonden grote tekorten, onder
andere bij de brandstofvoorziening.
In 1917 mocht elk huisgezin honderd kilo briketten
kopen, dat waren ongeveer
driehonderd stuks. De prijzen
zouden hoger zijn dan voorheen, maar hoeveel hoger viel
op dat moment niet te zeggen.
Voor de zekerheid bepaalde de
brandstoffencommissie (waarvan Stavenga secretaris was)
de prijsverhoging op ƒ4,25
per honderd kilo briketten. Als
achteraf bleek dat er teveel in
rekening was gebracht, kreeg
men geld terug. Later werd er
bericht dat iedereen twee gulden terugkreeg. Op 17 en 18
juli 1918 kon met dit bedrag
ophalen bij de administrateur
Duijnker.
Onrust in de gemeenteraad
In 1919 ontstaat er onrust in de gemeenteraad over
burgemeester Peereboom. Hij
is behalve burgemeester, als
particulier ook zakenman. En
in die hoedanigheid koopt hij
grote partijen cachou op, de
vissers van Wieringen zitten te
springen om cachou1), maar

Maria en Harmen Stavenga met dochter Gré in de tuin aan de Koningstraat
(huidige nummer 23) in Hippolytushoef.
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den heer Peereboom verkoopt
het niet aan de vissers, maar
aan de groote Visscherij Mij, en
te Vlaardingen. In een vergadering wordt hij aan de tand gevoeld over deze zaak door den
heer Van Kalsbeek. Al in 1916
was te voorzien dat er een gebrek aan cachou zou ontstaan
en dat de vissers erom verlegen zouden geraken. De heer
Peereboom liet toen koopen en
kocht zelf ook per telefoon op
verschillende plaatsen cachou
op, ook te Wieringen. Er was iemand die dacht dat hij dit voor
de visschers deed en zoo die
erom begaan waren een deel
konden krijgen. De heer Peereboom kocht die cachou echter
om eraan te verdienen. Het verhitte gesprek ging zo ver, dat
de heer Peereboom zelfs uitriep: “Vent je liegt het, ik heb de
cachou niet verkocht. Het was
voor mijn eigen maatschappij. ”Dan de heer Van Kalsbeek
weer: “U is als burgemeester
geroepen om voor Wieringen
op te treden. Ik heb er met
den heer Peereboom over gesproken, ook reeds hier op
eene Witte Kruisvergadering,
de heer Stavenga was
erbij en deze zei: “Burgemeester, ik heb een
visscher gehad, die zoo
om cachou verlegen is,
kan hij geen halve kist
van u overnemen?” En
waarop ik, misschien
wel wat vrijpostig voor
den Burgemeester, antwoordde: “Dat kan niet,
de cachou is al reeds
in Vlaardingen”. Hierop
werd de heer Peereboom zoo rood als een
biet, hetzij van schaamte, hetzij van woede,
dat weet ik niet. En ik
heb den Burgemeester

gezegd, dat ik zijn handelswijze
niet kon goedkeuren. De heer
Peereboom: “Kan mij ook wat
schelen wat jij goedkeurt, jij
bent niks.”
Hierna ontwikkelen zich
niet te volgen discussies. Daarop vraagt den heer Stavenga,
of het om persoonlijke zaken
gaat. Het antwoord is dat het
om zaken gaat. De burgemeester werd op zeker moment zo
kwaad, dat hij de raadsleden
ezels noemt. Even later ontkent
hij dat weer, waarop iemand
achter uit de zaal zegt, dat het
woord ezels het eerst vanachter
de burgemeesterstafel kwam
en goed achterin de zaal te horen was. Het was een veel bewogen vergadering.
) Cachou: ingedikt sap van bomen
en heesters, dat als verf- en geneesmiddel of als conserveringsmiddel
werd gebruikt. Cachou werd gebruikt om het rotten van netten van
katoen, hennep, vlas of sisal tegen
te gaan. De cachou of taan werd in
een grote ketel opgelost (gekookt),
daar werd het visnet in zijn geheel
ingestopt, 24 uur laten staan en
dan drogen. Deze handeling werd
1

in de zomermaanden één keer in de
veertien dagen herhaald, in de wintermaanden minder, kouder water
bevat minder bacteriën.

Vertrek burgemeester Peereboom
Het bovenstaande heeft
Harmen Stavenga niet verhinderd betrokken te zijn bij het
afscheid van de burgemeester:
“Alhier heeft zich een commissie gevormd om burgemeester Peereboom, die 1 sept. a.s.
aftreedt, te huldigen, welke huldiging is bepaald op Zaterdag
28 Augustus a.s. des ’s avonds
om halfacht uur op het terrein
van den heer Jb. Bruul te Hippolytushoef. De medewerking
hiervoor is toegezegd door de
muziekvereeniging “Harmonie”,
waarvan burgemeester Peereboom eerevoorzitter is, door de
zangvereeniging Zanglust van
Hippolytushoef, de directeur den
heer Stavenga, en door het “Westerlander zangkoor”, dir. Mw. A.J.
de Wijn- Kuiper. Onder leiding
van den heer J.N. Bruul, zal een
dans worden uitgevoerd, door
bengaalsch vuur verlicht. Aan
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den scheidenden burgemeester zal als souvenir
aan Wieringen door de Commissie worden aangeboden een album met inscriptie en voorzien van
diverse handtekeningen.”
Al in september 1919 schrijft hij over de drooglegging van de Zuiderzee het volgende:
“Ter voorbereiding van de plannen tot drooglegging der Zuiderzee is men op Wieringen bereids
met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. Peilschalen te Den Oever (Oosteind) en te
De Haukes (Westeind) zijn reeds nagenoeg voltooid. Ingenieurs bevinden zich op Wieringen tot
het afbakenen van de toekomstige waterafvoerkanalen. Het eiland dat het laatste jaar der vergetelheid werd ontrukt door den Prins van Pruisen,
zal weldra uit zijn isolement worden verlost, en
in de toekomst een attractie worden voor toeristen, naar Wieringers hopen. De Vereeniging ter
bevordering van Vreemdelingenverkeer op Wieringen zint reeds op plannen. Al heeft Wieringen
geen bewoners typeerende kleederdracht gelijk
b.v. Volendam, Marken e.a. plaatsen, toch zal het
“Wieringer Eigen”, dat vreemdelingen bijna zonder onderscheidt bekoort, verloren gaan, bij de
opneming in het groote verkeer. De intense rust
en kalmte, omgeving en bewoners kenmerkende, zullen weldra tot de geschiedenis behooren.
Het begin is er al. Zeven jaar geleden was een
auto op Wieringen een rariteit, ’n motorfiets ’n
zeldzaamheid. Nu hoort men reeds dagelijks, ’t
getoeter van beide. Eigenaars? Wieringers!”

