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Van de Redactie
Een jaar geleden publiceerden wij het artikel ‘Het raadsel van de verdwenen beman-
ning van de ED988, 26 juni 1943’. Het raadsel betrof de vier niet teruggevonden 
bemanningsleden van de neergestorte Engelse bommenwerper – waar waren die 
gebleven? In deze aflevering wordt een plausibele oplossing van het raadsel gege-
ven. 
Hoe verliepen grondtransacties toen het kadaster er nog niet was. Met veel geruzie 
waarschijnlijk. Vanaf 1832 was het er wel. Tijdens de Franse tijd werd begonnen met 
meten en zo’n twintig jaar later was heel Nederland gekadastreerd. Nadat het kadas-
ter was ingevoerd hadden de boeren in de Beemster geen reden tot klagen. Hoezo 
niet? U leest het in ‘De kadastrering, een belastingmeevaller voor de Beemster’. 
Henk Dinkla, elektricien, fietsenmaker en hobbygoochelaar in Middenbeemster, 
zocht het dichtbij toen hij wegens succes een artiestennaam nodig had – het werd 
Mr. Hedi. Als goochelaar en illusionist werd hij bekend in heel Nederland. Na zijn 
overlijden in 1963 zette zijn schoonzoon Jan Ossebaar, alias John Hedi, zijn carrière 
voort; die kreeg als leerling Hans Klok (geen artiestennaam). Het staat allemaal in 
het artikel ‘Met de magische groeten van Hedi’. 
Met een onderneming die ‘de bietenbrug opgaat’ loopt het niet goed af. De bie-
tenbrug aan het eind van de Jisperweg is niet schuldig aan die uitdrukking. Ruim 
twintig jaar heeft zij daar probleemloos gestaan, in de herfst in dienst van de bieten-
campagne en ’s zomers tot plezier van de jeugd. De laatste zes jaar van haar bestaan 
kreeg zij gezelschap van een ‘rüpro-apparaat’. Wat dat is en waarom die er kwam 
wordt verteld in het artikel ‘De bietenbrug en de erepoort’.

Ach, was de bietenbrug er nog  maar                 (foto Wout Boot, collectie Cor Roet)
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Overwegingen bij het raadsel van de verdwenen 
bemanning van de ED988, 26 juni 1943
Aad Neeven1

1  Geboren op 25 juli 1946 te Haarlem. Vanaf 1964 werkzaam als werktuigkundige in de luchtvaart. Gestationeerd in 
Saudi Arabië en Iran. Vanaf 1976 werkzaam voor Fokker als logistiek adviseur te Iran. Vanaf 1978 lid van vlieg-
tuigverkoopteam bij Fokker vanwege technische en vlieg technische kennis. De laatste twee jaar als vliegtuig-
verkoper o.a. in Vietnam. Auteur van een aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog en militaire luchtvaart. Lid 
van de Studiegroep Luchtoorlog en medeoprichter van de stichting Historical Research Center Second World War 

2 The National Archives  Londen. SORB AIR 27/796
3  The Nachtjagd Diaries, Theo Boiten

In de nacht van 25 op 26 juni 1943 werden er 473 bommenwerpers gestuurd naar 
Gelsenkirchen, een stad in het Ruhrgebied, met de opdracht zo veel mogelijk schade 
aan te richten. De vliegtuigen kwamen in dit geval vanaf Grimsby in het graafschap 
Lincolnshire. Het tijdstip voor de aanval was vastgesteld tussen 01.13 en 02.07 uur.2 

Alhoewel er relatief weinig activiteit was 
van nachtjagers kwamen 31 bommenwer-
pers niet terug op hun thuisbasis. De IV 
Gruppe van NJG1 was die nacht verant-
woordelijk voor het afschieten van 16 bom-
menwerpers boven Noord - Holland. Drie 
daarvan kwamen op het conto van Ober-
feldwebel Karl Heinz Scherfling, die opge-
stegen was van vliegveld Leeuwarden. De 
afgeschoten bommenwerpers waren: 
1.  Lancaster ED988 bij Westbeemster op 

een hoogte van 6.400 meter om 00.54 
uur. 

2.  Lancaster ED373 ter hoogte van Heems-
kerk op een hoogte van 5.500 meter om 
02.51 uur.

3.  Lancaster W4827, 5 km ten zuiden van 
Hillegom op een hoogte van 4.000 meter 
om 03.08 uur.3 

In deel 1943 van Bomber Command Los-
ses of the Second World War, geschreven 
door W.R. Chorley, staat de volgende 
informatie: 
      OP Gelsenkirchen. T/O 23:23 hrs Grimsby. Shot 

down by a night fighter and crashed 01:00 hrs 
at Westbeemster (Noord Holland) 6 km NW of 
Beemster. Approximately three hours after the 
crash, the Lancaster’s bomb-load exploded with 

such a force that the investigating team could 
only identify three bodies. Thus, Sgt Mepsted 
and both air gunners are buried in Amsterdam 
New Eastern Cemetary, while the rest are com-
memorated on the Runnymede Memorial.

In het Squadron Operational Record 
Book van het 100e squadron staan, even-
als bij Chorley, de namen van de beman-
ningsleden. Deze zijn:
   F/S. Leslie Jack Naile RAAF, captain, 
27 jaar,

   Sgt. Cyril Connah, RAF, flight engineer, 
22 jaar,

   Sgt. Ronald William Mepsted, RAF, 
navigator, 20 jaar,

   P/O. Charles P. Reynolds, RAF, bomb 
aimer, 21 jaar,

   Sgt. John Dillon, RAF, wireless operator, 
air gunner, 22 jaar,

   F/S. Lawrence George Porritt, RNZAF, 
mid upper gunner, 21 jaar,

  Sgt. Leonard Bennett, RAF, rear gunner. 

Nadat Lancaster ED988 was opgestegen 
was er geen contact meer geweest met 
de thuisbasis volgens het Squadron Ope-
rational Record Book. De Group Ope-
rations Order, het telegram waarin de 
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diverse squadrons worden aangewezen 
om deel te nemen aan de aanval, geeft 
ook de bomlading weer, namelijk: 

Oberfeldwebel 
(⹀sergeant-majoor) 
Karl Heinz Scherfling 
van 10./NJG1 was 
geboren in Gelsen-
kirchen, de stad die 
gebombardeerd werd

1 x 4.000 pond, 3 x 500 pond en 1 van 
500 pond zonder neusontsteker. Dit laat-
ste gegeven is belangrijk.4

Uit de bovenstaande informatie kunnen 
we afleiden dat Lancaster ED988 op weg 
was naar zijn doel geladen met bommen 
en dat er geen contact meer is geweest 
met de thuisbasis na hun vertrek. 
Het afschieten van de Lancaster in het 
Raum Zander, zoals de Duitsers het 
noemden, werd georkestreerd door de 
Leitstelle te Zandvoort. Daar stonden de 
commandobunker en de Würzburg-Riese 
radar, die het gebied bestreek ter grootte 
van een cirkel van ongeveer 80 km door-
snede rond de voormalige badplaats. 

Zander

Kaart van de radar- en leitstelle, waaronder Zander aan de kust.

4  The National Archives  Londen. GOpO AIR 14/3103
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Typische bomlading van een Lancaster (Collectie auteur)

massa. Het rompvoorstuk met de cock-
pit zal dan ook in de zachte ondergrond 
voor een deel verdwenen zijn, maar de 
de motoren, landingsgestel en vleugel-
hoofdligger lagen aan de oppervlakte of 
waren een klein beetje de zachte onder-
grond ingedrongen.

Aan de onderkant van het rompvoorstuk 
bevindt zich het bommenruim. Dit wordt 
afgesloten door deuren die vergrendeld 
zijn tijdens de vlucht. De vergrendeling 
wordt weggehaald in de cockpit voordat 
de deuren open gaan en de bommen afge-
worpen kunnen worden. Het is onmoge-
lijk om vanuit de cockpit het bomruim 
binnen te gaan. Immers de vloer van de 
bommenwerper is de bovenkant van het 
bomruim waar de ophangpunten voor de 
bommen zijn. Als de neus van de Lancas-
ter zich in de grond heeft geboord kan men 
dus niet bij de bommen, laat staan als de 
cockpit of eigenlijk het voorste deel van 
de bommenwerper vernield op haar zij of 
op haar kop ligt. Om bij de bommen te 
komen om een boobytrap te maken, zoals 
het verhaal gaat, is onmogelijk, zelfs als 
de bomluiken open staan door de inslag.

De aanval ging vaak zonder dat de beman-
ning zich er van bewust was dat ze door 
een nachtjager benaderd werden. Vanaf 
de grond werd de nachtjager door de Leit-
stelle naar het doel gedirigeerd totdat de 
vlieger het doel in zicht kreeg. De vlie-
ger probeerde lager, zonder dat de staart-
schutter hem kon zien, van achteren aan 
te vliegen waarna als hij dichtbij geko-
men was schuin omhoog gericht vuur af 
kon geven op de staart, vleugels en buik 
van in dit geval de Lancaster. Standaard 
was de nachtjager, een Messerschmitt Me 
110, bewapend met vier 7,92 mm MG 17 
mitrailleurs en twee 20 mm MG 151/20 
kanonnen in de romp en een 7,92 mm 
MG 81Z dubbelloops mitrailleur achter 
in de cockpit. Deze wapens richtten een 
verschrikkelijke ravage aan en vaak brak 
er direct brand uit in de aangeschoten 
bommenwerper. Omdat er geen rappor-
ten voorhanden zijn van Oberfeldwebel 
Karl Heinz Scherfling weten we niet of 
er direct brand was uitgebroken en of 
er bemanningsleden gewond of gedood 
waren na zijn aanval. Wel dat de bom-
menwerper van 6.400 meter naar beneden 
ging. Deze vloog nog enige tijd door. In 
het rapport van de Marechaussee staat dat 
de bommenwerper zich gedeeltelijk bran-
dend in de grond heeft geboord. Van een 
gecontroleerde landing is dus geen spra-
ke. De Lancaster moet onbestuurbaar zijn 
geweest vanwege de schade die de kanon-
nen van de Me 110 hadden aangericht. De 
inslag en de krachten die gepaard gingen 
met het neerstorten van de bommenwer-
per moeten enorm geweest zijn en zelfs 
als de bemanning nog leefde is het bijna 
onmogelijk dat zij de inslagkrachten op 
hun lichaam hebben overleefd. Maar het 
kan zijn dat ze zeer zwaar gewond waren 
door de inslag en niet bij machte om zelf 
uit het wrak te komen.

Bij de inslag ‘zetten’ de zware delen als 
het ware door vanwege het gewicht en 
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Duitse instructie over hoe men een bom onschadelijk kon maken          (Collectie auteur)

Uit het opgemaakte rapport van de 
Marechaussee blijkt verder dat tus-
sen de wrakstukken de lijken aange-
troffen werden van drie leden van de 
bemanning. De stoffelijke overschot-
ten werden naar de paardenstal achter 
het gemeenschapshuis ‘De Kerckhaen’ 
gebracht, totdat ze op 29 juni in Amster-
dam begraven werden. Dit zijn Bennet, 
Mepsted en Porritt, want deze liggen 
immers begraven op de Nieuwe Ooster-
begraafplaats. 

