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Berend en Alie Wagenaar met v.I.n.r. de kinderen Marja, Jacob en Bert.

Berend Wagenaar, geboren in Kloosterburen (Groningen)
op 24 november 1919, zoon van Jan Wagenaar en Janke
Stapert. Hij heeft twee halfzussen, twee broers en twee
zussen. Trouwt in Wognum op 15 april 1946 met Alie
Louwsma, geboren in Winkel op 7 april 1926, dochter van
Jacob Louwsma en Marijtje Deugd. Zij heeft twee zussen
en een broer.
Het echtpaar Wagenaar krijgt vier kinderen: Bert, Marja,
Jacob en Rein. Alie Wagenaar-Louwsma overlijdt op 23
september 2005.

Sinds 1960 woont Berend Wagenaar aan de Parallelweg.
Daarvoor (van 1950 -1960) woonden zijn schoonouders
er: Jacob Louwsma en Marijtje Deugd. Voor hen waren
Simon Bontekoning en Jannie Kee de bewoners (ongeveer
1948 -1951).

De eerste bewoners waren Piet Kuiper en Antje Coevert.
Kuiper verkocht het huis aan de diaconie van de hervormde
kerk in Wognum. Bij de verkoop werd bedongen dat Piet en
zijn vrouw gratis mochten wonen in het bejaardenhuis
Avondlicht in Hoorn (destijds eigendom van de diaconieën
uit deze streek).
Het huis werd rond 1938 gebouwd. Voor de bouw gebruik-
te men materiaal dat afkomstig was van een gesloopte
woning aan de Hoornseweg. Dat huis (gebouwd in 1922)
moest wijken voor de aanleg van de A7. (Zie ook jaarboek
2006, pagina 53 en 54.)
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Het huis waar Berend Wagenaar al sinds 1960 woont.
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Naar Twisk
"Mijn vader was een Groninger, mijn moeder was
van Friese komaf. Ze stamde af van de familie
Stalpaert en had zodoende nog blauw bloed. Vader
werkte bij grote boeren, wij woonden in een werk-
manshuis. Toen ik tienjaar was, verhuisden we naar
'I\risk. Vader was acht maanden eerder al gegaan. Hij

moest eerst de overtocht voor ons gezin verdienen.
Hij werkte als grondwerker in de Wieringermeer.

Moeder kon alleen haar naaimachine meenemen,
verder niks. Die reis uit Groningen vandaan, dat was
een wereldreis! Ik had nog nooit een trein gezien! We
gingen met het spoor naar Stavoren en toen met de
boot naar Enkhuizen. Waarom we naar West-Fries-
land kwamen? Vader kon hier een paar gulden meer
verdienen in de week. Er kwamen in die tijd veel
Friezen hier werken. De meeste Friese lui die nu in
deze streek wonen, zijn toen hier gekomen. Mijn
halfzuster was getrouwd met een man uit Drenthe,
zij waren naar 'I\hrisk verhuisd. Zodoende gingen wij
daar ook naar toe.
In Twisk woonden we eerst aan de Noorderweg, in
een houten twee-onder-een-kapwoning en later aan
de Zuiderweg 4. Mijn twee zussen en mijn broertje
Henk sliepen in een bedstee, vader en moeder in de
andere en mijn broer Klaas en ik sliepen op de kale
zolder. We gingen in het dorp naar de openbare
school. We konden wel goed rekenen, maar onze taal
was niet goed. Veel te Gronings! We werden allemaal
een klas teruggezet. Het was een kleine school,
juffrouw Wolf had klas 1, 2 en 3 en de hoofdonderwij-
zer, meester Vogels, stond voor de hoogste klassen.
Als de juf ziek was, moest meester het helemaal
alleen doen. Ik weet nog dat we in het speelkwartier
op het ijs waren.
Dat mocht niet.
We kwamen veel
te laat weer op
school en moesten
toen ieder vier-
honderd strafre-
gels schrijven!
Vader was gere-
formeerd, moeder
Nederlands-her-
vormd. Zij ging
naar Twisk te kerk,
daar was het wat

