
Jaap de Graaf : "Al was het met de trekschuit'o

Uit de notulen van de tuinbouwvereniging "De Oost" blijkt dat er regelmatig een "niet-
tuinder" de vergaderingen bezoekt. Dat is Jaap de Graaf. De man die de produkten van de
tuinders naar de veiling rijdt. Eéntje die met hart en ziel verknocht is aan het vervoers-
bedrijL Maar wat wilje. Hij kocht als twaalÍjarige jongen al een ......... Dat houdt U nog
tegoed, want zijn vrouw Bregje Rijs en z.ijn z.oon Henk, die momenteel in Schagen wonen,
hebben aardige dingen bewaard. En over dat stukje ursemse vervoersgeschiedenis willen we
dan volgend jaar iets schrijven. Daarom nu even terug naar "De Oost".
Op de vergadering van 2J maart 1957 inÍbrmeren P. Hollenberg en J. Bas naar de
mogelijkheid van een unaniem vrachttarief. "Vrachtrijder J. de Graaf gaf een overzicht en
was van mening dat de gevraagde vracht niet te hoog was. Bij een grotere partij wordt
weleens een lagere prijs gevraagd". Aansluitend breekt voorzitter Langereis een lans voor
het werk van Jaap de Graaf. Hij staat op de veiling bekend als een lastige rijder, door "steeds
op de bres te staan voor zijn klanten en er ook uit te halen wat er uit te halen is".
Ook op andere momenten wordt waardering uitgesproken. In 195ó als hij 25 jaar getrouwd
is bijvoorbeeld. Dan ontvangen hrj en zijn vrouw een bloemetje, maar tevens wordt de
trouw vermeld, waarmee hij groente van de leden naar de veiling heelt gebracht. Ook in
oorlogstijd. "Al was het met de trekschuit, de groente moet naar de veiling", was het devies
van Jaap.
Wanneer hij op l9 juli l9ól jubileert met zijn 4O-jarige vrachtdienst, dan is "De Oost"
nogmaals present:
"Al deze jaren had hij met grote plichtsvervulling zijn taak gedaan, ook in de allermoei-
lijkste omstandigheden tijdens de bezetting. Jaap wist altijd nog raad om onze groente op
de veiling te krijgen. Op onze vergaderingen was hij een geziene gast en altijd bereid
eventuele klachten en wensen ter harte te nemen. Hoe waren wij dan ook teneergeslagen
toen wij nauwelijks twee maanden later vernamen het overlijden van deze plichtsgetrouwe
man".
Zijn opvolger wordt Bertus Konijn.
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Een Ursemmer vervoerder
Jaap de Graaf

Op l5 juli 1921 verschijnt in de Alkmaarsche Courant' een advertentie waarin een
nieuwe vervoersdienst tussen Alkmaar en de Ursemse omstreken wordt aangekondigd.
Het is Piet de Graaf, veehouder aan de Walingsdijk, die de advertentie laat plaatsen.
Hij doet dat voor zijn twee jeugdige zonen Gerrit (16 jaar) en Jaap (13 jaar). Ze hebben
zich een paard en een kar aangeschaft om de kost te gaan verdienen. De startende on-
dernemers laten zich fotograferen met hun nieuw verworven bezit. Jaap voor de bok,
pet op en de stropdas om, de (eerste?) vrachtbriefjes als een pochet in de borstzak van
zijn jas gestoken, poseert zelfbewust voor de bedrijfswagen. Hij zal het later meer
doen. Voor zijn Rejo, zijn Chevrolet en zijn Bedford, de gemotoriseerde opvolgers van
paard en kar. Eén keer trekt hij er in een strenge winter nog met een paard op uit, post
halen en brengen naar Schermerhorn. Per arreslee.