Dan volgt er rond 03:50 uur, dus onge-
veer 2,5 uur na de inslag een geweldige 
explosie, maar niet door een boobytrap. 
Uit de Group Operations Order komt 
namelijk naar voren dat een 500 pond 
bom geen neusontsteker heeft, maar 
voorzien is van een ontsteker met een 
lange tijdsvertraging in de staart. Ken-
nelijk had deze bom een vertragingstijd 
die men op het squadron zelf kon bepa-

len. Gelet op de tijd tussen het neerstort-
ten en de explosie moet dit ongeveer 2,5 
uur zijn geweest. 

Hoe komt het nu dat deze bom tot ont-
ploffing kwam en de andere spontaan 
mee nam? Kijken we eerst naar de 
chemisch lange vertragingsontstekers. 
Achter in de bom zit een glazen ampul 
gevuld met aceton. Als de bom wordt 
afgeworpen draait de luchtschroef de 
spindel en breekt de glazen ampul en 
de aceton vreet zich door een celluloid-
schijfje heen. De dikte van het schijfje 
bepaalt de vertragingsduur. Als de voor-
gespannen slagpin door het opgeloste 
schijfje kan raakt deze de ontsteker en 
gaat de bom af. Het is hier overduidelijk 
dat de ampul van de bom met de staart-
ontsteker gebroken is tijdens de inslag 
die vervolgens het vertragingsmechanis-
me heeft geactiveerd, met als resultaat 
een geweldige explosie.
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Verder staat in het rapport dat er drie 
leden van de Feldgendarmerie en hun 
burger chauffeur gewond werden bij de 
explosie. Deze militairen maakten onge-
twijfeld deel uit van de Wehrmachtkom-
mandantur Alkmaar en waren gestuurd 
om het wrak te bewaken. Twee van hen 
werden zwaar gewond afgevoerd naar 
het Marine Lazaret in Heiloo, nadat 
ze geestelijke bijstand hadden gekre-
gen van de kapelaan van de r.k. kerk. 
Een werd licht gewond en de burger-
chauffeur had slechts wat kneuzingen 
opgelopen. De huisartsen Goosen en 
Van Welsenes werden  telefonisch 
gewaarschuwd en gevraagd medische 
assistentie te verlenen, dus na de explo-
sie. Waarschijnlijk hebben de leden 
van de Feldgendarmerie het ongeval 
overleefd, want er zijn geen leden van 
de Feldgendarmerie in Alkmaar en 
Amsterdam begraven in een periode 
binnen twee weken na het ongeval.
In het wrak lagen voor de explosie 
nog vier bemanningsleden, dood of 
zeer zwaar gewond. De geweldige 
ontploffing heeft er ongetwijfeld voor 
gezorgd dat van deze bemanningsleden 

bijna niets meer overbleef. Hele kleine 
fragmenten zullen misschien wel zijn 
weggeslingerd door de explosie, maar 
gezien het feit dat er een krater in het 
weiland geslagen werd van 65 meter 
doorsnede, is de kans dat stoffelijke 
resten in de krater gevonden worden 
zeer zeer klein. Dat dokter Goosens 
vier overlevenden uit het wrak gehaald 
en weggevoerd zou hebben lijkt dus 
onmogelijk. Waarschijnlijk wordt ver-
wezen naar zijn handelen bij de nood-
landing van de Halifax ongeveer een 
maand eerder, op 22 mei, aan de Oost-
huizerweg in Noordbeemster.
De namen van Leslie Naile, Cyril Con-
nah, Charles Reynolds en John Dillon 
zullen voor altijd onlosmakelijk aan 
Westbeemster verbonden blijven, als 
de plaats waar zij voor eeuwig rusten. 
Na 33 overwinningen werd Oberfeld-
webel Karl Heinz Scherfling op 21 juli 
1944 neergeschoten boven Mol in Bel-
gië door een Mosquito van de RAF en 
kwam om het leven. Hij ligt begraven 
op de Duitse militaire begraafplaats te 
Kattenbos in de Belgische gemeente 
Lommel.5

5 Info Wim Govaerts, lid SGLO.(studiegroepluchtoorlog 1939 - 1945)
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De kadastrering, een belastingmeevaller voor 
de Beemster
Piet Koenis1

In de tijd van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland was men tot het in-
zicht gekomen dat een rechtvaardige heffing van de grondbelasting alleen mogelijk is 
wanneer de waarde van de onroerende goederen nauwkeurig is vastgesteld. Vóór 1795 
werden al belastingen geheven die aan het onroerend goed waren gerelateerd, maar 
wegens het ontbreken van een goede grondslag kwamen er grote onbillijkheden voor 
bij de inning van deze belastingen. Om hier een eind aan te maken werd in een wet 
van juli 1805 de opmeting en waardebepaling van alle onroerende goederen bevolen. 
Met de opmetingen was men al een heel eind gevorderd toen in 1810 het Koninkrijk 
Holland ingelijfd werd bij het Franse Keizerrijk en de Franse wetgeving op de grond-
belasting ook hier van kracht werd. Het betekende dat ook in de Hollandse departe-
menten een kadaster werd opgezet naar Frans model en conform de voorschriften van 
het Franse kadaster. In de jaren die volgden werd de kadastrering van het ingelijfde 
Holland voortvarend aangepakt.

Kadastreringswerkzaamheden 

In oktober 1813 werden de Franse legers 
bij Leipzig verslagen en Frankrijk moest 
zijn Hollandse departementen weer opge-
ven. Willem Frederik van Oranje landde 
op 30 november 1813 op het Schevening-
se strand om hier als soeverein vorst de 
regering op zich te nemen. De Wet op de 
grondbelasting en de Franse voorschriften 
voor de inrichting van een kadaster bleven 
van kracht, maar het kadastreringswerk 
kwam na 1813 door de onzekere en onrus-
tige tijden nagenoeg stil te liggen. In 1817 
werden de werkzaamheden weer hervat, 
maar er werd niet veel haast gemaakt. De 
invoering van het kadaster werd urgenter 
toen in het ontwerp van een nieuw Burger-
lijk Wetboek een hypothecair stelsel werd 
voorgesteld waarbij het verbonden onroe-
rend goed wordt omschreven met behulp 
van de kadastrale perceelsaanduiding. Na 

ruim twintig jaar meten, tekenen en taxe-
ren kwam in 1831 het totale werk eindelijk 
gereed en bij wet van 2 januari 1832 werd 
in Nederland het Kadaster ingevoerd.
In dit artikel wordt ingegaan op de kadas-
treringswerkzaamheden in de periode 
1812-1832 met daarbij speciale aandacht 
voor de kadastrering van de gemeente 
Beemster.

Bepaling van de grens van de gemeente 
Beemster

Het kadaster is ingericht per gemeente en 
het was dus van belang om ten behoeve 
van de kadastrering de grenzen van iedere 
gemeente nauwkeurig vast te stellen. Per 
departement werd een speciale landmeter 
aangewezen die met deze taak werd belast 
en de burgemeesters kregen de opdracht 
om hem alle gewenste inlichtingen te ver-
strekken.

1  Geboren in 1944 in het West-Friese Obdam. Als landmeter-deskundige werkzaam geweest in een aantal Noord-
Hollandse ruilverkavelingen. Consultant Kadaster International en directeur van het Kadaster op de Boven-
windse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius.Betrokken bij de Stichting Oud Obdam-Hensbroek en tot 
voor kort eindredacteur van het magazine van deze stichting.
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Op 27 augustus 1813 wandelde een groot 
gezelschap de Beemster ringdijk rond om 
de grens van de gemeente Beemster aan 
te wijzen aan landmeter B. van Dijk. Géo-
mètre-délimitateur, wordt hij genoemd in 
de ambtelijke stukken. Het gezelschap 
bestond onder anderen uit de burgemees-
ter van de Beemster, Hermanus Borghorst 
en zijn medebestuurders Kunst en Prins. 
Telkens voegde zich een vertegenwoordi-
ging van de aangrenzende gemeentes bij 
het Beemster gezelschap om het stukje 
gezamenlijke grens aan te wijzen en vast 
te stellen. Van de aanwijzingen werd 
proces-verbaal opgemaakt, waarin voor 
iedere aangrenzende gemeente het ver-
loop van de grens met de gemeente Beem-
ster in een apart artikel wordt beschreven. 
De ringsloot van de Beemster is volgens 
dit proces-verbaal de gemeentegrens, 
waarbij de opmerking wordt gemaakt dat 
de ringsloot in zijn geheel bij de Beem-

ster hoort. Aan het proces-verbaal is voor 
elk van de aangrenzende gemeentes een 
schetsje gevoegd waarop het verloop van 
de grens duidelijk is weergegeven. 

Vijf jaar  later komt men terug op deze 
grensbepaling. Op 11 maart 1818 wordt 
de rondwandeling van 1813 herhaald. 
Deze keer had schout Klaas Kunst de lei-
ding over de afvaardiging van de gemeen-
te Beemster en ook nu werd in samen-
spraak met vertegenwoordigers van de 
aangrenzende gemeentes de grens van de 
gemeente Beemster bepaald. Oudendijk 
was in 1813 onderdeel van de gemeente 
Beets, maar was nu ook van de partij. In 
1817 was het dijkdorp weer een zelfstan-
dige gemeente geworden. Bij deze tweede 
rondgang werd het midden van de ring-
sloot aangewezen als de juiste grens. De 
wijzigingen zijn met rode inkt verwerkt 
op de schetsen. 

Afbeelding 1. Schetstekening van de grens van de gemeente Beemster met de gemeente Beets. In 1813 werd door 
de vertegenwoordiging van de gemeente Beemster en vertegenwoordigingen van de aangrenzende gemeentes 
verklaard dat de hele ringvaart behoorde tot de gemeente Beemster. In 1818 kwam men daar op terug en werd 
het midden van de ringvaart aangewezen als gemeentegrens.                  (Noord-Hollands Archief Haarlem)
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In 1910 voegt de Amsterdamse landmeter 
Den Hartog de volgende opmerking toe 
aan het proces-verbaal:
 De Beemster ringsloot is, met behoud 
van den oever aan de zijde der gemeente 
Beemster, verbreed voor het Noord Hol-
landsch kanaal. Volgens opgave van het 
polderbestuur ‘De Beemster’ is de oude 
ringsloot van Nek tot Spijkerboor aange-
legd op 34 m. breedte. De gemeentegrens 
ligt dus niet in het midden van het N.H. 
kanaal, maar op 17 m. van den oever aan 
de Beemster 
De opmerking van Den Hartog heeft waar-
schijnlijk te maken met onduidelijkheden 
in het verloop van de gemeentegrens op 
de kadasterkaarten die waarschijnlijk 
zijn veroorzaakt door de aanleg van het 
Noordhollandskanaal. 

