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(Eerder geplaatst in dorpsblad ‘De Schakel’, Westwoud)

Met vertrouwen dat de nu volgende mededelingen u
mogen interesseren, waag ik het het een en ander uit
mijn geheugen op te diepen en zo goed mogelijk aan
u door te geven. Ik ben tot het schrijven van dit artikel
gekomen, omdat ik het interessant en, meer nog,
belangrijk vond om dit als een familie aandenken op
schrift te stellen. Ik had het nu nog goed in mijn
geheugen en dat kan op den duur ook minder worden.

Wijlen mijn grootvader, de heer Jan Appelman,
geboren te Venhuizen in het jaar 1826, is tweemaal
remplaçant geweest, d.w.z. vrijwillig in militaire
dienst gegaan voor een dienstplichtige. Hiermee ver-
diende mijn grootvader tweemaal f. 600,–, waarvan
hij na volbrachte diensttijd een kleine handel kon
beginnen in manufacturen en galanterieën.
Grootvader Appelman vestigde zich aan de Kleine
Wijzend, vlak tegenover het station te Hoogkarspel.
Vandaar trok hij te voet met de poepezak aan een elle-
stok op zijn rug naar ‘De Streek’ om daar zijn handels-
waren aan de man te brengen. Met ‘De Streek’ wordt
bedoeld de plaatsen gelegen tussen Hoogkarspel en
Enkhuizen.
Zijn handelswaren betrok hij van zijn broer, de heer
G. Appelman, die in Hem - Venhuizen een manufac-
turenzaak dreef. Twee- tot driemaal per week ging hij
's avonds naar zijn broer in Hem om zijn voorraad
weer aan te vullen. Na enkele jaren kocht grootvader
een huis in Westwoud, dicht bij de R.K. Kerk.

Dit was een gewoon burgerhuis, waaraan hij een
winkel liet bouwen, waardoor deze heel dicht bij de
weg kwam te staan. Zijn vrouw, genaamd Anna
Jacoba Krijger, was een beste gast- en zakenvrouw.
In die jaren, omstreeks 1850 - 1860, waren de winkels
ook ’s zondags geopend.
De mensen die in Zwaagdijk woonden, moesten
zondags via binnenpaden over het land naar West-
woud te kerk. Deze kerkmensen (groot en klein)
kwamen bij mijn grootvader hun meegebrachte boter-
hammen opeten en grootmoeder zorgde voor een
warme stoof en voldoende lekkere koffie. Na de
maaltijd deden de vrouwen bij grootvader hun
inkopen en daar was grootmoeder dan ook als de kip-
pen bij. Ze had er slag van om de klanten veel en best
goed te verkopen en ook om ze de mooiste en duurste
kap- en hulle-kanten aan te smeren. Een nieuw
boerinnehoedje of hoedjesvoering werd ook veel
gevraagd. De meeste van deze mensen gingen na de
middag weer naar de kerk om de vespers bij te wonen
en daarna gingen ze gesterkt en vol goede moed weer
op huis aan.
In het jaar 1896 nam mijn vader, wijlen de heer
G. Appelman, de zaak van grootvader Jan over. Vader
ging te venten naar Oost-Zwaagdijk, waar hij over
een landpad naartoe ging, omdat dit de kortste weg
was. Ook ging hij te voet naar Zwaag bij Hoorn, want
ook daar had hij een uitgebreide klantenkring. Na
verloop van tijd reed vader met een hondenwagen en

