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Van de Redactie
Eind 16e eeuw was de Beemster nog een meer en Dirck van Os woonde in Antwer-
pen. Daar liet hij zich in 1583 portretteren – hij was toen 27 jaar oud. Een paar jaar 
later verhuisde hij naar Amsterdam en nam het portret mee. Via polderbestuur en 
waterschappen is het portret bewaard gebleven en hangt nu in het Stedelijk Museum 
Alkmaar. Maar wie was de schilder? Dat leest u in dit nummer.
Op vrijwel alle kaarten die van de Beemster gemaakt zijn wordt de verkaveling afge-
beeld, maar er is één afwijkend kaartje, uit 1697. Daarop ontbreekt de verkaveling, 
maar zijn wel peilgegevens van de waterlopen en metingen aan de dijk weergegeven. 
In ‘Meten is Weten’ wordt uit de doeken gedaan waarvoor het kaartje door het pol-
derbestuur werd gebruikt en wie het kaartje heeft gemaakt.
Cornelis Eenhuizen (1774-1847), schoolmeester in Westbeemster, zal het druk gehad 
hebben met zijn 70 scholieren. Zijn schrijfonderwijs moet heel goed zijn geweest, 
zoals uit het artikel ‛Vive la plume!’ naar voren komt. Of hij ook goed orde kon houden 
blijkt niet uit de bronnen. Wel dat zijn collega Poulus de Groot in Middenbeemster 
zo nu en dan geweld gebruikte waarover de ouders zich beklaagden. Dat kostte hem 
uiteindelijk zijn baan. Meester Eenhuizen hield het 52 jaar vol en stierf in het harnas.
Begin 20e eeuw gaat de ontwikkeling van Zuidoostbeemster van start, een ontwikke-
ling die nu, na een eeuw, met de Nieuwe Tuinderij-Oost zijn voorlopige einde nadert. 
Er werden ook nota’s geschreven waaruit bleek dat Purmerend Zuidoostbeemster 
begeerde. Dat gaat niet gebeuren zeiden ze daar. Maar ditmaal gebeurt het wel en 
ook nog op eigen verzoek. Het staat allemaal in ‘Soms lijkt de geschiedenis zich te 
herhalen’.
Tot slot volgt nog een bespreking van het boek ‘Kraijenhoff keert terug. Verhalen over 
de Stelling van Amsterdam’.

Purmerenderweg / hoek Volgerweg                                             (fotocollectie HGB)
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Meten is weten 
Achtergronden van een bijzonder kaartje van 
de Beemster uit 1698

Diederik Aten1

Inleiding

De Beemster is cartografisch goed bedeeld. Dat hier iets groots werd verricht, 
besefte men in brede kring al tijdens de droogmaking in de jaren 1607-1612 heel 
goed. Landmeters en uitgevers speelden hier handig op in en produceerden de 
nodige decoratieve polderkaarten. Grote namen uit de Hollandse landmeetkunst en 
cartografie als Lucas Jansz. Sinck, Willem Jansz. Blaeu, Hessel Gerritsz. en Balthasar 
Florisz. van Berckenrode vervaardigden al dan niet in opdracht van het polderbestuur 
fraaie kaarten van de Beemster. De eersten rolden waarschijnlijk reeds van de pers 
voordat de polder in de lente van 1612 droogviel. Sommige bewijzen nog steeds 
goede diensten. De grote kaart door landmeter Van Berckenrode uit 1640, die enkele 
jaren later in druk verscheen, wordt door de gemeente bijvoorbeeld als een soort 
moederkaart van het werelderfgoed Beemster gebruikt bij planologische kwesties.
      In het geheel van de gedrukte kaarten van de Beemster uit de zeventiende en 
achttiende eeuw bevindt zich een kaartje dat gerust een vreemde eend in de bijt 
genoemd kan worden. D. de Vries wees hier al op in zijn studie Beemsterlants caerten 
uit 1983. Het wijkt af door het speciale waterstaatkundige karakter met peilgegevens 
van de waterlopen en metingen van de ringdijk. Bovendien ontbreekt op het kaartje 
de indeling in kavels. Alleen het patroon van wegsloten en molentochten wordt 
aangegeven. Ondanks het aparte karakter weten we zo goed als niets van deze 
‘Beemster Landts Kaarte Aenwijsende de Hoogte van de Ringhdyck (…) Als mede 
de Diepte vande Tocht & Wech Slooten’. Vanzelfsprekend ligt het polderbestuur als 
opdrachtgever voor de hand. Maar waarom liet dat het kaartje produceren? Welk doel 
hadden de heren op het oog? En wie heeft het gemaakt? Want ook dat is bijzonder. 
Nergens worden op het kaartje de namen van de verantwoordelijke landmeter, 
plaatsnijder en/of uitgever genoemd.
      Zoals gezegd gaat het om een kaartje vol met meetgegevens. Om het in het 
juiste perspectief te plaatsen moeten we ons echter eerst even oriënteren op de 
waterhuishouding van de Beemster. Hoe zat die in grote lijnen in elkaar? Welke 
problemen deden zich voor?

Storm-winden en groote plas regenen

Nadat de Beemster in 1612 was droogge-
vallen, werd die wegens hoogteverschil-
len in drie afdelingen of onderpolders 
verdeeld, de Bovenpolder, Middenpolder 
en Arenbergerpolder. Zij beschikten ieder 
over eigen molens om het water in de ring-

vaart te malen. Een extra laag gedeelte in 
de Middenpolder, de Kilpolder, kreeg ook 
een eigen bemaling met twee molens. Die 
maalden uit op de Middenpolder. Oor-
spronkelijk kende de Beemster een drie-
trapsbemaling. De destijds gebruikelijke 
schepradmolens konden het water effec-
tief slechts ongeveer één meter omhoog 
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brengen. Om een diep meer als de Beem-
ster droog te maken zette men een onder-, 
midden- en bovenmolen in een gang ach-
ter elkaar waarbij iedere molen het water 
steeds één meter omhoog maalde naar de 
volgende molen. De bovenmolen sloeg 
het water tenslotte uit in de ringvaart. 
J. Bouman wees in zijn standaardwerk 
over de historie van de Beemster uit 1857 
reeds op de problemen die de klink van 
de bodem veroorzaakte. De zakkende pol-
dervloer maakte het noodzakelijk bijna 
alle molengangen van een extra molen 
te voorzien zodat voortaan het water vier 
trappen werd opgemalen.
Ondanks de viertrapsbemaling was water-
overlast bij aanhoudende regen in combi-
natie met windstilte of stormwind onver-
mijdelijk. Dan viel met molens immers 

niets te beginnen. Zelfs in de zomer kon 
het misgaan. Op 18 juli 1692 kreeg domi-
nee Willem Sevenhoven bijvoorbeeld 
opdracht van baljuw en hoogheemra-
den om iedere woensdagavond nadat de 
gemeente door klokgelui naar de kerk was 
geroepen te bidden voor droog weer, een 
goede molenwind en een mooie oogst. Dit 
wegens het barre weer met:
“(…) storm-winden en groote plas regen-
en, waar door het zaad des velts en diver-
se vrugt en andere boomen sijn om verre 
gesmeten, ende veele landerijen in de 
Beemster beneffens die van onse nabuur-
en met den wateren worden overstroomt, 
soo dat de Beesten het uijtgesprooten gras 
niet kunnen genieten, waar over veele 
menschen seer jammerlijk sugten en kla-
gen (…).”

Afb. 1 Beemster Landts kaarte, aenwysende de hoogte van de ringhdyck (…). Noorden rechts. Afm. 28 x 35,5 cm. 
Waterlands Archief, Purmerend. De koperen drukplaat van het kaartje bevindt zich tegenwoordig in de collectie 
van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard.
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Dat het inderdaad erg nat was blijkt uit het 
verzoek van Gerrit Wildeman, aannemer 
van 1.500 meter slootwerk langs de Wor-
merweg. Hij vroeg het polderbestuur of 
het voorlopig genoegen wilde nemen met 
de helft “(…) overmits ’t hooge-water in 
de Beemster”. De rest zou hij dan in 1693 
in orde maken. Dijkgraaf en hoogheemra-
den gingen op 19 juli 1692 akkoord.
Watertekort kwam echter ook voor. Een 
jaar eerder, in april 1691, verzochten de 
ingelanden van de relatief hoog gelegen 
Kleine Kavels nrs. 36 tot en met 40 ten 
oosten van de Jisperweg in de lage Kil-
polder hun landerijen met dammen van de 

rest te mogen afscheiden “(…) ten eijnde 
daar door hare hooge landen in beter 
staat te brengen, om het water inde voor-
tijt [lente] op een bequamelijck [geschikt] 
Peijl te connen opstoppen.” De hoofdin-
gelanden van de polder stelden een onder-
zoek in. Zij gaven uiteindelijk dijkgraaf 
en hoogheemraden opdracht de kwestie 
naar bevind van zaken af te handelen.

Metingen, de propositie en het kaartje

Natuurlijk was het onderhoud van de 
(weg)sloten en (molen)tochten waardoor 
het water naar de molens afvloeide essen-

Afb. 2 De legenda van het kaartje. B.P. = Bovenpolder, A.P. = Arenbergerpolder, M.P. = Middenpolder en K.P. 
= Kilpolder. Meetgegevens in voeten en duimen, zie bij Oosthuizen waar duidelijk V (voet) en D (duim) wordt 
vermeld. Bij de metingen is hoogstwaarschijnlijk de Rijnlandse maat gehanteerd. In september 1694 liet het pol-
derbestuur namelijk nieuwe peilmerken aanbrengen “op een egale en gelijcke Rijnlantse Maat”. Een Rijnlandse 
voet = 31,4 centimeter en er gingen 12 duimen in een voet.
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tieel voor een goede afwatering. Ook de 
ringdijk moest steeds goed op hoogte wor-
den gehouden. De dijken langs de Zuider-
zee begaven het met enige regelmaat en 
dan bereikte het zoute water al snel de 
Beemsterdijk. Dat was in november 1675 
bijvoorbeeld nog gebeurd “sulcx dat de 
Beemster daerdoor rontom met hoogh 
water beset is.” Bovendien liep ’s winters 
het peil in de Schermerboezem, de grote 
Noord-Hollandse waterberging, regelma-
tig hoog op. De ringvaart van de Beemster 
vormde onderdeel van de Schermerboe-
zem. Het was zaak de ringdijk net wat 
hoger te houden dan die van bijvoorbeeld 
de polders rond het Alkmaardermeer. De 
bedoelde veenpoldertjes zaten met lage 
en zakkende dijkjes. Er was niet zoveel 
voor nodig of ze liepen onder. Door deze 
overstromingen kreeg het boezemwater 
meer ruimte en zakte het peil. Het was 
jammer voor de blank staande polders, 
maar in de Beemster kon men dan weer 
opgelucht ademhalen.
De landmeter van de Beemster voerde 
zodoende doorlopend peilingen en metin-
gen uit om de toestand van de sloten en 
de dijk te controleren. Mede op basis 
van deze gegevens stelde het dagelijks 
bestuur van dijkgraaf en hoogheemraden 
in de herfst een ‘propositie’ of lijst van 
de noodzakelijk geachte dijk- en sloot-
werken met begroting op. Het algemeen 
bestuur, het college van hoofdingelanden, 
besloot daar dan over met Pasen van het 
volgend jaar, waarna de aanbesteding van 
de werken plaatsvond. Bij de propositie 
werd steeds verwezen naar oude peiling-
en en een kaartje. Met het dijk- en sloot-
onderhoud was eind zeventiende eeuw 
jaarlijks circa 7.000 gulden gemoeid. 
Het ging om iets minder dan een derde 
van de totale begroting, die in de periode 
1696-1700 rond de 23.000 gulden per jaar 
schommelde.
In juni 1696 besloten dijkgraaf en hoog-
heemraden zelf aan het einde van die 

maand de ringdijk op te meten. Boven-
dien voeren de heren in augustus 1696 
met schuitjes door de polder om de diepte 
van de tochtsloten te peilen. Uit een post 
in de rekening blijkt namelijk dat Hen-
drick en IJde Gerritsz., Arent Jansen en 
Gerrit Hendricksz. 17 gulden en 4 stuivers 
ontvingen voor het twee dagen rondvaren 
met dijkgraaf en hoogheemraden aan het 
einde van die maand “(…) nopende ’t 
peijlen van de diepte van de tochtslooten 
in de Beemster”. Dit correspondeert met 
de data rechtsonder aangegeven op de 
hier besproken ‘Beemster Landts Kaarte’ 
onder ‘Tocht-Slooten’. Afgaande op het 
kaartje werden de wegsloten op 27 juli en 
2 en 4 augustus 1696 gepeild. 
Vermeldingen bij de peilgegevens langs 
de Wester-, Oosthuizerweg-, Middel- en 
Hobrederwegsloot wijzen tenslotte uit dat 
in 1697 nog meer peilwerk is gedaan.