- En zijn vracht in l92l? Wat pakketjes op
de bok, manden op het dak, een in papier
gewikkelde nieuwe fiets, waarvan de trap-
pers nog ond er het zadel zitten vastgebon-
den, een vaatje bier, meelzakken. Het is
een karakteristieke prent. De los-vaste
goederen die opgehaald en afgeleverd
moeten worden, geadministreerd middels
vrachtbriefjes. Dat is het werk van de jon-
ge vervoerders die hun kar lieten beschil-
deren met een reclameboodschap, zodat
men ook in de Ursemse omstreken kon
weten dat je voor 'Drogerijen, Chemica-
liën en verpakte geneesmiddelen' in de
Langestraat 32 bij NIEROP EN SI.O'Ê
HOUBER 'een voordelig adres' kon vin-
den.

De onderneming startte dus in 1921. Op
19 september 1928 wordt ze onder de han-
delsnaam 'Gerrit de Graaf ingeschreven

- in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Alkmaar:
H. no. 1255, dossiernr. 6972, akteletter A.
Werkzaamheden: Vrachtdienst Ursem-
Hoorn-Alkmaar. Op 23 juli 1930 stopt
Gerrit en wordt de handelsnaam: 'J. de
Graaf . Negen jaar lang hebben de broers
gezamenlijk de vrachtdienst gerund. Jaap
blijft vrachtrijden en wijzigt in 1954 de
naam in:

'Tiansportbedrijf en lijndiensten Ursem-
Alkmaar en Ursem-Purmerend'. In 1955
wordt het bedrijf uitgebreid met 'luxe
autoverhuur'.

Het is 19 juli 196l als Jaap de Graaf jubi-
leert als vrachtrijder: '40 jaar Ursem-
Alkmaar'. De familie viert feest en biedt
hem een jubileumalbum aan, de Ursem-
mer bevolking is present op de receptie.

Kort nadien, op 25 september 1961, doet
het onverwachte overlijden van deze
vrachtrijder zijn werkzaamheden plotse-
ling beëindigen. Gert Seyts, secretaris van
de tuinbouwvereniging 'De Oost',
schrijft dan in de notulen: Al deze jaren
had hij met grote plichtsvervulling zijn
taak gedaan, ook in de allermoeilijkste
omstandigheden tijdens de bezetting.
Jaap wist altijd nog raad om onze groente
op de veiling te krijgen. Op onze vergade-
ringen was hij een geziene gast en altijd
bereid eventuele klachten en wensen ter
harte te nemen. Hoe waren wij dan ook
teneergeslagen toen wij nauwelijks twee
maanden later vernamen het overlijden
van deze plichtsgetrouwe man.'
Het bedrijf wordt nog twee jaar voortge-
zet door zijn vrouw Bregje Rijs, tot het op
I april 1963 wordt overgedaan aan Bertus
Konijn.
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De herinneringen aan het werk van Jaap
worden bijzonder treffend door Nic. Kop-

pes beschreven in een brief aan
zoon, Henk de Graaf.

Ursem, 20 Januari 1985.

diens

Beste Henk,

Op je vragen van de vrachtdienst van je vader. Ik heb bij vader ge-

werkt van 1943 tot 1948. Rurm 5 jaar. Eerst reden nog met de Rejo.
Die reed op gas. Zes buizen cilinders lagen boven op de cabine. En
we konden gas laden in Alkmaar aan de Helderse weg, vlakbij de
groentenveiling die daar toen nog stond. Op het laatst was er bijna
geen gas meer te krijgen. De Duitsers namen al meer knappe vracht-
wagens in beslag. Toen besloten we maar de Rejo maar onder het
stroo te begraven en dat is toen gedaan. Een grote klamp stroo stond
er toen.

Het vervoer was toen nog in hoofdzaak groenten naar de veiling.
Dat kostte toen nog 25 cent per kist, nu / l, - per kist. I koe naar
Purmerend/ 5,-, I kalf:/ 1,50, I schaap: f 1,50, I varken:/ 3,50

en biggen / l, - per stuk.