Het huis aan de Zuiderweg 4 in Twisk,

waar het gezin Wagenaar woonde.
vrijzinniger. Vader
kerkte in Opperdoes. Daar zeiden ze dat wij in dat
dorp naar school moesten, naar de christelijke school
dus. Dat gebeurde. We bleven er onder de middag
over. Een heel brood namen we mee. Moeder sneed
dat in vijf hompen, mes erdoor, boter en bruine
suiker erop. En niemand heeft ons ooit gevraagd of
we een beetje drinken wilden. Al mijn vrienden zaten
in 'I\risk op school. We moesten ook in Opperdoes
naar de kerk, een half uur lopen heen, twee uur in de
kerk, een half uur lopen terug. En 's middags weer. Ik
mocht niet voetballen en 's winters ook niet schaat-
sen. Want de duvel zat onder het ijs!"

Aan het werk
"Ik bleef op school tot ik ruim veertien jaar was. Ik
wilde wel naar een baas te werk, maar het was crisis
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en je kon geen werk krijgen. Op 1 maart 1934 ben ik
begonnen bij Piet Wijdenes, een boer die woonde op
de Zuiderweg, tussen Twisk en Oostwoud. Of ik dat
wel wilde? Veel keus had je niet! Als er tien van
school kwamen, gingen er daarvan zeker wel zeven in
de landbouw werken. Bij de boer kreeg ik brood met
koffietijd, tussen de middag at ik daar warm en met
theedrinkerstijd weer een stuk brood. Tussen zes en
half zeven was ik klaar, dan liep ik naar huis, at weer
brood en na een klein tijdje ging ik naar bed. Of ik
dan moe was? Ik ben nog nooit van mijn leven moe
geweest!
Het eerste jaar mocht ik niet onder de koeien. `Gajij
maar schapen melken', werd er gezegd. Vijftien
schapen in een hok, touwtje om hun nek met een
lusje. Dat duw¢e je door de plank heen, daarachter
zat een spijker en daar maakte je het touwtje aan
vast. Ik molk ze van achteren. De melk nam ik mee in
een juk met twee emmers. Het tweede jaar mocht ik
koeien melken. Dat leerde je heel gauw. Bij die baas
ben ik twee jaar geweest, ik verdiende er twee gulden
per week. Ik heb één week vakantie gehad, die
bestond eruit dat ik ziek thuis was met de griep.
Halverwege de week kwam de boer kijken of ik
alweer beginnen kon...
'I\risk was een elitedorp met rijke boeren. Daar was

je knecht, geen werkman. Toen ik zestien was, ging ik
naar Abbekerk te werk, bij Arie Zwaag. Ik had eerst
geen fiets, dus ik ging uit huis vandaan en woonde bij
de boer. Bij Zwaag ben ik tienjaar geweest. Hij had
zeventien koeien, vijf pinken en een paard. De baas
was ouderling in de kerk, dus om de week moest ik op
zondag al het werk alleen doen. Als er kennissen van
de boer kwamen, moest ik naar de stal, dan mocht ik
er niet bij blijven. Ze hadden ook een hondje, Fanny,
die mocht er wel bij zijn, maar ik niet. Ik zocht gauw
vrienden op Abbekerk om mee te kaarten.
Al het werk vond ik mooi! Nou ja, de gierkelder
schoonmaken, dat was minder. Je stond dan in die
kelder met een bezem te schrobben. Wat een stank!
Eigenlijk was het levensgevaarlijk!'
`In de oorlog kwamen er veel Amsterdammers. Ik

sliep in een bedstee in de stal en zij lagen op het stro
voor en naast m'n bed. Ze gingen naar de Wieringer-
meer om eten."

Uit8aan
"Ik hield erg van voetballen. Eerst was ik bij de

voetbalvereniging in Twisk, maar toen in Abbekerk
in 1947 A.L.C. opgericht werd, vroegen ze of ik daar
lid van werd. We speelden tegen Schellinkhout,
Wijdenes, Berkhout, noem maar op. Eerst moest ik
natuurlijk melken, overall over mijn voetbalkleren
aan. Dan kwamen m'n kameraden me ophalen en we
fietsten naar de tegenstander. Ja, ik had intussen een
fiets gekocht, die eerste fiets kostte f 2,50. Dan na het

voetballen weer melken en daarna vaak nog te
kermis. Op de kermis van Sijbekarspel heb ik eens
een meisje thuisgebracht die in Hensbroek woonde.
Toen ik terug was in Abbekerk kon ik meteen weer
beginnen te melken!