Plaatsnijder Johannes de Broen

Helaas wordt in de registers van de 
besluiten van dijkgraaf en hoogheemra-
den en de hoofdingelanden geen gewag 
gemaakt van het kaartje. Gelukkig geeft 
de financiële administratie van de pol-
der opheldering over de maker en druk-
ker van het kaartje. In de maand okto-
ber 1698 wordt namelijk in het register 
van ordonnanties of opdrachten van het 
bestuur aan de penningmeester om tot 
betaling over te gaan vermeld:
“Joannes de Broen plaat-snijder tot 
Amsterdam, een ordonnantie verleend 
ter somma van acht - en ’t sestig gulden 
ses stuivers over het snijden en drucken 
van een nieuw-Beemster-kaartje, aan-
wijsende de hoogte van de ringdijk ende 
de diepte van alle togt en wegslooten in 
deselve Beemster inden jare 1697”.
Hij is dus degene die het kaartje in een 
koperplaat graveerde en afdrukte. De in 
1649 in Amsterdam geboren De Broen 
was destijds een bekend adres voor der-
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gelijk werk. Zijn jongere broer Gerrit 
en diens gelijknamige zoon waren ook 
plaatsnijder of graveur/etser. Toen Johan-
nes in 1677 in ondertrouw ging, woonde 
hij aan de Prinsengracht. Hij overleed 
voor juni 1730. Zijn bekendste werk is 
een grote ‘Sterre kaert of hemels pleyn’, 
een hemelkaart van de noordelijke en zui-
delijke sterrenhemel.
Aanwijzingen dat voor het kaartje nieuw 
karteringswerk door landmeters is gedaan 
ontbreken. Hoogstwaarschijnlijk ging De 
Broen dus uit van oudere polderkaarten. 
Die waren er genoeg. Heel opvallend in 
dit verband is dat De Broens kaartje over-
al nog drietraps molengangen laat zien. 
Die waren in 1698 allang met een vierde 
trap uitgerust. Alleen de Jispergang bleef 
drietraps. Belangrijk waren dergelijke 
details trouwens nu helemaal niet. Het ging 
om de metingen van het slotenstelsel en de 
ringdijk. De rest was zuiver aankleding en 
dat wisten dijkgraaf, hoogheemraden en 
hoofdingelanden heel goed.

Uniek kaartje

Terecht wees De Vries in 1983 op 
het aparte karakter van het kaartje 
wegens de peilgegevens en het ont-
breken van het kadastrale element, 
de indeling in de kavels met numme-
ring. Hij noemde het kaartje daarom 
“uniek in de reeks van oude kaarten 
van de Beemster”. We weten nu hoe 
dit zit. Allereerst vormde het kaart-
je een handige en overzichtelijke 
manier om de in de jaren 1694-1697 
verzamelde meetgegevens te pre-
senteren. Daarnaast werd het kaartje 
gebruikt ter ondersteuning van de 
jaarlijkse propositie. Met behulp van 
een gekleurd streepje gaven dijk-
graaf en hoogheemraden aan welke 

sloot- en dijkvakken aan onderhoud toe 
waren. De oudere kleine Beemsterkaart-
jes door Hessel Gerritsz. met anonieme 
latere herdrukken werden vaak voor het-
zelfde doel gebruikt.
Helaas is het tegenwoordig totaal onmo-
gelijk de op het kaartje verzamelde meet-
gegevens te interpreteren. Pas sinds 1829 
is het Amsterdams Peil (AP) als nulpunt 
op alle peilschalen voorgeschreven. Het 
AP was het in 1684 vastgestelde Amster-
damse stadspeil. Dit AP werd eind negen-
tiende eeuw gecorrigeerd of genormali-
seerd. Sindsdien spreken we over Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). Helaas ontbrak 
in de Beemster rond 1700 een dergelijke 
vaste referentiehoogte. Er werd gepeild 
“na het Laagste Landt in yder Polder” 
oftewel het maaiveld in iedere afdeling. 
Daar kunnen we tegenwoordig niets meer 
mee. Gelukkig wist het polderbestuur 
destijds wel de weg in de op het kaartje 
weergegeven waterwereld waarin een 
paar duim groot verschil kon maken.

Afb. 3 Detail van de koperplaat

1  Diederik Aten is wetenschapshistoricus bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
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Afb. 4 Een voor de propositie gebruikt exemplaar. Boven het kaartje is genoteerd “De raporten sijn met de paars 
en de propositien met de roode coleur affgeset”.              (Regionaal Archief Alkmaar)

Geraadpleegde archivalia en literatuur
NB. Dit artikel vormt een iets ingekorte en bewerkte versie van de bijdrage ‘Gepeylt na het laagste land in yder 
polder. Achtergronden van een kaartje van de Beemster uit 1698’, in: Een merkelike leringe. Artikelen aangebo-
den aan Jaap Haag naar aanleiding van zijn afscheidsymposium “Onbekend en onbemind”, 18 december 2015 
(Purmerend 2015). Hierin wordt exact naar de bewijsplaatsen in archivalia en literatuur verwezen.

Archiefbronnen
Waterlands Archief, Purmerend, toegang 205, archief polder Beemster 1607-1929, inv.nrs. 13, 28, 63, 462, 464, 
466, 467, 718
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J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster. Voorafgegaan door eene beschouwing over den vroe-
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D. de Vries, Beemsterlants caerten. Een beredeneerde lijst van oude gedrukte kaarten (Alphen aan den Rijn 1983)
F. Waller, Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs (’s Gravenhage 1938)
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Het verhaal begint met de schenking 
van het groot formaat handschrift dat 
de titel draagt Penne-Konst, een soort 
presentatie van wat de onderwijzer aan 
schrijfvaardigheid in huis had. Het der-
tien beschreven bladen tellende schoon-
schrift is na de dood van de schrijver in 
vijf generatie-etappes terecht gekomen 
bij de broers R. en H. Bruin uit Baarn en 
Almere. Zij zijn de kleinzonen van Frans 
Bruin en Trijntje Eenhuizen. Trijntje is 
weer een achterkleindochter van Cor-

nelis, de schoolmeester. Vererving van 
familiepapieren gaat nu eenmaal niet 
altijd langs de mannelijke lijn, hoewel 
die er nog steeds is. Tot in de eerste 
helft van de 20e eeuw woonden er nog 
nakomelingen in de Beemster die als 
timmerman en schilder hun sporen in 
boerderijen hebben nagelaten. Om een 
lang verhaal kort te maken volgt hier 
een verkorte weergave van Cornelis, 
zijn (voor)ouders en enkele lijnen van 
nakomelingen2.

Vive la plume! Het schoonschrift van meester
 Cornelis Eenhuizen 

en het onderwijs in de Beemster
V.S.E. Falger1

Het Historisch Genootschap Beemster kreeg in juni 2013 een bijzonder fraai hand-
schrift van de erven van de 19e-eeuwse schoolmeester Cornelis Eenhuizen. Eenhuizen 
hield tussen 1795 en 1847 school aan de Jisperweg, hoek Hobrederweg, en liet niet 
alleen een cultuurschat maar bij nader onderzoek ook een schat aan informatie na 
over het onderwijs in de Beemster in de eerste helft van de 19e eeuw. In combinatie 
met archiefmateriaal uit het Waterlands Archief in Purmerend en handschriften uit 
eigen HGB-collectie rechtvaardigde dit in 2018 een tentoonstelling over schrijven en 
schrijfonderwijs in het Betje Wolff Museum te Midden-Beemster.

1  Dank aan mevr. A. Vis-Best en mevr. A. de Jong-de Boer, medeorganisatoren van de tentoonstelling ‘Vive la 
plume!’ in het Betje Wolff Museum te Midden-Beemster, en aan Drs. A.R.A. Croiset van Uchelen, oud-conserva-
tor Bijzondere Collecties, UB Universiteit van Amsterdam. Het Waterlands Archief te Purmerend verdient dank 
voor de beschikbaarstelling van archiefmateriaal van de gemeente Beemster, de archiefgroep van het HGB voor 
gegevens uit hun databestanden, en de heer Th. Molenaar dank voor zijn hulp bij de verzorging van de illustraties.

2  Opgesteld op basis van gegevens van de werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Weesperkarspel, 
met speciale dank aan de heer C. Draijer te Weesp, en de heer D. Eenhuizen te Purmerend.
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Cornelis werd bijna 73 jaar en hij was 
van 1795 tot aan zijn dood, dus 52 jaar 
lang, onderwijzer in West-Beemster. Van 
zijn voorgeschiedenis weten we alleen dat 
hij in mei 1795 met attestatie uit Alkmaar 
in de Beemster aankwam3. Waar hij zijn 
opleiding heeft gehad kon niet achter-
haald worden maar waarschijnlijk is hij als 
ondermeester in Alkmaar begonnen en na 
een vergelijkend examen in de net nieuw 
gestichte burgerlijke gemeente Beemster 
benoemd in de West. Twee maanden eer-
der begon in de polder de Franse tijd met 
een revolutionaire omverwerping van de 
bestaande orde4. De aanstelling van de 
nieuwe meester zal nog net onder het 
ancien régime hebben plaatsgevonden en 
van revolutionaire opvattingen of gedra-
gingen van hem zijn geen aanwijzingen 
teruggevonden. Dat is misschien ook niet 
vreemd voor iemand die uiteindelijk meer 
dan een halve eeuw in dezelfde functie op 
dezelfde plaats actief zou blijven. Saai is 
hij echter allerminst. Cornelis trouwde op 
32-jarige leeftijd met de tien jaar jongere 
Aafje Kuiper uit Schermerhorn. Uit dit 
huwelijk werden vijf zoons en drie doch-
ters geboren die op hun beurt weer voor 
een uitgebreid nageslacht zorgden. Nog 
steeds bestaat er een rechtstreekse Een-
huizen-afstammingslijn, onder andere in 
Purmerend. Het schoonschrift is echter, 
zoals gezegd, via een andere lijn weer 
teruggekomen in de Beemster. Laten we 
dat eerst eens onder de loep nemen.

Penne-Konst van Cornelis Eenhuizen 
is een voorbeeld van wat in vaktermen 
een toonschrift of ook wel kalligrafisch 
handschrift wordt genoemd. In de vroege 
17e tot ver in de 19e eeuw werden door 

Nederlandse schoolmeesters dit soort 
schoonschriften gemaakt. De functie 
van deze bewijzen van bekwaamheid is 
te vergelijken met wat tegenwoordig een 
portfolio heet: ‘dit kan ik allemaal’. Zo’n 
verzameling verschillende handschriften, 
stijlen en versieringen zal vooral gediend 
hebben bij sollicitaties en waarschijnlijk 
ook als catalogus voor mensen die tegen 
betaling bij de meester-schoonschrijver 
een mooi geschreven en versierd huwe-
lijksgedicht, een jubileumspreuk of een 
ander aandenken bestelden. In de collectie 
van het Historisch Genootschap Beemster 
zijn daarvan verschillende voorbeelden 
aanwezig, al kunnen we die niet toeschrij-
ven aan meester Eenhuizen. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat zijn album een rol 
heeft gespeeld bij sollicitaties elders. De 
titelpagina van het geschrift vermeldt al 
dat hij meester in West-Beemster is en 
zijn langdurig dienstverband geeft ook 
al aan dat hij niet elders heeft geprobeerd 
zijn positie te verbeteren. Dat deed hij 
zelfs niet toen de positie van hoofdonder-
wijzer in de school van Midden-Beem-
ster vrij kwam, zoals we later nog zullen 
zien. Wie weet heeft hij het schoonschrift 
alleen voor eigen genoegen gemaakt, of 
om er zijn leerlingen mee te inspireren. 
Les geven in schrijven was immers een 
belangrijk onderdeel van zijn dagelijkse 
werk.

Meer zekerheid dan over de mogelijke 
functie van dit handschrift bestaat er over 
de kwaliteit van Penne-Konst. Het werd in 
2014 beoordeeld door Drs A.R.A. Croiset 
van Uchelen, oud-conservator handschrif-
ten van de afdeling Bijzondere Collec-
ties van de Universiteit van Amsterdam. 