De vrachtdienst werd steeds minder in de oorlog. I koffertje met
2 flessen melk erin. Eerst halen bij Jaap Kooiman op Oterleek dan
in Alkmaar aan de Kennermerstraatweg no. 120 bij Rodewijn weg-

brengen. De flessen maakten zii daar leeg en dan kreeg je het kof-
fertje weer mee. Dat kostte dan 50 cent. I fiets meenemen uit Alk-
maar, mee naar Ursem. Kosten: 50 cent. Een pakje boorden halen
bij de klanten, dat wegbrengen naar wasserij Vredenburg in Alk-
maar (bestaat nog) en weer terug. Kosten: 25 cent.
Voor de melkfabriek de Prinses vervoerden wij boter in vaten van
50 kg of dozen van 25 kg. Ook ging er heel veel kaas naar Gerrit
Kaper op de Nieuwe Sloot in Alkmaar en naar Kramer in het Groot-
Nieuwland.
Bakkersmeel voor de bakkers Klerk en Slot in Oterleek, voor Cor
Ursem op Rustenburg en in Ursem voor Berepoot en Spil en voor
Jaap Stam in de Noorddijk. Henk ze zí1n alle acht weg' Er is nie-
mand meer van over.

Het laatste jaar ongeveer gingen we met de schuit. Dan haalden we

eerst de groenten en druiven bij de Jonkers aan de Walingsdijk. Dat
brachten we in Rustenburg vóór bij Johan Langereis naar de Wog-
meer. Daar was een steigertje. De groenten van Johan langereis er
in en dan gingen we met drie man aan de lijn trekken voor de boot.
Eén man in de boot, op naar Alkmaar. Op één dag heen en weer.

De dag er na de lege kisten weer weg brengen naar de tuinders. De
pakjes en de vracht hadden we zo lang gelost in de sluis van Rusten-
burg. We brachten ze bij P. Wonder. De dag er na moesten we die
ook naar de klanten brengen. Dat hadden we zo een maand of drie
gedaan.
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'Na de oorlog ging de kop van de stroo-klamp af en de vlag boven op de Reio. Tben moest ie de mensen
horen! "Nou ja, wij dachten al, moeten ze dal stroo nooit gebruiken?" Maar toen zagen de mensen wel
hoe of dat was.'

Toen we op een keer beschoten werden door de vliegmachines op
het eind van de Waardijk, omdat daar nog een paar boten vaarden,
besloten we er toen ook maar mee te stoppen. Alleen heb ik toen
met kit en wagen, de kit was 30 jaar oud, de bakwagen 20 jaar, nog
30, 40 en 50 pond tarwe van de mensen in Ursem naar de graan-
molen van Gardebroek in Oterleek gebracht. De tarwe laten malen
om er brood van te bakken. Alleen met veel wind ging ik er heen,
want de graanmolen had geen electriciteit. We rekenden dan 50 cent
of f l, - vracht voor de klanten.

Na de oorlog ging de kop van de stroo-klamp af en de vlag boven
op de Rejo. Toen moest je de mensen horen! 'Nou ja, wij dachten
al, moeten ze dat stroo nooit gebruiken?' Maar toen zagen de men-
sen wel hoe of dat was. Foto's en andere dingen, daar heb ik niets
van Henk. Ik heb nog wat mensen gevraagd, maar die hadden ook
niets.

De nieuwe auto's (vrachtwagens) waren na de oorlog schaars op ver-
gunning. En duur. Daar was vanzelf geen geld voor. Dat was toen
nog zo. Dus werd na lang wikken en wegen besloten de Rejo te revise-
ren. Bijna een nieuwe motor er in en opnieuw gelakt en geschilderd.
Nou je vader was toen weer heel trots hoor, dat kan ik je wel ver-
tellen.
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Je vader, die reed nooit erg hard. We zijn nog eens op een woensdag-
morgen om 8 uur begonnen naar de veiling Alkmaar. 's Avonds za-
ten we om 8 uur thuis aan het warm eten bij moeder Breggie. Tnkon
lekker eten koken, hoe is met haar Henk? En toen nog de wagen
laden voor een verhuizing van Klaas Commandeur tegenover het
schooltje in Ursem. Om 12 uur 's nachts was de wagen vol. Toen
gingen we naar Culemborg toe. Donderdag, 's morgens om 8 uur
waren wij weer bij je moeder thuis om daar brood te eten. Toen maar
weer naar Klaas Commandeur, want wij hadden de helft ongeveer
mee. Om twaalf uur 's middags was de Rejo weer volgeladen. Even
langs moeder Breggen aan om wat eten, toen weer op naar Culem-
borg. In de Purmerender weg nabij 'Tirinlust', een café-restaurant,
kregen we een klapband. Bij de garage laten maken. We reden nog
maar goed en wel, toen weer een lekke band. Weer laten maken en
toen toch maar op Culemborg aan. Ik weet niet precies meer hoe
laat of wij vrijdagmorgens thuis waren, maar het was al wel vrijdag
en om 8 uur moesten we weer voor de groenten veilingrijden. Dus
dat was wel een verhuizinkje hè. Je vader gaf haast nooit het stuur
over, maar toen toch wel hoor. Hij zei: 'Ik weet niet hoe of jij dat
het, maar ik zie niets meer. Jij moet maar rijden.' Ik was nog jong,
dus kon goed buiten slaap. Zo doende kwam de Rejo weer veilig
thuis.

