
Oudheidkundige Vereniging “Medenblick" jaaruitgave 1996

ONZE HOOGGEACHTE GESCHIEDSCHRIJVER P. TEELING

Met Mw. de Vries ging ik naar Middenmeer om een interview af te nemen bij dhr. Teeling. We stopten 
bij de bungalow “Geersheim” en werden hartelijk ontvangen door dhr. Teeling en zijn echtgenote Mw. 
Teeling-Geers.
Het is voor ons onbegrijpelijk, dat deze man op 90-jarige leeftijd nog steeds zó actief is en nog steeds 
overal in geïnteresseerd is. Het is ruim 15 jaar geleden, dat ik hem ‘s avonds belde. Het was winter, 
het regende en hagelde, echt hondeweer. Zijn echtgenote nam de telefoon aan en ik vroeg of haar 
man thuis was. “Nee”, was haar antwoord, “die is naar de voetbalwedstrijd van A.Z.Ü”. Hij was toen al 
zeker over de 75 jaar! En als je ziet, wat deze man allemaal geschreven en onderzocht heeft, dan is 
het bewonderenswaardig.

Maar laat ik beginnen met zijn levensgeschiedenis.

Op 12 maart 1907 werd Pieter Teeling in Alkmaar geboren. Na de lagere school wilde hij naar de 
“Normaalschool”, want dan kon hij onderwijzer worden. Maar zijn moeder vond onderwijzer geen 
goede toekomst. Zij keek meer naar een veel belovende toekomst. En toen moeder hoorde, dat er op 
het Kadaster een plaatsje vrijgekomen was, ging zij er op af.
Hoog keek hij op tegen die heren, die landmetingen verrichtten en alles in kaart brachten en zó de ei
gendommen van grond- en huiseigenaren vastlegden. En zó kwam hij op 13-jarige leeftijd als klerk in 
dienst van een landmeter bij het Kadaster.

“Ik was een verlegen en uit de klei getrokken jochie en verdiende ƒ 3,-- per week”. Dit loon werd privé 
door de landmeter uit eigen zak aan hem betaald en daarvoor moest hij hem overal bij helpen en 
voor weinig geld kon ik heel wat voor hem doen....
“Het was voor mij een enorme leerschool, je leerde het vak van de grond af aan kennen. Je leerde 
het vak beter op die ouderwetse manier dan de tegenwoordige scholing. Toen ik zo’n 14 a 15 jaar 
was, ging ik met een vriend op de fiets, met een eigengemaakte en lekkende tent, het land in en 
kwam aan de Duitse grens, waar we aan de overkant Babberich zagen liggen! Voor mij was dit een 
enorme belevenis”.

Intussen had Pieter ijverig geleerd en leerde van de landmeters ook het “veldwerk”.
“Toen ik zo’n 17 a 18 jaar was, kreeg ik de mogelijkheid om mee te doen aan het examen landmeter. 
Dit was na een jarenlange examenstop en intussen had ik enorm veel geleerd van een landmeter, die 
in Wageningen had gestudeerd”.
Het examen werd gehouden in de Ridderzaal in Den Haag. Velen wilden landmeter worden, maar er 
was slechts plaats voor enkeling. Aan het examen namen 50 jongelui deel. Het examen viel hem wel 
wat mee, maar wat later kreeg hij bericht, dat er nog een mondeling examen moest plaatsvinden. De 
uitslag duurde maanden. Pieter werd ongerust, zou hij dan toch niet zijn geslaagd? Maar, eindelijk 
kwam het bericht; van de 10 geslaagden was hij nummer 2!