“Aan de burgers van Wieringen!
In den loop van de komende week zal een
beroep op uw mildheid worden gedaan. Dan zal
over ons heele eiland met inteekenlijsten ten bate
van Wed. J. Kuut worden rondgegaan. Welk een
diepen indruk heeft het op allen gemaakt toen
Jan Kuut, die stoere visscher, als roeier van de
IJsvlet welbekend, ziek werd en overleed. Tijdens
zijn ziekte hebben zijn medevisschers uit eigen
beweging reeds geld bijeengebracht om zijn gezin voor armoede te bewaren. Die daad van ware
kameraadschap zal niet licht vergeten worden.
Maar toen het bijeengebrachte geld is nu op – en
de Weduwe van Jan Kuut met haar beide schoolgaande kinderen is daar nog. Wij meenden dat
wij voor haar een beroep op burgerij mochten
doen. Als ieder, naar vermogen een kleine gift
schenkt, dan maken vele handen het werk licht
en is deze vrouw met haar kinderen van armoede
gevrijwaard. De ondergeteekenden willen gaarne zorg dragen voor het goede beheer der ingekomen gelden. Zij geven ook de verzekering, dat
mocht Wed. J. Kuut na eenigen tijd door verandering van levensomstandigheden de geregelde
wekelijksche uitkeering niet meer noodig hebben, de overgebleven gelden voor een dergelijk menschlievend doel zullen worden besteed.
E. Baijs; A. Peereboom; Th. J. v.d. Laar; H. Stavenga
J.M. Leenderts; F.C. de Vries; N.J. Poel; W. de Vries.”

Wieringen was een eiland en in de winter soms
niet te bereiken door het vele ijs dat er toen geregeld was. Daarom was er ’s winters een ijsvlet als
de Postboot niet kon varen. Die ijsvlet werd bemand door een aantal stevige vissers. Daarover
gaat het volgende stukje uit 1919. Ook hier was
Stavenga bij betrokken.

Maria en Harmen Stavenga met dochter Gré in de serre
in het huis aan de Koningstraat in Hippolytushoef.
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Handels-Winteravondschool op Wieringen
Er was een handels-winteravondschool op
Wieringen in 1919. Aangifte van nieuwe leerlingen kon onder anderen bij Harmen Stavenga,
de secretaris. Het onderwijs omvatte de vakken
boekhouden, handelsrekenen, aardrijkskunde,
Nederlandse taal, rekenen, Duitse- en Engelse
taal. Het schoolgeld moest voor het begin van de
lessen voldaan worden, per winterhalfjaar ƒ 15,voor alle vakken, ƒ 12,- voor de verplichte vakken
(alle vakken behalve Duits en Engels); ƒ10,- voor
twee talen en ƒ 7,50 voor één taal. Minvermogenden betalen de helft van dit schoolgeld; als
iemand de studie helemaal niet kon betalen
werd hij zonder kosten toegelaten. Enige tijd later maakte de commissie Handelscursus bekend
dat de inspecteur van het middelbaar onderwijs

een brief had gestuurd, waaruit bleek, dat met
het oog op de rijkssubsidie de oprichting van de
cursus moest worden uitgesteld tot volgende
zomer.
In november 1920 werd Harmen Stavenga
beroepen in Nieuwe Krim (nu gemeente Coevorden), maar hij heeft dat beroep niet aangenomen. Niet veel later werd hij beroepen in Bergen
bij Alkmaar, waarop hij Wieringen verliet.
Een paar achtergrondgegevens:
In Roeselare was men overwegend katholiek en daar accepteerde men niet dat er een protestantse Evangelist kwam preken, die ook nog
eens fel tegen het katholicisme was gekant. Dit
had tot gevolg dat Maria Stavenga eigenlijk niet
meer op straat kon komen, want ze werd met tomaten en andere dingen bekogeld. Daarom zijn
ze er vertrokken. Maria Stavenga-Waringa heeft
zich nooit thuis gevoeld op Wieringen, ze was
bang om op een plaats te wonen die omgeven
was door water. En het was ook niet gemakkelijk
om vanaf het eiland te reizen, je moest altijd met
de postboot. En zoals al is vermeld, ’s winters was
het heel moeilijk om naar Van Ewijcksluis te komen, dan moest de ijsvlet in bedrijf komen. En
soms ging dat zelfs niet, dan zat je vast op het
eiland. Maria Stavenga-Waringa is overleden op
19 januari 1932.

Burgemeesterfeesten 1920, Harmen Stavenga staat links (wordt vervolgd)
met hoge hoed.

Schenkingen
•

 an mevrouw T. Kolff-van der Plas een foto van K. Maaskant uit
V
1938, waarop een versierde wagen met de tekst ‘Vestigt u in
Noorderlicht’. En een krantenartikel over het schatgraverseiland
Wieringen.

•

 an Tonnes Boven zeven verzilverde lepeltjes met afbeeldingen
V
van de Zuiderzeewerken en oude schepen.

•

 an mevrouw Nel Metzelaar-Everts twee brieven uit 1942 en
V
1943 door Nan Omis geschreven in Duitsland.

•

Van mevrouw Mirjam Trompetter-Hekman een projector met geluid voor super 8 film.
Alle gevers hartelijk dank!
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De Spijkerbol
door Ton Bakker
steeds kan ik moeilijk mijn handen stil houden, of de
situatie nu saai is of vrolijk, die handen moeten gaan.
Bij de buurtjes was het vaasje dan ook vaak mijn doelwit. Buurman Baijs had al vaker gezegd: “Tonny Bakker lìt dat vaaske staan, straks is ’t stik.” Maar niet lûûstere vanzelluf. Je kon het zo leuk door de rondte laten
draaien, de belletjes in het glas leken dan streepjes te
worden.

Een Spijkerbol.
Tot voorkort wist ik niet dat een hier afgebeeld
vaasje een spijkerbol heet. Misschien kent u ze wel, of
heeft u er zelf nog een in bezit. De vaasjes kwamen
uit Leerdam en waren karakteristiek voor de midden
jaren dertig. De vaasjes vallen op door de luchtbelletjes die in een regelmatig patroon opgesloten zitten
in de glaswand. De decoratie werd veroorzaakt door
het hete glas in een houten vorm te blazen, die aan de
binnenzijde was voorzien van regelmatig ingeslagen
spijkertjes, waardoor er kleine luchtbellen ontstaan.
De Glasfabriek Leerdam heeft bestaan van 1936 tot
1953. Spijkerbollen zijn nog steeds te koop, maar dan
bij de antiquair. Voor het afgebeelde bolletje van zo’n
zeven centimeter hoogte betaal je anno 2016 tussen
de dertig en zeventig euro. Niet echt goedkoop voor
zo’n kleinood.
Een dergelijk vaasje stond bij onze overburen
Baijs op de kamertafel. Op de tafel lag een mooi Perzisch kleed, precies in het midden een wit gehaakt
kleedje en op dat kleedje stond het vaasje. Mooi laten
staan zou u zeggen, maar daar gaat het verhaaltje nu
juist over.
Wij hadden thuis nog geen televisie, maar de
overburen wel en mijn vriendje Sjaak, de jongste
zoon van buurman en buurvrouw, nodigde mij steeds
uit als er wat leuks op de TV kwam. Ook die avond
nodigde Sjaak mij uit om te komen, want er was een
Dikke en Dunne-film voor de televisie. Nou graag, dat
vond ik prachtig. Niet alleen de Dikke en de Dunne,
maar ook buurman Baijs en de oudste zoon Jan vond
ik altijd vermakelijk. Ik zie ze nog zitten, pal voor de
televisie, naast elkaar, ieder op een kamerstoel tot…
de eerste lollige actie, want dan lagen ze letterlijk slap
van het lachen op de grond en daar moest ik dan weer
onbedaarlijk om lachen. Als jongetje al, maar nu nog

