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Historische Vereniging
Sint-Pancras
Ook dit jaar weer een krant van de Historische Vereniging Sint-Pancras
Bij de eerste krant vorig jaar juni was ons plan
meer bekendheid te geven aan ons bestaan en
aan onze doelen. Gezien de reacties zijn wij
daar in geslaagd. Voor hen die het nog niet weten even een korte samenvatting: Wij willen
datgene wat voor ons dorp van historisch belang is beschermen en trachten te bewaren of
minstens vast te leggen voor latere generaties.
Dat kunnen oude panden zijn of historische
plekken zoals het Otterplaatje, maar ook oude
voorwerpen en foto’s en niet te vergeten de
oude verhalen over ons dorp en haar bewoners. Vergeet niet dat ons dorp een dorp is met
een verleden dat meer dan duizend jaar terug
gaat, dus ouder dan bv. Langedijk.
Zoals de meeste historische verenigingen ontstond het initiatief bij enkele oudere dorpelingen, in het begin der jaren tachtig en verzamelde men van alles wat anders wellicht
weggegooid zou worden en ging men zoveel
mogelijk fotografisch vastleggen. Door de
verhalen van ouderen en veel onderzoek in
o.a. het Regionaal Archief ontstond de basis
voor De Klin, een boekwerkje dat in principe
elk jaar zal verschijnen.
Daarnaast is verzamelen van foto’s etc. natuurlijk wel leuk, maar op zich geen doel.
Daarmede werd al snel gewerkt aan dia-vertoningen met gesproken woord wat tenslotte ontaardde in een jaarlijkse traditie: de lezingen

Tuinder van der Ham met vrouw jaren 30.

Klaas Bobeldijk met eigen vuilnisdienst jaren ’30.

voor alle leden in ons dorpshuis De Geist en
enkele speciale vertoningen voor onze ouderen in De Molenhoeve en bv. de avond voor de
tuindersvereniging.
Financieel is een historische vereniging voor
het bestuur een ramp. Doel is nl. dat iedereen
in ons dorp lid kan worden door voor het lidmaatschap een uiterst minimale bijdrage te
vragen van slechts € 5,- per jaar (wat meer is
welkom) doch daarmede zijn alle kosten niet
te dekken. Gelukkig kunnen wij nog steeds
een beroep doen op enkele sponsors die onze
doelen steunen.
Tijden veranderen en zo ook het bestuur. Deze
tijd vraagt openheid en inspraak van de leden
en het gebruik van moderne middelen om on-

Werkvolk van tuinder Nieuwland op weg naar de akker.
Vlnr. Gert Goezinne, Dirk de Koning, Ruwaart Spijker, Jo Kieft en Cor Groen.

ze doelen te kunnen realiseren. De vorig jaar
aangeschafte computer wordt intensief gebruikt voor het verwerken van teksten o.a.
voor de Klin, en de nieuwe digitale foto-apparatuur heeft al heel veel dienst bewezen.
Niet alle plannen die wij hadden hebben wij
kunnen realiseren. Niet door gebrek aan ambitie of ideeën, maar gewoon door tijdgebrek en
te weinig mankracht.

Gelukkig heeft onze oproep in de vorige krant
erg veel reacties opgeleverd en daarover leest
u hieronder meer. Ook deze keer verwachten
wij veel response op de krant en bent u nog
geen lid maar steunt u ons werk, dan kunt u
op de achterpagina de bon invullen en even bij
een van onze medewerkers in de bus doen. En
wilt u zelf ook ergens aan meewerken, ook dat
regelen wij graag.

kruidenierswinkel Klinkhamer aan de Benedenweg met links Greetje Wognum en
rechts mevr. Klinkhamer.
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De thuisbasis van onze huisartsen

Wat gebeurt er in ons dorp??
Voor een historische vereniging is het van
groot belang om op tijd veranderingen te merken om zo nog even alles op beeld vast te leggen voor later. Plotselinge gebeurtenissen bepalen vaak de geschiedenis, zoals met de
brand in ons dorpshuis De Geist. Natuurlijk
hebben wij foto's gemaakt van dit droeve gebeuren, maar soms zijn wij ook te laat inge-

Benedenweg ca. 1920 met zicht op de stolp van Tamis (nu nr. 72)

seind. Wij hopen dat wij op uw medewerking
mogen rekenen wanneer er iets bijzonders gebeurt. Een verbouwing, brand of wat dan ook.
En wanneer er ergens in oude grond wordt gegraven, dan komen onze archeologische instincten boven en willen we graag even komen
kijken. Denkt u alstublieft even aan ons.