Driehoeken en vierkanten

Om een gebied nauwkeurig in kaart te 
brengen moet men beschikken over een 
meetkundige grondslag, bestaande uit een 
aantal verspreid gelegen punten waarvan 
de ligging ten opzichte van elkaar bekend 
is. In een systeem van meetlijnen tussen 
deze punten kunnen dan de elementen 
die men op de kaart wil afbeelden wor-
den opgemeten. Bij de kadastrering werd 
iedere gemeente in een apart meetkundig 
stelsel opgemeten. Voor de bepaling van 
de onderlinge ligging van de punten con-
strueerde men een net van aaneengescha-
kelde driehoeken, dat de hele gemeente 
bedekte. In het terrein werden de hoeken 
van de driehoeken gemeten en tevens 
de lengte van één zijde van één van de 
driehoeken, de zogenaamde basis. Alle 
overige  lijnstukken van het driehoeksnet 
berekende men met behulp van de sinus-
regel. Wanneer een hoek niet gemeten kon 
worden omdat het driehoekspunt onbe-
reikbaar was, volstond men eenvoudig 
met de aanvulling tot 180º. 
Voor de kaartvervaardiging werden de 

Afbeelding 2. Lange Juffer 
Voor de punten van het driehoeksnet koos men geschik-
te objecten in het terrein, zoals kerktorens, schoorste-
nen en bomen. Ook werden zogenaamde ‘lange juffers’ 
gebruikt, die speciaal voor dit doel in het terrein wer-
den geplaatst. Het is niet bekend of deze ‘lange juffers’ 
ook in de Beemster zijn gebruikt.
(Kadastermuseum Arnhem. Inv. nr. 3281. W. Dubbelt. 
Het Kadaster, de oprichting en de geschiedenis. Uit-
gave C.T.O. ’s-Gravenhage 1968)

punten van het driehoeksnet berekend in 
een noordgericht, rechthoekig coördina-
tenstelsel. Als centrum of oorsprong van 
het coördinatenstelsel koos men de spits 
van de toren van een kerk, ongeveer in 
het midden van de betreffende gemeen-
te. De noord-zuidlijn door het centrum 
noemde men de middaglijn of meridiaan 
en de west-oostlijn de perpendiculair. De 
ligging van een punt werd in dit coördi-
natenstelsel aangegeven als beoosten of 
bewesten de middaglijn en benoorden of 
bezuiden de perpendiculair.
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Afbeelding 3. Driehoeksnet gemeente Beemster
Canevas Trigonométrique du Plan de la Commune du Beemster. De meetkundige grondslag voor de kadastrering 
van de gemeente Beemster. De vierkanten vallen samen met de assen van de wegen. De punten buiten het raster 
van vierkanten werden bepaald met behulp van driehoeken, waarvan de basis en de twee basishoeken in het ter-
rein werden gemeten. Het zijn punten op of nabij de Beemsterringdijk en torenspitsen van in de buurt gelegen 
kerken. Punt N is de spits van de toren van Schermerhorn, K van De Rijp, a van Purmerend, Z van Kwadijk, W 
van Hobrede en U van Oosthuizen. 
Het punt C is de spits van de kerk van Middenbeemster, de oorsprong van het coördinatenstelsel. De middaglijn 
en de perpendiculair van het coördinatenstelsel zijn eveneens op de tekening van het driehoeksnet aangegeven.

(Kadastermuseum Arnhem. Inv. nr. 930.)

Schermerhorn

De Rijp

Oosthuizen

Hobrede

Kwadijk

Purmerend

Middenbeemster
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De  kadastreringswerkzaamheden voor de 
gemeente Beemster werden opgedragen 
aan Ingénieur-Géomètre J.H. Kips. Kips 
maakte het zichzelf niet al te moeilijk en 
maakte voor zijn meetkundige grondslag 
handig gebruik van het praktisch zuiver 
rechthoekig wegenstelsel van de Beem-
ster. Zijn meetlijnen construeerde hij op 
de assen van de wegen en zo ontstond 

een net van vierkanten. Elk vierkant ver-
deelde hij vervolgens weer in twee recht-
hoekige driehoeken. Een beetje overbo-
dig, maar driehoeken waren nu eenmaal 
voorgeschreven. Zodoende. Aan de ran-
den van de Beemster bepaalde hij punten 
voornamelijk door de meting van drie-
hoeken. De torenspitsen van de kerken 
van De Rijp, Schermerhorn, Oosthuizen, 

Afbeelding 4. Grafometer
De grafometer of halve cirkel, een instrument waarmee destijds de hoekmetingen werden uitgevoerd. Er werden 
echter ook wel andersoortige instrumenten gebruikt. Het is onbekend met welk type de hoeken van de meetkundige 
grondslag van de Beemster zijn gemeten.                   (Foto Kadastermuseum te Arnhem)

Hobrede, Kwadijk, Purmerend en de 
spits van de kerk van Middenbeemster 
nam hij eveneens op in zijn driehoeksnet.
Puntsbepaling  met behulp van een drie-
hoeksnet heeft het voordeel dat het meten 
van één zijde van één driehoek voldoen-
de is. Wanneer alle hoeken bekend zijn 
kunnen de overige afstanden eenvoudig 
worden berekend. Uit bewaard gebleven 
metingsformulieren blijkt dat Kips bijna 
alle afstanden die hij kon meten ook heeft 
gemeten. Met een enkele uitzondering 
bleek ieder lijnstuk van zijn vierkanten 

1868 meter lang te zijn.  Kips rondde zijn 
metingsuitkomsten af op hele meters en 
in zijn net van in tweeën gedeelde vier-
kanten bepaalde hij de meeste hoeken op 
precies 90º en 45º. Gelet op de wiskun-
dige wetmatigheden is dit natuurlijk niet 
zo verrassend. De hedendaagse landme-
ters die met hun moderne instrumen-
ten de decimale hoeken tot vier cijfers 
achter de komma en lengtes nauwkeurig 
op centimeters meten, zullen zich toch 
achter de oren krabben bij het zien van 
metingsuitkomsten van landmeter J.H. 
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Kips. 
Met  de spits van de kerk van Midden-
beemster als centrum construeerde Kips 

een noordgericht coördinatenstelsel. Met 
een kompas bepaalde hij de hoek van de 
as van de Middenweg met het noorden op 

Afbeelding 5. Meetketting.  De lengtemetingen werden destijds uitgevoerd met behulp van een meetketting met een 
lengte van tien tot twintig meter. Er waren ook wel langere. De schalmen van gegalvaniseerd ijzerdraad waren 
meestal vijftig centimeter lang. Op deze schalmen was geen onderverdeling aangebracht en de decimeters en cen-
timeters moesten dus worden geschat. De meetketting werd gehanteerd door twee ‘kettingtrekkers’ en de landmeter 
las de ‘juiste’ maat af.             (Foto: Piet Koenis)

Afbeelding 6. Verzamelplan van de Beemster. Tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune 
du Beemster. De kadastrale overzichtskaart van de gemeente Beemster uit 1813 
                  (Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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21º en daarmee had hij voldoende gege-
vens om de coördinaten te berekenen van 
de punten van zijn driehoeksnet. Nadat 
de metingen en berekeningen van Kips 
waren gecontroleerd en goedgekeurd, 
mocht hij beginnen met de opmeting van 
de percelen. Aan de hand van oude ver-
pondingsregisters werden de eigenaren 
opgespoord en uitgenodigd om bij de 
opmeting van hun percelen aanwezig te 
zijn om de grenzen aan te wijzen. Helaas 
zijn de oorspronkelijke metingen van de 
percelen niet bewaard gebleven. Men 
vond dit niet zo belangrijk.

De kadastrale kaarten

In nauw overleg met de burgemeester 
werd de gemeente Beemster onderver-
deeld in negen aparte secties. De sec-
ties werden niet alleen aangeduid met 
een sectieletter, maar eveneens met 
een toepasselijke naam: section A de 
Woud, section B des Moulins, section C 
d’Arenberg, section D de Vredenburg, 
section E de Volgerwyk, section F de 
Spykerboord, section G de Zuid Beem-
ster, section H de Middel Beemster en 
section I de Boschryk
De  secties A en B werden elk afge-
beeld op twee kaartbladen. De overige 
secties staan geheel op één kaartblad. 
Op een overzichtskaart, het Tableau 
d’Assemblage, werd de ligging van de 
verschillende secties aangegeven. De 
beschrijvingen op de kadastrale kaarten 
van de gemeente Beemster zijn groten-
deels in de Franse taal gesteld. Het waren 
weliswaar de nadagen van de Franse tijd, 
maar Frans was nog steeds de ambtelijke 
taal. Meestal ging het wel goed: Chemin 
de Jisp en Chemin de Hobree. Maar het 
was ook wel eens lastig om het Frans 
consequent te gebruiken. Aanduidingen 
als Hobreder Rijweg en Chemin dite 
Middenweg, Middelsloot en Ringsloot, 
vindt men ook op de kaarten.

Afbeelding 7. Cartouche op de kadastrale overzichts-
kaart van de gemeente Beemster uit 1832 (Beeldbank 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In  een fraai cartouche op het overzichts-
blad vermeldt J.H. Kips dat hij op 15 
november 1813 zijn werkzaamheden in 
het terrein heeft voltooid. Hij vermeldt 
verder dat het werk is uitgevoerd onder 
gezag van prefect Monsieur le Comte 
de Celles en Maire Monsieur Borghorst 
en onder leiding van de Directeur des 
Contributions Monsieur Copes van Cat-
tenburg en Ingénieur-Vérificateur Mat-
ton. Uiteraard allemaal in z’n allerbeste 
Frans.
De kadastrale kaarten van stedelijke 
gebieden werden destijds getekend op 
schaal 1:1250. Landelijk gebied werd 
gekarteerd op schaal 1:2500 en wanneer 
de gemiddelde perceelsgrootte meer dan 
twee hectare bedroeg, koos men voor 
schaal 1:5000. In de periode 1812-1813 
werden overigens veel kaarten getekend 
op de schaal 1:5000. Men hield zich 
blijkbaar niet strikt aan de richtlijnen
De  oorspronkelijke kaarten van de 
Beemster, de zogenaamde minuutplans, 
zijn gekarteerd op schaal 1:5000. Voor 
een klein gedeelte van Middenbeemster 
vond men schaal 1:5000 blijkbaar wat al 
te priegelig en daarom werd dit gedeelte 
op dezelfde kaart ook nog eens uitgete-
kend op schaal 1:2500. Het verzamel-
plan heeft de schaal 1:20.000.



14 15

Iedere kaart werd nauwkeurig gecontro-
leerd. Dit werd gedaan door in het terrein 
een willekeurige lijn uit te zetten en de 
van belang zijnde elementen langs deze 
lijn op te meten. Deze zogenaamde veri-
ficatielijn werd gekarteerd op de betref-
fende kaart. De kaart werd goedgekeurd 
indien geconstateerde afwijkingen bin-
nen aanvaardbare grenzen bleven.