De Dikke en de Dunne
En toen buurman en Jan bij een volgende komische actie van Laurel en Hardy weer eens op de
grond belandden, propte ik op dat moment per ongeluk mijn pink te ver in de opening van het vaasje.
Opzich niet erg, maar hij wou er niet meer uit. En terwijl ‘de grondwerkers’ niet meer bij kwamen van het
lachen, zat ik daar met een spijkerbol aan m’n pink.
Nadat ik een kwartier met m’n Houdini-act bezig was
geweest, zei ik bedeesd, ”Buurman, ik kan mijn vinger niet meer uit het vaasje krijgen”. Nog nooit had
ik buurman een scheldwoord horen zeggen dat met
een G begon, maar ook die grammatica beheerste hij
tot mijn stomme verbazing. We raakten naar de keuken. Vinger en vaasje onder de koude kraan. Geen
beweging. Maar gelukkig!,een beetje ABRO bracht
uitkomst.
De pink, danig gezwollen en rood verliet de
spijkerbol. Dat luchtte op, ook voor buurman, want
die had in gedachten het bolletje al in stukken geslagen zien worden. Van de film weet ik mij niets meer
te herinneren, wel weet ik dat ik net als bij al die andere TV-bezoekjes aan de buurtjes Baijs een gepelde
navelsinaasappel kreeg. “Lekker opeten”, zei buurman
en nooit meer doen”. Nee, nooit meer heb ik aan het
vaasje gezeten, hoewel mijn handen jeukten af en
toe.
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50 Jaar geleden
door Cees Tijsen
Het is 50 jaar geleden dat de
Kapel en het Gasthuis in Den
Oever zijn gesloopt en de Kapel
in 1968 in het Zuiderzeemuseum weer is opgebouwd. Niet
zoals de Kapel bij de bewoners
van Wieringen bekend was, volgens sommige bewoners lijkt
het er niet op.
Bij het bekijken van de foto’s
van de sloop viel mij de foto
op van de onderdoorgang van
de Kerksteeg naar de Kapelsteeg. Deze doorgang zullen
veel oudere bewoners zich nog
wel kunnen herinneren, maar
bewoners jonger dan 50 jaar
hebben daar geen weet van.
Verder viel mij een foto op met
een boograam in de westelijke
muur, die muur stond tussen
de Kapel en het Gasthuis. Dit
betekend dat oorspronkelijk de

Kapel en het Gasthuis niet aan
elkaar waren gebouwd, is dus
in een later stadium gebeurd.
Mijn idee was eigenlijk
een klein verhaaltje te schrijven over de doorgang, maar
na het bekijken van de foto’s
van de sloop ben ik toch maar
eens in het Regionaal Archief
in Alkmaar gaan neuzen. Daar
kwam ik tot de ontdekking dat
de herbouw van de Kapel in
Enkhuizen toch wel iets heeft
van de oorspronkelijke bouw,
met name van de voorgevel.
Verder blijkt uit het onderzoek
dat de ingang van de Kapel in
de westelijke muur was gesitueerd en bij de samenvoeging
van de twee gebouwen is verdwenen achter een muur. Deze
muur was nodig voor de ondersteuning van het dak boven de
doorgang. In deze nieuw aangebrachte muur had men een
deur gemaakt die toegang gaf
naar de toren.

“Zo vermeldt H.M. van de Berg
in een beschrijving van onder
andere kerken op Wieringen.
In de westelijke sluitingswand
is blijkens opmetingsschetsen
van de architect Mulder een
brede spitsbogige ingang geweest tussen twee forse steunberen die langs de westgevel
opgaan en de aanzet vormen
van het klokkentorentje, dat
boven de westgevel op het
dak staat. Door een moderne
afscheiding in de gang tussen
kerk en gasthuis is de westgevel thans onbereikbaar. In het
inwendige zijn aan de westzijde, blijkens een opschrift uit
1672, in dat jaar dienstruimten
getimmerd.”

De westelijke muur met het boograam. Puntdak is van het Gasthuis
en rechts Hotel Lont.
De doorgang geeft een verbinding
van de Kapelsteeg naar de Kerksteeg In de doorgang zat gezien
vanaf de Kerksteeg links een deur
die toegang gaf naar de toren.
Deze deur zat in de later gebouwde
muur die de oude ingang verborg.
De deur rechts gaf toegang tot het
Gasthuis

De westelijke muur met boograam
en de oorspronkelijke toegangsdeur naar de Kapel.

Ik neem aan dat tijdens de
genoemde verbouwingen de
ingang aan de kant van de
Kapelsteeg/Spuitsteeg is gemaakt. Bij binnenkomst in de
Kapel kwam men in een brede
gang, met links de consistorie-
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kamer, rechts de toegang tot het schip (de gebedsruimte ) en achter in de gang een ruimte
waarin een trap stond om bij het orgel te komen.
Deze verbouwingen vind men terug in de herbouw in Enkhuizen, maar men heeft wel de oude
verborgen ingang tussen twee steunberen teruggebracht in de herbouw.
Wanneer de Kapel en het Gasthuis zijn gebouwd is niet geheel duidelijk, waarschijnlijk
in de15e eeuw. Naar mijn mening eerst de Kapel
en daarna het Gasthuis.
Met dank aan: Regionaal Archief Alkmaar; Historische Vereniging Wieringen
Foto’s: Cees Pot (sloop van de Kapel); Lena DeijkersSchipper (Kapel in Enkhuizer Buitenmuseum)

De Kapel in Enkhuizen met de voorgevel zoals die er oorspronkelijk uitzag.

Herinneringen uit het verleden teruggebracht naar het
heden. Een greep uit de Wieringer Courant van 50 jaar terug, 1966
door Maartje Mulder-Bais.
Januari
Rust na 62 jaar arbeid. Schoenmaker Rasch
gaat zijn bedrijf sluiten.

sloten, maar in de werkplaats werd nog gewoon
doorgewerkt. Deze werkplaats was wel heel bijzonder, want de wanden waren behangen met
zijn zelfgemaakte schilderijen. Ook in een koffertje lagen nog vele aquarellen en tekeningen opgeslagen. Nu de schoenmakerskruk in de hoek
blijft staan, kan de heer Rasch zijn tijd besteden
aan deze nobele liefhebberij.

Maria Rasch-Balvers, Gerardus Rasch en dochter Johanna.