3  Waterlands Archief (WA), Hervormde Gemeente Beemster, Kerkenraad 1607-1985, inv.nr. 4. Als iemand van 
de ene kerkelijke gemeente naar een andere verhuisde moest de eerste gemeente garant staan als de vertrokken 
persoon ten laste dreigde te komen van de nieuwe vestigingsplaats. Die garantie werd gegeven door middel van 
een attestatie.

4  Zie D. Aten, ‘Voor ’t Beemster wel en Vaderland. De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) op polderniveau’, De 
Nieuwe Schouwschuit, jrg. 9 (nov. 2011), 2-12.
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Om twee uitspraken van hem te citeren: 
“zoiets [uit de 19e eeuw] nog nooit gezien, 
geweldig mooi” en “een verademing  van-
wege de extra’s – figuren, versieringen, 
kleur, variatie”. Inderdaad zijn veel ver-
gelijkbare kalligrafische handschriften 
van 18e en vroeg-19e-eeuwse collega’s 
weliswaar ook knap ‘geschreven’, maar 
meestal tamelijk eentonig. Cornelis Een-
huizen greep terug op ruim twee eeuwen 
traditie van ‘Penne-Konste’, een ambach-
telijke vaardigheid die uitgroeide tot een 
volwaardige kunstvorm, iets waaraan ook 
liefhebbers zich graag waagden.

Zijn goed bewaard gebleven meesterstuk 
is gemaakt met galnoteninkt en gemalen 
houtskool met gom als bindmiddel, zg. 
‘roetinkt’. Het papier is afkomstig van 
de Zaanse papiermolen ‘De Zwarte Wal-
visch’ van Adriaan Rogge (1732-1816), 
wiens initialen als watermerk in het hand-
geschepte papier herkenbaar zijn. Dit is 
ook een aanwijzing voor de ouderdom 
van het nergens gedateerde schoonschrift. 
Het zal ergens in de periode 1795-1816 

zijn vervaardigd en als we aannemen dat 
het stichten van een gezin de behoefte aan 
extra inkomsten zal hebben vergroot, is 
1807 – geboortejaar van de oudste zoon 
Joost Cornelisz – misschien een verdedig-
baar punt in de tijd. In ieder geval leveren 
de dertien pagina’s van het manuscript 
geen sleutel voor datering op. Rest nog 
te vermelden dat de enigszins gehavende 
omslagbladen van rozerood gesprenkeld 
‘kivietsmarmerpapier’ zijn en dat de afme-
ting 49.2 cm breed en 38.6 cm hoog is.
Na de titelpagina volgen twaalf gekal-
ligrafeerde bladen waarvan er twee in 
spiegelschrift (met de linker hand?) zijn 
geschreven en slechts één niet met extra 
versieringen is verlucht. In totaal zijn er 
acht bladen met psalmteksten of andere 
religieuze verwijzingen, twee (met de 
spiegelschriften meegerekend vier) niet-
religieuze teksten. De religieuze teksten 
weerspiegelen ongetwijfeld de diepe 
gelovigheid van de schoolmeester maar 
zijn verder niet zo persoonlijk van aard. 
Evenmin persoonlijk maar toch anders in 
dat opzicht is de lofzang op de koe:

Ab. 1 Ongenummerde pagina 5 van het schoonschrift van Cornelis Eenhuizen (collectie HGB; foto Th. Molenaar)

De (koe) behaald de prijs
Waar vind men beesten nutter,
Het vleesch dat dient tot spijs
Ende melk tot kaas en butter,
Het smeer is best tot het ligt
En nog meer andere zaaken,
En de huid is ook heel goed
Ja zelfs om schoenen van te maaken5

5  Een variant van dit versje staat in Nuttige en vermakelijke prentverbeeldingen, Rotterdam, T.J. Wijnhoven 
Hendriksen, 1827
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Het dichtst bij de praktijk van het onder-
wijs op school komt de volgende ‘Verma-
ning aan de kinderen’:

Doet geen moetwilligheid vooral,
Op straat en gaat niet aan de wal.
Maar gaat regt na uw huis zo ’t past,
Gelijk u hier in word belast.
En als gij dan komt in uw huis,
Groet tot de minste toe in kluis,
Eerst Vader & Moeder en dan de rest,
Zo als uw word gezegt tot best.

Afb. 2 Pagina 11 van het schoonschrift van Cornelis 
Eenhuizen                (collectie HGB; foto Th. Molenaar)

Dit tamelijk kreupele rijmpje levert geen aanknopingspunten op in de online aanwezige 
literatuur, dus het is wellicht iets van meester Cornelis zelf. Ook de taalfouten zouden 
wel eens zijn eigen werk kunnen zijn want dit is het enige onderdeel waarop de meester 
ooit aanmerkingen kreeg. 

Het mooiste blad is natuurlijk de titelpagina waarop de letterkunstenaar zich met grote 
precisie heeft uitgeleefd. Losser uit de hand maar niet minder knap is de versiering rond 
de rijm op de stenen tafels van Mozes:

Twe gladde Tafels en niet meer,
Heeft Moses onze Godt en Heer
Op zijn Gebodt gegeven,
Zodat het geen men naderhand
In d’een en d’ander tafel vand
Gods Vinger had geschreven

Afb. 3 Pagina 7 van het schoonschrift van Cornelis Eenhuizen                (collectie HGB foto Th. Molenaar)
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De engelen zijn een navolging van typi-
sche 17e-eeuwse voorbeelden, hier zon-
der aarzelen in een keer neergezet. Het 
gebruik van pastelkleuren – ook elders 
in het handschrift –  accentueert de ver-
fijndheid waarmee meester Eenhuizen te 
werk ging. Let even op de gezichtjes van 
de twee en profil getekende figuren; zij 
geven houvast als straks bepaalde kermis-
brieven ter sprake komen.

Onderwijs in de Beemster in de eerste 
helft van de negentiende eeuw

Van oudsher werd aan de schoolgang van 
kinderen in de Beemster grote waarde 
gehecht. Hoewel er formeel geen school-
plicht bestond werden ouders geacht hun 
kinderen in staat te stellen de school zoveel 
mogelijk te bezoeken. Alleen ‘om gewig-
tige redenen’ of op uitdrukkelijk verzoek 
van de ouders mocht een kind de school 
verzuimen. In de praktijk kwam dit erop 
neer dat absentie werd geregistreerd door 
zowel de onderwijzer als de Commissie 
van Plaatselijk Toevoorzigt over de Scho-
len in de Beemster, zoals de schoolcom-
missie officieel heette. Dit gemeentelijke 

orgaan, gestart in 1816, heeft een schat 
aan informatie nagelaten in de vorm van 
twee notulenboeken waarin van elke ver-
gadering verslag werd gedaan. Hieruit 
kon rijkelijk geput worden6. De commis-
sie werd voorgezeten door de dominee 
van de Hervormde gemeente, aanvanke-
lijk dominee Van der Kuip en sinds sep-
tember 1818 door dominee Lambertus 
Jacobus van Dam. Secretaris-thesaurier 
was J. Hartog, leeraar bij de Doopsgezin-
de gemeente. Katholieken deden niet mee 
in dit bestuur dat verder nog twee leden 
telde. Het meeste werk deden de voorzit-
ter en de secretaris. Het gemeentebestuur 
voorzag de Commissie van gelden waaruit 
de onderwijzerssalarissen, prijsjes voor 
de kinderen, schoolbehoeften van arm-
lastige kinderen en turf werden betaald. 
Hierover werd jaarlijks verantwoording 
afgelegd. De hoogste instantie waarmee 
de Commissie had te maken was de heer 
Schoolopziener Mauser van het derde 
schooldistrict van Hoorn. Hij beoordeel-
de uiteindelijk het lesmateriaal, zag toe op 
het godsdienstonderwijs, besliste bij sol-
licitaties en gaf raad in geval van proble-
men met onderwijzers.

In het archief zijn verschillende schoolreglementen bewaard gebleven; dat van 1828 is 
heel representatief7. Dit zijn de belangrijkste van de 28 artikelen van het ‘Reglement 
van orden voor de onderwijzers in de Beemster’:
art. 1  ieder der vijf onderwijzers zal een jaarlijks tractement hebben van tweehonderd 

guldens, te ontvangen aan het eind van ieder kwartaal;
art. 2  ieder zal vrije woning genieten, echter exclusief personeel;
art. 3  de onderwijzers in de bijscholen hebben vrij gebruik van het plein of de landjes 

bij de woning. Zij hebben wel snoeiplicht voor de bomen aldaar;
art. 4  aan de kinderen van gealimenteerde (=arme) ouders en idem wezen wordt ver-

plicht gratis onderwijs gegeven. De schoolbehoeften van deze kinderen worden 
vergoed;

art. 7  aan kinderen die niet gevaccineerd zijn, wordt de aanneming op de school vol-
strekt geweigerd; de onderwijzers dienen dit zeer strikt te handhaven;

6  ‘Aanteekeningen betreffende het schoolwezen in den Beemster zedert den 4den December 1816’, WA, Gemeente 
Beemster, 1795-1929, toegang 0131, inv.nr. 913 (1816-1837); idem over de periode 1837-1857, WA, toegang 
0131, inv.nr. 932

7 WA, toegang 0131, inv.nr. 1028
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art. 8    per winter krijgt de school in de Midden Beemster 10 tonnen harde turf;
art. 9    en 10 de onderwijzer in MB moet vier volle dagen per week school houden: 

maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Op de dinsdag en zaterdag alleen de 
voormiddag. Vacanties: de Paasch en Pinkster-weken, de week van de Kermis 
en de week waarin het Kerstfeest valt;

art. 11   en 12 lestijden op de bijscholen zijn maandag – vrijdag zowel voor- als namid-
dag, zaterdag alleen de voormiddag. Vacanties: behalve de gewone feestdagen 
de eerste dag na het Paasch- en Pinksterfeest, en de geheele week waarin de 
Beemster kermis valt;

art. 13  het onderwijs in de bijscholen vindt plaats van 1 maart tot 25 november, al is 
langer doorgaan toegestaan (‘weg en weer’ verhinderen in de wintermaanden 
dat de kinderen naar school kunnen gaan);

art. 14  de schooltijden zijn ’s zomers van half negen tot half twaalf en van een tot drie 
uur; ’s winters begint de school een half uur later en gaat door tot 12 uur;

art. 16  de schoolboekjes moeten zijn goedgekeurd door de Commissie van School-
toevoorzigt of de Districts Schoolopziener. “En wat het lezen van den Bijbel 
betreft, daaromtrend handele men met groote voorzichtigheid, inzonderheid 
ook met betrekking tot de keuze der hoofdstukken die ter lezing gegeven wor-
den” (dit om de ouders van katholieke kinderen niet af te schrikken);

art. 17  verplichting aantekening te houden van het gedrag en van het naarstig of traag 
ter school komen van de leerlingen;

art. 19  ernstig wangedrag van leerlingen moet worden gerapporteerd aan de school-
commissie;

art. 23  de onderwijsgelden zijn wekelijks op de volgende voet geregeld: voor de leer-
lingen der laagst of eerste klasse f 0,05, in de tweede klasse f 0,10, in de derde 
klasse f 0,175. Voor het onderwijs in het zingen zal bovendien betaald worden 
2,5 cent in de week, met uitzondering van de kinderen der eerste klasse, ook al 
zingen zij mede;

art. 24  de schoolbehoeften worden door de onderwijzer geleverd volgens vaste tarie-
ven: voor de laagste klasse voor (goedgekeurde) leesboekjes en griffels 10 cen-
ten per maand, is ƒ 1,20 per jaar; voor de tweede klasse voor pennen, inkt en 
griffels 12 centen per maand, voor 12 schrijfboekjes van 6 vellen papier behalve 
de omslag 16 centen per stuk, en voor 3 leesboekjes in het jaar 90 centen, is 
in totaal per jaar ƒ4,26; voor de derde klasse komt daar per leerling 90 centen 
per jaar bij voor reken- en gezangboekjes, is ƒ5,16 per jaar (elders blijkt dat de 
Commissie controleert op de kwaliteit van griffels, schrijfpapier en inkt!)

