
Beste  mensen, 

We hielden nog even goede hoop dat we in 
juni de voorstellingen konden opvoeren. Maar 
gaandeweg werd duidelĳk dat dit niet 
mogelĳk is. Het beperken van het risico om 
het virus op te lopen is nu prioriteit 1. De 
gezondheid van ons allen gaat boven alles. 
Het is daarom niet verantwoord om de 
productie nog door te laten gaan. Dat is 
jammer, heel jammer. De productie was goed 
op stoom. Schreven we in de vorige 
nieuwsbrief dat de cast compleet was. Ook 
de eerste repetities hadden al plaats-
gevonden. Het zag er veelbelovend uit. Een 
mooie cast, goed productieteam, veel 
enthousiasme en volop steun van bedrĳven 
en Museum BroekerVeiling.  

Samen met partner Koolsail is afgesproken 
om het hele evenement uit te stellen naar 17 
t/m 20 juni 2021. Noteer die dat alvast in de 
agenda.   

Dit is ook voorlopig de laatste Nieuwsbrief, 
na de zomer komen we weer in de lucht. Tot 
slot wensen we u veel sterkte in deze 
moeilĳke tĳden. Blĳf gezond, denk aan uw 
medemens en wie weet wat deze verplichte 
time-out nog aan dimensie toevoegt. 
  
We houden u op de hoogte van “De laatste 
tuinder van Langedĳk”. Tot een volgende 
keer! 

Hartelĳke groet, 
Het productieteam 

1918 Spaanse griep in Langedijk   
In de vorige Nieuwsbrief citeer-
den we uit het boekje 25 jaar 
BroekerVeiling. Dit keer een 
artikel uit ‘De Otterplaat’ (okt. 
2018) van stichting Langedijker 
Verleden over de uitbraak van de 
’Spaanse griep’ in 1918 in 
Langedijk. Het griepvirus bereik-
te in de zomer van 1918 ook 
Langedijk en muteerde in de loop 
van de maanden tot een steeds dodelijkere variant. Tips 
om het virus te bestrijden waren; matig roken, goed 
ventileren en het stof nat wegnemen. Maar veel alcohol 
drinken zou ook wel eens kunnen helpen. Dit werk toch 
ontsmettend en werkt het niet zuiverend? De Commissaris 
van de Koningin geeft in juli ‘in overweging’ om kermissen 
te verbieden, omdat ‘daar de matigheid niet voldoende 
betracht wordt’. De Langedijker gemeenteraden vonden 
dat veel te ver gaan. De kermissen moesten doorgaan! Dit 
leidde tot nieuwe besmettingen. De Sint Maartenviering 
voor kinderen op 11 november werd daarna wel verboden 
en in Oudkarspel en Zuid-Scharwoude gingen de scholen 
een paar weken dicht. In Broek op Langedijk werd een 
derde van de bevolking ziek en die maand zijn er 25 doden 
te betreuren. De pandemie heeft wereldwijd 50 tot 100 
miljoen levens geeist.  
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‘De laatste tuinder van Langedijk speelt van  
17 t/m 20 juni 2021 in museum BroekerVeiling’ 
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