In maart wordt de heer G.H. Rasch vijfenzeventig
jaar. Nog steeds is hij iedere dag in zijn schoenmakerswerkplaats te vinden, maar lang zal dat
niet meer duren. Op 1 februari gaat hij er na
tweeënzestig jaar arbeid mee stoppen. Tien jaar
geleden werd de winkel aan de Smidsteeg al ge-

Die goeie
ouwe tijd!
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Februari
Hervormde vrouwenvereniging jubileerde.
Op 1 februari herdacht de jongere vrouwenvereniging te Den Oever haar 12 ½ jarig bestaan.
In totaal kon Mevrouw Breet-Joffer, tot nu toe
presidente, een zeventigtal aanwezigen verwelkomen. Waaronder ook ds. en Mevrouw Van
Medevoort en Mevrouw Glimmerveen, medeoprichtster en oud- voorzitter, thans woonachtig
te Nijeveen. In de 12 ½ jaar heeft men zeer toegewijd gewerkt. Er is veel gedaan voor ondermeer
de nieuwe Kapel. Op 2 april 1953 werd gestart
met vijftien leden, thans zijn het er dertig.
Nieuwe toko officieel geopend.
Op 14 februari kwamen ongeveer veertig
leden van de sportverenigingen Succes en Tonegido bijeen om de voltooiing van de nieuwe
toko op het gemeentelijk sportterrein te Hippolytushoef te vieren. Al de aanwezigen hadden
deelgenomen aan de bouw, waarvoor de beide
verenigingen hen op deze wijze wilden bedanken. De heer H. van Goor, voorzitter van Succes, en de heer J. Kuut, voorzitter van Tonegido,
prezen de huidige werkteams in de toko. Hierbij
werden ook de Heer van Oosten en het gemeentebestuur bedankt voor de medewerking. Oudvoorzitter van Succes D. Nieuwbuurt feliciteerde
beide verenigingen.
Eten voor India. Kerken op Wieringen open.
Aan de grote landelijke actie ‘Eten voor India’
zal ook in de gemeente Wieringen worden meegewerkt. Veel kerkgebouwen zullen van ’s morgens elf uur tot één uur ‘s middags openstaan
voor het in ontvangst nemen van de bijdrage.
Het ligt in de bedoeling in de loop van dezelfde
avond het landelijke resultaat van de actie voor
radio en televisie bekent te maken.
Maart
Overname houthandel
De bekende houthandel van de heer T. Iedema
aan de Poelweg te De Haukes is 7 maart overgenomen door de heer W. Pathuis. Het bedrijf, dat zijn
klanten tot ver in de kop van Noord- Holland heeft,
wordt op dezelfde wijze voortgezet.
Burgemeester gelast sluiting vismeelfabriek
De zeer kwalijke geuren die de vismeelfabriek
op Vatrop verspreidde de laatste dagen, waren

voor burgemeester C. J. Schellinger aanleiding
om een onmiddellijke stopzetting van de productie te gelasten. Enige tijd geleden werd een
voorlopige vergunning ingevolge de Hinderwet
afgegeven door het gemeentebestuur. Op voorwaarde dat de huidige exploitanten, de firma
Norden, voor een vermindering van overlast
middels een luchtzuivering installatie zou zorg
dragen. In afwachting daarvan zal geen voorlopige vergunning meer worden gegeven om de
productie voort te zetten.
De spiering uit het IJsselmeer die verwerkt
werd, was de aanleiding van de vele klachten uit
Oost- Wieringen.

Boerenhulporganisatie Wieringen opgericht.
Op 21 maart waren er dertig personen aanwezig
op een vergadering met als doel op Wieringen
een boerenhulporganisatie te stichten. De bijeenkomst stond onder leiding van de heer Jb.
Mulder Dzn. Hij vertelde dat de organisatie de
rechtsvorm van een coöperatie zal krijgen. Als
er geen aanvragen zijn om hulp, zullen de leden
geen verplichtingen worden opgelegd. Uit de
vergadering gaven zich vijfentwintig personen
op voor het lidmaatschap van een boerenhulp.
Daarmee was de oprichting van de boerenhulpcoöperatie verzekerd.
Filiaalbedrijf in Zeeland.
De Technische Handelmaatschappij Laan en
Kooy N.V. zal zeer binnenkort een filiaalbedrijf
openen in Zeeland. Evenals de vestiging in Den
Oever zal het Zeeuwse filiaal een showroom bezitten, wat vooral van belang is voor de verkoop
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van scheepsbenodigdheden aan de beoefenaars
van de watersport.
Postzegelvereniging opgericht.
In zaal Concordia te Hippolytushoef zijn een
twintig tal postzegelverzamelaars bijeen geweest met het doel een postzegelvereniging op
te richten. Men besloot dat de vereniging een
onderafdeling zal zijn van de Internationale Postzegelvereniging ‘Philatelica’, waarvan het Nederlandse hoofdkantoor in Den Haag is gevestigd.
Boerenpartij op Wieringen.
Het succes van de Boerenpartij in de verkiezingen voor de Provinciale Staten was voor de
aanhangers van deze partij aanleiding om alsnog een kandidatenlijst in te dienen voor de
gemeenteraadsverkiezing van Wieringen. Op 31
maart werd een afdeling van de Boerenpartij opgericht. Voorzitter is de heer D. Lont ( Stroe ), de
heer A. van Dijk ( Den Oever ) werd secretaris en
de heer J. Rotgans ( Hippolytushoef ) penningmeester. Verder stonden ook de heren W. Bakker
( Den Oever ) en P. Linker ( Elft ) op de lijst.

Onder dit motto gaat de jeugd van drumband
Apollo op 9 april een eier- actie voeren voor
nieuwe trommels. Men wil in Oost- Wieringen
vierduizend kippeneieren voor een kwartje per
stuk verkopen. Daartoe rijden vier auto’s door de
straten van Oost -Wieringen. Wanneer iedereen
daar één ei koopt, kan de drumband een stuk
van hun schuld aflossen.
S. Jongkind gaat sluiten.
De heer S. Jongkind gaat zijn textielzaak
sluiten. De Heer en Mevrouw Jongkind blijven in het huis wonen waar zij drieënvijftig
jaar geleden hun zaak begonnen. Met dit echtpaar verlaten twee zakenmensen van de oude
stempel de rij der middenstanders van Hippolytushoef. Mensen bij wie degelijkheid en
duurzaamheid voorop stonden. De Heer Jongkind, zevenenzeventig jaar oud, zijn vrouw
eveneens de zeventig gepasseerd, kunnen
na zoveel nijvere jaren van hun rust genieten.

April
Eén ei geen ei.

Het echtpaar Walraven.

Het echtpaar Jongkind.