In de praktijk werden de onderwijzers 
twee à drie keer per jaar door twee leden 
van de Commissie gevisiteerd. Het onder-
zoek betrof dan het tellen van het aantal 
aanwezige kinderen tegen de aantallen 
die er zouden moeten zijn – de verschil-
len zijn aanzienlijk – en het controleren 
van de vorderingen van de kinderen. Dat 
leverde ook inzicht in de prestaties van 
de meesters zelf op en dit alles werd kort 

genoteerd. De ondertoon van die beoorde-
lingen is meestal mild, tenzij een onder-
wijzer echt tekort schoot. Een keer per 
jaar kregen de leerlingen die goed hun best 
hadden gedaan en regelmatig naar school 
waren gekomen van de schoolcommis-
sie – op voordracht van de meester – een 
‘prijsje’, een aardig, altijd wel stichtelijk 
leesboekje voor de tweede en derde klasse, 
en voor de kleintjes een (cents)prent. Van 
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sommige onderwijzers zijn leerlingenlijs-
ten bewaard gebleven, o.a. van Cornelis 
Eenhuizen, die een goede indruk geven 
van de prestaties per leerling, al zijn het 
beslist geen rapporten zoals wij ze kregen.

Bestond er een herkenbare pedagogische 
aanpak in het onderwijs? Afgezien van de 
keuze van de leesboekjes voor gebruik op 
school, waar we geen informatie over heb-
ben, valt er uit genotuleerde beoordeling-
en van leerkrachten wel wat op te maken. 
Poulus de Groot, meester in de school in 
Midden-Beemster met 117 kinderen, ont-
lokte de Commissie volgens de notulen 
van 20 juli 1819 de volgende opmerking: 
“Wij verzogten hem ernstig, iets meer-
der dan tot nu toe, aan de tegenwoordige 
wijze van onderwijzen, zich overtege-
ven, en vooral gebruik van de borden te 
maken”. Een jaar eerder bleek dat Jacob 
Hoek in Zuid-Beemster “zich het meeste 
en beste beijverde in het onderwijs”. Ook 
latere jaren keren deze opmerkingen over 
de nieuwe wijze van onderwijs bij Hoek 
terug, al wordt er ook opgemerkt dat hij 
geen aanleg lijkt te hebben zijn leerlingen 
duidelijk te maken overeenkomstig hun 

begrip en aanleg te werken – geen feed- 
back, zouden we nu zeggen.

Op initiatief van de schoolcommissie 
en schoolopziener Mauser werd in 1820 
geprobeerd door onderlinge bijeenkom-
sten de onderwijzers te oefenen in wat nut-
tig en dienstig voor hun werk was, zoals 
dat ook elders werd gedaan. Daartoe werd 
een regeling voor samenkomsten opge-
steld met Hoek als voorzitter en Eenhui-
zen als secretaris. De eerste bijeenkomst 
vond plaats in de school van de secretaris. 
Hoek kwam wel, de anderen waren niet 
op tijd. Sindsdien gebeurde er niets meer 
en voorzitter Hoek ging langs bij school-
commissievoorzitter Van Dam om te vra-
gen wat er nu moest gebeuren. Die speelde 
het weer door aan Mauser, maar in latere 
verslagen lezen we er niets meer over.

De verslagen van 1824 laten de indruk na 
van een roerig jaar. Ten eerste waren daar 
de klachten over Poulus de Groot die twee 
kinderen van Pieter Heddesz Taam op hun 
hoofd had geslagen. De Groot ontkende, 
maar de zaak werd doorgespeeld aan de 
heer schoolopziener en die maande hem 
“in het vervolg voorzichtelijker te han-
delen”. In mei van dat jaar kreeg Simon 
Kals (Oost-Beemster) ontslag aangezegd 
wegens zijn slechte werk. Over hem was 
al eerder geklaagd – hij had maar zes kin-
deren op school – en hulponderwijzer Pij-
per, die Kals intussen bijstond, nam zijn 
taak over zonder vaste aanstelling maar 
moest intussen Kals wel in huis nemen 
en voor hem zorgen. De schoolcommis-
sie probeerde de goed presterende onder-
wijzers Hoek en Eenhuizen te stimuleren 
door hen boeken te geven. Hoek kreeg De 
beoeffening der aardrijks- en geschied-
kunde gemakkelijk gemaakt, of handlei-
ding door W. van den Hoonaard (1824), 
een inzending voor een prijsvraag van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen 
waar niet alleen de inhoud van de vakken 

Afb. 4 Detail van een leerlingenlijst van Cornelis Een-
huizen; gedateerd1837. Waterlands Archief, Purme-
rend, toegang 0131, inv.nr. 1026 

(foto Johan de Jong)
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maar ook onderwijskundige aanwijzingen 
in staan. Eenhuizen ontving Brieven over 
het zamenstel der wereld, van F.A. Boysen 
(1812), kostende ƒ 3,60. Om geen onge-
noegen bij de andere onderwijzers te ver-
oorzaken krijgen dezen ook iets te lezen 
wat hun onderwijskwaliteit moet bevor-
deren. Voor Pieter van Veen in Noord-
Beemster was dat Grondbeginselen van 
opvoeding en onderwijs voor schoolon-
derwijzers van B. Denzel (1821, vertaald 
uit het Duits), voor Poulus de Groot De 
vorming der jeugd door H.W.C.A. Vis-
ser (1824) en voor meester Pijper van de 
bekende veelschrijver over onderwijs P.J. 
Prinsen het verder onbekende boek Over 
beloning en straffen.

Voor meester Poulus de Groot betekende 
lezing van het boek geen wezenlijke ver-
betering. In maart 1833 deed opnieuw een 
ouder haar beklag dat De Groot haar kind 

van zes jaar “vrij hard behandeld” had, 
in feite het kind zo hard had geslagen en 
geknepen dat het zichtbare tekenen daar-
van had overgehouden. Voorzitter Van Dam 
wendde zich tot de burgemeester maar die 
wilde zonder advies van de schoolopziener 
niets doen. De schoolopziener raadde aan 
De Groot te bewegen ontslag bij Z.M. de 
Koning te vragen, “op eene behoorlijken 
toelage, ten einde het nodige levensonder-
houd te erlangen”. Na heel wat heen en 
weer gepraat kwam dan toch in november 
van hetzelfde jaar het bericht af dat Zijne 
Majesteit aan Poulus de Groot per 1 janu-
ari 1834 een pensioen toekende van f 150,- 
per jaar, welk bedrag door de nieuw te 
benoemen onderwijzer (!) met f 50,-- zou 
worden aangevuld. Maar die kon dat ook 
wel lijden, zoals blijkt uit de berekening 
die ten behoeve van de sollicitatie werd 
opgemaakt en meteen een indruk geeft van 
het onderwijzersinkomen:

 Jaarwedde van het plaatselijk bestuur   f 200,--
 idem als koster en voorzanger    f   75,--
 emolumenten als koster en voorzanger   f   25,--
       f 300,--
 “Van welke somme de te benoemen onderwijze aan  den gepensioneerde onderwijzer
 Poulus de Groot  zijn levenlang zal afstaan”  f   50,--
 blijft       f 250,--

 de schoolgelden volgens informatie   f 400,--
       f 650,--

Niet duidelijk is of de schoolgelden van 
alle 117 eerder genoemde kinderen in de 
kas van meester De Groot vloeiden, of 
dat zijn hulponderwijzer Bijl het aandeel 
kreeg boven de 70, de grens waarboven 
zo’n extra leerkracht à f 100,-- per jaar 
werd aangesteld. In dat laatste geval zou 
meester Eenhuizen, die rond de 70 leer-
lingen had, op een jaartotaal van onge-
veer f 450,-- uitkomen. Dominee Van 

Dam betaalde in 1836 f 12,-- gemeente-
lijke belasting, de opvolger van Poulus 
de Groot, Remge Abbring betaalde in 
dat jaar f 10,-- en Cornelis Eenhuizen 
werd voor f 4,-- aangeslagen8. Hieruit 
blijkt dat meester Cornelis niet tot de 
welgestelden behoorde maar ook niet 
armlastig was. Wat extra inkomsten met 
zijn vaardige pen zullen welkom zijn 
geweest. 

8  Gewone omslag Beemster 1836, gegevensbestand archiefgroep HGB gebaseerd op belastingregisters van de 
gemeente Beemster, Waterlands Archief, Purmerend. De laagste aanslag bedroeg f 2,--, de hoogste f 45,--.
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Hoe verging het Cornelis Eenhuizen?

De reputatie van de meester in West-Beem-
ster was goed: herhaaldelijk komt hij verge-
leken met zijn collega’s als beste of een na 
beste leerkracht naar voren. Schrijven was 
veruit zijn sterkste kant – dat staat meer-
maals ook zo in de notulen van de school-
commissie – en aan zijn Penne-Konst te 
oordelen was hij daar trots op. Is het moge-
lijk om zijn sporen in het werk van zijn leer-
lingen terug te vinden? Bij de voorbereiding 
van de tentoonstelling ‘Vive la plume!’ die 
in 2018 in het Betje Wolff Museum werd 
gehouden hoopten we daar wel op. Dank-
zij de omvangrijke collectie schoolschrif-
ten uit de 19e eeuw die het HGB in zijn 

‘papierarchief’ heeft, in combinatie met de 
leerlingenlijsten uit het Waterlands Archief, 
hebben conservator Alie Vis en de mede-
tentoonstellingsinrichters Aafje de Jong 
en ondergetekende enkele aanwijzingen 
gevonden.

Tijdens het zoeken naar voorbeelden van 
handschriften kwamen de prachtige ker-
mis-, kerst-, paas- en nieuwjaarsbrieven 
tevoorschijn. Tot nu toe trokken die vooral 
aandacht door hun vaak zeer fraaie handin-
gekleurde randversieringen. Maar nu ging 
het ons om de teksten in het midden van de 
prenten want die waren van de kinderen die 
hoopten op een paar centen van lieve fami-
lieleden voor de kermis.

Afb. 5 
Kermisprent uit 1838. Leerling 
Sijmen Beets schreef het vers, 
de getekende binnenrandver-
sieringen, titel en aanhef zijn 
hoogstwaarschijnlijk van de 
hand van meester Cornelis 
Eenhuizen, bij wie Sijmen op 
school zat (zie leerling no. 
10 in afb. 4). De ingekleurde 
decoratieve omlijsting is ver-
moedelijk van Duitse origine. 
Dergelijke prenten leverden de 
scholieren wat geld op voor de 
kermis. 
(Collectie HGB; 
foto: M.L. Slot-Dekker)



18 19

Vier leerlingen die via-via meerdere ker-
misbrieven hebben nagelaten aan het 
HGB, bleken op de leerlingenlijsten van 
meester Eenhuizen voor te komen, zo ook 
Sijmen Beets die in 1838 bovenstaand 
vers voor zijn Vader en Moeder schreef. 
Omgekeerd denken wij een soort hand-
tekening van Cornelis te hebben ontdekt: 
de vier hoofdjes te linker en rechter zijde 
vertonen overeenkomst met de engelen-
kopjes van afbeelding 3. Volgens ons 
heeft de meester de koptekst en de binnen-
randversiering aangebracht nadat Sijmen 
zijn best had gedaan op de het vers. Deed 
Cornelis dat tegen betaling? Of was het 
een beloning voor het kind dat zijn best 
had gedaan op school? De prent zelf zal 
duurder dan een cent zijn geweest en werd 
misschien wel door de meester zelf gele-
verd – toch een bijverdienste.

Afb. 6 Stilistische overeenkomst: a. detail uit afbeel-
ding 3; b. detail uit afbeelding 5 
            (bewerking Th. Molenaar)

 a          b

Hypothetischer is het voorbeeld van Pieter 
Pietersz Knip. We weten dat hij uit West-
Beemster kwam – dat staat onder bijna 
ieder bladzijde van zijn bewaard gebleven 
schoolschriften – maar uit 1797 zijn geen 
leerlingenlijsten overgebleven. Toch tref-
fen we een illustratie in een van zijn schrif-
ten aan die wel gekopieerd lijkt uit Penne-
Konst van zijn onderwijzer.

De mooiste ontdekking was wel de foto 
van Neeltje Kroon uit de jaren tachtig van 
de 19e eeuw. Neeltje was toen niet jong 

meer, maar haar kermisbrief is ook ‘gesig-
neerd’ door meester Eenhuizen en we vin-
den haar naam terug op een leerlingenlijst 
uit 1829. Wie er gevoelig voor is beleeft 
hier een kleine historische sensatie: als 
21e-eeuwers kijken wij Neeltje aan die nog 
ter school is gegaan bij meester Cornelis!

