Jaap Boots *

Het levensverhaal van Willem Vriend
Dit interview met de heer Willem Vriend is gehouden in 1999.
Personalia:
Willem Vriend, geboren 9 februari 1906 te Zwaagdijk (West), overleden 2 januari 2001.
Zoon van Piet Vriend en Jansje Dudink.
Gehuwd met Breggie Jong op 28-1-1930 te Zwaag.
Breggie Jong werd geboren op 9-11-1905 te Zwaagdijk (West) en is overleden op
12-2-1967 te Zwaagdijk (West).
Aan het woord is Willem Vriend:
“Ik ben geboren op 9 februari 1906 op het einde van
de Hoornse weg die vanaf Wognum naar de
Zwaagdijk loopt. Op het einde van deze weg tegen
Zwaagdijk stonden er aan de linkerkant vroeger acht
werkmanshuisjes.
Men noemde deze hoek met de huisjes ‘De Acht
Zaligheden’ (red.: Zie ook artikel ‘Ien van de Acht
Zalighede’ op blz. 50 en 51). Ik ben geboren in het
derde huisje vanaf de Zwaagdijk gerekend. Mijn
vader was beroepsvisser/jager en los werkman. Op 6
mei 1907 is ons gezin vanaf ‘De Acht Zaligheden’
verhuisd naar Nibbixwoud (als er een bedrijf
verkocht werd gebeurde dit meestal in mei).

Willem Vriend, foto genomen bij gelegenheid
van zijn Plechtige Communie op de leeftijd
van ± 13 jaar.
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We woonden daar aan de Dorpsstraat. Nr. 16 is nog
steeds het huis van toen, schuin tegenover slagerij
Spijkerman. De lagere school heb ik in Nibbixwoud
bezocht, de Sint-Nicolaasschool, waar nu de gymzaal
is. Met mijn elfde jaar had ik de lagere school doorlopen en moest ik gaan werken.
Ik werd door mijn vader uitbesteed aan Jan van
Diepen die in Zwaagdijk-West woonde vlak bij de
kerk. Jan van Diepen had een gemengd bedrijf,
koeien en een stuk bouwland waar hij van alles op
verbouwde. Het eerste werk dat ik daar moest doen,
was de koeien ophalen, ’s avonds leren melken, de
mussen van de bouw afjagen en stekele pikken.
Ik werkte daar van ’s morgens vier uur tot ’s avonds
zeven uur. In de winter mocht ik ’s morgens om vijf
uur beginnen omdat dan de koeien op stal stonden en
ik ze dus niet hoefde op te halen van het land. Ik verdiende daarmee een dubbeltje in het uur.
Ik was wel eens moe overdag, maar ’s middags dan
moest ik meestal stekele pikken en dan ging ik wel
eens slapen op het land, want die boer die zag ik toch
nooit op het land.
Dat ik van de lagere school af ging moest ik twee jaar
lang iedere zondag na de laatste mis en tussen de
Vesper, die ’s middags in de kerk was, een uur leren
voor m’n plechtige Heilige Communie. Dit gebeurde
in de kerk van Zwaag, want Zwaagdijk had toen nog
geen kerk. Natuurlijk moest ik alles lopen.
Dat ik wat ouder werd verdiende ik vijftien gulden
per week bij J. van Diepen. Verder iedere week een
kop boter van ongeveer 1 pond en iedere maand een
commissiekaas van 8 pond.
Ik moest toen stekelen pikken, koeien ophalen en
melken, paard ophalen en inspannen, en later hooien,
roken opzetten met de hand en later de roken (hooihopen) weer op de wagen laden om het in de hooiberg te doen.
Op 1 mei 1918 heeft m’n vader twee percelen grond