Hannes in het goud.
Wieringen zal deze zaterdag een bekende
verschijning moeten missen. Hannes, de bloemenventer, officieel Johannes Walraven en zijn
vrouw Johanna Walraven-Wachendorff van Rijn
vieren op deze dag hun vijftig jarig huwelijksfeest. Dit samen met hun tien kinderen en vele
kleinkinderen. De heer Walraven vent al veertig
jaar met bloemen in de gemeente Wieringen.
Een mand vol bloemen is nog een heel vrachtje
en die vracht boven het hoofd vasthouden, dat
valt nog lang niet mee. En zo loopt Hannes langs
de huizen, nadat het trappen van de zware bakfiets hem te zwaar werd. Op Wieringen zullen zijn
klanten deze opgeruimde bloemenventer graag
de hand schudden de volgende week, want Hannes is ‘in’ bij zijn klanten.
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Mei

gertent geplaatst. De directiekeet biedt ruimte
aan twintig invalide hengelaars en is het startpunt voor een visdag op de Wadden. Bij de Koninklijke Marine in Den Oever heeft het centrum
drie boten liggen. Ook bestaat de mogelijkheid
voor invaliden om met hun gezin een vakantie
door te brengen in Oosterland. De invalide persoon kan overnachten in de legertent, zijn gezin
op hetzelfde terrein in een meegebrachte tent.

IJsclub Hippo in gevaar!
De ijsclub‘Hippo’, die tien jaar lang zijn nut heeft
bewezen door gedurende ijsperiodes jong en oud
in de gelegenheid te stellen om van de schaatssport te genieten, wordt in zijn bestaan bedreigt.
Wil de ijsclub in de toekomst blijven bestaan,
dan is de vereniging genoodzaakt het land waarop de ijsbaan is gelegen te kopen. Deze aankoop
is alleen mogelijk indien de geldelijke steun van
de gehele Wieringer bevolking wordt verkregen.
Gedacht is om deze steun in de vorm van renteloze aandelen te verkrijgen.
Nieuwe exploitant.
De heer J. Schuil uit Middenmeer wordt de nieuwe exploitant van Hotel de Haan te Hippolytushoef.
De heer Schuil is twaalf jaar werkzaam geweest
bij hotel Smit te Middenmeer.
Wierbalgstraat bewoond.
Alle woningen in de Wierbalgstraat zijn opgeleverd. De bewoners zijn druk bezig met schoonmaken, zodat eind mei de straat bewoond zal
zijn.
Mies Bouwman opende hengelsportcentrum
Op 21 mei heeft Mies Bouwman in Oosterland de officiële opening verricht van het eerste hengelsportcentrum voor gehandicapten in
Nederland. Het hengelsportcentrum is een initiatief van de jubilerende Bond van Nederlandse
Oorlogsslachtoffers. Dankzij de medewerking
van burgemeester Schellinger en wethouder A.
de Vries kregen de initiatiefnemers de beschikking over grond op het kampeerterrein Rohama
bij restaurant De Zingende Wielen. Op het kampeerterrein is een directiekeet en een grote le-

Plattelands Jongeren Gemeenschap Wieringen van
start met tweeënvijftig leden.
Het is al weer enkele jaren geleden dat de
Plattelands Jongeren Gemeenschap (P.J.G.) Wieringen ter ziele ging. Blijkbaar hadden niet alle
jonge Wieringers hier vrede mee. Daarom werd
er een bijeenkomst uitgeschreven met als doel te
komen tot de heroprichting van een P.J.G. afdeling. De oproep van het voorlopig bestuur sloeg
aan, mejuffrouw G. Ozinga, vice-voorzitter, kon
veel leeftijdgenoten begroeten. De heer Bregman uit Callantsoog, secretaris van het kringbestuur van de P.J.G., legde het doel en streven van
deze vereniging uit. Uiteindelijk gaven tweeënvijftig jongeren zich op als lid.
Nederlands Hervormde vrouwenvereniging Hippolytushoef bestaat veertig jaar.
Op 18 mei 1926 is te Hippolytushoef een
Nederlands Hervormde Vrouwen vereniging
opgericht, de naam was toen nog Nederlands
Hervormde Zusterkring. Veertig jaar lang is
deze vrouwen vereniging een grote steun voor
de Nederlands Hervormde Kerk in Hippolytushoef geweest. Door het houden van verlotingen, fancy fairs en oliebollendagen is er veel
geld verzameld en in de kas van de kerkvoogdij terecht gekomen. De dames mejuffrouw
C.C. Bruul en mevrouw L.Hartog-Berghorst
zijn vanaf de oprichting lid van de vereniging.
Het ledental bedraagt momenteel vijfendertig
dames.
Heropening bakkerij Cornelissen.
Sinds 1932 had brood en banketbakker A.
Cornelissen een kleine winkel aan de Zeestraat.
In de loop der jaren is de heer Cornelissen in het
bezit gekomen van een tweetal oude woningen
naast zijn bakkerszaak. Inmiddels is zijn zoon, de
heer C. Cornelissen ook in het bedrijf gekomen.
Vader en zoon Cornelissen zijn er in geslaagd
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om hun droom te verwezenlijken. Op de funderingen van de twee oude huisjes verrees in zes
weken tijd een prachtige hoekwinkel (hoek Gasthuisweg, Zeestraat ) met een oppervlakte van
vierenveertig vierkante meter. Voor de liefhebbers van ijs is er naast de deur een ijsverkoopluik
gemaakt. De oude bakkerswinkel wordt gebruikt
als opslagplaats.
Juni
Eerste prijs brandweer Hippo.
Op 4 juni behaalde het korps van Hippolytushoef op de provinciale brandweer wedstrijden te Zaandam een eerste prijs in klasse 2
voor vrijwillige brandweerkorpsen. Nog nooit
is, zolang het korps bestaat, een eerste plaats
in een wedstrijd behaald. Een mooi resultaat
voor commandant J.W. van Oosten. Het deelnemende korps werd gevormd door de heren: A.
Schagen, R. Koetze, J. Schat, K. Schat, D. Doves,
A.Vredenburg, J. Bosma, J. Klos en G. v.d. Molen.
Door dit behaalde resultaat, mocht men deelnemen aan de gewestelijke wedstrijden, waar men

ook nu weer de eerste prijs behaalde. Met dit resultaat mag het korps in september deelnemen
aan landelijke brandweer wedstrijden
Burgemeester opende instructiebad.
Op 17 juni heeft burgemeester C.J. Schellinger het instructiebad op de gemeentelijke sportterreinen achter de Belt officieel geopend. Dit
gebeurde in tegenwoordigheid van de beide
wethouders, De Visser en Landman, raadsleden
en onderwijzend personeel. De burgemeester
noemde deze opening belangrijker dan de opening van een nieuw raadhuis. Daar het hier gaat
om de belangen van de jeugd in de gemeente
Wieringen. Daarna verklaarde de burgemeester
het bad voor geopend en …nam zelf het eerste
officiële bad door gekleed te water te springen.
De afmetingen van het bad bedragen 10 meter
bij 24 meter. Het is van 40 tot 160 cm diep. De
bouwkosten bedragen rond f 30.000,-.

Instructiebad bij het
voetbalveld van Succes.
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Juli

Het echtpaar Nieuwbuurt voor hun winkel aan het Kerkplein.

Het nieuwe bedrijfspand in Wieringerwerf.