We komen in de verleiding te vermoeden 
dat meester Eenhuizen het met zijn vrouw 
Aafje Kuiper naar zijn zin heeft gehad 
in West-Beemster. In zijn werk werd hij 
duidelijk gewaardeerd en kennelijk had 
hij geen behoefte om ‘hogerop’ te komen. 
Toen Poulus de Groot in 1834 afvloeide 
had hij waarschijnlijk gemakkelijk diens 
functie kunnen overnemen, maar niets in 
de notulen van de schoolcommissie wijst 
daarop. Die Commissie zorgde er name-
lijk wel voor dat Cornelis gehuldigd werd 
toen hij 50 jaar in dienst was. Het gemeen-
tebestuur liet het deksel van een zilveren 
tabaksdoos graveren met de volgende 
tekst:

Ter gedachtenis, aan
Cornelis Eenhuizen
sedert 11 Mei 1795

onderwijzer der Jeugd in de Beemster
van het Gemeente Bestuur aldaar

heden 11 Mei 1845.

Afb. 7 Neeltje Kroon  (1817 - 1893) 
                                      (col. HGB; foto Johan de Jong)
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In de Opregte Haarlemsche Courant  staat 
zelfs een felicitatie-advertentie. 

Daarna begint het minder goed te gaan. 
Op 30 september 1846 meldt het notulen-
boek dat er 39 kinderen op zijn lijst staan, 
veel minder dan voorheen, en daarvan zijn 
er door het regenachtige weder slechts 18 
aanwezig. Toch: “De Commissie meent 
te mogen volstaan met te zeggen dat de 
onderwijzer altijd met lust werkzaam 
is.” In maart van het volgende jaar vroeg 
Cornelis om “adsistentie voor eene onder-
meester alzoo hij zich na eene bijna 52 jari-
ge dienst niet langer in staat bevond zijnen 
post alleen behoorlijk waar te nemen”. 
Het verzoek werd begin april voorgelegd 
aan het gemeentebestuur en de schoolop-
ziener. De laatste reageerde per brief op 7 
april 1847 dat het hem “hoogstwensche-
lijk is voorgekomen dat de hoogbejaarde 
onderwijzer C. Eenhuizen zich voorzag 
van eenen ondermeester”. Te laat, want op 
8 april werd in het notulenboek ingeschre-
ven dat de Commissie bericht had ontvan-
gen dat Eenhuizen  “de vorigen nacht was 
overleden in den ouderdom van bijna 75 
jaren” (moet zijn 73).

De volgende dag al werd Cornelis Een-
huizen begraven op de gemeentelijke 
begraafplaats naast de Hervormde kerk 
in Midden-Beemster. Hij kreeg een mid-

denklasse begrafenis: het huurgraf kostte 
f 10,-- en de kist werd gedekt met het 
grote kleed terwijl de klok een uur luidde. 
Totale kosten f 19,--. Bij de opgraving van 
2011 bleek het graf geruimd te zijn, dus 
er was geen gelegenheid om naderhand 
eventueel vast te stellen waaraan Cornelis 
was overleden. ‘Verval van krachten’ lijkt 
het meest voor de hand te liggen.

Een testament is niet teruggevonden maar 
dat is niet verwonderlijk. Cornelis en zijn 
vrouw Aafje Kuiper, die in 1860 overleed, 
woonden immers niet in een eigen huis 
maar in het schoolgebouw aan de Jisper-
weg. Niettemin is er wel degelijk een bij-
zondere nalatenschap: Penne-Konst, de 
gedetailleerde aantekeningen in het log-
boek van de Commissie van Toevoorzicht 
en de via de leerlingenlijsten herleidbare 
handschriften van kinderen die schrijfles 
hebben gehad van meester Eenhuizen. 
Dit bijzondere schoonschrift toont aan 
dat het schrijfonderwijs in de Beemster in 
de eerste helft van de 19e eeuw op een 
hoog niveau stond. Op de tentoonstel-
ling ‘Vive la plume!’ in het Betje Wolff 
Museum – nog een jaar langer te zien tot 
1 november 2019 – kan iedereen dit met 
eigen ogen vaststellen. De reproductie 
van het manuscript is ook een vorm van 
nalatenschap, verkrijgbaar aan de kassa 
van het museum.

Afb. 8 Opregte Haarlemsche Courant, 13 mei 1845                   (Koninklijke Bibliotheek, krantenarchief Delpher)
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Wie portretteerde Dirck van Os?
Nelleke de Vriesa

Gekleed in een kostbaar kostuum met rijkversierde ringkraag en een hoge molen-
steenkraag, kijkt Dirck van Os (1556 - 1615) de museumbezoeker van de Gouden 
Eeuw-zaal van Stedelijk Museum Alkmaar indringend aan. Wie was hij en bovenal, 
wie maakte dit mooie en boeiende portret?

Afb. 1 Portret van Dirck van Os (1556-1615) 1583, olieverf op paneel
(Stedelijk Museum Alkmaar, in bruikleen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)
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Dirck van Os was een van de meest 
ambitieuze ondernemers van zijn tijd. 
Hij werd in 1556 in Antwerpen geboren. 
Hier was hij ten minste sinds 1583 lid 
van de schutterij. In 1584 werd Dirck 
kapitein van de schutterij en in deze 
hoedanigheid was hij betrokken bij de 
val van Antwerpen in 1585.1 Hij was 
onder andere medeondertekenaar van 
de reconciliatieverdrag van 17 augustus 
1585.2 Later dat jaar vestigde hij zich 
met zijn broer Hendrick van Os (ca. 
1555 - vóór 1621) in Amsterdam. Hier 
droeg hij bij aan de scheepsrederij naar 
de Baltische Staten, Italië en het Iberi-
sche schiereiland en ontpopte hij zich 
als een ware ondernemer.3 Zo richtte hij 
in 1594 samen met acht andere Amster-
damse kooplui de Compagnie van Verre 
op en was hij in 1609 één van de oprich-
ters van de Amsterdamsche Wisselbank, 
de voorloper van de Nederlandsche 
Bank.4 

Dirck van Os was ook medeoprichter 
van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie (VOC) in 1602. Als directeur 
van de VOC tekende hij het op één na 
oudste aandeel ter wereld, gedateerd op 
27 september 1606, tegenwoordig in 
het Stadsarchief van Amsterdam.5 Ook 
ondertekende hij op 8 januari 1609 het 
contract met de Engelse ontdekkingsrei-
ziger Henry Hudson, die van de VOC 
de opdracht kreeg om een kortere route 
naar Indië vinden. De kortere route vond 
Hudson niet, wel bereikte hij met zijn 
schip als eerste Europeaan het eiland 
Manhattan.6 

Het belangrijkste project van Dirck van 
Os was echter de drooglegging van de 
Beemster. Op 14 april 1607 sloten in 
Den Haag vijftien personen, onder wie 
Dirck en zijn broer Hendrick, een ‘con-
tract van compagnie’ om gezamenlijk 

een octrooi voor de droogmaking van 
de Beemster aan te vragen.7 Dit octrooi 
werd een maand later door de Staten 
van Holland verleend en in de herfst 
van 1607 begonnen de werkzaamhe-
den. Eind 1609 kwam de bodem van 
ruim 7.000 hectare Beemster in zicht. 
Helaas liep de polder in datzelfde jaar 
weer onder, als gevolg van een zware 
storm en een dijkbreuk, maar ondanks 
de tegenslagen was de Beemster in 
1612 voorgoed droog.8 Het was de eer-
ste grote zeventiende-eeuwse polder 
en Dirck van Os bezat samen met zijn 
broer Hendrick meerdere percelen, goed 
voor ongeveer een zevende van de totale 
oppervlakte.9 Zijn zoon, Dirck van Os 
de Jonge (1590-1668), was na de dood 
van zijn vader zowel hoofdingeland als 
dijkgraaf van de Beemster. Hij liet zich 
net als zijn vader portretteren, en wel 
door Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
(afgedrukt in de Nieuwe Kroniek van de 
Beemster, afb. 63 op pag. 60).

Op het portret uit 1583 wordt Dirck 
van Os getoond in zijn hoedanigheid 
van lid van de Antwerpse schutterij. 
Van Os draagt een kostbaar kostuum, 
met een rijkversierde ijzeren ringkraag, 
een karakteristieke molensteenkraag en 
gehackelde mouwen.10 Met deze tech-
niek werden er inkepingen in de stof 
gemaakt, zodat de onderliggende laag 
tevoorschijn komt. Het portret is gevat 
in een rijk gedecoreerde, waarschijnlijk 
negentiende-eeuwse, lijst, bekroond 
met het familiewapen van Van Os

Ondanks de kwaliteit van het portret, 
was lange tijd onbekend door wie Dirck 
zich aan het einde van de zestiende eeuw 
had laten portretteren. Een belangrijke 
aanwijzing voor een toeschrijving was 
het monogram op de achtergrond van het 
portret, in de linkerbovenhoek. Onder 
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de datering van het portret, A° ·1583·, 
zijn namelijk een C en een V geschil-
derd, waarbij de bovenkant van de C in 
de onderkant van de V gehaakt is (afb. 
2). Onlangs werd vastgesteld dat dit het 
monogram van Cornelis de Visscher I 
(ca. 1520-1586) is.

Cornelis de Visscher I werd aan het 
begin van de zestiende eeuw geboren 
te Gouda. Over zijn werk en leven is 
weinig bekend, maar wat er wel bekend 
is spreekt tot de verbeelding. Karel van 
Mander (1548-1606) noemt de kunste-
naar in zijn beroemde Schilder-boeck, 
een verzameling kunstenaarsbiogra-
fieën uit 1604. Van Mander schrijft het 
volgende over de kunstenaar: ‛Voorts is 
van der Goude gheweest eenen Cornelis 
de Visscher, die somtijts met t’hooft niet 
wel was bewaert, maer doch een goet 
Conterfeyter, daer veel van te vertellen 
waer: desen is ghestorven op t’water, 
comende van Hamborgh.’11 Volgens 
Van Mander was Cornelis de Visscher 
dus niet altijd even helder van geest en 
leed hij schipbreuk tijdens een terug-
reis vanuit Hamburg naar Amsterdam. 
Helaas noemt Van Mander geen kunst-
werken die toentertijd van Cornelis 
bekend waren. 

Op dit moment worden er drie portret-
ten met zekerheid aan Cornelis de Vis-
scher toegeschreven. Een portret van 
een weduwe met haar dochter uit 1576, 

een portret van een oudere man uit 1574 
en het portret van Jacques Wittewrong-
hele (1531-1593) uit 1574 (afb. 3). De 
protestantse Jacques Wittewronghele 
vluchtte vanwege religieuze vervolging-
en in 1564 vanuit de Nederlanden naar 
Engeland, waar hij in Londen lid werd 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. 
Het zou goed kunnen dat Wittewrong-
hele hier Cornelis de Visscher ontmoet-
te, die in 1568 een periode in Engeland 
verbleef.12 

Alle drie de toegeschreven portretten 
dragen hetzelfde typische monogram als 
het portret van Dirck van Os. In verschil-
lende naslagwerken uit de negentiende en 
de twintigste eeuw is het monogram van 
Cornelis de Visscher gereproduceerd. 
Dit monogram komt nagenoeg overeen 
met het monogram op het Alkmaarse 
portret.13 Ook stilistisch zijn er over-

Afb. 2 Detail van de inscriptie en het monogram op het 
portret van Dirck van Os

Afb. 3 Cornelis de Visscher I, Portret van Jacques Wit-
tewronghele (1531-1593), 1574, olieverf op paneel, 
94 x 69 cm.     (Lawes Agricultural Trust, Rothamsted)
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ten.14 Wellicht was Cornelis de Visscher 
in deze periode een gevraagd portret-
tist, aangezien hij zowel in het buiten-
land als in de Nederlanden portretten 
schilderde. Waarschijnlijk ontmoette de 
schilder Van Os in Antwerpen, omdat de 
weduwe en haar dochter op het portret 
uit 1576 ook Antwerpse burgers zijn.15 
Na vele jaren kan het bijzondere portret 
van de succesvolle ondernemer Dirck 
van Os dan toch toegeschreven worden 
aan Cornelis de Visscher I.

eenkomsten tussen de drie portretten en 
het portret van Van Os te ontdekken. Zo 
hebben zowel Wittewronghele als Van 
Os dezelfde soort grijze waas onder de 
ogen en hebben ze beiden een rode blos 
op de wangen. Ook de pose, een kwart-
slag van de toeschouwer afgedraaid, en 
de lettertypes van de inscripties op de 
portretten komen overeen. Cornelis de 
Visscher vertrok in 1568 vanuit Londen 
weer terug naar de Nederlanden, waar 
hij Dirck van Os heeft kunnen ontmoe-

1 Stadsarchief Antwerpen. Naamindex op de legger Degueldre 1584-1585. Inv. Nr. 79#42
2  Ancien Régime archief van de stad Antwerpen. Beveren, 17 augustus 1585. Reconciliatieverdrag tussen 
Antwerpen en Farnese. Inv. Nr. CH#511

3  K. Bossaers en C. Misset (red.), 400 jaar Beemster. 1612-2012, Wormer 2012, p. 175 
4  Informatie Compagnie van Verre: Nationaal Archief, Inventaris van de archieven van de Compagnieën op 
Oost-Indië, 1594-1603 Compagnieën op Oost-Indië 

5 <https://onh.nl/>. Bezocht op 17-04-2018
6 Ibid. 
7 Bossaers en Misset (red.) 2012 (zie noot 3), pp. 15-17
8 Bossaers en Misset (red.) 2012 (zie noot 3), p. 24
9 Bossaers en Misset (red.) 2012 (zie noot 3), p. 175 
10  B.M. du Mortier, ‘Features of Fashion in the Netherlands in the Seventeenth Century’, in: J. Pietsch en A. 

