Kees Veken

H®md©md jaam g©n©d©m
Berichten uit de Hoornsche Courant van 1897
Woensdag 20 januari.
De fistelpot van Klaas Ursem.
Naar aanleiding van uw artikel over de fistelpot van Klaas
Ursem (in de krant van 17 januari 1897) was een artikel
verschenen over een z.g. navolger van Klaas Ursem, ben ik
zoo vrij U eenige nadere bijzonderheden te berichten.
Eenige jaren geleden kwam ik in mijn fimctie als
ads.(pirant) apotheker in aanraking met een familielid van

genoemde Klaas Ursem, die in concurrentie met genoemden Heer de bekende potten in den handel wenschte te
brengen. Op welke manier komt er minder op aan, maar ik
kwam in het bezit van het recept, 't welk ik hier volgens het
oorspronkelijke laat volgen:
Fistelpot van Klaas Ursem
10 cent waggelbessen
10 cent zevenboom
10 cent kruidnagelen
10 cent witte peper
10 cent nootmuskaat
1 0 cent megekracht
10 cent witte wierook

minvemogenden vrije toegang hadden. Waarom niet
gezorgd dat hun die gelegenheid ook werd gegeven om
deeze schoone muziek ook te hooren? Hebben zij al geen
ontbeering genoeg? Ik weet dat er zijn die er gaame naar
toe wilden gaan, maar de geldelijke omstandigheden beletten het hen, omdat zij in den winter nauwelijks zooveel
verdienen om in hun dagelijksche behoeften te voorzien.
Mocht het zijn dat er van dit voorjaar hier te Wognum nog
een concert wordt gegeven, sluit dan de minvemogenden
niet uit, maar geef hun ook de gelegenheid om deeze
muziek kosteloos te hooren.
Redacteur, dank u voor de plaatsing van het door mij ingezonden stuk. C. Ooijevaar

Zondag 14 fiebruari
Bericht van concert van gewijde muziek in het ftaaie en
aangenaam verwarmde Kerkgebouw der Nederlands Hervomde Kerk (sopraan, bariton, orgel, viool en violoncel).

Vrüdag 5 maart
Opnieuw ingezonden stuk van Ooijevaar n.a.v. concert
zangvereniging Jacob Kwast: Ja, wij hebben allen zeer

Een hoom (hiervoor werd door mij comu cervi raspat
genomen)
Een pond grasboter van Mei of Augustus en 3 dooiers van
eieren, dan in een nieuw pannetje 1 `/2 uur koken op
geglommen kolen en dan zoolang laten staan tot 't verglommen is.

's Morgens 1 uur na 't eten
's Middags 1 uur na 't eten
's Avonds 1 uur na 't eten

genoten, en vooral de minvemogenden aan wien vrije tgegang was verleend en bomen werden uitgereikt voor vrije
verteering. (...) 0, wat is er schooner dan dat men hen in
hunne ontbeering ter zijde staat.
Welaan, laat dit een voorbeeld zijn voor andere vereenigingen, waar deze bepalingen niet zijn. Goed voorgaan doet
goed volgen, zegt het spreekwoord.
Zondag 16 mei
De aardappelen zijn afgevroren door zware nachtvorst:

De grootte van een nootmuskaat gebruiken voor dezen
slikpot. Wat een groot gedeelte van het geheim scheen uit
te maken was de kleur; deze wordt verkregen door aftreksel van jonge loten van de perzik.
Uw dienstwillige abonné,
A. v.d. Ende
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Zondag 24 januari
LL. Zondag had alhier plaats de uitvoering der zangvereeniging. Dat zeer goede verwachtingen gekoesterd
werden bleek wel uit de zeer groote schare van hen, die
trots de ongunstige wegen, de kolfl)aan des heren A. Pels,
alhier, vulden. En zeker zijn deze allen niet teleurgesteld.
Wij aarzelen niet de uitvoering (waarom op de programma's dit woord niet gebruikt in stede van het uitheemsche
concert?) eene bij uitstek welgeslaagde te noemen. Het
woord van hulde door één der aanwezigen aan het adres
van den kundigen en ijverigen directeur, den heer W. Saal,
den bekenden solo-zanger A. Magné, en de overige zangeressen en zangers gebracht, vond dan ook algemeene
instemming.

Wognum is fier op zijne zangvereeniging en heeft, meenen
wij, alle reden daartoe.
Naar aanleiding van dit verslag schrijft C. Ooijevaar uit
Wognum in hetzelfde nummer onder meer:
(...) Maar nu had ik gaame gezien dat de minvermogenden
vrijen toegang zouden hebben. Maar dat was niet het geval.
Daar er niet stond aangeschreven op het programma dat

Tusschen 11 en 15 Mei heerschen toch de 3 Gestrenge
Heeren of de drie ijsheiligen.