Groothandel C. Lont naar Wieringerwerf.
De heer C. Lont gaat zijn bedrijf verplaatsen
van Hippolytushoef naar het industrieterrein
in Wieringerwef. In het verleden kocht De heer
Lont een woonhuis met bijbehorende loods aan
de KLieftstraat van aannemer van der Meulen.
Het grossierbedrijf breidde zich snel uit. Thans
is de bijbehorende grond volgebouwd. De pogingen om op het industrieterrein in Hippolytushoef een nieuw, aanzienlijk groter bedrijf te
bouwen, strandde op de voorwaarden die het
gemeentebestuur aan de grondverkoop verbond. In Wieringerwerf kreeg de heer Lont wel
alle medewerking.

Sigarenwinkel van D. Nieuwbuurt gaat dicht.
Op 25 juli gaat de winkeldeur van de heer
Nieuwbuurt dicht. Veertig jaar geleden kocht hij
het pand aan het Kerkplein met een kleine winkel, waarin Nelie Maars een tabakshandel dreef.
Voor de heer Nieuwbuurt was de handel niets
nieuws. Eerder ging hij met een koffer met tabakswaren de boer op. In 1924 werd hij postbesteller op Wieringen. De schaarse vrije tijd werd
opgevuld met de handel. Bij dit alles stond zijn
jonge vrouw, Neeltje Oden, hem trouw terzijde.
Eigenlijk was zij het hart van de zaak, zo vertelde
de heer Nieuwbuurt. Daarom was de vaart uit de
zaak verdwenen toen zij december 1964 plotseling overleed. Zo gaat met het sluiten van de
winkel van de heer Nieuwbuurt weer een stukje
oud Wieringen verdwijnen.

Houtbewerkingindustrie Van Hees.
Nieuw bedrijf in Hippolytushoef.
De bouw van de fabriekshal N.V. Houtbewerkingindustrie Van Hees aan de Belterlaan
vordert gestaag. De nieuwe vestiging in Hippolytushoef zal voorlopig nog een filiaal blijven.
Wat het werk betreft ligt het bedrijf tussen een
timmerfabriek en meubelmakerij in. De stroom
van houtbewerkers die elk jaar de technische
school te Wieringerwerf verlaten, werkte stimulerend op de plannen om in HIppolytushoef
een neven bedrijf te stichten. De aangekochte
grond biedt ruimte om eventueel de gehele
productie naar Wieringen over te brengen.
Jacob Smit overhandigt de sleutel aan burgemeester
Schellinger.
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Augustus
Nieuwe winkel van S. Smit.
Op 25 augustus werd de nieuwe winkel van S.
Smit geopend. Het zoontje van de familie Smit gaf
burgemeester C.J. Schellinger de sleutel van de
voordeur. De burgemeester noemde de nieuwe
winkel een sieraad voor de Beltstraat. De felicitatie
van het gemeentebestuur ligt voor de deur, aldus
de burgemeester, doelend op het door gemeentewerken aangelegde trottoir voor de winkel.
Het werk in de winkel zal op de schouders van
Mevrouw Smit neerkomen. Zij heeft vier jaar ervaring in de winkel van C. Doorn in Den Oever.
Voorheen miste installatiebedrijf Smit een showroom, waarin de veel plaatsvragende sanitaire
artikelen, fornuizen, wasmachines en andere
huishoudelijke apparaten konden worden getoond. Aannemer Wigbout maakte van de helft
van de dubbele woning een winkel met daarachter een kantoor. Het lag voor de hand om in de
gecreëerde ruimte nu ook kleinere huishoudelijke artikelen te verkopen.
September
Feestelijke ontvangst Henri Dunant.
‘s Avonds op 6 september zal het hospitaalschip J. Henri Dunant aanmeren in Den Oever.
Aan boord weet men al dat in Den Oever heerlijke gebakken vis op het menu staat. De kok
houdt daar dan rekening mee. Op Wieringen is
men druk bezig om de ontvangst zo goed mogelijk te maken. Overberg heeft met zijn kinderen
voor iedere gast een cadeautje gemaakt evenals
de padvinders. ‘s Avonds zal de drumband van
Den Oever spelen. Joost Bakker brengt ontspanning op de boot met accordeonmuziek. Caféhouder Dirk Lont zal de vis bakken.
De eerste Farnedeep-garnalen.
Op 5 september vond in de visafslag een historische plechtigheid plaats. De jonge schippers
Gert Lont van de WR6 en Th. De Jong van de
WR71 waren de haven binnen gelopen na een
experimentele vistocht op rode steurgarnalen
onder de Engelse kust. Dit experiment wordt gestimuleerd door de Nederlandse regering in het
streven naar het zoeken van nieuwe visgronden,
nieuwe producten en het proberen van nieuwe
vistechnieken. Het experiment wordt op termijn
voortgezet.

Brand door hooibroei. Brandweer voorkwam erger.
Op 15 september ‘s morgens half acht bemerkte de heer S. Snooij aan de Gemeenelandsweg dat het hooi in zijn boerderij in brand stond.
Een trekker, transporteur, landbouwwagen en
een hoeveelheid meel werden eerst in veiligheid
gebracht. Toen begon men met twee trekkers
het hooi naar buiten te brengen. Vijfentwintig
ton hooi is op het land verbrand. Twintig ton
aardappelen zijn door bluswater, roet en brandlucht waarschijnlijk ongeschikt geworden voor
consumptie. De oorzaak van de brand is vermoedelijk hooibroei.

Bevestiging en intrede ds.Verbeek.
Op 18 september heeft ds. A.C. Verbeek haar
intrede gedaan als predikante der doopsgezinde
gemeente Wieringen. Ds. Verbeek was als plaatsvervangend predikante in Deventer werkzaam.
Aanvankelijk was zij werkzaam als maatschappelijk werkster. Op latere leeftijd is zij theologie gaan
studeren. Ds.Verbeek heeft ook de bevoegdheid
het ambt van predikant in de Hervormde kerk te
bedienen. Ruim een jaar na het vertrek van ds.
van Straten heeft deze gemeente weer een voorganger. Na afloop van de dienst sprak als eerste
de heer A.Wiegman namens de kerkenraad der
plaatselijke Doopsgezinde Gemeente ds. Verbeek
toe. Hij zegde alle hulp van kerkenraad en leden
toe om de taak van de voorgangster te volbrengen. Vervolgens waren er verschillende sprekers.
Mevr. Bakker-Kuut wenste namens de plaatselijke Doopsgezinde Zusterkring een prettige samenwerking met ds. Verbeek. Deze beantwoorde alle sprekers met een persoonlijk woord.
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V.l.n.r. de heren D. Doves, J. Klos, K. Schat, J. Luikens, G v.d. Molen, J. Bosma, J. Schat.