Jolly, Netherlandish Fashion in the Seventeenth Century, Riggisberg 2012, p. 33
11 K. van Mander, Het Schilder-boeck, Haarlem 1604
12  S. Kollmann, Nierländische Künstler und Kunst im London des 17. Jahrhunderts. Studien zur Kunstgeschichte, 

135, Hildesheim/Zürich/New York 2000, p. 281 
13  Het monogram van Cornelis de Visscher wordt gereproduceerd in: G.K. Nagler, Die Monogrammisten. Deel II, 

München 1850, nr. 750; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon. Deel II L-Z, Wenen / Leipzig 
1910, p. 796; W. Prein, Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahr-
hundert. Deel II, München 1991, nr. 1456, p. 63

14  In 1568 wordt hij als volgt vermeld in de returns: “Langborne, St Clement: The same John Kinge [of Gaunte, 
marchante] hathe lodged in his house Cornelis Fysher, paynter, borne in Hollande, and Garrarde his ser-
vaunt; and they go to the Italion church” (Bron: Kollmann 2000 (zie noot 12), p. 281)

15  Een andere aanwijzing dat de portretten van Cornelis de Visscher hooggewaardeerd werden, is de vermelding 
van een van zijn portretten in de inventaris van koning Karel I van Engeland: ‘Done by Cornelius Visscher 
and given to the King by his sister: some schollar withoud a beard, in a black habit and a black cap, looking 
downwards upon a letter, which he holds in both his hands, being side faced, less than the life; which was 
sent to the King by his Majesty’s Sister, by Mr. Chancellor Sir Henry Vane, Lord Embassador from the King 
to the King of Sweden; being in a black ebony frame, painted upon the right light. 1 f. 7 in L., 1  f. 5 ¼ in Br.’ 
(Bron: A. Von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon. Deel II L-Z, Wenen / Leipzig 1910, p. 796)

a   Mevrouw N. de Vries was tijdens de totstandkoming van dit verhaal werkzaam bij het Stedelijk Museum  
Alkmaar als Onderzoeker Alkmaarse Schuttersstukken.
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De zuidoosthoek van de Beemster werd 
ook wel ‘de Tuinhoek’ genoemd. Oude 
kaarten laten zien dat er wat schaarse 
bewoning was langs de Purmerenderweg 
en de Zuiderweg, maar dat de zuidoost-
hoek toch vooral bestond uit tuinderijen. 
Het Zuiderpad was vanuit Purmerend 
gezien de eerste dwarsweg die het karak-
ter had van een ‘straat’. Daarna kwam het 
Noorderpad en met de Volgerweg was de 
grens van de Tuinhoek wel bereikt. 

Aan de andere kant van de weg – goed 
te zien op de ansichtkaart – lag een 
monumentale villa, rond 1900 gebouwd 
in opdracht van notaris Van Beek. Een 
krantenbericht spreekt in 1908 van ‘Villa 
Vredeoord’. Nu behoort het (flink uit-
gebreide) pand tot de hotelketen van de 
familie Van der Valk. 
In de jaren voorafgaande aan de bouw 
van de villa van notaris Van Beek had dit 
stukje Beemster al wat vorm gekregen. 

Soms lijkt de geschiedenis zich te herhalen
John Dehé

Zo’n honderd jaar geleden hielden twee kwesties de Beemster gemoederen bezig: een 
omstreden uitbreidingsplan in Zuidoostbeemster en een mogelijke fusie met Purmer-
end. Wat speelde er toen? Wat speelt er nu? Een verkenning van overeenkomsten en 
verschillen.

De ‛Chagrijnenbuurt’

Afb. 1 Het is een prachtige foto, gemaakt rond 1900 vanaf de Beemsterdijk. De fotograaf stond met zijn rug naar 
Purmerend en had een mooi zicht naar beneden. Een koets rijdt de Beemster in. Links is het tracé van de stoom-
tram te herkennen. Daar liggen weilanden en tuinderijen. Tot het Zuiderpad was de Purmerenderweg nog heel 
lang onbebouwd. De rechterkant van de foto laat wel allerlei huizen zien. Vanaf 1880 werden die hier gebouwd, 
speciaal aangeprezen als ‘rentenierswoning’                     (particuliere collectie)
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In 1884 werd hier de eerste ‘bur-
gerwoning’ gebouwd. In de jaren 
negentig was die bebouwing ken-
nelijk al aardig gevorderd: men 
sprak in krantenberichten over 
‘De Voorstad’. Vanaf het begin 
was duidelijk voor wie de nieuwe 
huizen gebouwd werden: ze wer-
den als ‘rentenierswoningen’ aan-
geprezen, in de volksmond zou dit 
rijtje huizen de bijnaam ‘Chagrij-
nenbuurt’ krijgen. De renteniers 
waren vooral ‘landmannen’ en 
veehouders op leeftijd, die hun 
boerderijen verlaten hadden om 
hier een rustige oude dag te kun-
nen hebben. De hoge leeftijd van 
de renteniers had ook tot gevolg 
dat aardig wat huizen (deels) 
bewoond werden door alleen-
staande heren en weduwen, die de 
reputatie hadden mopperig en zui-
nig te zijn. Met Sint-Maarten kon 
je deze huizen beter overslaan.

De bebouwing van de oostzijde liep aan-
vankelijk tot aan het huidige nummer 184. 
Het was mooi wonen, sommige mensen 
zagen er ook een aardige belegging in. De 
huizen waren landelijk gelegen vlakbij 
Purmerend en de bewoners hadden een 
stoomtramverbinding voor de deur. 

Een uitbreidingsplan

Eind januari 1924 liet het college van Bur-
gemeester en Wethouders een uitbreidings-
plan voor Zuidoostbeemster ontwerpen 
en kocht de gemeente stukken grond aan 
waarop nieuwbouw zou kunnen plaats-
vinden.  De plannen waren ambitieus: er 
mochten slechts ‘heerenhuizen’ gebouwd 
worden, ‘of althans mooie woningen’. 
Men verwachtte dat er veel liefhebbers 

zouden zijn voor een fraai huis in de Voor-
stad, waar de voordelen van het rustige 
buitenleven werden gecombineerd met de 
aantrekkelijkheid van een grote stad op 
loopafstand.1

Uiteraard hoopte de gemeente geld te ver-
dienen aan de verkoop van de gronden. 
Op 1 juli werd de raad in een spoedzitting 
bijeen geroepen, toen zich de mogelijkheid 
voordeed flinke stukken grond, met daarop 
huizen, boerderijen en schuren te kopen aan 
de Zuiderweg en Purmerenderweg. Grond 
en opstallen waren eigendom van de Erven 
Weduwe W. Smit-Brantjes. Omdat deze 
binnen het uitbreidingsplan lagen, kon de 
gemeente in één keer een flink stuk van de 
geplande uitbreiding dichterbij brengen en 
grip krijgen op de niet of nauwelijks bijge-
stuurde bebouw-ing van de Beemster.2

Afb. 2 Villa Zuidwijk .Twee imposante villa’s stonden aan de kop 
(of eigenlijk de staart) van de Purmerenderweg. Wie op de dijk 
staande naar links keek, liet zijn oog direct vallen op de villa op 
de hoek van Zuiderweg en Purmerenderweg. Die werd rond 1880 
gebouwd in opdracht van de familie Brantjes.  Het fraaie pand 
werd in september 1970 gesloopt om plaats te maken voor de 
huidige Villa Zuidwijk, Beemster hoogbouw die daar nooit had 
mogen komen.               (particuliere collectie)

1 De Waterlander, 19/7/1924
2 Zie de raadsnotulen van de gemeente Beemster (1795-1929), inv. 3-11, 3-12
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Hier lag een unieke kans om de aantrek-
kelijkheid van de Zuidoosthoek te vergro-
ten. Voor iets meer dan ƒ 100.000 (exclu-
sief kosten) werd de gemeente eigenaar 
van flinke stukken grond. De boerderij 
van Klok aan de Purmerenderweg, aan 
het eind van de Chagrijnenbuurt, maakte 
deel uit van de koop. 

Gemeentelijk gehannes

Al snel bleek echter dat de gemeente wat 
moeite had met haar eigen uitbreidings-
plan. Kort na de koop meldde de heer  
D. Reijne Gz. zich bij de gemeente met 
de vraag of hij een deel van de grond 
én de boerderij van Klok mocht kopen, 
tegenover het eind van het Zuiderpad. De 
gemeente zou daarmee een aardige winst 
kunnen binnenhalen, maar zo’n verkoop 
stond wel haaks op de principes van de uit-
breidingsplannen: de regie over woning-
bouw in eigen hand houden. De raad was 
verdeeld, maar de meerderheid koos toch 
voor de financiële winst van ƒ 2.000. Voor 
de Inspectie van Volksgezondheid (die 
zich hier in opdracht van het Provinci-
aal bestuur over gebogen had), lag er een 
probleem. De Inspectie achtte de verkoop 
niet in het belang van de gemeente en 
stelde bovendien dat het geen goede zaak 
was dat zo’n verkoop niet openbaar was. 
Er waren vermoedelijk wel meer kandida-
ten geweest, bijvoorbeeld Klok zelf. Kon 
het raadsbesluit met betrekking tot de ver-

koop aan Reijne teruggedraaid worden? 
Daar stemde de raad tegen, maar die werd 
door Gedeputeerde Staten teruggefloten. 
De grond moest bij de gemeente blijven. 
Kort daarna werd de boerderij gesloopt; 
op het terrein werden in de jaren 1926-
1928 drie huizen neergezet, de huidige 
nummers 178-180-182. 

Verder kregen de uitbreidingsplannen 
vooral vorm aan de westzijde van de Pur-
merenderweg. Het kwam neer op: 
-  bebouwing van enkele (acht) percelen 

grond tussen Villa Zuidwijk en het Zui-
derpad; 

-  aanleg van twee nieuwe lanen: de Jacob 
Boumanlaan en de Wouter Sluislaan; 
hier zouden iets meer dan dertig huizen 
gebouwd worden;

-  bouw van een school op het terrein tus-
sen deze twee lanen; hiertoe werd beslo-
ten in de gemeenteraad van 28/2/1930. 

Geïnteresseerden in de aankoop van een 
stuk grond konden zich melden bij de 
gemeente, waarna de koopprijs bekend 
gemaakt werd. Het bestuur van de Coö-
peratieve Boerenleenbank meldde zich 
als eerste. Voor een bedrag van ƒ 5 per 
vierkante meter werd de bank eigenaar 
van de grond. De Boerenleenbank Z.O. 
Beemster bestond al sinds 1910 en telde in 
de jaren twintig zo’n 200 leden. Een eigen 
gebouw stond al een aantal jaren hoog op 
het verlanglijstje. Al in maart 1926 kon 

Afb. 3 boerderij aan de Purmerenderweg van de fami-
lie Klok                  (particuliere collectie)

Afb.4  Purmerenderweg nr.178-182     (part. collectie)
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het gebouw officieel geopend worden, de 
eerste nieuwe bebouwing in het uitbrei-
dingsplan.

Begin jaren dertig kwam de verkoop 
van grond goed op gang. Eerst langs de 
Purmerenderweg, daarna langs de twee 
nieuwe lanen, die in 1934 de namen kre-
gen van twee beroemde Beemsterlingen: 
Wouter Sluis en Jacob Bouman, pioniers 
op het gebied van land- en tuinbouw. 
Aanvankelijk was het plan om de straat 
langs de Boerenleenbank de naam ‘Tuin-
bouwlaan’ te geven; de andere laan zou 
Wouter Sluislaan gaan heten. Op voorstel 
van de heer Wagemaker werd de huidige 
straataanduiding doorgevoerd. Hij stond 
tijdens de raadsvergadering waarin deze 
kwestie ter sprake kwam, uitgebreid stil 
bij de verdiensten van Wouter Sluis. 
Bij Jacobus Bouman volstond hij met 
de kwalificatie ‘iemand van bijzondere 
beteekenis’ in de gemeente.