Staande tweede van rechts Berend Wagenaar. Voetbalclub Twisk
heette eerst TFC en later TSV (Twisker Sportvereniging, samen met

de gymclub).

Ik was een gigantische uitgaander! We gingen naar de
kermissen in de hele omtrek. Ook naar toneeluitvoe-
ringen, maar dan was het te doen om het bal erna. Op
de kermis in Midwoud leerde ik Alie Louwsma
kennen. Dat was op 17 mei 1942. Zij was net zestien
geworden en ik was 22. Zij woonde in Wognum aan
de Oosteinderweg, in het huis waar nu Jan Kamp
woont. We hebben vierjaar verkering gehad en met
Kerstmis zijn we verloofd. Met vier stel tegelijk. Mijn
broer Klaas met Trien Bakker, mijn zus Gré met
Theo Sijm, Tiny met Louw van Buuren en dan Alie en
ik.„

Alie Louwsma als jong meisje.

Trouwen
"Op 15 april 1946

trouwden we. Alie was
20 en ik 26. lvè trouw-
den in Wognum, in het
gemeentehuis en in de
kerk. Daarna naar het
café van Cor Feller en
Griet Smit. 't Was een
beste bruiloft! Ooms en
tantes van Alie waren
er, uit Friesland van-
daan. We gingen de hele
nacht door met feesten,
toen konden ze weer
met de bus naar Enk-

huizen. Alie en ik gingen lopend naar Alies huis. We
zouden nog te bed, maar daar is niks van gekomen.
Haar moeder zei: `Zullen we een koppie doen?' We
zaten e#es te praten, m'n schoonvader zei: `Gaan dat
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geld `rs tellen!' Daarna gingen we warm eten en om
één uur ging ik weer te werk. Toen kreeg ik nog ruzie
met m'n baas, Piet Slagter uit Hauwert. Hij wou dat
ik veel eerder zou beginnen! Die avond gingen we
natuurlijk op tijd te bed. Ik dacht: ik kruip er gauw in.
Maar Alie zei: `Eruit! We gaan ieder aan een kant
staan en geven mekaar een hand. Dan tellen we 1,2,3
en dan stappen we er tegelijk in. Ik wil niet dat ze
zeggen dat ik bij je gekropen ben!"
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Bomen aan de
Kleine Zomerdijk
"In de winter van '45
hebben we alle bomen
die aan de Kleine

77ouwfofo van Berend en A/i.e.               Zomerdijk stonden
omgehakt en ver-

zaagd. Er was immers geen brandstof. De bermen
langs die weg waren van de kerk. We hakten de
bomen om en zaagden ze in stukken. De mensen uit

het dorp kwamen het hout zelf halen. Wij mochten
de spaanders houden. Later zijn er bomen herplant.
Vanaf Reus tot aan de bocht richting de Oude Gouw.
We haalden acht bomen per dag om."

Naar Wognum
"We woonden in Hauwert, dicht bij de Zak, in een

werkmanshuis. Daar hebben we zeven jaar gewoond
en Bert en Marja zijn daar geboren. Daarna verhuis-
den we naar de Gouw. Daar werkte ik als bedrijfslei-
der bij Jan Glas. Wij woonden op de boerderij en hij
in het huis ernaast. We woonden er ruim vijfjaar
toen plotseling Alies vader overleed. Dat was in
maart 1960. In november van dat jaar zijn wij toen in
het huis van mijn schoonouders getrokken. Met vier
kinderen, mijn schoonmoeder en schoonzuster en
twee pleegzoons was het erg vol. En het huis had toen
nog maar 2/3 van de huidige grootte, het was dus veel
te klein. De gemeente zou zorgen voor een woning
voor mijn schoonmoeder, maar dat liet op zich
wachten. In het tijdschrift De Boerderij las ik dat er
in Wolflieze een houten huisje te koop was. Ik dacht:
dat is het! We haalden het in delen en zetten het hier
op het erf in elkaar. Natuurlijk kreeg ik trammelant
met de gemeente, maar het is altijd blijven staan. Wij
hadden huisnummer 1 en het huisje werd 2. Mijn
schoonmoeder heeft er tienjaar in gewoond, daarna
kwam Reindert Dekker er. Na hem nog een aantal
andere mannen en als laatste heeft Dirk Saal er
twaalfjaar gewoond, tot in de herfst van 2008."
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Waagstuk
"Het was mijn bedoeling om het huis aan de Parallel-