Brandweer Hippo won goud.
Voor het brandweercorps van Hippolytushoef
was 17 september een bijzondere dag. Het corps
was na de provinciale en gewestelijke wedstrijden doorgedrongen naar de wedstrijden om het
landelijk kampioenschap. Hippolytushoef legde
beslag op een gouden medaille. Een groot succes omdat men om deze eervolle plaats te bereiken tweehonderdvijftig corpsen moesten worden gepasseerd.
Oktober
Asahi ‘San vierde feest.
De judovereniging Asahi ‘San vierde 1 oktober
het eerste lustrum. Een 40-tal jeugdleden werd
‘s middags onthaald op een filmprogramma. In
zijn openingswoord op de feestavond herinnerde voorzitter IJtsma aan het moeilijke begin.
De heren A. de Wit, G. Tienstra en N. de Krijger
wisten een aantal jongeren warm te maken voor
deze sport. De technische leiding is thans in de
handen van Jb. Engel, H. Kikkert en Maarten
Smit.

Oprichting jeugdorkest ‘Harmonie’.
De Koninklijke Muziekvereniging ‘Harmonie heeft het initiatief genomen om in samenwerking met de ‘ Stichting Leerlingenopleiding
voor Harmonie en Fanfarekorpsen’ te komen
tot oprichting van een jeugdorkest. ‘Harmonie’
stelt hiervoor de instrumenten beschikbaar. Aan
deze oproep hebben twintig jongens en meisjes
gehoor gegeven, voor deze jongeren is het een
unieke gelegenheid om een instrument te leren
bespelen.
Afbraak.
Na de kapel van Den Oever zullen nu ook
het gasthuis en het pakhuis onder slopershanden vallen. Met de afbraak van deze oude
gebouwen is inmiddels begonnen. Amateurfotografen zullen zich moeten haasten
om dit zeer karakteristieke hoekje van Den
Oever voor het nageslacht vast te bewaren.
Zij hebben nu nog de gelegenheid om het roemloos einde van een brok geschiedenis van ons
voormalig eiland vast te leggen.
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November
Benoemd tot groepscommandant.
Opperwachtmeester T. Tas is benoemd tot
groepscommandant van de Rijkspolitie te Anna
Paulowna. De heer Tas zal na zeventien jaar Wieringen gaan verlaten. Zijn benoeming houdt een
bevordering tot adjudant in.

V.l.n.r. Tom ten Brinke, Nel ten Brinke-Korstanje, De Heer
Korstanje en Ben ten Brinke.

Nieuwe zaak verrees op plaats van oude winkel.
Burgemeester C.J. Schellinger kon 18 november officieel de nieuwe zaak van de heer T. ten
Brinke aan de Koningstraat openen. Het oude
woon- winkel huis, gebouwd in het begin van
deze eeuw, werd helemaal gesloopt. Waarvoor
een modern pand in de plaats kwam, met erboven een woning.
Al op jonge leeftijd handelde Tom in ijzerwaren. Vader B. ten Brinke werkte in de wegenbouw. Samen met zijn vier oudere broer Jan
ging de dertien jarige Tom met vader mee naar
het werk, daar verkochten zij hun handel. Zaterdags gingen ze de Wieringermeer in, en ventten
beide broers langs de keten en eerste huizen. Na
zijn huwelijk ging Jan ten Brinke helemaal in de
wegenbouw. Na het huwelijk met zijn Zeeuwse
vrouw Nel Korstanje bleef Tom in de zaak. Waar
hij zelf de meeste tijd doorbrengt in de werkplaats.
Jaap Kaleveld in het zilver.
Op 30 november zal het 25 jaar geleden zijn

dat de heer J. Kaleveld bij de Naco te Den Oever als conducteur in dienst trad. Toen De Heer
Kaleveld moest kiezen tussen chauffeur of monteur heeft hij voor het laatste gekozen. Hij werd
in 1948 leerling monteur, inmiddels is hij opgeklommen tot eerste automonteur.
December
Nieuw bedrijfspand Martin Cremers officieel geopend.
Doordat de bedrijfsruimte aan de Nieuwstraat
te klein werd, kwam het plan om een nieuw pand
te bouwen. 16 December kon het nieuwe bedrijf,
gevestigd aan de L.C. Kolfsingel in het nieuwe
gedeelte van Hippolytushoef, officieel worden
geopend. Op dit bedrijf kan de zeventwintig
jarige Martin Cremers trots zijn. Achter de ramen in de voorpui is een grote showroom, waar
plaats is voor zeven personenauto’s. De receptie
doet stads aan, achter de balie zit een charmante
dame. De Heer Cremers is ook aangesteld als
agent van reisbureau De Magneet. Wie een vakantiereis wil ondernemen, kan die bij de receptie boeken. Als Daf dealer doet de heer Cremers
niet alleen in personenauto’s, maar ook in wegreuzen tot dertien ton zandwagens toe. Boven
een gedeelte van het bedrijf werd een woonhuis
gebouwd.
Oude munten.
De heer L.Tromp, een bewoner van Kapellehof heeft in de loop der jaren veel munten in de Wieringer grond gevonden. De
oudste zilveren munt dateert van 1699.
Ook de heer K.N. Kat uit Westerland heeft in de
tuin van zijn ouderlijk huis aan de Westerlanderweg enkele koperen munten gevonden,
de oudste met het opschrift Hollandia 1751.
Ook vond De Heer Kat op de Quarantaine, de
‘Kwalletien’ maakte de volksmond er later van,
een paar muntstukken van de Verenigde OostIndische Compagnie. Dat daar op de westpunt
van Wieringen munten van de Indië vaarders
gevonden werden is niet zo verwonderlijk. Immers gingen daar jarenlang, ter voorkoming van
epidemische ziekten, de zeeschepen in quarantaine.
Wieringen in 1966
Het aantal inwoners van de gemeente Wieringen steeg in 1966. Van 6878 op 1 januari tot 6995
op 31 december.
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Aanvullingen en verbeteringen
Op de Hòògte 2016-3- blz.13
Geachte redactie,
Hierbij reageer ik op het artikel in uw jongste blad (nr.3 van
2016) over de drinkwatervoorziening op Wieringen, in het
bijzonder op de toelichting bij
de foto van de Helderse watertoren.

Wat is het geval? De watertoren van Den Helder wordt (nog
steeds) niet bewoond!
Mevrouw Hoogschagen heeft
wel gelijk in die zin dat al heel
lang wordt gesproken over
een woonfunctie. Al geruime
tijd geleden is de watertoren
aanzienlijk verbouwd en opgeknapt, dat wil zeggen de oude
betonlaag is er afgehaald en
het oorspronkelijke metselwerk
is weer tevoorschijn gekomen.
Ook inwendig is het een en ander zodanig aangepast dat er
in het (bovenste deel van) het
gebouw gewoond kan worden.
Maar het werk is nog niet af.