Richtlijnen en ambities 

Men bepaalde dat in het uitbreidingsplan 
alleen volgens gemeentelijke richtlijnen 
gebouwd mocht worden. Die hielden 
onder meer in dat er aan weerszijden van 
ieder huis een ruimte van drie meter vrij 
moest blijven. In een enkel geval werd 
ontheffing verleend, bijvoorbeeld als 
iemand juist een stukje grond gekocht 
had van onvoldoende breedte. 

Er mochten alleen vrijstaande huizen en 
villa’s gebouwd worden, nooit meer dan 
twee onder één kap. Ook de afstand tot 
de openbare weg werd aan regels gebon-
den, voortuinen moesten afwateren naar 
de openbare weg. Als erfafscheiding tus-
sen percelen mochten alleen houten of 
ijzeren hekken gebouwd worden. 
De gemeente wilde richting geven aan 
de bebouwing van het zuidoostelijk deel 
van de Beemster, maar de ambities gin-
gen verder.  Men had een planmatige 
opzet van een geheel nieuwe wijk in 
gedachten, een wijk die ‘het aanzien en 
de aantrekkelijkheid’ van de Beemster 
zou verhogen.  

Een bewaard gebleven kaart uit 1925 
laat zien dat ook de gronden aan de oost-
zijde van de Purmerenderweg – tussen 
de Ringdijk en de Volgerweg – deel uit-
maakten van de plannen. Daar was een 
hele wijk gepland, met straten, winkels, 
een school en een verenigingsgebouw.  
Die wijk is er nooit gekomen, al stond 
hij bij de herziening van het bestem-
mingsplan in 1933 nog steeds op de 
kaart. Toen stelde men wel vast dat het 
plan eigenlijk veel te ambitieus was. Die-
zelfde constatering werd gedaan in 1940, 
toen een neutrale adviescommissie aan-
gaf dat het plan niet meer strookte met 
nieuwe stedenbouwkundige inzichten 
en niet meer in overeenstemming was 
met de woningwet. Het hele plan werd 
‘onredelijk groot van omvang’ genoemd. 
Toch zou het nog jaren duren voor er een 
nieuw bestemmingsplan zou komen, 
waarin deze woonwijk van de kaart ver-
dween. Die vertraging had te maken met 
de onzekere jaren na de oorlog, maar ook 
met de onduidelijkheid over het tracé van 
een geplande rijksweg, langs of door de 
Beemster. Pas halverwege de jaren vijf-
tig kon men daadwerkelijk aan de slag 
met een herzien uitbreidingsplan voor 
Zuidoostbeemster.

Afb. 5 Boerenleenbank               (particuliere collectie)
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We maken een sprong in de tijd

Het bebouwen van de Zuidoosthoek van de 
Beemster is inmiddels stevig ter hand geno-
men, al waren er vele hobbels te nemen en is 
er nog steeds veel oppositie, onder meer van 
de Stichting Beemster Groen, die al jaren 
het gemeentebeleid kritisch volgt. Zij stelt 
dat de grootschalige woningbouw in Zuid-
oostbeemster ontoelaatbaar is en in strijd 
met de kernwaarden van het Werelderfgoed.

Afb. 6 Plattegrond van het uitbreidingsplan Zuidoostbeemster, 1925              (Waterlands Archief WAT001019967)

Ten westen van de Purmerenderweg is 
ondanks de tegenstand inmiddels een 
nieuwe wijk gegroeid, de Nieuwe Tuin-
derij, weliswaar zonder winkels, maar wel 
met huizen die in de jaren twintig mis-
schien wel gekarakteriseerd zouden zijn 
als ‘heerenhuizen of in ieder geval mooie 
woningen’. De belangstelling is enorm, de 
school is inmiddels te klein.
Ten oosten van de Purmerenderweg 
moet het nu ook gebeuren, de Nieuwe 
Tuinderij-Oost. Er zijn plannen ontwik-
keld, inspraakavonden georganiseerd en 
vele rapporten opgesteld. Bebouwen doe 
je tegenwoordig niet zomaar, zeker niet 
als dat moet gebeuren binnen een gebied 
waarin twee Unesco-Werelderfgoederen 
paal en perk stellen aan de ambities. Ook 
dient rekening gehouden te worden met 
de eisen die Rijk en Provincie stellen en 
die geformuleerd staan in nota’s en struc-Afb.7  Beemster Groen
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tuurvisies, tegenwoordig een onmisbaar 
onderdeel van de plannenmakerij.3

Zo is in 2009 het plan De Nieuwe Tuinde-
rij positief beoordeeld door de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed van het Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap. Het rapport komt tot de conclusie 
dat het aantal te bouwen woningen binnen 
de gemeente klopt met het terughoudende 
woningbouwbeleid binnen het wereld-
erfgoed van de Beemster. Ook de plaats 
waar de woningen worden gebouwd tast 
de Werelderfgoedstatus niet aan. 
De afmetingen, bouwhoogte en type 
woningen mogen niet in conflict zijn met 
het traditionele, kleinschalige, landelijke 
karakter van het dorp. Hoger dan twee 
lagen met kap zou leiden tot een meer 
stedelijk karakter en doet afbreuk aan de 
koppeling met de landschappelijke kwali-
teiten van de polder. 

Bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij- 
Oost

Op 12 december 2017 is het Bestem-
mingsplan De Nieuwe Tuinderij-Oost, 
verschenen, met als ondertitel ‘Vast 
te stellen’, wat lijkt te impliceren dat  
(kleine?) wijzigingen mogelijk zijn.4 Om 
te beginnen wordt het  gebied waarin 
gebouwd gaat worden (het ‘Plangebied’) 
als volgt begrensd. Het gaat om het gebied 
ten zuiden van het Noorderpad, ten noor-
den van het Reigerbos, ten oosten van de 
Purmerenderweg en ten westen van de 
Oostdijk. Uiteraard staat het plan stil bij 
de door diverse overheden geformuleerde 
eisen, regels en randvoorwaarden én aan 
de voorgeschiedenis, de plannen, struc-
tuurvisies, nota’s en rapporten die aan de 
basis van het uiteindelijke bestemmings-
plan lagen.

Afb. 8: https://www.nieuwbouw-denieuwetuinderij.nl/

3  O.a. Rapport Kernwaarden Beemster, bureau SVP, 6 december 2016
4  Bestemmingsplan De Nieuwe Tuinderij Oost, bureau Seco Nederland bv, Alkmaar december 2017.
  Zie ook https://www.beemster.net/content/bestemmingsplan-de-nieuwe-tuinderij-oost
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In het plan wordt duidelijk dat het gaat 
om de bouw van maximaal 300 woning-
en, alleenstaand of twee onder één kap, 
eventueel langere rijen van maximaal 
zeven woningen. Het zal gaan om lint-
bebouwing en de aanleg van buurten 
(‘informele woongebieden tussen de lin-
ten’).
Aan alles lijkt gedacht in het bestem-
mingsplan: de ligging van sloten, de 
plaatsing van bomen, de ‘groenstruc-
tuur’, de locatie van ontsluitingswegen. 
Een citaat uit het plan:

     Met het plan voor De Nieuwe Tuinderij 
is op een zorgvuldige wijze aangesloten 
op de historisch gegroeide karakteristiek 
van het tuindersdorp Zuidoostbeemster. 
De kleinschaligheid van het landschap 
met haar orthogonale structuur, bebouw-
ingslinten met doorzichten naar buiten 
en vergezichten over en langs de sloten 
zijn in het plan behouden en versterkt. 
Hiermee is de voor De Beemster ken-
merkende openheid van het landschap, 
op een bij Zuidoostbeemster passende 
wijze in het plan opgenomen. Door met 
de bebouwing het verschil tussen de 
‘linten’ en de ‘buurten’ te versterken, 
wordt aangesloten bij de kenmerkende 
ordeningsprincipes van het landschap. 
Op grond van het bovenstaande wordt 
geconcludeerd dat het woningbouwplan 
De Nieuwe Tuinderij-Oost niet leidt tot 
een aantasting van de kernkwaliteiten 
van het UNESCO Werelderfgoed. 

Uitgebreid wordt in het bestemmingsplan 
stilgestaan bij milieu- en omgevings-
aspecten. Dat is een breed terrein waarin 
niet alleen de zorgplicht voor de bitter-
voorn en de kleine modderkruiper aan-
dacht krijgt, maar ook de kwaliteit van 
water en bodem. Het plan benadrukt de 
noodzaak om bij bodemingrepen zorg-
vuldig om te gaan met eventueel aanwe-
zige archeologische resten in de bodem. 

Overigens wordt de kans op het aantref-
fen van archeologisch interessant materi-
aal laag geschat. 
Ten behoeve van het stedenbouwkundig 
plan voor De Nieuwe Tuinderij-Oost is 
uiteraard ook verkeerskundig onderzoek 
uitgevoerd en is onderzoek gedaan naar 
het te verwachten ‘akoestisch effect’ (=de 
geluidskwaliteit), de luchtkwaliteit en de 
‘externe veiligheid’. Bij dat laatste punt 
ging het vooral om het benzinestation van 
Total/ Tinq. 

Ook de financiële uitvoerbaarheid van 
het plan wordt meegenomen, in een 
opmerkelijk kort hoofdstuk, waarvan de 
conclusie luidt dat op grond van de ver-
zamelde gegevens ‘de financiële uitvoer-
baarheid van het plan in voldoende mate 
gewaarborgd (kan) worden geacht.’

De vette Beemster kluit

      ‘Eens op een goeden morgen
       Toen viel er uit de lucht
       Een Purmerender nota
       Vol annexatiezucht.’ 

De geneugten van het buiten wonen, het 
gemak van de grote stad: Zuidoostbeem-
ster is een ideale plek. Begerenswaardig 
zelfs en hoewel Purmerend in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw nog ruim-
te in overvloed had, wekte de stad in deze 
jaren de indruk dat het dorp aan de andere 
kant van de Ringdijk een mooie buiten-
wijk zou zijn.
Althans, dat idee kregen ze in de Beem-
ster toen een nota van burgemeester 
Kooiman (Purmerend) openbaar werd, 
waarvan de strekking was dat er veel 
argumenten waren om de Beemster, of in 
ieder geval de Voorstad, bij Purmerend te 
voegen. Ook Oosthuizen, Warder, Kwa-
dijk, Middelie, Ilpendam en Wijde Wor-
mer en Landsmeer zouden gebaat zijn bij 
opname in een groter geheel. 
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Afb. 9 Affiche jaren ’20 van de 20e eeuw, ontwerp D. Vis       (Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 160)



32 33

Het door burgemeester Kooiman opgestel-
de rapport werd in Purmerend eerst door 
B&W behandeld en daarna in een geheime 
zitting op 22 december 1919 door de raad 
goedgekeurd en vastgesteld. Het rapport 
betoogde dat met de samenvoeging van 
kleine gemeenten tot één grote het alge-
meen belang gediend was. ‘Onze groote 
nieuwe tijd eischt onafwendbaar ook op 
gemeentelijk gebied een zich kunnen los-
maken van het bestaande en een eendrach-
tig en krachtig samenwerken, om als bij-
drage tot een blijde toekomst op de minst 
kostbare wijze te komen tot het meest heil-
zaam gemeentewerk.’5

In de streekkranten stond men stil bij de 
zakelijke overwegingen achter de fusie, 
maar werd ook veel ruimte gemaakt voor 
discussie en emoties. Zakelijk gezien was 
er wellicht iets te zeggen voor ‘een nieuwe, 
krachtige gemeente’. Purmerend had gro-
te behoefte aan grond voor de bouw van 
arbeiderswoningen en dat zou in de Beem-
ster goed mogelijk zijn. ‘Terreinen waar-
over ten behoeve van arbeiderswoningen, 
met rijkssteun in Purmerend kan worden 
beschikt, zijn zoo kostbaar van ophooging 
en fundeering, dat daartegen, door den 
inspecteur van de volksgezondheid ern-
stige bezwaren worden ingebracht.’
Eén grote gemeente zou beter in staat zijn 
maatregelen te treffen die in het algemeen 
belang waren. Genoemd werden onder-
wijs, verbetering van wegen, ontwikke-
ling van het marktwezen en elektriciteits-
voorzieningen. En uiteraard kon er fors 
bespaard worden op bestuurskosten.  