Belastingmeevaller voor de Beemster

Het doel dat de overheid met de oprich-
ting van het kadaster voor ogen had 
was een betrouwbare grondslag voor de 
inning van de grondbelasting. Van ieder 
perceel was het daarom noodzakelijk 
de oppervlakte te kennen en een schat-
ting te maken van de opbrengst. Voor 
de berekening van de oppervlakte van 
de percelen werd geen gebruik gemaakt 
van de metingen in het terrein. De beno-

digde factoren werden eenvoudig van 
de kaart afgepast. Met deze methode is 
het natuurlijk niet goed mogelijk om de 
oppervlakte heel nauwkeurig te bepalen, 
maar voor het uiteindelijke doel vond 
men deze werkwijze acceptabel. 
In de Franse tijd werd het metrieke stel-
sel ingevoerd en voor het op Franse 
leest geschoeide kadaster werd uiteraard 
gebruik gemaakt van de nieuwe opper-
vlaktematen. De berekende oppervlaktes 
werden dus uitgedrukt in hectares, ares 
en centiares. De nieuwe namen waren bij 
de officiële instanties blijkbaar nog niet 
echt ingeburgerd. In de oude kadastrale 
registers noemt men een hectare een bun-
der, een are een roede (!) en een centiare 
wordt een el genoemd. 
Voor de waardebepaling van de percelen 
werd niet gekeken naar de verkoopwaar-
de, maar de geschatte opbrengst per hec-
tare werd de maatstaf. In iedere gemeen-

Afbeelding 8. Village du Beemster.  Kaartfragment gemeente Beemster, sectie H genaamd Middelbeemster, Village 
du Beemster.  De kaart is getekend op schaal 1:5000. Voor dit gedeelte waarop we een deel van het dorp Mid-
denbeemster zien, vond men deze kleine schaal wel heel erg onduidelijk en daarom is dit gedeelte op het zelfde 
kaartblad nog eens getekend op de schaal 1:2500. Op de uitvergroting zien we bij de kerk van Middenbeemster 
de vermelding ‘église’. Mooi is te zien dat de spits van de toren het centrum is van het coördinatenstelsel. 
                  (Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
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te werd een aantal kenmerkende percelen 
aangewezen, waarvan de gemiddelde 
opbrengsten heel precies werden vast-
gesteld. In Noord-Holland maakte men 
hiervoor gebruik van de marktprijzen 

van tarwe, boekweit, rogge, gerst, haver, 
aardappelen, hooi, stro en boter op de 
markten van Amsterdam, Naarden-
Weesp, Haarlem, Alkmaar en Hoorn 
over de periode 1812-1826. Met deze 

De klasse-indeling werd opgesteld aan de hand van de marktprijzen zoals uit bovenstaand staatje moge blijken. 
Daarna werd van ieder perceel nauwkeurig bekeken in welke klasse het thuishoorde.Vetweiderij, melk en kaas 
worden niet vermeld.         ( Hoeufft en Van Hoorn van Burgh (1993))

Eigenaar: Mr. François Gallis, dijkgraaf te Hoorn.
Classificatie
1: fl  54 p/ha
2: fl  46 p/ha
3: fl 38 p/ha

G 143 3.01.80 Weiland 2 138,87 26,86
G 144 1.42.60 Weiland 3 54,19 12,69
G 145 1.35.80 Weiland 3 51,6 12,09
G 146 2.69.70 Weiland 1 145,64 24
Totaal 8.49.90 390,3 75,64

Verschuldigde grondbelasting in 1832: 12,87% van fl. 314,66 = fl. 40,50.

Perceelnr. Oppervlakte 
In ha

Soort van 
eigendom

Bruto belastbaar 
inkomen in guldens

Polder- en 
dijklasten in 

guldens

Rekenvoorbeeld berekening grondbelasting.
Een rekenvoorbeeldje gemaakt voor een viertal percelen die bij de invoering van het kadaster in 1832 eigendom 
waren van dijkgraaf François Gallis. De gegevens zijn ontleend aan de zogenaamde oorspronkelijke aanwij-
zende tafels. Deze tafels zijn te vinden in de Beeldbank van het Cultureel erfgoed. Zie de website. Op de percelen 
G 143-144-145-146 is de Bamestraweg aangelegd.
Het heffingspercentage bedroeg in die tijd 12,87% van het netto-belastbaar inkomen voor de ongebouwde 
eigendommen en 12,70% voor de gebouwde eigendommen. (bron: Kadastrale uitkomsten van Noord- en Zuid-
Holland 1832, Jhr. J.D. Hoeufft en Jhr. J.C.R. van Hoorn van Burgh). 
De dijkgraaf zou voor deze vier perceeltjes dus 12,87% van fl. 314,66 verschuldigd zijn aan grondbelasting: 
fl. 40,50. Waarom er zo’n pietluttig verschil werd gemaakt in de percentages gebouwd en ongebouwd is niet 
duidelijk. 
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gegevens werd een classificatiesysteem 
voor de hele provincie ontworpen van 
de belastbare opbrengst ongebouwd per 
hectare. Hierbij werd rekening gehouden 
met factoren die de opbrengst konden 
beïnvloeden, zoals polder- en dijklasten. 
Voor de belastbare opbrengst gebouwd 
werd de huurwaarde van de gebouwen 
als uitgangspunt genomen. Een deel van 
de onderhoudskosten werd in mindering 
gebracht. Kerken, begraafplaatsen, scho-
len, wegen etc. werden niet belast.
Voor de grondeigenaren in de Beemster 
pakte het nieuwe systeem van belasting-
heffing bijzonder gunstig uit. In het oude 
systeem werden de gezamenlijke eigena-
ren aangeslagen voor f 49.396,00 en na 
de invoering van het kadaster werd de 
totale aanslag becijferd op f 38.724,16. 
De Beemster eigenaren konden het ver-
schil van f 10.671,84 mooi in hun zak 
houden!

Tabel met de kadastrale uitkomsten van de gemeente 
Beemster bij de invoering van het kadaster in 1832. 
    (Hoeufft  en Van Hoorn van Burgh(1993)) 

Tot slot
In september 2017 bezocht ik met een groep oud-collega’s met echtgenotes het Betje Wolff Museum. Johan de 
Jong en zijn vrouw hebben ons met veel enthousiasme rondgeleid, niet alleen in het kleine, maar interessante 
museum maar ook in het historische centrum van Middenbeemster. Na afloop van de rondleiding schonk Johan 
de Jong alle deelnemers een exemplaar van De Nieuwe Schouwschuit. Hij nodigde mij uit, wellicht min of meer 
bedoeld als tegenprestatie, een bijdrage te leveren aan het tijdschrift van het Historisch Genootschap Beemster 
over een landmeetkundig onderwerp. Met plezier heb ik aan dit verzoek gehoor gegeven en hoop met dit artikel 
aan het verzoek van Johan de Jong naar genoegen te hebben voldaan.                Piet Koenis.
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aantal grondeigenaren 365

belastbare percelen ongebouwd 3632

belastbare percelen gebouwd 376

onbelastbare percelen ongebouwd 25

onbelastbare percelen gebouwd 69

totaal aantal percelen 4102

belastbare oppervlakte 7077.68.21 ha

onbelastbare oppervlakte 136.61.28 ha

totale oppervlakte 7214.29.49 ha

berekende opbrengst ongebouwd f 338.551,05

berekende opbrengst gebouwd f   15.995,00

totaal berekende opbrengst f 354.506,05

af te trekken polderlasten f   53.205,48

zuiver belastbare opbrengst f 301.300,57

hoofdsom vóór 1832 f   49.396,00

grondbelasting volgens kadaster f   38.724,16

verschil f   10.671,84
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De ‘bietenbrug’ en de ‘erepoort’
Ger Ernsting

De weegbrug aan de Jisperweg zal u inmiddels bekend zijn. In De Nieuwe Schouw-
schuit van mei 20131 staat de bouw beschreven, de bloeiperiode en het verval. Daarna 
volgde de renovatie in de periode 2012-2014, beschreven in de HGB-jaarverslagen 
van 2013 en 2014.2 
Behalve de weegbrug werden ten behoeve van de bietencampagne nog twee installa-
ties gebouwd – in 1952 een ‘bietenbrug’ in het Noordhollands kanaal aan het eind van 
de Jisperweg en in 1969, vlak voor de dijk, een ‘rüpro-apparaat’ voor mechanische 
monstername.

Op de weegbrug, gebouwd in 1952 voor de 
Coöperatieve Suikerfabriek Puttershoek, 
werden tijdens de bietencampagne de 
ladingen suikerbieten van de leden van de 
coöperatie gewogen. Na weging vervolg-
de de vrachtwagen zijn rit langs de Jisper-
weg naar de schuit in het Noord-Hollands 
kanaal. Voordat de bieten in de schuit 
gekiept werden moest er nog een monster 
genomen worden, want de bieten kwamen 
natuurlijk niet schoon bij de bouwboer 
vandaan – er zat nog   aarde aan. Daar 
betaalde de suikerfabriek niet voor en ook 
niet voor het loof dat er soms gedeeltelijk 
nog opzat. Er werd betaald voor schone 
bieten, voor het nettogewicht, terwijl de 
weegbrug een brutogewicht gaf en uit-
printte. Het brutogewicht moest dus nog 
‘getarreerd’ worden (u weet nog wel: netto 
= bruto – tarra). Monstername gebeurde 
tot 1969 handmatig. Aan het eind van de 
Jisperweg boven op de dijk zat een beëdigd 
monsternemer in een tijdelijk gebouwtje, 
beschermd tegen het herfstweer. Zodra 
een vrachtwagen met bieten zich meldde 
zette hij er een ladder tegenaan, meestal 
op dezelfde plek vlak achter de cabine, 
vulde een mand met bieten en stortte de 

inhoud over in een plastic zak die met de 
schuit meeging naar de suikerfabriek waar 
de tarra werd vastgesteld. De vrachtwagen 
reed na monstername achterwaarts de bie-
tenbrug op.

De bietenbrug

Toen de suikerfabriek bij het Waterschap 
de Beemster vergunning aanvroeg om de 
weegbrug te mogen bouwen, vroeg zij 
tevens vergunning om een houten kiep-
steiger te mogen bouwen in de oever van 
het Noordhollands kanaal “voor oplegging 
van een baileybrug3  en het maken van een 
betonnen landhoofd in de dijk eveneens 
ter oplegging van de baileybrug...” 
Vier eikenhouten palen werden, in lijn met 
de ernaast gelegen opscheping4  de bodem 
van het Noordhollands kanaal ingedre-
ven en door middel van dwarshouten met 
elkaar verbonden. Het landhoofd werd 
uitgevoerd in gewapend beton. De bailey-
brug, alias bietenbrug, werd geleverd en 
geplaatst door Theo van der Linden van 
‘Theo maakt het in metaal’. Tijdens de 
bietencampagne stak de bietenbrug 2,5 
meter over de steiger uit ten behoeve van 

1 G. Ernsting, ‘De weegbrug aan de Jisperweg’, De Nieuwe Schouwschuit, 11e jaargang, mei 2013, p.8
2 In De Nieuwe Schouwschuit van maart 2014 en maart 2015
3 Een ‘prefab’ noodbrug; tijdens WOII ontworpen door de Engelsman Bailey
4  In 1974 verwijderd, zie Waterlands Archief, Purmerend, toegang 0207 Waterschap de Beemster 1930-1981, 
inv.nr. 365
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Theo van der Linden plaatst 
de bietenbrug (Collectie Theo 
van der Linden)

De bietenbrug in ruststand 
(Collectie Theo van der Lin-
den)

de kiepwagens. Na de bietencampagne 
werd de brug weer 2,5 meter naar binnen 
gehaald.
Zo ging dat tot 1975 – vanaf dat jaar wer-
den de suikerbieten vanuit heel Noord-
Holland ‘per as’ vervoerd naar Oude Zeug 
(Wieringermeer); daar werd gewogen, 
werden monsters genomen en werden de 
bieten overgeladen in schuiten die voor 
vervoer naar de Suikerunie5 zorgden. De 
bietenbrug was niet meer nodig.