gekocht van Jan Raven op Zwaagdijk (West). Eén
perceel groot 2.10.60 ha. en één perceel groot
1.81.80 ha. Dit laatst genoemde perceel heeft hij in
datzelfde jaar weer doorverkocht aan Adam Kösters
(nu Theo Jong).
* Jaap Boots is lid van de Werkgroep Interviews.
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Op het eerste perceel heeft m’n vader toen een huis
laten bouwen door Frans en Rikus Doodeman uit
Nibbixwoud. Toen het huis gereed was, heeft hij het
in Nibbixwoud verkocht aan Jan Zuiker die daar toen
een fouragehandel had.
Op 5-7-1918 overleed mijn moeder, ik was toen
twaalf jaar oud. Op 7-8-1919 is mijn vader opnieuw
getrouwd met Gijsbertha van Kampen.
In mijn vrije tijd ging ik met mijn vrienden snoeken
strikken in de Leek met de boot van Klaas Weel. Dat
was toen stropen, want het was viswater van Willem
Hoogland, die beroepsvisser was en in Nibbixwoud
op de Ganker woonde.
Toen hij het dan ook in de gaten kreeg waarschuwde
hij politie Bos, die ons op moest halen. We hebben
maar gezegd dat we het nooit meer zouden doen,
want iedereen had ontzag voor politie Bos.
Op 2 februari (dat noemden wij vrouwendag) werden
de meiden en knechten altijd bij de boeren voor een
jaar verhuurd. Toen ik zeventien jaar was werd ik
verhuurd aan Jaap Broersen, die ook in ZwaagdijkWest woonde. Ik verdiende daar een kwartje per uur.
Jaap Broersen had koeien en een bouwerij. Hij verbouwde daar aardappels, erwten en bonen. Als
Broersen te melken was, werd ik wel eens door
mevrouw Broersen van de bouw afgeroepen om de
hond te wassen. Hiervoor werd ik dan beloond met
een dubbel stik brood. Dat was voor mij een traktatie,
want we kregen thuis ook niet zo veel en ik had altijd
honger. Mevrouw Broersen zei dan altijd tegen mij:
‘Je mag het niet tegen Broersen zeggen, hoor!’.
Het geld dat ik bij Broersen verdiende gaf ik iedere
week aan m’n stiefmoeder. Daarvan kreeg ik dan
twee gulden zondagsgeld.
In die tijd had ik ook al een jachtvergunning, want ik
hield van jagen en vissen. Op een keer liep ik in de
Ouwe Dik op verboden jachtgebied en werd toen aangehouden door de politie. Ik moest zelfs voorkomen
bij het gerechtshof. De officier van justitie eiste vier
dagen huis van bewaring in Alkmaar. Ik vond dat
veel te zwaar voor zo’n klein vergrijp en ging in
hoger beroep. Toen werd het 15 dagen zitten of 15
gulden boete betalen. Ik moest het zelf betalen en dan
zou ik veel zondagen geen geld hebben dus dan maar
in de gevangenis. Ik weet nog precies de datums dat
ik zat: van 20 maart tot 4 april, Pasen viel er ook in.
We zaten met z’n vieren in één cel. Eén was melkboer, die had water door de melk gedaan. De twee
anderen waren muzikanten, die gingen met een mook
langs de huizen zonder vergunning. Ik zat daar mooi
an met die mannen want bij m’n baas moest ik voorjaars alle dagen bagger vlossen uit de sloot en dat
was zwaar werk. En na die 15 dagen zitten was ik
tien pond gegroeid.
Dat ik 19 jaar oud was, moest ik onder dienst. Ik heb
51/2 maand dienst gedaan bij de Infanterie in Amers-