We hadden ook eens een verhuizing van Oterleek naar Den Helder
van Jaap .. .?, zijn naam weet ik niet precies meer. Wat hebben wij
daar gelachen met die man en vrouw. Wat een troep, wat een troep
hadden die toen. Een Rejo vol en vol, er kon niets meer bij. Die
vrouw had het aldoor over Jaap: 'Was is Jaap?' Maar later bleek
dat de kat ook Jaap heette. Die moest in een korf. Zij waren zo be-
zorgd over Jaap. Wij kwamen goed in Den Helder aan. Die meneer
Jaap pakte de korf van de wagen, liet hem vallen, de korf open en
Jaap de kat hard lopen. Weg! Die mensen hebben hem nooit meer
gezien. Dat was wat hoor. Die mevrouw zei steeds: 'Nou Jaap, hoe
kon je dat nou doen. Nu is hele Jaap weg.'Affijn, alles uitladen
en de stenen po stond onder een stoel. Daar was het oor afgestoten.
Wij zaten bij die mensen aan de koffie. Nog even praten en afreke-
nen. Die mevrouw zei: 'Nou alles is heel gebleven, alleen het oor van
de po is er af.' Nou dan moet je wel even lachen hè.

Vee-rijden naaf Purmerend. Op dinsdag. Als er veel was, moesten
we twee keer rijden, dan was het vroeg op hè: half vijf, vijf uur. De
eerste helft van de Rejo kon een zolder in leggen. Daar moesten dan
de lammeren of de biggen, dus dan had je de Rejo vol, soms erg vol.
Of we gaven wat vracht weg aan Kees Konijn van Hensbroek of
Klaas de Wit. Zo moest je dat allemaal wat regelen.

Na de oorlog moesten we ook nog gedetineerden rijden. NSB'-ers
uit het kamp vandaan. Van Alkmaar naar de Schermer. Die moesten
dan aardappelen opzoeken of bieten rooien. En dan om vijf uur
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De'gebroeders De Graof'voor café 'De Rode Leeuw' met hun oanwinst: een Chevroleí 1928. Tfuee jaar
later zeí Jaap de zaak alleen voort.

's avonds weer wegbrengen. Er was ook nog een kennis van je vader
bij. Die heb drie keer voorin in de cabine gezeten. Toen zag die op-
passer dat en nadien mocht hij niet meer met ons mee.

Dat de Rejo de opknapbeurt kreeg. Toen reden wij met een oude
Chevrolet van l7 jaar oud, van Thijs Commandeur uit de Wogmeer.
Die had slechte remmen. Af en toe een bekeuring, want de politie
zag je al aankomen. Dat Commandeur dat vrachtwagentje kocht in
1931, kostte hem dat f 2.200, -. Na 17 laar rijden kreeg hij er nog
Í 1.700, - voor. Dat was in 1948. Maar toen kostte die nieuwe wagen
ook Í 3.200, -. Ook een Chevrolet.