weg te huren van de diaconie. Voor zeven gulden in
de week. Maar er werd gezegd: `Je moet het kopen.'
Daar had ik niet op gerekend. Ze vroegen f 8000, ik
bood f 7000. We kwamen uit op f 7500. Ik leende
5000 gulden van de kerk. Het was moeilijk een borg
te krijgen. Maar ik wilde graag voor mezelf beginnen.
Ik hoopte op vrijheid, maar die moet je wel duur
betalen als je eigen baas bent.
Ik kon een stuk land erbij krijgen, het stuk tegen de
ijsbaan op. Ja, die ijsbaan ligt er al zolang ik het weet.
Zo begon ik te boeren. 't Was een waagstuk, maar als
je een stuk land had, kon je beginnen. Ik had al een
koe toen ik op Hauwert was. Ik nam vee over en ik
ging erbij te werk. In het fruit bij Dirk Saal. Zo is het
bij veel mensén gegaan in West-Friesland: ze begon-
nen zelf te prutsen. In Hauwert bijvoorbeeld aan de
Tuinstraat kregen de mensen een hectare land van
de kerk. Daarop bouwden ze groente en tulpen. En ze
werkten ook nog bij een ander. Zo konden ze er net
van leven.
Ik weet nog dat we in Hauwert kaartten met een man
of wat. Het ging om drie, vier centen. Eén van die
mannen zei op een dag: `Ik kan niet meer om centen
kaarten. Ik heb nog drie cent en mijn vrouw vier. Ik
moet eerst naar buurman om bollen te zetten, dan
heb ik weer wat geld. En dan kan ik zelf bollen
zetten.„

Opbouwen
"Ik was sterk zat, als je niet sterk genoeg was, gingje

eronderdoor. Het eerste jaar werkte ik thuis. Ik groef
grond uit voor de schuur en voor de kapberg, die
gebouwd werden. En er werd een stuk aan ons huis
gebouwd: een keuken en twee slaapkamers, één
beneden en één boven.
Toen ik bij Saal werkte, begon ik heel vroeg te
melken. 's winters om half vijf, 's zomers om vier uur.
Koeien melken en voeren, dan naar huis, brood eten

Alie maakt de melktank schoon.

Berend met een potlam.

en om half zeven op de fiets naar Saal. Alie voerde de
koeien dan af. Voordat ik bij Dirk Saal begon, werkte
ik voor halve dagen bij de veevoederbeweging in
Hoorn. Dat zat op de plek waar nu Hollandia voet-
balt. Daar sjouwde ik zakken van vijftig kilo. Bij Saal
plukte ik fruit en ik werkte in de schuren en in de
kassen. Saal had zes druivenkassen. Hij kweekte
heerlijke druiven: Alicantes en Frankenthalers. Als ik
hooien moest, was het bij Saal rustig, dus dat kwam
altijd goed uit.

Berend en Alie b.ij de erepoort voor hun hu.is ter gelegenheid van

hun 55-jarig huwelijksfeest.
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Ik huurde steeds meer land in de Kerkepolder, achter
het huis bijvoorbeeld. Ik begon met zes koeien en op
slot had ik er 23. En nu? Nu alleen nog zes schapen.
Ik heb doorgewerkt tot 1988, toen was ik 69. AJie en
ik hebben samen hele mooie jaren gehad. We zijn
vaak op vakantie geweest, met de auto en met
busreizen. In 2001 hebben we ons 55-jarig huwelijk
gevierd met een groot feest!
Nu staat het hele spul te koop. Ik vind het heel erg
jammer dat ik hier weg moet, maar de omstandighe-
den dwingen me ertoe. M'n hobby is kaarten, klaver-
jassen en dat doe ik nog met plezier!"