In millitaire dienst, 19 jaar oud.

foort. Na mijn diensttijd ben ik met mijn buurman
meegegaan naar Amsterdam om daar als opperman in
de Watergraafsmeer te gaan werken. Ik moest de stenen, 14 stuks, nog op mijn schouder omhoog
sjouwen, en verdiende daar 75 gulden per week mee
en de kost toe. We waren bij de aannemer waar we
voor werkten in de kost (z’n vrouw kwam uit
Zwaagdijk). Op een gegeven moment werd onze
kostjuffrouw ziek en kwam haar zuster, Breggie
Jong, haar helpen. Breggie had dezelfde leeftijd als
ik en we kenden elkaar al van Zwaagdijk. Zodoende
hadden wij wel steun aan elkaar in die grote stad. Na
verloop van tijd heb ik Breggie de grote, gevaarlijke
en onzedige stad laten zien.
Breggie vond het bepaald gevaarlijker dan ik dacht,
want ze kwam op een gegeven moment wel erg dicht
tegen me aan lopen. Dat gaf mij toch wel een prettig
gevoel en zodoende zijn we samen nog wel eens
meer uitgeweest.
We hebben het daar best naar ons zin gehad tot begin
februari 1929, toen de vorst inviel. Dat duurde tot
half maart. We konden in de bouw helemaal niets
doen vanwege de vorst en hebben toen besloten om
samen terug te gaan naar Zwaagdijk. Ik kreeg daar
verkering met Breggie en op 1 november 1929 is het
bedrijf van m’n vader op mijn naam overgeschreven,
zodat ik voor mezelf kon beginnen.
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Op 20 november van datzelfde jaar (1929) werd de
kerk van Zwaagdijk (West) ingewijd.
M’n vader overleed enkele dagen later op 28 november 1929 en werd in Zwaag begraven omdat er bij de
kerk van Zwaagdijk nog geen kerkhof was.
Op 29 januari 1930 zijn Breggie en ik getrouwd voor
de gemeente en één week later zijn we als eerste
bruidspaar in de kerk van Zwaagdijk getrouwd.
Enkele jaren later heb ik nog geholpen met het aanleggen van het kerkhof van Zwaagdijk. Breggie en ik
kregen in de loop van de tijd samen veertien kinderen, tien jongens en vier meisjes.
Na m’n trouwen verbouwde ik aardappelen, witlof,
bonen en erwten op de helft van mijn grond. Van de
andere helft heb ik grasland gemaakt, omdat ik maar
één hectare kon bewerken. Met geleend geld heb ik
twee koeien gekocht en die op het grasland laten
grazen. Zo hadden we in ieder geval gratis melk en
de rest van de melk werd verkocht.
Dit ging zo z’n gangetje tot aan de mobilisatie, voor
de Tweede Wereldoorlog. In augustus 1939 werd ik
opgeroepen om te helpen ons land te verdedigen. Ik
moest naar Den Helder, daar werden de soldaten in
een bioscoop ondergebracht. We sliepen op strozakken op de grond.
Na één week moesten we lopend met 40 man naar
Callantsoog, dat was een behoorlijk eind. We
moesten daar bij een boer in de hooiberg slapen. Het
stikte daar van de muggen en steken dat die krengen
konden. Daar zijn we een dag of tien geweest.
Toen werden we overgeplaatst naar vakantiehuisjes.
De vakantiegangers moesten eruit. Ons werk bestond
uit het graven van kazematten. Dat zijn een soort
schuilkelders in de duinen met de opening naar zee.
Zo konden we de vijand over zee aan zien komen.

Het rijk onderhield m’n gezin, m’n vrouw Breggie
kreeg iedere week zeventien en een halve gulden.
Piet Commandeur, de latere burgemeester van
Wognum, kwam het alle weken contant brengen.
In die tijd ging ik evengoed af en toe naar huis. Ik
leende burgerkleren en een fiets van mensen daar.
Als er dan appèl was en mijn naam werd afgeroepen,
riep een ander ‘present’, want ze waren gelukkig niet
zo moeilijk.
Toen de Duitsers binnenvielen zaten wij in de kazematten en zagen dat het vliegveld ‘De Kooij’ gebombardeerd werd, maar we konden niets doen. Er is
toen ook niemand gesneuveld want er was geen schot
gevallen. Na vier dagen oorlog voeren was Nederland bezet en waren wij als soldaten krijgsgevangenen. We moesten toen heel snel de kazematten weer
afbreken. Daarna mochten de mensen met een eigen
bedrijf weer naar huis om te werken, en daar was ik
ook bij.
In 1940 heb ik al mijn land volgeplant met fruitbomen. Allerlei soorten appels en peren en langs de
wal nog pruimen. Alles werd toen bespoten met een
klein handrugpompje. Tussen de fruitbomen verbouwde ik de eerste vijf jaar twee bedden tulpen, en
tussen de tulpenbedden stonden nog weer bieten voor
de koeien. Maar de meeste grond tussen de fruitbomen werd ingenomen door de slabonen die ik daar
verbouwde. We hadden toen al heel wat kinderen en
die konden makkelijk de slabonen plukken. We
moesten alle zeilen bijzetten om rond te komen en
als de kinderen de slabonen plukten had Breggie ook
nog even rust.
Omdat ik van het boerenvak hield heb ik in de oorlog
een stukje land gehuurd om er een koe op te houden.
Ik ging twee maal per dag op de fiets naar het stukje
land om de koe te melken. Tegen
het einde van de oorlog kwam ik
terug van het melken een Duitser
tegen die m’n fiets wilde hebben.
Hierna moest ik lopende met m’n
emmertje melk naar huis. In de
oorlogswinters had ik altijd twee
koeien in de kost van slager
Reindert Smit uit Hauwert. Ik moest
de koeien voeren en dan was de
melk voor ons gebruik. Toen onze
kinderen groter werden hebben we
besloten om er land bij te kopen
zodat ook de kinderen op het bedrijf
konden werken.