De smederij van Jan Modder op het Kerkplein ca. 1920.

Nieuwjaarskaart 2005
en daarna

Bollenvelden met overslagpomp bij de Dijkstalweg

Natuurlijk zijn we al druk bezig met het
onderwerp voor de volgende kaart. Hebt u
zelf een goed idee of een mooie foto, dan vragen wij u ons even te bellen en wellicht wordt
uw kaart dan de volgende nieuwjaarskaart.
Liefst wel een winters landschap en met betrekking op ons dorp. U mag ons ook mailen.
Wij wachten af.
Ons e-mail adres is a.troostwijk@quicknet.nl

Wilt u lid worden?
Zie de achterpagina.

Algemene ledenvergadering
Elk jaar wordt conform de statuten een algemene ledenvergadering gehouden waarbij het
bestuur verantwoording aflegt tegenover de
leden. Dat betreft de financiële positie, het
eventueel benoemen van nieuwe bestuursleden en het toelichten van het gevoerde in het
afgelopen jaar. Alle huishoudelijke zaken
worden besproken. Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk aanmelden minimaal 7 dagen voor de aanvang
van de algemene ledenvergadering. Tevens
wordt op deze vergadering een nieuwe kascontrolecommissie geïnstalleerd. De algemene ledenvergadering wordt gehouden in
Westflinge op 28 april, aanvang 20 uur en is
toegankelijk voor alle leden.

Bovenweg ca. 1930 met zicht op de Nederlands Hervormde Kerk.

Lezing voor de
Tuindersvereniging
op 9 maart 2005
in Rust Wat
Ook deze keer hebben wij de voorzitter van
de Tuinbouwvereniging bereid gevonden
voor ons een verslag te maken. Helaas zal dat
te laat zijn voor deze krant, maar u houdt het
nog te goed. Wij weten dat de leden van de
Tuinbouwvereniging –die met de loop der jaren helaas steeds kleiner wordt- hier elk jaar
naar uit kijken en zij verwachten ook nu weer
een fijne middag.

Boerenkool planten zetten op het land van Peter Vroegop in het Oosterdelgebied.

Hij komt weer: de dialezing! Gaat dat zien!

Dirk Ploeger jaren 30 met petroleum.

Vorig jaar konden we als gevolg van de brand
in Dorpshuis De Geist geen dialezing houden.
Dat vonden wij erg jammer, want deze dialezing is ons jaarlijkse hoogtepunt. Gelukkig is
de Geist nu weer beschikbaar, dus ook de lezing wordt weer gehouden. Dit gebeurt op
vrijdagavond 15 april 2005 om 19.30 uur in
Dorpshuis De Geist. De zaal is open vanaf
19.00 uur. Zorg, dat u er snel bij bent, want we
weten het van vorige jaren: het loopt storm!
De lezing wordt gehouden door het bekende

duo Siem Wognum en Anton Bal. Meer hoeven we niet te zeggen! Het onderwerp is dit
jaar: Vervoer door de eeuwen heen. Siem en
Anton hebben weer een mooie collectie dia’s
bij elkaar gezocht. Zij hebben ook gekeken
welke mensen erop staan en het is de bedoeling, dat u veel oude en wat jongere
Pancrassers herkent.
Leden van de Historische Vereniging SintPancras hebben gratis toegang. Niet-leden betalen vijf euro. Tot 15 april!

Over de nieuwjaarskaart van 2004
In de bijlage van de kaart hebt u kunnen lezen
dat er zwarte wolken drijven boven het fraaie
Nobelhof. Men wil het renoveren wat inhoudt,
dat deze huizen wellicht zullen verdwijnen of
in elk geval drastisch worden verbouwd met
twee woonlagen er bovenop.
De Historische Vereniging vindt dat zonde,
want in ons dorp zijn er maar enkele huizen
gebouwd volgens de Delftse school. Wij denken dat aanpassing voor moderne bewoning
wel noodzakelijk is, maar dat daarbij het aan-

zicht van deze huizen best gespaard kan blijven. Eén van onze redacteuren heeft een artists impression gemaakt van hoe de Nobelhof
eruit zou kunnen komen te zien, wanneer de
plannen niet drastisch worden bijgestuurd. Er
staan in ons land al genoeg woningen die door
miskleunen onherstelbaar zijn bedorven en
waarvan men later zei: “ Dat hadden we niet
moeten doen”. Daarom dachten wij dat het
goed was hier met de Kerst even bij stil te
staan.Oordeelt u zelf maar.