Nou Henk, zo is er nog heel wat te vertellen, dat begrijp je wel. Hoe
is het met je zuster Ans? Ik hoop dat ik je wens vervuld heb. Je mag
meer vragen hoor

M:l'ryr
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Joop de Graaf als startende ondernemer voor Stalling Pilkens aon de Mosterdsteeg in Alkmaor Op de

kar: G. de Craof, IJRSEM. Negen jaar duurt de samenwerking met zijn broer'

Henk zelf bewaart nog vele herinneringen
aan het uit rijden gaan met zijn vader.
Zelfs onder schooltijd. 'Hij kwam dan de
openbare school binnen, even met de
meester babbelen en als er dan op het
raam werd getikt, mocht ik mee'. Naar
Alkmaar om een briefje af te geven bij
slagerij Biskanter op De Laat. Naar Olij,
om meelzakken. In jutezakken ijsblokken
halen voor slagers en caféhouders. 'Het
water piste onder de wagen vandaan',
maar met de kermis kon het bier koel ge-

houden worden.
'Groenten, bloembollen, vee, alles nam
hij mee'. Ook grotere tochten kan Ilenk
zich herinneren. Naar 7,eeland, toen ze

"s nachts weg weest' waren, omdat de
Velsertunnel er nog niet was. Gewonde
Zeeuwen terug brengen, die bij boeren in
de Schermer hadden gewerkt. Voor 'De
Prinses' kaas wegbrengen naar lreuwar-
den. Er werd dan op het raam getikt en

dan mocht ie weer mee. Broodtrommeltje
op de voorbank, dus tijdens het rijden
eten met het gevaar 'de kant in' te gaan.
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Als het te lan gzaam ging, dan was het van:
'De eenden zwommen voorbij', of: 'Die
auto is lui'. Naar Amsterdam-Noord
voor 'De Prinses'. 'Rotzooi halen', ofte-
wel mandflessen loog bij Ketjen. Of naar
de Zaan voor 'De Prinses'. Naar Apel-
doorn, naar Purmerend, naar Hoorn.

En op het dorp rijden ten dienste van de
gemeenschap: achter in de bak kistjes
neerzetten en de voetballertjes er op. Of
met de Kerst met de Noorddijker bevol-
king naar Ursem. Of in de winter met z'n
allen naar café Kok op Rustenburg naar
'uitvoerings' van de toneelvereniging.
Met de luxe-auto werden trouwerijen en

begrafennissen gereden en ging de school-
jeugd naar het klimduin van Schoorl.
Kinderen uit de Wogmeer werden door de

Opel TG-61-60 opgehaald om de school
bestaansrecht te verschaffen. Dat zijn de
ritten met de auto's, maar met de fiets
moest Henk vaak 'kwitanties rijden'. Het
geld werd nog niet 'overgemaakt', daar
moest ie achteraan. Ook de 'werkroute'



De posl per arreslee h)egbrengen noor Schermerhorn. Daar werd voor de verdere distribuíie gezorgd.

staat hem nog bij. Langs de Noorddijk en
clan de Walingsdijk op tot Boots, de melk-
rijder, dan terug naar Rustenburg via het
gemaal. Rechtsaf de Uitgang in, terug
naar Rustenburg langs 'De gouden Kar-
per' de Heerhugowaard in tot G. Bas en
dan naar Alkmaar.

Het lijkt wat rommelig en chaotisch, om-
dat er veel geimproviseerd moest worden.
Toch lag er een vast werkritme door de
week heen. Henk de Graaf schreef daar-
om het volgende verhaal over de werk-
zaamheden van zijn vader, waarbij dat
bijzonder goed tot uiting komt.

Het vrachtrijden op de ochtenden

'C)p maandag, woensdag, vrijdag en za-
terdag werden in grote lijnen dezelfde
werkzaamheden verricht. Vader ging om
ongeveer acht uur van huis. Hij reed een
vaste route langs de tuinders en nam de
groenten en het fruit, die aan de weg ston-
den, mee naar de veiling in Alkmaar.

Mensen die andere groenten mee wilden
geven, hadden van te voren daarover ge-
beld. Ze hadden ook wel een kaart voor
het raam staan, zodat m'n vader wist dat
hij aan moest komen. Allerlei klusjes
moesten gedaan worden: het laten repare-
ren van nylonkousen, het ophalen van een
pakje vlees bij de slager, waar de klant
dan een briefje voor had meegegeven, een
kostuum te stomen brengen, was naar een
wasserij brengen, een plant halen bij
'Krijgsman', pillen halen bij een apo-
theek en ga zo maar door.