Hij was nu landmeter en wilde graag aangesteld worden bij het Kadaster in Alkmaar. Maar hij kreeg 
bericht, dat hij naar Roermond moest. Zijn 1e brief was naarde Ingenieur van het Kadaster Roermond 
en schreef: “Hoogedel Gestrenge Heer, hierdoor bericht ik U, dat ik mijn werkzaamheden in Roer
mond ga beginnen” en zijn 2e brief; “Graag wil U verzoeken om overgeplaatst te worden naar Haar
lem”. “Na 1 jaar kreeg ik bericht, dat ik werd overgeplaatst, niet naar Haarlem, maar naar Leiden”
De herinneringen aan Leiden was, dat het daar vreselijk stonk - de grachten -, de studentenhuizen vol 
studenten, het stonk er overal. Veel kwam hij in de bibliotheek, waar een heel aardige juffrouw hem 
11/2 jaar geholpen heeft met de moderne literatuur.

Na VA jaar wordt hij overgeplaatst naar Maastricht. Het was toen een slechte tijd en ik kwam daar 
middenin de zg. “Zinkwit-staking”. De zinkwitindustrie was een belangrijke bron van inkomsten. Door 
de slechte tijd waren onze salarissen gekort met 25%, maar die werkers met weinig inkomen zelfs 
40%. Bovendien werden de arbeiders door hun bazen schoftig behandeld. Toen werd Teeling sociaal 
bewogen, Het was een ouderwetse toestand op het Kadaster in Maastricht - waar we met 2 landme
ters een hele dag over deden - kon gemakkelijk in 2 uur worden gedaan.

Maar we hebben in Maastricht prachtig meetwerk verricht en alles in kaart gebracht. Ik zat vooral tus
sen de mensen en werd sociaal bewogen. Zo werd ik secretaris voor de provincie voor de S.D.A.P., 
tevens secretaris van de S.D.A.P. afd. Maastricht en zong als 2e tenor bij de Maastrichter Staar.
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Ook werd hij Gemeenteraadslid in Maastricht en ook kwam hij in hogere regionen in Den Haag. Dan 
gaat hij sukkelen met zijn gezondheid en men constateert T.B.C.. Hij vraagt toestemming in Den 
Haag om in België te mogen wonen en krijgt een prachtig huis in de Kempen, vlakbij Maastricht.

Dan komt de oorlog. Landmeters waren voor het Duitse leger zeer belangrijk. Ook Teeling probeert 
uit de handen van de Duitsers te blijven. Van hogerhand krijgt hij het advies te vluchten. Met zijn 
vrouw en 2 kinderen vlucht hij via Brussel en Antwerpen naar Zouave, dan langs het strand, richting 
Duinkerken en zagen de Fransen, Belgen en Engelsen zich terugtrekken. Daar zijn ze 2 dagen geble
ven. Na 2 maanden terug in Maastricht, waar hij te horen kreeg, dat zijn ziekte ten goede was ge
keerd. Gaat dan naar Eindhoven: daar ruilverkaveling Weerterbos. Opnieuw steekt de .8.0. de kop 
op. Dan komt hij bij het Kadaster in Amersfoort, waar hij zo’n 5 a 6 jaar verblijft. Hier schrijft hij meer 
dan 100 historische artikelen, fraai voorzien van prachtige tekeningen, vervaardigd door een 
vriend/tekenaar. Eveneens schrijft hij voor plaatselijke bladen. In 1959 richt hij een landmetersvere- 
niging op, is hoofdredacteur van het landelijk landmeterstijdschrift Geodesia.

75 jaar “meer dan landmeter”

Teeling kijkt ook over de grenzen. Omstreeks 1960 vindt in Scheveningen een internationaal land- 
meterscongres plaats en werd het “Office International du Cadastre et du Régime Fonciers” (OICRF) 
opgericht. Teeling werd zijn medewerking gevraagd. Twee dagen per week werken aan het “Office” 
en drie dagen voor het kadastrale werk.
Hij vertrekt naar Alkmaar, schrijft ook daar weer artikelen o.a. over de demping van de Gedempte 
Gracht.
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En, vragen wij ons af, hoe komt dhr. Teeling in Medemblik? En wat heeft hem gedreven om over 
Medemblik zo’n respectabel aantal van 154 artikelen over de historie van Medemblik te schrijven?