Kunt U een beetje rijmen?
In de vorige krant deden wij een oproep voor
het maken van een klein gedicht, een limerick
en de resultaten daarvan hebt u kunnen lezen
in Klin nr. 19. Dit keer vragen wij u om een
ander gedicht. Sinterklaas is een historische
figuur. Hij heeft dus ook een raakvlak met een
historische vereniging. Wij herinneren ons
van vroeger dat wij vaak weken bezig waren
met het schrijven van gedichten, die op de bewuste avond voorgelezen moesten worden.
Er waren prachtexemplaren bij die soms enkele dagen bewaard werden en dan meestal ver-

Halte Sint-Pancras
Helaas kunnen wij niet meer in Sint-Pancras
in de trein stappen. Dat neemt niet weg dat we
nog wel naar de treinen kunnen kijken, wanneer die langs rijden. Wanneer dat uw belangstelling heeft, dan raden wij u aan om op zaterdag 9 april bij het spoor te gaan kijken,
want dan kunt u een oude stoomlocomotief
zien die tussen 10 en 17 uur heen en weer rijdt
tussen Alkmaar en Heerhugowaard.
Op station Alkmaar is gedurende de gehele
dag een “show”van oud materieel en kunt u

loren raakten. Soms was de onzin dermate
fraai verwoord dat er nog dagen lang werd nagehikt over de rake typering of het krankzinnige rijm. Wij willen graag dat u dit soort rijmsels voor ons aan de vergetelheid ontrukt.
Hebt u nog een (ouder of nieuwer)
Sinterklaasgedicht waarvan u meent dat het
ook voor anderen wel leuk kan zijn om even te
lezen, dan vragen wij u om ons dat alsjeblieft
toe te zenden. Desgewenst kunnen wij het ook
zonder afzenden plaatsten of we zetten er gewoon onder: “Sint”.

ook genieten van o.a. een zangkoor. E.e.a. is
een initiatief van Koos de Croos, machinist
van de Nederlandse Spoorwegen, samen met
het management. Het is groots opgezet met
medewerking van de stoomtrein stichting
Hoorn-Medenblik, de Veluwse Stoomtram
Mij, Stichting Hondekop, de Brandweer en
de politie etc. U ziet o.a. de stoomloc’s 50 of
52 van het type Blokkendoos.
Kijk goed uit, want ze blijven gevaarlijk, maar
wel erg mooi. Een stuk historie!

Achterweg (nu Destreelaan) jaren 20, waar nu dokter Sonneveld woont.

Hoe was dat vroeger in Sint-Pancras?
De meeste van onze ruim 850 leden zijn al gepensioneerd en hebben kinderen. Die vragen
soms: “Hoe was dat toch toen u klein was?”

Tuinders monument 2001.

De Klin

Bezorgen van de Klin

Inmiddels is de Klin nr. 19 verschenen. De redactie is in 2004 vernieuwd en dat zal men
ook hebben gemerkt aan de opmaak en de inhoud. Doel van de -jongere- redactie was wat
meer eigentijdse verhalen te gebruiken, zoals
die ons door dorpsbewoners worden aangereikt en die te voorzien van beelden uit ons
fotoarchief. Hiermede willen wij doorgaan en
ook met het vertellen over oude ambachten,
beroepen, winkeltjes uit het verleden e.d.
En een boekbespreking van een historische
uitgave. Mocht u zelf een idee hebben dan horen wij dat graag en kunnen wij dat wellicht
in een volgende Klin opnemen.
Natuurlijk willen wij ook graag weten of wij
op de goede weg zijn of dat u andere gedachten hebt. Kritiek, op- en aanmerkingen zijn
welkom, want wij doen het tenslotte voor u.
Op dit moment zijn wij al weer druk bezig
met het samenstellen van Klin nr. 20, die net
als de vorige Klin tegen het einde van het jaar
zal verschijnen.

Het deed ons goed dat er zoveel reacties kwamen op onze oproep om medewerkers die
ons willen helpen de Klin rond te brengen.
Verzenden kost ons te veel geld en daarom
werd de Klin door onze bestuursleden rondgebracht. Er kwamen echter steeds meer leden en thans zitten wij al boven de 850 abonnees, zodat wij naar een andere oplossing
moesten zoeken. Wij zijn dan ook heel blij
dat wij thans de medewerking hebben van
een tiental leden in ons dorp die elk een wijk
willen bedienen. Dit verlicht ons werk aanzienlijk. Mocht u als lid echter onverhoopt
geen Klin hebben ontvangen, belt u dan even
met onze secretaris en die zal een en ander
regelen.