Als hij het dorp uit was, ging hij langs de
melkfabriek 'De Prinses' in de Schermer.
Hij nam dan kaas en boter mee in dozen
of kuipen voor de fa. Kaper of Eyssen in
Alkmaar. Hij hield er in ieder geval altijd
ruimte voor vrij. Door de Schermer ging
hij naar Alkmaar, waar de groenten wer-
den gelost in de veiling Alkmaar en Om-
streken'. De veilingbriefjes werden later
op de dag weer opgehaald en bij de tuin-
ders afgeleverd, zodat ze wisten, wat hun
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Eenfoto van 26 maort 1928 van Jaap met ziin aan-
staande vrouw Bregje Rijs, gemaakt oan de Ged.
Nieuwesloot 30 in Alkmaar. Ze kwam 'ter kermis'
op Ursem en logeerde bij de fam. lAideboer Daar
ontmoetle ze Jaap. Op 19 mei 1931 trouwden ze in
Schagerbrug.

produkten hadden opgebracht. Dan ging
hij naar de fustloods van de veiling en
haalde de door de tuinders bij hem bestel-
de lege kisten en kratten op. Daarna wer-
den de grote stukken in de stad wegge-
bracht.

De middagpauze

Het was dan inmiddels rond het middag-
uur geworden. Er werd dan gegeten bij het
'Bodehuis Beentjes' op de Paardemarkt.
Bij deze bodehuizen kwamen vrachtrij-
ders uit alle windrichtingen, zodat goede-
ren die verderop het land in moesten, hier
werden overgeladen en zo naar hun plaats
van bestemming gingen. Mijn vader nam
de vrachten mee voor Ursem en omstre-

)')')

ken. Ook voor Van Gend en Loos had m'n
vader goederen mee voor zijn gebied, wel-
ke hij afhaalde bij een vestiging van die
vervoersfirma, die toen op de Nieuwe
Sloot was gevestigd.
Firma s uit de stad, die grote partijen goe-
deren mee te geven hadden, belden naar
het bodehuis op met de vraag of De Graaf
langs kon komen om de partij op te halen.
Het ging dan bijvoorbeeld om verf, ijzer-
waren, houtmateriaal of elektrisch mate-
riaal zoals TV's en TLbuizen. Het bode-
huis legde dan een briefje in het vak van
bode De Graaf. Iedere vrachtrijder had
namelijk in het kantoortje van het bode-
huis een vakje met een klepje er voor,
waar de vrachtbrieven en mededelingen-
papieren in gelegd werden door de houder
van het Bodehuis. Het bodehuis had dus
een bemiddelende taak.

De middag

Na de middagpauze werden de bestellin-
gen, die in de stad moesten worden ge-
daan, afgehandeld. Hetzij lopend, hetzij
op de transportfiets. De geslepen messen
en scharen werden opgehaald, de was bij
de wasserij, het vlees bij de slager en meer
van dat soort klussen. Daarna werd de
lijst afgewerkt van de firma's die gebeld
hadden. Kleine partijtjes werden overi-
gens door de firma's zelf bij het bodehuis
aangevoerd en over de verschillende
vrachtrijders gedistribueerd. Die goede-
ren werden dan nog bij Beentjes opge-
haald en ingeladen, voordat hij naar bo-
dehuis Jonker op De Dijk ging, waar ook
goederen werden aangevoerd en gedistri-
bueerd. Omstreeks vijf uur werden dan de
laatste 'afhalers' afgewerkt en ging het via
Oterleek, de Schermer, de melkfabriek
'De Prinses', Rustenburg en de Noord-
dijk weer naar huis. Onderweg werden
alle goederen afgeleverd.

Sommige van die goederen waren 'onder
rembours', dat wil zeggen, dat de ge-
adresseerde de kosten van de goederen



Vanaf 1955 verzorgde Joap ook 'luxe'vervoer. Het
expeditie- en veevervoer bleefde belangrijkste bron
van inkomsten.