Wat is het geval: de gemeente Den Helder, eigenaar van
het gebouw, en de beoogde
koper/erfpachter zijn in conflict geraakt over details van
het werk en dus over de vraag
voor wiens rekening die zijn. De
zaak is, zoals dat heet, onder de
rechter. Maar dat is al heel lang
het geval, meer dan 10 jaar!
Het is te gek voor woorden.
Uit een niet zo lang geleden
verschenen bericht in de Helderse Courant heb ik begrepen
dat de rechter geconcludeerd
heeft dat het nu lang genoeg
geduurd heeft en dat hij binnenkort een uitspraak zal doen.
En al die tijd wordt er dus
nog steeds niet gewoond in
de watertoren. Uit hetzelfde
persbericht begreep ik dat de
beoogde bewoner nog steeds
interesse heeft in dat gebouw.
Ook hij heeft geïnvesteerd.
Nadere informatie bij de gemeente Den Helder.
Groet,
Jan van Herwijnen
Secretaris van de Helderse Historische vereniging.
Op de Hòògte 2016-2- blz. 21
Beste redactie,
Met wat vertraging las ik de
Op de Hòògte van juni van dit
jaar. Bij het artikel over accordeonvereniging The Red Coats
staat een foto van het orkest

met de vraag om namen van de
muzikanten. Misschien heeft u
al namen ontvangen, maar ik
kan u helpen aan de naam van
het jongetje dat in het midden
vooraan staat. Dat is mijn neef
Jannis Datthijn, geboren in augustus 1933 te Den Oever en

enkele jaren terug overleden.
Zijn moeder, Annie Duijnker
(mijn tante), had destijds een
café in Den Oever en het verhaal gaat dat de kleine Jannis
dan op de toog werd gehesen om muziek te maken. En
dat kon hij goed en is het zijn
hele leven blijven doen, zowel
kleine optredens in een trio als
in familieverband. Dat gaf veel
gezelligheid, want Jannis kwam
nooit zonder zijn accordeon op
bezoek! Overigens is het gezinnetje later ingetrokken bij
mijn opa en oma Duijnker om
de drogisterij van opa en oma
in de Koningstraat (naast het
postkantoor) voort te zetten.
Hartelijke groeten,
Marga Duijnker

Reacties van lezers
Op de Hòògte 2016-3- blz.8
Johan Wiebrecht belde Dineke Halfweeg om te bedanken voor het verhaal van Bob Gorter over
zijn familie in Op de Hòògte. Hij is er blij mee en vooral het feit dat er nu veel van vroeger tevoorschijn is gekomen, is belangrijk voor hem.
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Ledenadministratie
NIEUWE LEDEN:
Mevr. J.P. de Boer
Dhr. C. de Haan
Dhr. R. Groen
Dhr. P.S. Breet
Dhr. A. Kok
Dhr. A.S. Schachtschabel

Voorstraat 9
Beltstraat 5
Twuyverweg 23
Balgzandstraat3
Kaapfeugel 10
Hortensialaan 3

1779 AC Den Oever
1777 HA Hippolytushoef
1834 AA Sint Pancras
1779 XL Den Oever
1777 DB Hippolytushoef
1777 XG Hippolytushoef

GEWIJZIGD ADRES:
Dhr. D. Koster
Mevr. J. Vroom
Dhr. J. Van der Geer
CHV SchylgemynLântse
Dhr. S. Braad

Poelweg 50
Nieuweweg 27
Stevinstraat 4
Landerum 17
Seringenlaan 13

1778 KC Westerland
1784 PH Den Helder
1775 BR Middenmeer
8893 GX Landerum Terschelling
1777 EC Hippolytushoef

OPGEZEGD:
Dhr. P. de Wit
Dhr. E.J. Luykens
Mevr. J. Dijkstra

Zwanenbalg 2004
Beatrixstraat 3
Dieptol 67

1788 ZJ Den Helder
1777 AT Hippolytushoef
8332 BK Steenwijk

OVERLEDEN:
Dhr. D.C. Klaver
Dhr. C. Tesselaar
Mevr. J. Dirks-Ruitenburg

Robbenoordstraat 2
Tjatting 15
Koningsweg 26

1779 BJ Den Oever
1777 AZ Hippolytushoef
1778 JM Westerland

OPENINGSTIJDEN ARCHIEF IN 2017
Het archief van de Historische Vereniging Wieringen is geopend voor u op de volgende data
en tijden:

In 2017
Het archief gaat verhuizen van de Glazenzaal
naar de bovenverdieping van de bibliotheek in
Parkzicht. In verband met de verhuizing is het
archief gesloten op de volgende data:

In 2016
Maandag 12 december
Dinsdag 13 december

6 februari
7 februari

19.00-21.00 uur
14.00-16.30 uur

Maandag
Dinsdag

6 maart
maart

19.00-21.00 uur
14.00-16.30 uur

19.00 -21.00 uur
14.00-16.30 uur

U bent van harte welkom om iets meer te weten
te komen van de geschiedenis van Wieringen.
Er zijn veel foto’s, oude boeken, landkaarten,
genealogieën en nog veel meer.

19.00-21.00 uur
14.00-16.30 uur

Tot ziens op de bovenverdieping van bibliotheek
in Parkzicht, naast zorgcentrum Noorderlicht in
Hippolytushoef. (Ingang via Beatrixstraat)

In 2017
Maandag 2 januari
Dinsdag 3 januari

Maandag
Dinsdag
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DE NICOLAASKERK IN WESTERLAND,
IS EEN GELIEFDE TROUWLOCATIE.
De gemoedelijke sfeer en de warme
uitstraling van het interieur dragen bij
aan een onvergetelijke huwelijksdag.

Voor inlichtingen kunt u
bellen of mailen naar:
06 41481278 - stevejonas@quicknet.nl

Inhoudsopgave
Van de bestuurstafel

Gerard Numeijer..........................................

1

Redactie

Ina Schoenmaker- Wiegman...................

2

Kerst- en Nieuwjaarswens

De redactiecommissie...............................

2

Kerstmiddag in de Nicolaaskerk

Corrie Hagedoorn-Rasch en
Ina Schoenmaker- Wiegman...................

2

Overpeinzingen van een bezorger

Gerard Hille ...................................................

3

Een duik in het verleden en andere avonturen

Menno Smit...................................................

4

Overleden in 1916, overzicht

Helene Gorter-Prins en Bob Gorter.......

6

Geertje Asjes, overleden in 1916

Piet Luijt..........................................................

10

Stadsbelevenis

Dick Numeijer...............................................

12

Harmen Minks Stavenga, deel 1

Dineke Halfweeg..........................................

13

Schenkingen

............................................................................

18

De Spijkerbol

Ton Bakker......................................................

19

50 jaar geleden - Sloop Kapel

Cees Tijsen......................................................

20

naar het heden

Maartje Mulder-Bais...................................

21

Aanvullingen en verbeteringen

............................................................................

30

Reacties van lezers

............................................................................

30

Ledenadministratie

Jan Wessels....................................................

31

Archief openingstijden

Tiny van Teulingen-Molenaar..................

31

Herinneringen uit het verleden teruggebracht

Historische Vereniging Wieringen • “Op de Hòògte” • 28e jaargang nr. 4 - 2016

- 34 -

Historische Vereniging Wieringen • “Op de Hòògte” • 28e jaargang nr. 4 - 2016

- 35 -

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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