Eigen baas op eigen erf.

Het mooiste
"De mooiste tijd? Dat is als je gewoon trouwen gaat

en kinderen krijgt. Tussenje 25e en 40e levensjaar,
dat vind ik de mooiste tijd. Je mankeert niks, je
kinderen mankeren niks, er is nog geen koz/we ftan£.
Het mooiste werk? Dat is werken met de beesten. Ik
begon in 'I\hrisk als boerenknecht, toen in Abbekerk
en Hauwert boerenwerkman, op de Gouw bedrijfslei-
der over twee boerderijen en daarna eigen baas! Er
zijn er niet veel meer in leven die meer gewerkt
hebben dan ik!"

Het verhaal is uit. Hoewel Berend Wagenaar nog veel
meer te vertellen heeft en vol zit met anekdotes,
zetten we hier een punt. In grote lijnen heeft hij zijn
leven onder woorden gebracht. Opgeklommen van
boerenknechtje in 'I\hrisk tot groo£grondbezz.££er in de
Wognumse Kerkepolder. Dat leven op grote voet -
zou dat dan toch kloppen?

Begin2010verlietBerendwagenaarzijnbedrijfaan
de Parallelweg en verhuisde hij naar een seniorerïwo-
ning aan 't Bon ín Wognum.

Foto's: familiebezit en lna Broekhuizen-Slot.

TomvanBaar

Jan Herkszoon Hoogland wordt geboren op 17-11-1796 in
Nibbixwoud.

In 1817 moet de dan twintigjarige jongeling 'voor zijn nummer'

opkomen voor de dienstplicht in de Nationale Militie. Maar
door ziekte moet hij verstek laten gaan,
Ook al heeft de schout daarvan indertijd op correcte wijze
opgave gedaan, toch is er blii.kbaar iets misgegaan en Jan
wordt nu ten onrechte gezien als deserteur.
De heelmeester en de schout stellen daarom begin 1818
onderstaand rapport op:

De ondergetekende, Heelmeester in de gemeente Midwoud,
certificeert dat den perzoon Jan Herksz. Hoogland, wonende
te Nibbixwoud, zedert den 10 Augustus 1817 Iaboreerd...
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en dat zijne toestand, tot op heden, zo door hectische
koortsen en indirecte zwakte hopeloos gesteld, voor
vervoering naar elders, geheel ongeschikt is.
Midwoud, 30 Januar.ij l818               A. de vries.

Certificeere ik ondergeschreven Schout der gemeente
Midwoud, als waarnemende de functie der landmilitie voor

gem. Nibbixwoud en Midwoud, dat vorenstaand attest van
den heelmeester A. de Vries, alle waarheijt behelst - als mede
dat den persoon Jan Herksz Hoogland in de maand Septem-
ber des gepasseerden jaars bij de oproeping der verlofgan-

gers door mij gebragt is op het register of de staat Model EE
Art.153 der wet op de N(ationale) M(ilitie) en de reden van
zijn afwezigheid daar behoorlijk op vermeld, en welke staat bij
de overgifte der manschappen te Haarlem toen mede is
overhandigd.
Zijnde deze persoon geheel schuldeloos, ongelukkig en kan in
waarheijd van geen desertiën beschuldigd worden.
Midwoudden30Januarijl818         Hendrikz.

En dat Jan Herksz echt geen simulant is bewijst wel zijn
overlijden later dat jaar. Op 28-9-1818, des avonds om zeven
uuren doen Jan Bijl, castele.ijn te N.ibbixwoud en Jan Doode-
man, kleeremaker te Nibbixwoud, aangifte van zijn overlijden.
Jan Herks is op den zevenentwintigsten September 1818,
nademiddag om half drie uuren overleden.

Bron: Reclitbank van de le aanleg te Hoorh.
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