Jacob de Graaf. Geb. 17 maort 1908 le Bergen NH.
Overl. 25 september 196l te Ursem. Beroep: zelf-
stondig vervoerder.

diende te betalen aan de vrachtrijder, die
het dan weer aan de afzender afdroeg.
Sommige waren 'niet-franco'. De ge-
adresseerde moest dan de vrachtkosten
betalen. Andere waren 'franco-huis'. De
afzender had dan de vrachtkosten al be-
taald.

Ook werden plaatselijk wel goederen ver-
voerd, zoals boodschappen van de krui-
denier naar iemand buiten het dorp, of er
moest iets gerepareerd worden bij de
smid. De lege kratten en kisten, alsmede
de 'veilingbriefjes' werden weer bij de
tuinders afgeleverd.

De dinsdag: het veevervoer

Op de maandagavond werd de auto klaar-
gemaakt voor de dinsdag. Er werd dan
vee gereden naar de Purmerender markt.
De veeklep ging op de laadbak en er wer-
den extra beunen (brede planken) in de
laadbak geplaatst, waardoor men een
dubbele laadvloer kreeg. Het kleinvee
kon dan boven elkaar worden vervoerd.
Dat waren varkens, schapen, lammeren,
kalveren, geiten en manden met kippen of
konijnen. Ook boven de cabine van de
auto werd een laadvloer aangebracht met
een rechthoekig hok. Voor nog wat klein-
vee. Achter de dubbele laadvloer konden
enkele koeien worden geplaatst. 's Maan-
dagsavonds belden de boeren op wat en
hoeveel er mee moest naar Purmerend.
Op de vroege dinsdagmorgen, omstreeks
vier uur, werd het vee opgehaald bij de
boeren en naar de Purmerender markt ge-
bracht. Als het erg druk was, werd er twee
keer gereden of de hulp van een andere
vrachtrijder ingeroepen. Was het vee op
de plaats van bestemming, dan werd de
auto op een parkeerplaats gezet en bleef
m'n vader in Purmerend. In een café werd
gegeten en koffie gedronken. Daar kon-
den de boeren hem dan ook vinden als
men eventueel gekocht vee weer mee naar
huis wilde hebben. 's Middags werd de
auto uitgemest en uitgeschrobt. En
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's avonds kwamen de eerste telefoontjes
voor de woensdag alweer.
Op woensdag werden dezelfde werk-
zaamheden als op maandag gedaan. Op
donderdag werden allerlei losse vrachten
gedaan zoals; vee van boer naar boer,
soms een verhuizing, een extra rit voor
'De Prinses' en als er niets was, was het
rustdag of de auto werd opgeknaPt.
Op vrijdag werd het werk van maandag
en woensdag weer gedaan. Op zaterdag
werd er ook naar Alkmaar gereden, doch
dit werd steeds minder daar steeds meer
firma's zaterdags niet meer werkten. Ook
werd zaterdag wel naar de schapenmarkt
van Hoorn gereden, of een ander vrachtje
gedaan. En dan was er op zondag de ad-
ministratie.

Bollentijd

En dan natuurlijk niet te vergeten van
half juli tot eind augustus de 'bollentijd'.
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De bloembollen, meestal tulpen, moesten
worden vervoerd naar 'de zuid', waaron-
der werd verstaan Lisse, Hillegom, Sas-
senheim, Rijnsburg en omstreken. Dit
was een vreselijke drukke tijd, de tuinders
hadden de bollen veelal verkocht en
moesten voor een bepaalde datum afleve-
ren.
De bloembollen werden in manden ver-
voerd, van de tuinders naar diverse han-
delaren en de veilingen in Lisse. Zohad je
de veiling Hobaho en H.B.F. en ik herin-
ner mij de fa. Nieuwenhuizen, gebr. v.