Dhr. Teeling vertelt, dat hij met enige landmeters ging meten in de Wieringermeer. Wegen, ge
meentelijke uitbreidingen enz. Maar, er was niets te beleven en met de landmeters gingen ze tussen 
de middag naar Medemblik en kwamen zó in het Swarte Woifke op de Oosterhaven terecht, waar ze 
hun boterham aten. En natuurlijk was Cor Brakeboer daar, die vertelde over Medemblik.....En Tee
ling zegt: “Het stadje Medemblik ligt daar zo verschrikkelijk leuk, schitterend!”.

Het heeft hem gedreven om 154 artikelen in de Medemblikker Courant te schrijven. Hierin werd hij 
gesteunde door zijn vriend Mr. Belonje, die indertijd onderzoek gedaan heeft in Medemblik en o.a. 
alle graven beschreven heeft in de Bonifaciuskerk.
Vele uren heeft hij het notariaat in het Streekarchief bestudeerd en daaruit enige duizenden fiches 
gemaakt over vroegere bewoners van Medemblik. Deze zijn keurig, alfabetisch, gerangschikt in 2 
vierdelige houten kistjes en gemakkelijk te raadplegen.
Voor ons een onbetaalbare bron aan informatie!

Medemblik 700 jaar stad.
Burgemeester Westendorp had met de geschiedschrijver J. Zwaan (geboren in Opperdoes) afgespro
ken, dat ter gelegenheid van de 700 jaar stadsviering, de Kroniek van Medemblik zou worden uitge
geven. Vóórdat de 700 jaarviering plaats had, vertrok burgemeester Westendorp naar Volen- 
dam/Edam en werd opgevolgd door burgemeester Feytel. Deze besloot een boek uit te geven: ”Een 
nieuw Medemblikker scharrezootje”.

Dhr. Zwaan voelde zich hevig gepasseerd en wilde zijn jarenlange werk verbranden. Gelukkig is de 
Oudheidkundige Vereniging er toen in geslaagd het manuscript voor ƒ 4.000,- te kopen en hoopt dit 
binnen afzienbare tijd te laten verschijnen.

Dhr. Teeling, als geschiedschrijver over Medemblik, voelde zich gepasseerd en samen met dhr. H. 
Langereis lieten zij gelijkertijd het boek “Medemblik, grepen uit de roemrijke geschiedenis van de ou
de Radboudstad” verschijnen. Veel steun had hij hierbij van Mw. Geers.
Mw. Teeling komt te overlijden. Later hertrouwt dhr. Teeling de veel jongere Mw. Geers en vestigen 
zich in Middenmeer.

Nu richt dhr. Teeling met Mw. Geers zich op de geschiedenis 
van de jonge Wieringermeer en haar bewoners.
Inmiddels hebben ze een overvol archief over de Wieringer
meer ingericht, evenals het Historisch Genootschap opgericht. 
In het arcief vindt men ook hier weer een compleet kaartsys
teem met ± 40.000 namen van vroegere en huidige bewoners.

“Ja”, zegt mijnheer Teeling, “ook met Medemblik ben ik nog 
niet klaar. Ik weet, waar ik met mijn onderzoek gebleven ben 
en wil dit nog verder complementeren!”
Belangstelling voor Medemblik gaat onverminderd voort. Op 
praktisch al onze lezingen is hij aanwezig!

Vorig jaar werd gestart met een actie: “Krijgt Medemblik een 
carillon?” En de 1e, die spontaan belde, was het echtpaar Tee- 
ling-Geers. “Noteer voor ons maar een klok van ƒ 1.800,-“. Dat 
zijn toch echt mensen, die Medemblik een warm hart toedra
gen! 90 jaar en zó vitaal. En als we vragen, hoe dat komt, zegt 
hij: “Dat komt door die jonge vrouw van me; die houdt mij zo 
actief!”

Wij zijn ze dankbaar en hopen, dat lichaam en geest nog lang 
jong mogen blijven. Die verlegen, uit de klei getrokken, jongen 
uit Alkmaar.... !

Het echtpaar Teeling 
bij het “Geersheim"
(foto: Geodesia)

J.C. van Leverink
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