kwam hij er dus wat
gemakkelijker. Dat
hondenwagentje
spoorde precies op de
paardentramrails, die
vlak langs de huizen
liep, vice-versa van
Hoorn naar Enkhuizen.
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In grootvaders tijd in ook nog in vaders zakenleven
bestond het manufacturenvak voornamelijk uit stuk-
goed, d.w.z. goederen die per el (69 cm) gekocht en
verkocht werden. De meeste van deze spullen waren
heel zwaar. Het waren: linnen, halflinnen, blauw en
geel katoen, baai, boezel, pillow, molton, etc. De
mensen maakten zo goed als alles zelf en anders
lieten ze het de naaister of de kleermaker doen.
Gemaakt goed, wat wij tegenwoordig confectie
noemen, was er toen nog zeer weinig. Wanneer het
soms met de gewone manufacturen niet zo boterde,
dan bracht de Kantdoos nog wel eens uitkomst. Deze
Kantdoos behoorde een goed koopman altijd bij zich
te hebben. Mijn vader, Gerrit Appelman en zijn neef
Jan Haakman - laatstgenoemde had in Bovenkarspel
een manufacturenzaak - gingen eens per jaar naar
België, waar ze in het land van Waes bij de thuis-
werkende kantenmaaksters kappekanten en hulle-
kanten opkochten. Dit was de echte z.g. Brusselse
kant, ragfijn en bijzonder mooi. De echte Brusselse
kant werd geheel met de hand gemaakt en wel zó dat
de ondergrond van fijn tulle en het ingewerkte patroon
gelijk ontstonden.
Dit was vakwerk eersteklas. Ook ondergetekende
heeft vanaf 1916 de kantdoos nog gehanteerd.
Kappekanten gingen toen al weinig meer, maar hullen,
hullekanten, skrootjesgaas, hoedjesvoerings, hulle-
garen en boerinnehoedjes heb ik nog wel verkocht.
Het boerinnehoedje werd uit Frankrijk geïmporteerd.

De z.g. hoedjesvoerster vormde het nieuwe hoedje tot
een goed model en naaide er ook een mooie gebloem-
de zijden voering in. Onze hoedjesvoerster woonde in
Wognum. Het was de weduwe Pronk en zij woonde
schuin tegenover de molen. Wij moesten de te voeren
hoedjes bij haar brengen en kregen dan meteen te
horen wanneer ze klaar waren. Na het overlijden van
de weduwe Pronk moesten wij zoeken naar een
andere hoedjesvoerster en die waren toen al dun ge-
zaaid. We kwamen terecht bij de weduwe Brandsen,
wonende op Driehuizen, gemeente Wervershoof. Ook
zij verstond de kunst, maar met de nieuwe hoedjes
ging het niet zo goed, omdat het Wervershoofse
model dat zij eraan gaf een tikje anders was dan het
Wognumse model. Hier moesten onze klanten aan
wennen en dat ging niet zo maar. De glorietijd van
Brusselse kant verkoop hebben mijn grootvader en
vader beleefd. Daardoor, en ook omdat ik de tijd van
kappe- en hullekanten in haar laatste stadium nog heb
meegemaakt, heb ik altijd nog veel belangstelling
voor goed verzorgde oude kanten, die men vandaag de
de dag nog sporadisch ontmoet.
Ik hoop u door deze uiteenzetting een kijkje te hebben
hebben gegeven aangaande het zakendoen in vroeger
tijden en in het bijzonder van de handel in kanten en
aanverwante artikelen.
Wat was de traditionele West-Friese klederdracht, met
als kroonjuweel de West-Friese kap, zeldzaam rijk en
mooi! <<
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Een onverwachte reactie...

Een van onze donateurs stuurde naar aanleiding van
een artikel in Jaarboek 1998 een foto uit het NHD
van 21 augustus 1999.
Het bewuste artikel in het Jaarboek heette ‘Gespuis in
De Cromme Elleboogh’ van Sjaak Jong.
Hierin wordt uit ‘Kroniek van Hoorn’ van Feyken
Rijp verhaald. Hij schrijft dat in het jaar 1558:

‘een aanmerkenswaardig wedspel voorviel
tussen Ellert Verscarn, anders de Graaf genoemd en
een Brouwer. Deze voornoemde Ellert nam aan een
Schuyt te maken alleen van vier Koehuyden, met
welke hij zoude varen van Hoorn naar Dantzsig, ... ’

Voor wie dacht een sterk verhaal... Welnu, anno 1999
zijn er nog mensen die zo’n vaartuig bouwen. Zij
noemen ze coracles. De eerste certificaten behorende
bij de officiële registratie van de vissersvaartuigen
werden op 21 augustus 1999 in Enkhuizen uitgereikt.

Proefvaart van de eerste Enkhuizer coracle
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