Zanten, Geerlings en Bergamo, Verdegaal
en de Vrooman. De ene firma kreeg dan
20 manden de andere 60 en weer een an-
der l0 en zo verder. Ook gebeurde het wel
dat er een wagen vol voor één firma was,
zodat je meer vrachten op één dag kon
doen. Of dat voor de bodedienst even een
vracht bollen weggebracht moest worden,
die dan de avond ervoor was geladen. Dit
kon alleen toen de Velsertunnel klaar was,
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Jaap de Graaf voor zijn woning onnex bedrijf op de Noorddijk. Op het bord boven de oulo slsot: 40 iaot
Ursem-Alkmoar. In de loop der jaren veranderde de huisnummering van 'Noorddijk' in: Noorddijker-
weg C 17, N 50 en 59.



want daarvoor stond hij soms een hele
tijd te wachten voor de pont over het
Noordzeekanaal. Ik herinner me wel, dat
er iemand langs de wachtenden liep om
horloges te verkopen. Op de terugweg
werden lege manden van de veilingen
meegenomen, welke m'n vader in opslag
had zodat ze direct aan de tuinders kon-
den worden verstrekt als die ze nodig had-
den.
In die periode waren er ook altijd andere
vrachtrijders die voor hem reden, als het
nodig was. Zo had je Klaas de Wit van
Rustenhurg, Bellekom uit Avenhorn, J.

Comma.ndeur of iemand anders die tijd
over had. Ook werkte er in die periode al-
tijd wel iemand bij hem. Zohad hij Henk
Veeter, een familielid. Later Jan Beek,
welke in de vakanties bij hem was. Daarna
iemand van het dorp. Voor zover ik me
herinner Nic. Koppes, Arie Vet, de jon-
gens van Pol of Schaap en Piet Vlaar. Ook
gingen er bloembollen naar veiling 'West
Friesland' in Bovenkarspel.

Vrije tijd

Het weekend was voor de administratie:

rekeningen uitschrijven en geld innen.
Eén keer per jaar kwam de directeur van
'De Prinses', dhr. Jofriet met de vrouw op
visite om dejaarlijkse rekening te betalen.
Op vakantie gingen we nooit. Naar ome
Kees in Apeldoorn, dat was al wat. We wa-
ren dan een aardige tijd onderweg, maar
het was wel een hoogtepunt.'

Tot slot

In 1984 schreven we: 'Uit de notulen van
de tuinbouwvereniging "De Oost" blijkt
dat er regelmatig een "niet tuinder" de
vergaderingen bezoekt. Dat is Jaap de
Graaf. De man die de produkten van de
tuinders naar de veiling rijdt. Eéntje die
met hart en ziel verknocht is aan het ver-
voersbedrijf. Maar wat wil je. Hij kocht
als dertienjarige jongen al een . . . . Dat
houdt u nog van ons tegoed, want zijn
vrouw Bregje Rijs en zijnzoon Henk heb-
ben aardige dingen bewaard. En over clat
stukje Ursemse vervoersgeschiedenis wil-
len we dan volgend jaar iets schrijven.'
U heeft er iets langer op moeten wachten,
maar het was zeker de moeite waard dach-
ten we zo.

Nic. J. Koppes,
Henk de Graaf,

Bart Seelemeijers"$J$s"ï;. i,i{d} ir,,,,
.,,rcig! r. t ln,i',1..,,1. , :..r'j: , ,í

' ,riÀ.i 'i'(r' q-Àè' l,i;," 1,.,,. ;. ,i'ty
r'{. ii,liïIii$ l:r'.i'i .r:ir

\ ri.À{'tï'tr'ïl tr,} ltïix
. .;.lil À i,.nlrlrè|'tr, {.'r,t*nt. [lus{.i,ltbut.x'.
' :3t,,i'ireL, dlt nrn*r f rt tfr$S.
, f ;1tr.s rltgs r.l l|lt,tisrlat's stnlllrr;: t

. "i i. l.i. i...\:S. lt{csi rnlstn*r"':

: Ii,'lr:r'ld nn,tl;rlr,!t'rrrl, ,

I ï). I'l'; {in,\.,t1", [.r's*ln. i

ï,.1W

De advertentie die Pieí de Craaf voor zijn zoons plaotste in de Alkmaarsche Courunl von 15 juli 1921.
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