Kazematten maken in de Mobilisatietijd. 4e van links: Willem Vriend.
Foto 1939

10

Jaarboek 2001

Het levensverhaal van Willem Vriend 4

Het was 1953 toen ik hoorde dat er in Hauwert een
stuk land + woonhuis met stalling te koop was van
ene Jaap Bijl. Ik ben er naar toe gegaan om het te
kopen maar dat ging niet zo makkelijk. Omdat wij
van katholieke afkomst waren en de heer Bijl protestant was, mocht hij het van de kerkenraad en het
kerkbestuur niet verkopen aan ons.
In die tijd gaven de katholieke boeren altijd meer
voor een hectare land dan de protestanten. Dit kwam
omdat de katholieken meer kinderen hadden dan de
protestanten en zodoende meer land moesten hebben
om hun kinderen ook in het bedrijf mee te laten
werken. Maar de protestanten probeerden hun land in
eigen handen te houden (dus niet verkopen aan een
katholieke boer) en daarom hadden ze een stichting
opgericht die moest bepalen aan welke protestant het
land eventueel werd verkocht. Het was de bedoeling
dat alle protestantse boeren geld in de stichting
zouden storten. Met dit geld wilde men het verschil
van de prijs die een katholieke boer wilde geven
t.o.v. een protestantse boer aanvullen aan de verkoper
van de grond.
Voorbeeld: Katholieke boer biedt
fl. 100.000,–
Protestantse boer biedt
fl. 90.000,–
Verschil is
fl. 10.000,–
Het verschil van fl. 10.000,– moest uit de stichtingskas betaald worden.
De protestantse boeren hadden geld genoeg maar
wilden het niet in de stichtingskas storten zodat ze
met een groot probleem kwamen te zitten.”
Onderstaande brief over dit hele geval werd opgemaakt door de stichting en verstuurd aan haar leden:
Punt 6. De Verkoop van het bedrijf van dhr. Bijl.
Hier zal ik even verder op ingaan zodat u
een beter overzicht krijgt over het verloop
hiervan.
8 april. Dhr Bijl geeft het bedrijf, 5 ha. Weiland,
0,5 ha. Bouw, woonhuis met stalling voor
12 koeien, nog 4 jaar in huur bij dhr. Buis, in
handen van de stichting voor de prijs van
fl. 26.000,–. Dit wordt aan alle aangesloten
stichtingen bekend gemaakt, zonder resultaat
echter.
17 april. Dhr. Bijl komt eens horen hoe de zaken
staan, geeft nog enkele dagen uitstel, zoodat
wij nog eens kunnen vergaderen, want hij heeft
ook liever dat het in protestantse handen blijft.
24 april. In de vergadering wordt besloten te
proberen dhr. Bras tot kopen te bewegen, daar
deze binnenkort toch naar iets anders zal
moeten uitzien en het kerkeland, bij hem in
huur, er vlak naast ligt. Onderwijl gingen de
hardnekkige geruchten dat dhr. Bijl alles had
verkocht aan dhr. Vriend van Zwaagdijk.