Het Rüpro-apparaat

“Jisperweg kreeg erepoort met vierkante-

gatenboor”, luidde de kop boven een arti-
kel in de Nieuwe Noordhollandse Courant 
van 26 september 1969. Wat was er aan de 
hand? Van 1952 tot aan 1969 was de tarra 
van de suikerbieten bepaald zoals boven 
beschreven. Maar van lieverlede was bij 
de suikerfabriek het vermoeden gerezen 
dat monstername op die manier niet persé 
een nauwkeurige schatting van de tarra 
opleverde. Werd de mand niet gevuld 
met relatief schone bieten?  De Verenigde 
Coöp. Suikerfabriek (VCS)6, waar Put-
tershoek inmiddels mee was gefuseerd, 
besloot het anders, wetenschappelijker, 
aan te pakken. Ze schafte zich een appa-

5 De naam van alle tot dan gefuseerde coöperatieve suikerfabrieken 
6 Eén jaar later gaat VCS verder onder de naam ‘Suiker Unie’
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Deel van de bouw-
tekening van het 
rüpro-apparaat

raat aan dat ‘man met mand en ladder’ 
moest vervangen, een rüpro-apparaat. 
De bouwtekening in de vergunningsaan-
vraag7 laat zien dat het apparaat inderdaad 
iets weg heeft van een erepoort. Maar het 
was wel een dure erepoort, de kosten wer-
den geraamd op ƒ 34.000,-. Het gevaarte 
werd over de Jisperweg geplaatst, vlak 
voor de oprit naar de dijk. Het wegdek 

moest er plaatselijk voor verbreed worden 
(is nog steeds te zien). De vrachtwagens, 
van de firma J. Schot uit Oudorp die in 
deze periode de suikerbieten aanvoerden, 
reden onder het apparaat dat werd bediend 
door een machinist die ook een aggregaat 
en een compressor onder zijn hoede had. 
De machinist liet een vierkante stalen buis 
zakken die met scherpe randen hydrau-
lisch door de bietenvracht gedrukt werd. 
Als de buis het monster genomen had 
werd de onderkant gesloten, de buis opge-
trokken en naar de zijkant van het appa-
raat gedirigeerd naar een trechter waarbo-
ven de buis zijn inhoud losliet die in een 
plastic zak belandde. Op een andere plaats 
van de laadbak werd het proces herhaald 
zodat van elke vracht twee monsters, in 
één plastic zak, aan de schuit werden mee-
gegeven. 
Gedurende zes bietencampagnes was het 
rüpro-apparaat actief. In 1975 was het niet 
meer nodig en werd het apparaat opge-
ruimd, evenals de bietenbrug.

Met dank aan de heer Gerrit Hopman 
die voor transportbedrijf J. Schot sui-
kerbieten vervoerde en zijn kennis over 
het mechanisch monsteren via het rüpro-
apparaat met ons deelde.

7 Waterlands Archief, Purmerend, toegang 1138, Gemeente Beemster, Bouwvergunningen, inv.nr 4074

Het rüpro-apparaat; links in de bovenhoek de monster-
buis met daaronder de trechter. Gerrit Hopman con-
troleert de onderkant van de vrachtwagen waarmee de 
bieten op weg zijn naar de bietenbrug. 

(collectie  G.Hopman)



20 21

Met magische groeten van Hedi
Corrie Beemsterboer-Köhne

Tijdens het opruimen van de boekenkast ontdekte Ella Verhoeks een mooi geïllu-
streerd programmaboekje van Mr. Hedi. Het boekje dateert uit eind jaren dertig 
en vormde de aanleiding voor een speurtocht naar het leven en werk van illusionist/
goochelaar Mr. Hedi en zijn schoonzoon John Hedi. Allebei hebben ze als artiest veel 
bekendheid verworven in de Beemster, maar ook ver daarbuiten.
Het huis waar zij hebben gewoond op de Middenweg 175 in Middenbeemster is in 
2000 gesloopt. Bijna alle foto’s, trucs en goochelattributen zijn weggeraakt tijdens 
verhuizingen, maar herinneringen zijn er nog volop. Zo heeft mijn vader (Gerrit 
Köhne) tijdens het wachtlopen op de kerktoren van Middenbeemster vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog met Henk Dinkla, een goocheltrucje geleerd met een muntje. 
Het muntje, later een pepermuntje, kon hij wegtoveren in zijn hand en even later 
weer tevoorschijn laten komen uit je neus of oor. Dat vonden we als kinderen altijd 
prachtig. 
Johanna (Jopie) en Hendrika (Henny), de dochters van Henk Dinkla (Mr. Hedi), 
schoonzoon Jan Ossebaar (John Hedi) en de wereldberoemde illusionist en leerling 
van Jan Ossebaar, Hans Klok, vertellen hun verhaal.

Henny 

”Mijn vader, Henk Dinkla, is geboren op 
17 juli 1900 in de Kerkebuurt in Midden-
beemster.

Hij is begonnen met de electriciteitswin-
kel en fietsenmakerij aan de Middenweg 
175, toen nog Marktplein 113. Ik weet 
niet wanneer precies. Ik ben geboren op 
30 september 1937. Mijn ouders moesten 

Programmaboekje van Ella Verhoeks,  geschonken aan het HGB
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trouwen. Mijn zus Jopie is twee jaar jon-
ger en is van 13 maart 1940. We verkoch-
ten van alles, fietsen, lampen en elektri-
sche apparaten, radio’s en wasmachines 
en mijn vader ging ook naar de mensen 
toe om elektrisch aan te leggen. Mijn 
moeder heette Pietje Haster en is gebo-
ren op 19 januari 1904 in een van de vier 
kleine huisjes achter het vroegere Wees-
huis aan de Rijperweg. Ze is overleden in 
1984. Moeder was wel lief maar niet bij-
dehand en ook heel vaak ziek, migraine 
had ze. En dan lag ze altijd met een was-
handje zo op haar hoofd. En dan gingen 
wij met mijn vader naar het strand.
Ik heb een heerlijke tijd gehad aan de 
Middenweg. We hadden achter zo’n 
pleintje en dan konden we heerlijk rom-
melen. Achter de winkel was de werk-
plaats.”

Jopie

“Mijn vader trad al op vanaf 1920. Hij 
maakte van zijn hobby zijn vak, was altijd 
al gek op kinderen en vond het het leukst 
om grapjes met hen te doen. Geld ‘door 

de tafel slaan’, of ‘muntjes poepen’. Wan-
neer hij ergens als elektricien een karwei-
tje had op te knappen en er waren kinde-
ren, dan werd hij graag uitgenodigd voor 
een ‘koppie’. Zo begon het. Hij verzon 
steeds meer trucs en de attributen maakte 
hij zelf. Zijn handigheid als elektricien 
en metaalbewerker kwamen hem daarbij 
goed te pas. Hij trad op tijdens voorpro-
gramma’s in bioscopen, verzorgde kin-
dervoorstellingen met poppenkast en had 
op een gegeven moment een avondvul-
lend programma. Daarvoor had hij de 
keuze uit wel 28 acts.
Omstreeks 1937 had mijn vader een hele 
magische revue, met vier assistenten, 
Auk Haster, Jan Akkerman, Andries de 
Vries en Cor Siebeling. De decors voor 
de revue maakte hij ook zelf. Hij trad op in 
het Heerenhuis van Middenbeemster of in 
het Heerenlogement in Purmerend, maar 
na de oorlog ook in de schouwburgen van 
Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Nij-
megen of Groningen. Beroemd werd hij 
met de bonte verenboeketten. Die veren 
haalde hij uit Volendam van de fabriek 
waar ze donzen dekbedden maakten. Dat 
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heb ik ook altijd gedaan. In 1947 begon 
de export van de boeketten. Sindsdien 
hebben wij talloze boeketten gemaakt 
voor over de hele wereld.” 

Henny

” Ik heb zelf op de ULO ook wel gegoo-
cheld, trucjes gedaan. Met een mooi 
zwart jurkje aan en een glazen bro-
che. Maar ik vond het toch eng. Bang 
dat het mislukte. Dat is eng hoor. Wij 
leerden het van mijn vader. We zaten 
’s avonds trucjes te doen aan tafel. 
Mijn moeder ging nooit mee. Jopie en 
ik gingen altijd mee met mijn vader 
naar optredens, dan waren wij zijn 
assistentes. Hedi en HenJo. We traden 
ook op in circussen. Hij deed wat en 
dan moesten wij het vasthouden, maar 
ook verdwijntrucs, doorzaagtrucs en 
ook verbranden, je werd verbrand. 
Eng vond ik dat. Dan zakte je gewoon 
weg in die kist. Het was een avondvul-
lend programma al toen we heel klein 
waren. Op de folder zie je mijn vader 
met een zwarte puntmuts op, als een 

soort tovenaar liep hij om een kist heen 
met gordijnen eromheen en wat er dan 
gebeurde weet ik niet meer. 
In de oorlog werd alles zwart gedaan, 
hij verkocht evengoed alles, banden en 
radio’s van alles en nog wat. De radio’s 
stonden onder de grond. We hebben 
ook wel invallen gehad van de Duit-
sers. En wij hadden beschuit, wie had er 
nou beschuit in die tijd. Ik kan me nog 
herinneren dat we dat beschuitje onder 
onze rok op onze knieën moesten doen 
als ze invielen. Ik weet ook nog dat er 
op het Landje allemaal legertenten van 
de Duitse soldaten stonden. Die waren 
daar gelegerd.
Mijn vader trad een aantal keren per 
jaar op, soms een keer per maand. Hij 
had ook mensen die hem hielpen, Cor 
Siebeling, Dirk van Braam en die gin-
gen allemaal mee. Berta Schoon, een 
dochter van mijn moeders zuster, naai-
de de kostuums en Andries de Vries 
die moest dan de zaag klaarzetten, hij 
speelde ook wel de Chinees. 
Vissen was een ontspanning voor mijn 
vader. Hij viste vaak bij opscheping 

Op het Marktplein: Henk Dinkla en Andries Tol met op de arm Henk Tol, ca 1932            (collectie Jan de Groot)
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‛de Dood’ aan het eind van de Midden-
weg. Nou, nou, nou, we waren blij als 
het visseizoen weer begon. Hij werd 
op het laatst chagrijnig.  Mijn vader 
was een schat, ik moet bijna huilen, ik 
mis hem nog. Hij was heel begaafd, ik 
weet niet van wie hij dat heeft. Hij trok 
veel op met de Tollen, ouwe Andries.  
Met elkaar bedachten ze wel dingen. 
Ik vond alle acts wel mooi.
In de werkplaats werden ook goochel-
spullen gemaakt voor de verkoop, dat 
deden wij ook. Mijn vader leverde 
onder andere aan Henk Vermeyden, 
een goochelstudio in Amsterdam, dan 
ging ik altijd mee. Na de ULO heb ik de 
modevakschool gedaan en daarna heb 
ik mijn middenstandsdiploma gehaald 
in Purmerend. Op een Hercules-bal 
kreeg ik verkering met Arie Koning uit 
Ilpendam. We zijn nu 60 jaar getrouwd. 
Ik ben getrouwd in 1958 en ik werd 
boerin. Dat was heel wat anders, maar 
dat vond ik ook mooi. Ik heb nog een 
paar jaar de boekhouding gedaan voor 
thuis, maar daar ben ik mee gestopt 

omdat ik op de boerderij ook genoeg 
te doen had. 
Mijn vader is overleden in 1963, hij 
had alvleesklierkanker, hij was 63 
jaar oud. Hij heeft veel pijn gehad. 
Jan Ossebaar en Jopie woonden toen 
in. Later ging mijn moeder naar een 
huisje in de Leeghwaterstraat. Jan 
heeft een paar jaar meegelopen met 
mijn vader en hij kon die trucs ook. 
Maar Jan kon praten hè, hij had een 
goeie babbel. Maar als je daar bij zit, 
dan geef je dat door. Hij was ook heel 
handig. Het vuurwerk kwam in de tijd 
van Jan. Die deed veel acts met vuur-
werk. We hadden een kelder in het huis 
tussen de keuken en de kamer en die 
zat vol met vuurwerk. Onze kinderen 
gingen er wel heen als er restvuurwerk 
weggedaan werd. Dat was hartstikke 
gevaarlijk. Als ik er nu aan denk, hoej. 
Na het overlijden van mijn vader ging 
Jan zich John Hedi noemen. Het was 
gerust een aardige kerel, maar het was 
heel moeilijk, ze konden niet goed met 
geld omgaan en kregen problemen.” 