Mamertus, Pancratius en Servatius lieten zich dit jaar niet
onbetuigd.

Zondag 30 mei
Benningbroek. Het plan tot aanleg van den Stoomtrqmweg
Wognum-Schagen is thans tot een begin van uitvoermg
gekomen. Halverwege Wognum-Benningbroek is eene
heistelling geplaatst en werkvolk aanwezig, om eene brug
te maken over de Achterwijzend.
Hemelvaartsdag (27 mei)
In het Park te Enkhuizen behaalt het zanggezelschap Jacob
Kwast (dir. W. Saal) de lste prijs, een verguld zilveren
medaille. Het nummer `Woudgedachten' werd gebiseerd

(tweemaal gezongen).

Vrijdag 25 juni
Nibbikswoud. F.B. veroordeeld wegens het rijden in een
hondenwagen en het niet muilkorven van zijn trekhonden
te Hoom. 2 boeten elk van f. 0,50 of voor iedere boete 1 dag
hechtenis.

Zondag 22 augustus, Nibpikswoud
Bij den veehouder J.S. zijn dezen zoomer reeds drie koeien
aan mond-en klauwzeer gestorven, terwijl een vierde
waarschijnlijk ook afgemaakt zal moeten worden.
Het heerschen dezer gevreesde ziekte, gevoegd bij de lage
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T.izen der kaas zal voor vele boeren een slecht jaar

±a[en.
De bouwers hebben minder reden tot klagen. De veldge•Ji assen geven of beloven een goed beschot, de erwten

i`hter uitgezonderd, die in de voorzomer te veel van
mgedierte te lijden hadden.
•-rijdag 27 augustus
E`amens landbouwkunde Wageningen :
Geslaagd D. v.d. Abeele te Wognum.
PI-oensdag 10 november
\+ognum. Met de werkzaamheden aan deze spoorlijn is
men reeds in zooverre opgeschoten dat sedeii een week op
i-,et baanvak Wognum-Opmeer van een locomotief wordt
=ebruik gemaakt voor 't vervoer van grondonderliggers en
iils, Vreemd gezicht, als men in dat vlakke veld 't stoom=os zijn vracht ziet heen en weer slepen, waar vroeger de
aentonigheid alleen door 't vee verbroken werd.

Hemmer gevraagd te hebben wat het zou kosten als hij het
schoolhek, dat nu door de timmerman weder in goeden
staat was gebracht, zou verven, en daarop had gezegd van
f. 20,-, en stelde voor dit te laten doen, en dan het hek nog
een paarjaar te laten staan in plaats van te vervangen door
een ijzeren, meenende dat het in het fmancieel belang van
de Gemeente zou zijn, hetwelk algemeen werd goedgevonden en daartoe besloten.
Vergadering 11 augustus
(...) het tractement van Burgemeester en Secretaris tezamen
met f.150,-te verhogen en alzoo te brengen op f. 900,-en
wel f. 500,- voor Burgemeester en f. 400,- voor Secretaris.

Vergadering 4 oktober 1897
Werd bepaald de jaarlijksche schouw over de schoorstenen,
ladders, doofbotten, lantaams en aschkuilen te doen plaats
hebben op 15 0ctober.
Bij diversen bleken geen lantaams te zijn, bij de weduwe
Appelman was de ladder te kort. Dit wordt toegegeven
`omdat wel meer zoo zijn'.

_mcHIEF GEMEENTE woGNUM.
`-otulen van de gemeenteraad
`-ergadering 19 juli 1897
\\-erd bij de algemeene omvraag het woord gevraagd door
de heer Dk. Weeder, waarbij hij te kennen gaf Meindert

Werd gelezen een missive van eene Telephoonmaatschappij
te Amsterdam houdende verzoek de Gemeente in een
Telephoonnet op te nemen.
Overweegende dat hieraan geen behoefte bestaat, daar er

geen ingezetenen zijn die groote zaken doen, wordt goedgevonden en besloten hierop afivijzend te reageren.
<<
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Foto 21-11-1907. Gemengde zangvereniging Jacob Kwast uit Wognum.
Het koor dat 100 jaar geleden in de muziekwereld veel roem oogstte.
Geheel links dirigent Willem Saal.
Vooraan in het midden: soliste Grietje Slagter, sopraan.
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