25 april. Dhr. Bijl zegt dat dhr. Vriend bij hun is
geweest maar hij is nog vrij, zoodat als de
stichting een koper heeft deze voorrang heeft.
Ik vraag weer enkele dagen uitstel om samen
met de koper door ons op ’t oog te kunnen vergaderen. Ook hier stemt dhr. Bijl mee in.
28 april. Ik roep de bestuursleden op de 29 e bij elkander te komen in school, ook dhr. Bras, en ga
meteen bij dhr. Bijl aan en zeg hem dat hij wellicht de 30e uitslag zal krijgen. Maar dhr. Bijl
had nog een verrassing, de stichting kon de
boel nog wel kopen op de volgende voorwaarden, het boerehuis, weiland en bouwland
plus zijn woning voor fl. 35.000,– dan moest
dhr. Bijl zwart op wit hebben dat hij en zijn
vrouw hun leven lang vrij wonen hadden plus
30 are grond vrij om te bewerken, alleen het
onderhoud van het door hun bewoonde huis
kwam voor zijn rekening, want zoo kon hij het
verkopen aan dhr. Vriend.
29 april. Het bestuur in vergadering bijeen ziet geen
kans dit voor elkander te brengen. Besloten
wordt op het eerst aangebodene door te gaan.
Dhr. Bras besluit tot kopen, even zij nog vermeld dat dit tot stand kon komen met de buitengewoon loyale houding van R. Smit.
30 april. Voorzitter en Secretaris hebben onderhoud
gehad met echtpaar Bijl in ’t school.
Resultaat dat deze bij hun standpunt blijven en
zij door de Voorzitter de deur wordt gewezen
nadat zij, vooral de vrouw beledigende
woorden over de stichting had geuit.
Diezelfde middag is de voorzitter er weer heen
gegaan en wist weer uitstel te krijgen tot 2 mei,
maar dat was dan ook het laatste.
Kerkeraad, Kerkbestuur en vele ingezetenen
werden opgeroepen voor spoedvergadering op
1 mei.
1 mei. ’s Morgens half 10 komt dhr. Bijl met een
briefje met nog enkele mededelingen hoe hij het
een en ander geregeld wilde zien en de vriendelijke groeten.
10 uur ging het echtpaar Bijl met dhr. Vriend
naar de notaris om de hele zaak over te
schrijven.
Dit drama had zoowat ’n maand geduurd, een
maand vol van bedriegerijen.
De laatste vergadering die gehouden is was ’n
voorbereiding voor de algemene vergadering,
wel werden nog enkele objecten besproken die
in de toekomst alle aandacht vragen.
Zoo ging men dan ook uit elkander, ogen en
vooral oren open.
Waakzaam steeds Waakzaam.
Getekend Jaap Tiet.
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“Ik kocht het bedrijf van Jaap Bijl op 1 mei 1953 en
heb het meteen volgeplant met fruitbomen. In de loop
van de tijd is dat uitgegroeid tot zo’n 30 ha.
In 1966 werd m’n vrouw Breggie ziek en heb ik haar
een jaar verzorgd. Op 12 februari 1967 overleed m’n
vrouw en daarna heb ik ongeveer twee jaar het huishouden gedaan. M’n kinderen gingen naar de bouw.
In 1969 heb ik m’n huis in Zwaagdijk verkocht aan
m’n zoon Ben. Ik ben in Venhuizen gaan wonen bij
m’n zoon Dik en heb daar nog enkele jaren meegeholpen in de tuin.
Op 1 november 1974 ben ik naar Nibbixwoud verhuisd en ik ben daar 17 jaar huisgenoot geweest bij
de weduwe Boots op de Weidelaan. Nadat de
weduwe Boots was overleden in februari 1992 heb ik
nog 2 jaar op de Weidelaan gewoond.
Op 1 maart 1994 ben ik verhuisd naar ‘Sweelinckhof’
in Wognum, waar ik nu nog steeds woon.”
<<
Willem Vriend hier in 2000, 94 jaar oud.

Wognum in oude boeken*
(verzameld door L. Deugd)

Het dorp Wognum wordt in de Chronyk van de Jaarlykse geschiedenissen
van Hoorn, byeen versamelt door Dr. D. Velius, verschillende keren
genoemd. Onderstaande citaten zijn afkomstig uit de vierde druk van deze
kroniek (1740) gedrukt door Sebastiaan Centen.
doen vermaken en verhogen, zonder daartoe
het recht te hebben, alzo het recht van Keur en
Schouw, langer dan menschen geheugen
bereiken konden, aan die van Hoorn hadde
behoort; waarom de Regering dezer Stad zich
kragtig daar tegenstelde, als niet willende
dulden, dat door vreemden eenige de minst
inbreuk in de voorrechten der Stad gemaakt
wierd.

1492 Wierd aangaande de Vier Noorder-Koggen van
het Ooster Dyk-graafschap van Westvriesland
goedgevonden dat de verrekeningen van de
Wognummer-Kogge zoude geschieden op het
Stadhuis van Hoorn, van de Middel-Kogge te
Sybekerspel in de Kerk, van de Medenblikker
Kogge te Medenblik op het Stadhuis en van de
Hoogwouder-Kogge in kerke van Hoogwoud.
1576 April. In deze dagen rees er eenig verschil
tusschen die van Hoorn en den Dykgraaf van
de Noorder Koggen, vermits de gemelde
Dykgraaf met de zynen, den zomerdyk
leggende achter Wognum en Wadwaye hadde

1583 Was er te Wognum een grote vergadering van
Roomsgezinden, waar tegens, om het gevolgs
wille, spoedig middelen wierden ter hand
genomen.
<<
* ‘Wognum in oude boeken’, zie ook pag. 43 en 63.
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