De winkel rond 1988, op het marktplein, Middenweg 175                (collectie Geert Heikens)
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 Jan (Ossebaar)

“Ik kwam op de wereld op 22 november 
1939, dat was net voor de oorlog. Ik heb 
altijd gedacht dat het mijn schuld was. We 
woonden toen aan de Beemsterdijk, Zuid-

dijk 22. Het eerste huis na de augurken-
loods. Het huisje staat er niet meer, daar is 
nu de snelweg. 
Mijn vader werkte bij de NDSM. Daarvoor 
was hij in loondienst bij Van Kempen, de 
akkerbouwer aan de Zuiderweg. Ze woon-
den toen in een huis aan de Zuiderweg. 
Omdat hij bij de NDSM ging werken 
moest hij het huis uit en gingen ze naar de 
Zuiddijk, waar ik ben geboren. Mijn vader 
had een Berini, met zo’n eitje op het voor-
wiel en daarmee ging hij naar Amsterdam 
Noord. We waren met vijf kinderen. Mijn 
oudste zus Bep is negentien jaar ouder dan 
ik. Dan een zus die twee jaar jonger was, 
dan krijg je Piet, Wil, en dan kwam ik. Ik 
scheel drie jaar met Wil en negen jaar met 
Piet. We hadden daar geen gas, waterlei-
ding, elektra, we hadden daar niks. Thuis 
liepen we op klompen of laarzen. De dijk 
was onverhard, een klein paadje daar lie-
pen we overheen. 
In de Zuidoostbeemster zat ik op de lagere 
school bij juffrouw Eyssen en juffrouw 
Maats, Jan de Houter, meneer Velthuizen 
en Köhne. We speelden op het voetbalveld 
achter de school met Gerrit de Groot en 
andere jongens en dan stond ik op doel. 
Ons gezin was een hecht gezin. Toen ik 
een jaar was ging mijn oudste zuster al 
de deur uit, die was getrouwd en woon-
de in de Hazepolder, net over de sluis, in 
Purmerend. Dat is de moeder van Harry 
Brinkman. 
Op mijn vijftiende had ik een keer een 
goochelaar gezien op de kermis in Purme-
rend, in de Westerstraat. En die stond daar 
een sigaret te roken en dan was die sigaret 
weer weg en dan stond ie weer met die 
sigaret in zijn mond. Dat vond ik prachtig. 
Die sigaret douwde hij in een zakdoek en 
weg was die sigaret en zo had ie em weer 
in zijn mond. Hij stond in een amusement-
stentje. Ik zag niet hoe het ging, maar ik 
begreep het wel. Ik zat op de ambachts-
school, dus ik kon een metaaltje draaien, 
want dat had ik nodig om die sigaret te 

Recensie in de Provinciale Noord-Hollandse Cou-
rant,  29 maart 1939
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laten verdwijnen, een metalen kokertje en 
een stukje elastiek. En toen ben ik eigen-
lijk doorgegaan. Met een kaartspel, er 
waren nog geen goocheltrucs te leren, ik 
deed dat gewoon thuis, gewoon uitprobe-
ren met de buurjongens. Ik ging wel kijken 
bij goochelaars maar sprak ze niet aan, ik 
keek alleen maar. Vanaf mijn achttiende 
tot mijn twintigste heb ik in het leger geze-
ten en toen heb ik het goochelen verder 
ontwikkeld.” 

Hedi, illusionist

Jan: “Ik leerde in die tijd Jopie kennen. In 

Purmerend bij dansschool Aart Aartsen, 
later het Paradijs, op de Kippenmarkt. 
Ik gaf daar ook dansles. Aart was als een 
tweede vader voor me. Jopie had een 
solexje en ze was vriendin met een meisje 
dat woonde vlakbij mij. En toen kwam ik 
dus bij de ouwe Hedi. En dan gingen we 
’s avonds aan tafel trucjes doen. Ik kon 
mensen een kwartiertje bezighouden. Ik 
heb veel van hem gezien. Hedi was goed 
in illusionistenwerk, het grotere werk. Hij 
ging ook naar congressen om zijn spul-
len te verkopen. Hij maakte alles wat met 
goochelen te maken heeft, kaarttrucs, 
touwtrucs, bloemen, heel veel bloemen. 

Detail van een brief aan een klant, de heer L.A. van Zetten te Rotterdam (collectie Marcel Ossebaar)

(collectie Marcel Ossebaar)
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Wel twaalf verschillende soorten bloemen, 
verdwijnende en weer aangroeiende bloe-
men van alles. Hij had dat ergens gezien, 
het kwam uit Amerika en dan ging hij het 
maken. Hedi was heel handig. Hij had twee 
linkerhanden, maar hij was links en dat was 
een voordeel. Hij maakte hele shows. Voor 
de oorlog trad hij op in de omgeving, een 
enkele keer buiten Noord Holland. Na de 
oorlog werd het groter en is hij voor studio’s 
gaan werken, studio’s waar je goochelap-
paraten kon kopen. Die apparaten maakte 
hij. Toen trad hij op door heel Nederland, 
Amsterdam, Rotterdam, enz. Dan ging hij 
met een vrachtwagen vol, naar grote zalen. 
Misschien een keer per maand trad hij op. 
Hij trad samen op met Andries de Vries, Cor 
Siebeling, een halfbroer van Leen Schoon, 
Gerrit Brugman de postbode, het waren 
allemaal artiesten ineens. Een nichtje die 
was assistente en die ging onder de zaag. 
Hij was niet zozeer vingervlug, dat was ik 
wel. Hij had ongelukkige handen. Hij deed 
elektra en toen moest ie een keer bij een 
boerderij elektra aanleggen maar die boer 
had even hulp nodig om een dampaal vast 
te houden en toen sloeg die man op zijn 
duim. Hele duim verbrijzeld. Dat was voor 
mijn tijd. Hedi kon niet goed spreken op 
de bühne. Hij was een stille man, maar wel 

een harde werker, hij 
had zijn winkeltje en 
hij deed de shows erbij 
en dat liep goed. 
Mr. Hedi was wel een 
begrip. En hij heeft 
gewerkt bij de vader 
van Rudi Carrell, 
André Carrell. Samen 
hadden ze een soort 
cabaretavond en dan 
trad Hedi ook op met 
zijn show. Ik heb nooit 

samen met hem opgetreden. Voor de handel 
hebben we wel heel veel gemaakt, bijvoor-
beeld de ‘tipsy bottle’. 
Ik denk dat ik vier keer met hem mee ben 
geweest. Op een gegeven moment stond in 
zijn agenda een optreden gepland, maar hij 
was net overleden. Toen heb ik de koffers 
gepakt en ben ik erop af gegaan. Mijn beste 

Andries de Vries als de Chi-
nees, een nichtje onder de 
zaag en Mr. Hedi

  (collectie Theo Molenaar)

(collectie Jan Ossebaar)
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pak aan en daar ging ik. En het lukte. Ik kon 
wel een leuk babbeltje maken en dat sloeg 
aan. En toen zat er iemand van een theater-
bureau in de zaal en die zei, ik kan jou wel 
boeken. Ik zei, doe maar, dus geboekt. Bij 
de tweede keer dacht ik, nu moet ik toch 
uitstraling krijgen, dus ik ben een smoking 
gaan kopen, bij Tip de Bruin in Amster-
dam. Strikkie erbij. En toen kwam ik echt 
als goochelaar. Ik deed gedeeltelijk de trucs 
van Hedi en deels van mij. 
Ik was tweeëntwintig toen ik met Jopie 
trouwde. Dat was in 1962. Mijn schoon-
vader overleed in 1963 en toen nam ik dus 
alles over. Dat heb ik een jaar of vier, vijf 
gedaan.
Maar toen kreeg ik het te druk met goo-
chelen en ik was inmiddels aangesloten bij 
zes/zeven theaterbureaus. Ik trad vier, vijf 
keer per week op. De fietsen en de elek-
trische apparaten gingen de deur uit en we 
zijn feestartikelen gaan verkopen. Op 17 
september 1974 is Marcel geboren. Jopie 
moest altijd mee naar optredens en dat heeft 
me heel wat klanten gekost, ze maakte altijd 
ruzie over de contracten en zo.

Ik trad niet op als illusionist, maar in de 
werkplaats bouwde ik wel illusionisten 
apparatuur voor anderen. Eén keer ging 
het mis. Ger Copper was wereldkampioen 
geworden en die werd uitgenodigd in een 
groot hotel in Noordwijk, het Oranjehotel. 
Ger werkte met kandelaars, enorm groot, 
brandend en wel. En die haalde hij uit een 
kokertje en die klapten helemaal uit elkaar. 
Met veertjes en toestanden. Hoop werk 
geweest. Ik heb zijn trucs gemaakt. Ik heb 
hem wereldkampoen gemaakt. Dus hij had 
die kandelaars met zestien,zeventien kaar-
sen. Er stonden Egyptische pilaren, waar de 
kandelaars opstonden. En dan kreeg hij het 
slotapplaus en bedankte het publiek en dan 
nam hij een doek en die gooide hij over de 
tafel en hupsakee, een hele grote kandelaar 
en in het applaus van het publiek had hij 
er twee. Maar hij had er geen erg in dat er 
boven zijn hoofd sprinklers waren en daar 
stond hij met die dingen onder en toen ging 
het hele zootje prrrr. In een mum was de 
brandweer er met drie, vier wagens. Feest 
afgelopen. 
Bij ons aan de Middenweg kwamen Pipo 
de Clown (Cor Witschge) en Mammaloe 
(Christel Adelaar), Kluk Kluk (Herbert 
Joeks), Fred Kaps en ook Lee Towers op 
verjaardagen of ’s avonds gezellig een bor-
reltje halen. Ook Tommy Cooper. Jopie 
heeft nog bij hem op schoot gezeten, je zag 
haar bijna niet, want hij was zo’n kerel en 
Jopie was maar zo. Die deed zaken met 
Henk Vermeyden, een goochelexpert uit 
Amsterdam, die het zelf niet kon, maar hij 
maakte wel wereldkampioenen. Ik zei tegen 
Henk, ik heb een leuke truc voor een komi-
sche goochelaar. Hij zei, wat is het. Nou je 
hebt twee grote kokers, die laat je leeg zien 
en die zet je in elkaar en dan zeg je simsala-
bim en dan haal je er van alles uit, doeken, 
een complete plant en als laatste kwam er 
een ronde vissenkom met goudvissen erin 
en dan waren die kokers weer leeg en dan 
zette je de kokers weer neer en dan paste 
de goudvissenkom niet meer in de buis. Dat 

Kinderoptreden van John Hedi in de Kerchaen
          (collectie Jan Ossebaar)
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had ie tegen Tommy Cooper gezegd en die 
zei, ik kom naar Amsterdam en Henk heeft 
hem mijn adres gegeven en zo kwam Tom-
my Cooper naar Middenbeemster.”