Bekende vragen en hier is wellicht een tip om
hen te helpen: geef ze zo lang het nog kan een
of meer oude nummers van de Klin. B.v. nr. 10
over de bezettingsjaren of nr. 11 met veel beschrijvingen van vroegere winkels langs de
Bovenweg. U kijkt maar. Ze kosten niet veel
geld en zijn leuk om te geven. Zolang de voorraad strekt natuurlijk. Even bellen met een van

de leden van het bestuur en zij zullen u graag
helpen. En misschien mist u zelf ook nog enkele jaargangen? Helaas zijn niet alle nummers meer leverbaar. In 2004 hebben wij tijdens de hevige regenbuien veel waterschade
gehad in onze werkruimte in Westflinge.
Gelukkig is onze apparatuur onbeschadigd
gebleven, maar er zijn wel een aantal oude
nummers van de Klin en wat fotomateriaal
naar de Filistijnen. Oorzaak was wat achterstallig onderhoud aan de regenwaterafvoer.
Gelukkig is dat thans hersteld.

Wie kan mij helpen?
Zie de achterpagina
V.l.n.r. paard, W. Kloosterboer, Sjors Tromp en Jaap Wagenaar ca. 1930.

1920 Bus op de Twuyverweg richting Sint Pancras.
Jan Smit bezig met aardappelen rooien (Dorees) - 2004.

Wie kan mij helpen?
(vragen van onze eindredacteur)
Binnenkort wil ik beginnen met het bekijken
van twee zaken die mij bezig houden, maar
waar ik zelf niet veel van af weet.
Misschien kan een van de lezers van deze
krant mij helpen?
Henk Sneevliet
De eerste persoon is Henk Sneevliet. Deze leider van de Onafhankelijke Socialistische
Partij, een van de vele linkse partijen voor de
tweede wereldoorlog, heeft tot mijn familie
behoord.Ik wil graag wat meer aan de weet
komen over zijn onderduikperiode in SintPancras. Wie weet daar iets van?

de wereldoorlog al een bekende dichter
Hendrik Marsman was.
Ik wil graag iets meer weten over de tijd dat hij
in Sint-Pancras gewoond heeft. Sint-Pancras
komt in ieder geval in twee van zijn boeken
voor: Achterhoedegevecht, de heruitgave van
een boek dat eerst verscheen onder de titel
Stukjes en beetjes en Eclips.
Zo vaak komt het niet voor dat een bekende
schrijver enige tijd in Sint-Pancras heeft doorgebracht. Daarom wil ik op een of andere manier wat aandacht daaraan besteden.
Wie kan mij aan informatie helpen?
Ik dank u bij voorbaat voor uw hulp.

Schilderij door Swedde bij de Wijde Heining in de Beverkoog, waar nu de Oostwal is.
V.l.n.r. Aart Wognum, Japie Keizer, Dirk Visser, Klaas Visser, Willem Keizer en Kees Visser.

J. Bernlef
Op 14 januari 1937 werd in Sint-Pancras geboren Hendrik Jan Marsman. Hij verhuisde
later naar Amsterdam West. Hij heeft heel veel
boeken en gedichten geschreven onder de
schuilnaam J.Bernlef, omdat er voor de twee-

Arnold Troostwijk
Fazantenlaan 22
1834 XC Sint Pancras.
072-5642586.
a.troostwijk@quicknet.nl

Wilt u lid worden van de

Historische Vereniging
Sint-Pancras?
Even ons bellen of anders dit formulier invullen en bij één van onderstaande bestuursleden in de bus gooien.
A. Bal, Destreelaan 99, tel. (072) 564 3168
G. van Dijk, Bovenweg 134, tel. (072) 564 6680

A. Troostwijk, Fazantenlaan 22
S. Wognum, Destreelaan 133

Ja, ik word graag lid
Naam: ...............................................................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................................................
Postcode/Plaats: ................................................................................................................................................................................
Eventueel Uw telefoon nummer:.......................................................................................................................................................
(contributie is € 5,- per jaar, maar iets meer mag ook)
Handtekening: .................................................................................................
U mag contant betalen bij één van de bestuursleden of anders Uw bijdrage storten op onze rekening:
Giro 356557 - Historische Vereniging Sint-Pancras of Bank nr. 84.08.33.067 .
Hebt U opmerkingen of een idee, dan kunt U dat ook hieronder vermelden. Ook wanneer U ons ergens mee wilt helpen.
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