Hans Klok als leerling

Jan Ossebaar: “Hans Klok leerde ik kennen 
toen hij elf jaar oud was. Elke zaterdag als 
ik niet hoefde te werken kwam ie, en dan 
deden we touwtrucjes, kaarttrucjes, ‛tipsy 
bottle’ enz. Hij was heel getalenteerd en 
dat is leuk om mee te werken. Zijn eerste 
voorstelling was in de Kerckhaen. Hans 
was een jaar of dertien, veertien toen hij 
optrad bij het veertigjarig huwelijksfeest 
van de familie Köhne, in het Buurthuis in 
Zuidoostbeemster. 
Tot een jaar of achttien heb ik hem begeleid. 

Ik heb voor hem de snelste verwisseling 
van illusionist naar assistente gebouwd. 
Een grote ronde hoedendoos. De assistente 
wordt geboeid en gaat in die doos, dek-
sel gaat erop, twee mensen uit het publiek 
mogen touwen eromheen doen met een 
groot hangslot. Dan gaat Hans erop staan 
en hij krijgt een ring met een doek en dan 
als hij nog in het zicht is gaat het floep, floep 
over en dan staat de assistente op die doos. 
En dan moet het publiek de touwen weer los 
maken en komt Hans uit de doos. Dat heb 
ik bedacht en ontwikkeld. Hans was toen 
ongeveer vijftien. Ik heb trucs voor hem 
gemaakt, maar hij koopt ook trucs uit Ame-
rika en zo. We hebben nog steeds contact.  
In 1987 ben ik gescheiden, na vijf en twin-
tig jaar. Nadat ik de belastingschuld had 
afbetaald ben ik in 1990 getrouwd met 

Optreden Hans Klok met tipsy bottle truc op 40-jarig huwelijksfeest van de heer en mevrouw G. Köhne in 1982
 (collectie fam. Beemsterboer-Köhne)
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Marga de Reus hier in Middenbeemster.
Na tien jaar ben ik gescheiden van Marga 
en is mijn werkplaats in de Raadhuisstraat 

waar ik toen woonde verplaatst naar die van 
Ger Copper in Assendelft. Voor het MKB 
heb ik ook jaren gewerkt, een vast contract, 

Optreden John Hedi, in 1985                   (collectie Jan Ossebaar)
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goed verdienen, dat was ideaal. Drie keer 
per week in winkelcentra met goocheltrucs 
en ballonnen. En ik trad jarenlang op als 
Sinterklaas voor scholen, bejaardenhuizen 
en overal. Mijn handen zijn nu zo slecht, ik 
kan nu niets meer maken en ook niet meer 
goochelen.

Hans Klok zelf

“Ik ben geboren in Purmerend op 22 
februari 1969. Op mijn tiende kreeg ik 
voor Sinterklaas een goocheldoos. Die 
had ik gevraagd en die kreeg ik ook en dat 
vond ik natuurlijk heel leuk, want ik was 
helemaal gek van goochelen. In die tijd 
was Hans Kazan heel beroemd en die was 
vaste gast in het kinderprogramma ‘ren je 
rot’ met presentator Martin Brozius. ‘De 
man die alles kan, Hans Kazan’, zo werd 
hij altijd aangekondigd. En dan deed 
Hans Kazan altijd een trucje en daarna 
deed hij nog een trucje. De eerste truc 
legde hij uit en bij de tweede truc zei hij 
altijd, dat leg ik volgende week uit. Als 
kind heb ik al die afleveringen gekeken 
en zo kwam ik aan mijn eerste repertoire. 
En in de Donald Duck stond hoe je een 
naald door een ballon kon steken en zo 
ben ik daar mee begonnen. En zo had ik 
een soort showtje gemaakt met die goo-
cheldoos en de trucjes van Hans Kazan 
en die wilde ik een echte goochelaar laten 
zien. Ik wou les hebben, maar ik kende 
geen goochelaar. Toen gingen we in de 
Gouden Gids kijken en daar stond John 
Hedi. Feestartikelen en goochelaar, Mid-
denbeemster. Dus mijn vader had hem 
gebeld, ik durfde zelf niet te bellen. Nou, 
zegt Jan Ossebaar (John Hedi), het was 
1980, het jaar dat Fred Kaps was overle-
den: ‘Meneer Klok, ik krijg zoveel jon-
gens die zeggen dat hun zoon de nieuwe 
Fred Kaps is, als hij over een half jaar 
nog enthousiast is bel dan nog maar een 
keer terug.’
Als kind hou je je daar helemaal aan vast 

en ik zat te tellen, augustus. En in augustus 
belde mijn vader weer op en toen zei Jan: 
‘Kom maar langs en als het niks is sta je 
binnen vijf minuten weer buiten.’ Dus ik 
met mijn vader met de auto ernaar toe. Ik 
had een truc dat ik water kon knijpen uit 
een pen. Ik had een pen en dan wreef ik 
over mijn elleboog en dan kneep ik daarin, 
maar terwijl ik dat deed prikte ik in een 
nat watje achter mijn oor. En dat doe je als 
kind, dat watje had ik thuis al nat gemaakt 
en achter mijn oor gedaan. En onderweg 
werd dat watje droog, dus mijn vader stop-
pen, dat weet ik nog zo goed, en met water 
voor de ruitensproeier weer dat watje nat 
gemaakt en zo kwam ik binnen. 
Ik moest snel beginnen want dat watje 
moest niet opdrogen en het was bloed-
heet. Jan zei, ga maar staan in dat tuintje 
daar. Ik had een programmaboekje dat 
ik zelf geschreven had en dat overhan-
digde ik hem. Ik vertelde eerst iets over 
de geschiedenis, de eerste goochelaar 
was Dedi, waarvan we het bestaan weten. 
Die leefde in de Egyptische tijd, dat had 
ik in de Donald Duck gelezen en dat had 
ik overgeschreven. Toen deed ik mijn 
show en dat vond Jan helemaal leuk en 
hij leerde me toen een echte truc,  kan ik 
me herinneren. En die kreeg ik ook mee, 
cadeau.   We waren helemaal enthousiast 
en toen mochten we vaker komen. En zo is 
eigenlijk de vriendschap ontstaan. 
Jan was de eerste die mij op pad hielp. Hij 
was de eerste die zei, ga naar goochelcon-
gressen, ik wist niet eens dat dat bestond. 
Elk jaar organiseert de Nederlandse Magi-
sche Unie zo’n congres. Een congres van 
drie dagen waar wedstrijden zijn in alle 
categorieën. Categorie algemeen, dat is 
met duiven en met doeken, illusionisme 
wat ik doe, grote dingen, je hebt mentaal, 
gedachtenlezen, micromagie, wat je aan 
tafel doet, al die soorten. Dus wij naar de 
Leeuwenhorst, waar was het, in Noord-
wijkerhout, dat was het jaar daarop, in 
1981. Hij hielp mij op weg en ik kreeg 
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dan voor mijn verjaardag een truc die 
werd dan bij Jan gekocht, altijd een grote 
verrassing. Hij heeft mijn eerste illusie 
gemaakt. Met de ronde doos waarmee ik 
als enige samen met Sita, mijn assistente, 
de Grand Prix heb gewonnen. De Grand 

Prix wordt een keer per jaar weggeven, 
maar nooit aan een illusionist, altijd aan 
iemand die goochelt. 
Die ronde doos werd steeds groter gemaakt 
omdat ik steeds groter werd. Hoe die 
gedecoreerd is, helemaal met stof, groen 

Interview Corrie Beemsterboer met Hans Klok in zijn werkplaats in IJmuiden in 2018. Het verenboeket is nog 
van Mr Hedi uit de jaren ʼ40. Hans:“Met stoom worden de bloemen weer heel mooi.”(foto Pieter Beemsterboer)
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en goud. Dat kon ie ook allemaal. Later 
moest die doos rood van mij dus toen 
hebben we ʼm rood gemaakt, opnieuw 
bekleed. Ik heb ̓ m nog steeds. Net als een 
kist waaruit een verenboeket tevoorschijn 
komt. Die moet nog van Mr. Hedi zijn 
geweest. Jan maakte trucs voor iedereen 
over de hele wereld. Henk Vermeyden, 
de goeroe in de goochelwereld bedacht 
vaak thema-acts, bijvoorbeeld een act met 
goudvissen, overal kwamen goudvissen 
uit. Het jacket van de assistente was een 
staart van een vis. Die acts waren wereld-
beroemd die gingen de hele wereld over. 
En Jan bouwde veel van die trucs.
Jan heeft ideeën en wat hij zag kon hij 
maken. Hij had schatrijk moeten zijn. 
Hij dronk altijd en Jopie schold hem de 
hele dag uit. En dan had je haar moeder 
die daar woonde. Voor mij als kind was 
altijd die moeder daar. En dan zat moeder 
op een stoel, dat was mevrouw Hedi, de 
vrouw van de grote Mr. Hedi. Jopie ging 
altijd haar haar doen terwijl ze met ons 
aan het praten was. En dan spoot ze met 
haarlak, ik zeg nog: ‘niet zoveel’, en moe-
der zegt: ‘ik stik, ik krijg geen lucht.’ En 
maar spuiten, spuiten en dan op een gege-
ven moment kijkt Jopie op die bus en er 
stond ‘tegen vliegen’ op. Die arme vrouw, 
helemaal ondergespoten met vliegenver-
delger. En de volgende keer zat ze en dan 
zei haar moeder: ‘het regent’.   ‘Ach’,  zei 
Jopie, ‘ach ze is niet goed’ en weer: ‘Joop 
het regent.’ Zat ze precies onder een drup-
pel die de hele tijd op haar hoofd kwam. 
Het was lekkage. 
Mijn vader en Jan, mijn vader leeft al 
lang al niet meer, ze waren even oud, die 
hadden een goeie match. Ja, Jan is van 
groot belang geweest voor mijn carrière. 
En Jopie ook, zij vertelde veel over haar 
vader, Mr. Hedi.
Jan trad ook nog op met een heel leuk 
kinderprogramma. Ik heb hem toen zien 
optreden, en toen vond ik hem goed, 
gewoon heel goed. Hij had veel sjeu, show 

en hij zag er goed uit, een verschijning. 
Hij leek vroeger op Adriaan, van Bassie 
en Adriaan.  En hij deed ̒ close-up magicʼ, 
(een vorm van goochelen bij het publiek 
aan tafel, red.) Dat deed hij er ook nog 
effetjes bij. Het was een tijd dat iedereen 
zwart werkte. Het was driehonderd gul-
den hier en driehonderd gulden daar, en 
dan verdiende hij met die trucs. Maar dat 
kostte ook wel, want hij moest in materi-
alen investeren. En hij was er altijd laat 
mee. Moest het in januari af, was het in 
mei af en die mensen hadden een contract 
en moesten hun spullen snel hebben. Maar 
wat hij maakte was geniaal. 
Daarna, ik was een jaar of achttien, negen-
tien, ging ik verder, van Jan ging ik naar 
Edwin Borsaro in Amsterdam, naar het 
duo Cornel en Monique (Cor en Corrie 
de Groot) en Stefanie in Purmerend, die 
was op Fred Kaps na de meest populaire 
goochelaar in Nederland en Richard Ross, 
ook oorspronkelijk uit Purmerend. Purme-
rend was een goochelaarsdorp. Richard is 
tweevoudig wereldkampioen geworden 
en was een hele goeie vriend van mij. Wat 
ik met Richard had was anders dan wat ik 
met Jan had. Bij Jan bleef ik altijd dat leer-
ling/leraar - gevoel houden. Ik keek naar 
Jan op en Richard was meer een vriend 
van me. Jan dacht altijd met me mee. Het 
is gewoon een geniale bedenker. Ik heb 
nog steeds contact met Jan. Jan komt altijd 
naar mijn show, dan belt hij uit het niets, 
en dat vind ik heel leuk. Hij was er heel 
trots op dat hij mij als kind die energie 
gaf. Toen ik in mijn tienerjaren in de was-
serette kwam met mijn moeder en waar 
Jopie ook kwam, zei ik altijd tegen Jopie: 
Nederland is veel te klein voor mij, ik 
ga naar het buitenland. Dan zei ze altijd: 
‘Dan hou ik een toespraak: Nederland is 
te klein voor mij.ʼ Ze had zoveel theater. 
Jopie en Jan waren heel goed voor mij en 
voor mijn ouders. En nu ga ik dus naar 
Amerika, naar Las Vegas.” 
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Gesignaleerd
Ger Ernsting

Cornelis Eenhuizen, Penne – Konst, handschrift, ca. 1800
Het handschrift is in de familie van Cornelis Eenhuizen bewaard gebleven tot 2014 – 
toen schonken twee van zijn nazaten het aan het Historisch Genootschap Beemster. 
Het is thans het pièce de résistance van de tentoonstelling ‘Vive la Plume’ in het Betje 
Wolff Museum.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling is Penne–konst (afm. 49.2 x 38.6 cm) door het 
Historisch Genootschap Beemster gereproduceerd (afm. 24.7 x 20.5 cm) in een oplage 
van 300 exemplaren. Prijs € 9,50. Verkrijgbaar bij Betje Wolff Museum en antiqua-
riaat Serendipity.

Cornelis Eenhuizen (1774 – 1847) was van 1795 tot zijn overlijden op 73-jarige leeftijd 
schoolmeester aan de lagere school in Westbeemster. Naast het onderwijzen van kin-
deren beoefende hij de kunst van het schoonschrijven, vaak ook kalligrafie genoemd. 
Zijn handschrift is daarvan een proeve. Het omvat 13 bladen waarop verbluffend mooie 
kalligrafische kunstwerken zijn afgebeeld. Dat kan een bijbeltekst zijn, een spreuk of 
een vermaning aan de kinderen. Vooral het eerste blad, waarop Cornelis Eenhuizen 
zichzelf presenteert, is een weergaloos staaltje veerpenbeheersing.

Ongetwijfeld heeft de 
schrijfkunst van Cornelis 
Eenhuizen in het schrift van 
zijn leerlingen sporen achter 
gelaten; hij zal de kinderen 
geïnspireerd hebben om 
mooier te schrijven. Over 
hen zal niet gezegd zijn “Het 
kinderschrift is onleesbaar 
geworden,” zoals onlangs 
de kop luidde boven een 
artikel in de NRC. In dat arti-
kel wordt ook een oorzaak 
aangewezen: “onderwijzers 
leren zelf ook steeds minder 
goed met de hand schrijven”. 

Wie op de tentoonstelling het handschrift van meester Eenhuizen ziet, en ook de andere 
blijken van schrijfkunst, zoals kermis-, bedank- en rouwbrieven, zal de wens in zich op 
voelen komen “Ach, dat ik zo schrijven kon”. Nou, dat is mogelijk, maar niet zonder 
hulp. Die hulp wordt volop geboden, want waar het schrijfonderwijs achteruit holt, ver-
heugt de kunst van het schoonschrijven zich in een steeds groter wordende populariteit. 
Op internet verdringen cursussen en workshops elkaar om je het bij te brengen. 
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Mooi om cadeau te doen
John Dehé

De Beemster is een prachtige polder (met een boeiend verleden), die ook nog eens 
vele mensen inspireert tot het schrijven van artikelen en boeken.  Zo verscheen  in 
het jubileumjaar 2012 niet alleen een Nieuwe kroniek van de Beemster, maar ook 
400 jaar Beemster 1612-2012. Samen waren de boeken goed voor meer dan 900 rijk 
geïllustreerde pagina’s.
In 2017 verscheen bij uitgeverij Matrijs een nieuw en kleurrijk boek: Droogmakerij de 
Beemster. Polder van wereldformaat.  Vijf auteurs tekenden voor de inhoud: Henrieke 
van Eerten, Iris van Meer, Jeanine Oostland, Isabelle Paz Soldan en Jan Vredenberg.  
Een team van meelezers gaf adviezen, burgemeester Van Beek schreef het voorwoord.
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Het boek telt 192 bladzijden met zes hoofdstukken en opent met een uiteenzetting 
over de Werelderfgoed-status van de Beemster. Daarna wordt uitgelegd hoe droog-
makerijen ontstaan, waarbij ook andere droogmakerijen dan de Beemster de revue 
passeren. In het derde hoofdstuk wordt de droogmaking – die in het tweede hoofdstuk 
al een plaatsje kreeg – verder uitgewerkt. Landbouw, veeteelt, molens en wind worden 
besproken, met een staartje over de Stelling van Amsterdam.
In het vierde hoofdstuk staat de exploitatie van het nieuwe land centraal. Hoofdstuk 
5 vertelt over de dorpen in de Beemster (consequent gespeld als De Beemster), de 
boerderijen en buitenplaatsen. Het laatste hoofdstuk laat zien wat een bezoeker aan 
de Beemster kan verwachten: het belicht onder meer de ‘highlights’ van de polder, 
de musea, de forten, de CONO, de schoonheid van de natuur, vlinders, vogels, vleer-
muizen en de pracht van bloemen  en planten. Ook de moeizame woningbouw in een 
Werelderfgoed krijgt in dit hoofdstuk aandacht. 

Vanuit welke invalshoek is dit boek geschreven? Het ‛Woord vooraf’ van burgemees-
ter Van Beek plaatst de status van Werelderfgoed centraal. Wie een werelderfgoed 
bezoekt, verwacht een gebouw, een tempel, een monument. Een geometrisch patroon 
van vierkanten, sloten, wegen en beplanting laat zich minder eenvoudig herkennen. 
“Toeristen staan er vaak middenin, maar hebben er geen erg in.” Voor die toeristen en 
andere belangstellenden biedt Droogmakerij de Beemster een aardige kennismaking, 
zeker door de prachtige foto’s van Marianne Slot-Dekker. Haar naam had wat mij 
betreft wel aan het lijstje van de auteurs toegevoegd kunnen worden.

Wie op zoek is naar nieuwe informatie over de Beemster zal door dit boek teleurgesteld 
worden.  De auteurs hebben bestaande kennis opnieuw verwoord, overigens zonder 
daarbij naar de geraadpleegde literatuur te verwijzen. Er is geen nieuw archiefonder-
zoek gedaan, maar ook in een niet-wetenschappelijke publicatie moeten geïnteres-
seerde lezers naar mijn idee op weg worden geholpen en moeten citaten verantwoord 
worden. Het is prima om uit de Chronyk van Velius te citeren, maar dat boek ontbreekt 
in de literatuurlijst. Er is wel een literatuurlijst (waarin de Kroniek van de Beemster en 
de  Nieuwe kroniek ontbreken!), en een lijst van ca. 50 websites, maar er is geen zicht-
baar verband tussen die lijst en de inhoud van het boek.  De illustraties zijn prachtig 
en talrijk, maar de verantwoording ervan rammelt. Meer dan eens ontbreekt bij een 
schilderij de datering of zelfs de naam van de kunstenaar. Soms is de gegeven infor-
matie onjuist.

Droogmakerij de Beemster is geen boek dat geïnteresseerden in de geschiedenis van 
de Beemster nieuwe informatie verschaft, maar vooral door de prachtige foto’s biedt 
het wel een mooi beeld van onze polder. Mooi om cadeau te doen, of mee naar huis te 
nemen na een bezoek aan het Werelderfgoed.
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Advertorial

Restauratie, nieuwbouw en onderhoud rond het marktplein

Aan het eeuwenoude marktplein van Middenbeemster staat de tijd niet stil. Precies 
vierhonderd jaar geleden werd de eerste steen van de kerk gelegd en sindsdien groeide 
dit historische hart langzaam maar voortdurend.

Aannemersbedrijf Koos Koning heeft daar menige steen aan bijgedragen. Het begon 
met de totale restauratie van de smidse, zodat deze 17e-eeuwse ambachtelijke werk-
plaats annex woonhuis nu onderdak geeft aan de fleurige bloemenwinkel van Ranon-
kel. In 2014 volgde de sloop van het huis van de fam. Visser en werd daar nieuwbouw in 
passende stijl gepleegd. Restaurant ‘Alles met Liefde’ was het resultaat en samen met 
het al eerder vernieuwde hoekpand er naast is de noordkant van het plein een aantrek-
kelijke plek geworden om even wat te eten dan wel goed te dineren.

Restauratie en nieuwbouw zijn een verrijking als ze in harmonie met de omgeving 
plaatsvinden. Dat geldt ook voor het onderhoud aan de historische panden aan het 
plein. Is het u al opgevallen hoe mooi het herstel van de ramen van het voormalige café 
‘Marktzicht’ is gelukt? De hoge boogramen, ieder met een groot formaat levensboom 
bovenin, hebben weer de authentieke uitstraling van vroeger. De kozijnen zijn dankzij 
het vakmanschap van de ‘Beemster Schilder’– ook een onderdeel van het bedrijf van 
Koos Koning – weer als vanouds. Die schilders houden ook het brede houten pand 
tegenover de travalje knap in de verf. Vorig jaar kreeg het Lindengrachtje een opknap-
beurt toen er onder regie van Koos Koning een nieuwe walkant met schutting werd 
geplaatst. De bewoners aan de oostkant van het Landje gingen ook aan de slag en nu 
ziet het er daar weer prima uit.

Dan het grote werk aan ‘Onder de 
Linden’. Van buiten zal de gron-
dige renovatie en het onderheien 
niet te zien zijn, maar met behulp 
van andere Beemster bedrijven 
zoals De Waalpaal, Arie Hollen-
berg, Jonk BV, Dekker installa-
tiebedrijf en Electro 2000 zorgt 
Koos Koning voor het behoud 
van dit rijksmonument. De jaren-
lang onzichtbaar gebleven eerste 
steen uit 1839 komt straks weer 
prominent in beeld.

Koos Koning en zijn mensen hebben hart voor het hart van Middenbeemster, maar hun 
expertise reikt natuurlijk veel verder. Laat u inspireren voor uw eigen plannen!