Toch was de verontwaardiging in de 
betrokken dorpen groot. Op 10 januari 
werd in het raadhuis van Beemster een bij-
eenkomst gehouden van alle burgemees-
ters en secretarissen van de gemeentes die 
in de annexatieplannen van Purmerend 

genoemd werden. Ook de burgemeesters 
van Kwadijk en Ilpendam, waarvan in de 
pers geklonken had dat ze weinig proble-
men hadden met de Purmerendse plannen, 
gaven acte de préséance. Alle aanwezigen 
waren unaniem van oordeel, dat de belang-
en van hun gemeentes ernstig geschaad 
zouden worden. Daarom werd besloten 
krachtig actie te voeren tegen de annexa-
tiezucht van Purmerend.
Ook de inwoners van de betrokken dorpen 
roerden zich. In een druk bezochte verga-
dering van Beemster’s Welvaart laaiden 
de emoties hoog en bleken enkele Beem-
sterlingen over veel fantasie en welspre-
kendheid te beschikken. Rookpluimen 
uit schoorstenen en stoomgemalen wer-
den sprekend opgevoerd (‘moeten wij 
de Beemster droogmalen om Purmerend 
rijk te maken?’). Koeien, met de koe uit 
het gemeentewapen voorop,  protesteer-
den luidkeels tegen de inhaligheid van de 
buren. De link met de zojuist beëindigde 
Grote Oorlog en de brute overval op onze 
Zuiderburen was snel gelegd. Nu met 
de ratificatie van het vredesverdrag met 
Duitsland de Eerste Wereldoorlog was 
afgesloten, was ‘het vredesdenkbeeld aan 
den dageraad verschenen’ en werden er 
plannen ontwikkeld voor een Volkeren-
bond, maar deinsde Purmerend niet terug 
voor een nota die hard botste met ‘het recht 
van het bestaan van kleine organen’. Daar-
tegen moesten de Beemsterlingen zich met 
hand en tand verzetten, stelde een van de 
sprekers, ook in de geest van de Anti-Oor-
logsraad: ‘geen annexatie tegen de wen-
schen van de bevolking’. 
De Purmerendse nota werd ‘een oorlogs-
verklaring’ genoemd, maar ‘zij zullen hem 
niet hebben, den vetten Beemster kluit’. De 
Beemsterlingen stonden klaar om met har-
de acties (hooivorken? zeisen? mestkar-
ren?) de gemeentegrenzen te verdedigen.

5  De Waterlander, 10/1/1920. De hele discussie is in de kranten van die tijd te volgen 
  (Waterlands Archief, krantenarchief, trefwoord annexatie).



33

Afb. 10 Protestlied - Purmerendsʼs landhonger                          (particuliere collectie)
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In de Beemster meende men dat er wei-
nig zakelijke argumenten te bedenken 
waren voor de samenvoeging en als die er 
al waren, wogen ze minder zwaar dan de 
gevoelsargumenten. Burgemeester Koop-
man drong weliswaar aan op kalmte, ‘de 
Beemster waardig’, maar verklaarde zich 
ook bereid vooraan te staan op de barri-
caden. ‘Want de Beemster is, gelijk zijn 
burgemeester, wel oud, maar nog krachtig 
en frisch en sterk genoeg om dien strijd 
te voeren.’ Hij kreeg uiteraard een donde-
rend applaus. 
Ingezonden brieven, gedichten en strijd-
liederen waren populair in het jaar dat 
de zelfstandigheid bedreigd werd en al 
heeft de Beemster weinig grote dichters 
voortgebracht, rijmen deden ze graag. 
Een bijeenkomst van de bewoners van de 
Voorstad, het meest bedreigde deel van de 
Polder, werd opgeluisterd met een lied dat 
eindigde met:

   Heel Beemster Tuinhoek-Voorstad
   Wij allen zijn toch één,
   Wat men ook met ons voor had,
   Ons scheiden immer neen.
   Zoo blijven wij te zamen
   Verbroederd door dit feit,
   Wij hopen en beamen,
   Dat niemand ons ooit scheidt,
   Dat niemand ons (bis)
   Dat niemand ons ooit scheidt.

Ook vanaf de kansel werd de strijd aan-
gewakkerd. Een dienst van ds. Meurs in 
februari 1920 werd in De Waterlander 
van enig commentaar voorzien: ‘Bij het 
uitgaan van de kerk [in Middenbeemster] 
speelde het orgel het Beemster Volkslied. 
Noord-Hollanders zijn over het algemeen 
nuchtere menschen, vooral voor gods-
dienstige opwinding onvatbaar. Maar nu 
het verzet tegen inlijving bij Purmerend 

een heilige krijg dreigt te worden, mogen 
de Purmerenders wel op hun hoede zijn. 
Straks komen er nog vendels met stokken 
en zeisen gewapende Beemsterlingen uit 
liefde voor hun heilige stad de poorten 
van het tyrannieke stedeke bestormen. 
Hun predikant kan dan als veldprediker 
in buitengewonen dienst meetrekken.’

Om te voorkomen dat het jaar 1920 de 
schoolboekjes in zou gaan als het jaar van 
‘de aanslag van Purmerend op de onaf-
hankelijkheid van de Beemster’, werd een 
tegennota opgesteld, die in Purmerend 
vooral verwondering en ergernis opriep. 
De Purmerendse nota was weinig meer 
dan de uitwerking van een plan van de 
regering om kleine gemeentes samen te 
voegen en de consternatie in de Beemster 
werd niet begrepen. 
Uiteindelijk liep de zaak met een sisser 
af. In de eerste raadsvergadering van 1922 
kon burgemeester Koopman constateren 
dat de Purmerendse nota weliswaar niet 
ingetrokken was, maar dat er verder na 
de gevoerde acties ook niets meer over 
gehoord was. De strijdbaarheid was nog 
niet verdwenen: ‘Verwacht mag dus wel 
worden, dat die even onverhoedsche als 
ongemotiveerde aanval op onze onafhan-
kelijkheid bezworen zal zijn. En mocht 
de aanval herhaald worden, dat dan de 
gemeente weer klaar zal staan, om weer 
met kracht daar tegen op te komen.’6

De amputatie van Zuidoost

Een halve eeuw later klonk die vastbera-
denheid opnieuw. Begin jaren zeventig 
zorgde een ‘Nota gemeentelijke herinde-
ling Waterland’ voor de nodige opschud-
ding, zeker toen bleek dat daarin een 
mogelijke samenvoeging van Zuidoost-
beemster en Purmerend aangesneden 

6 Zie de raadsnotulen van de gemeente Beemster (1795-1929), inv. 3-11, 3-12, raadsvergadering 22/1/1921
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werd. In mei 1973 liet het gemeente- 
bestuur van Beemster een stuk opstellen 
waarin duidelijk stelling werd genomen 
tegen die ‘amputatie van Zuidoost’. Het 
stuk telde twaalf pagina’s en werd door de 
gehele polder verspreid, met een oproep 
aan de bewoners hun stem te laten horen 
op een van de discussieavonden. Daarna 
verstuurde de gemeenteraad een brief aan 
het College van Gedeputeerde Staten, met 
de oproep  de ‘historisch gegroeide een-
heid niet te verbreken’. De kou was een 
tijdje uit de lucht, maar in het voorjaar 
van 1981 werkte de Provincie opnieuw 
aan plannen voor een gemeentelijke her-
indeling.7

Het ging vooral om de samenvoeging van 
enkele kleine gemeenten. Die plannen 
leidden tot veel ongerustheid en boos-
heid bij de betrokkenen. Ook de Beem-
ster was in beeld en hoewel burgemeester 
Cattel (‘De Beemster moet de Beemster 
blijven’) in september 1980 nog verze-
kerd had dat de gemeente met zijn inwo-
nertal de dans zou ontspringen, bleek dat 
toch een wat te optimistische inschatting, 
want op provinciaal niveau leefden er 
wel degelijk plannen om Zuidoostbeem-
ster bij Purmerend te voegen. Bovendien 
bleek in een streekplan een ‘bouwplaats 
ten behoeve van Purmerend in de Zuid-
oostbeemster’ te zijn opgenomen. 
Op 8 mei 1981 werd een bijeenkomst 
in het Buurthuis van Zuidoostbeemster 
door zo’n 500 mensen bezocht, die met 
elkaar één ding duidelijk maakten: ze 
waren tegen de geplande herindeling en 
helemaal tegen een samengaan met Pur-
merend. Alleen al het ophangen van een 
kaart waarop de Zuidoost bij Purmerend 
was getekend, zorgde voor zoveel com-
motie en gejoel dat een discussie enige 

tijd onmogelijk was. Men vond het een 
absurd idee, al zes jaar eerder waren die 
plannen ter sprake gekomen en daarmee 
was toen ‘op een verschrikkelijke manier 
de vloer aangeveegd’. De Provinciale 
gedeputeerde had de boodschap opgepakt 
en zei die in de discussie mee te nemen, 
‘maar beloven kan ik niets’. 
Hoofdredacteur Lansdaal van de NNC liet 
blijken zich wel te kunnen vinden in het 
emotionele verzet tegen ‘een bedreiging 
van wat Beemsterlingen als hun eigen, 
onvervalste, eeuwenoude, groene stek 
zien.’ 

Andere tijden

Inmiddels is er het een en ander veran-
derd, als het gaat om een samengaan met 
Purmerend. Waar de Beemster bevolking 
in 1920 bereid was om eensgezind met 
hooivorken aan de ringdijk klaar te staan 
om zich te verzetten tegen de Purme-
rendse overval, is nu een fusie-traject met 
Purmerend ingezet en is de verdeeldheid 
groot. Van ‘landhonger’ kan Purmerend 
deze keer ook niet beschuldigd worden. 
De Beemster is financieel in zwaar weer 
geraakt (‘een disbalans tussen uitgaven en 
inkomsten’). Een bestuurlijke samenwer-
king of fusie met de grote buur is mogelijk 
een oplossing. Maar dat vindt natuurlijk 
niet iedereen. 
Al in oktober 2011 riep een tiental ver-
ontruste Beemsterlingen op tot een 
volksraadpleging over de vraag of amb-
telijke samenwerking van de gemeente 
Beemster mocht leiden tot een eventu-
ele fusie met Purmerend.8 Zij wezen op 
een uitspraak van de Commissaris van 
de Koningin, Remkes, die stelde dat de 
keuze voor een samenwerkingspartner, in 

7  Geraadpleegd is de Nieuwe Noordhollandse Courant (NNC)- later Noordhollands Dagblad (NHD) in het Water-
lands Archief

8 Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 345
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feite de keuze voor een fusiepartner was. 
In de weken daarna kregen de initiatief-
nemers veel steun voor hun standpunt 
dat er ook nagedacht moest worden over 
het alternatief van samenwerking of fusie 
met de omliggende groene gemeenten. De 
gemeenteraad liet op 25 oktober ondanks 
oppositie van D66 en CDA weten aan 
zo’n volksraadpleging geen behoefte te 
hebben. De BPP en VVD bezwoeren dat 
de zelfstandigheid van de Beemster niet 
in het geding was. 
In 2014 gingen de gemeenten Beemster en 
Purmerend hun ambtelijke samenwerking 
aan, maar het bleek niet genoeg.

Te grote voet

Burgemeester Joyce van Beek zag bij 
haar aantreden in 2014 het behoud van 
de zelfstandigheid van de gemeente als 
haar ‘belangrijkste uitdaging’, maar 
moest in december 2017 met pijn in het 
hart vaststellen dat haar missie was mis-
lukt.9 Zij stelde dat de Beemster de dupe 
was geworden van haar eigen verleden. 
Te lang had de gemeente op te grote voet 
geleefd, met enorme financiële proble-
men als gevolg. Het aanwijzen van zonde-
bokken was volgens de burgemeester niet 
aan de orde. Van Beek: ‘Dat heeft geen 
zin. En ik weet ook niet of alles wat er 
gebeurd is, ook verwijtbaar is. Vaak was 
er natuurlijk sprake van goede bedoelin-
gen. Men wilde het zoveel mogelijk men-
sen naar de zin maken. Maar dat getuigt 
niet van bestuurskracht. Een daadkrachtig 
gemeentebestuur maakt weloverwogen 
keuzes en legt daarover verantwoording 
af aan de inwoners. Dat betekent dat niet 
alles kan en dat je soms nee moet zeggen.’

Op 9 januari 2018 gaf de Beemster 
gemeenteraad opdracht aan het college 
van B&W om voorbereidingen te treffen 

om de komen tot een fusie met Purmer-
end, met als consequentie dat Beemster 
niet als zelfstandige gemeente zou blij-
ven bestaan. In een informatieve brief aan 
alle inwoners, stak de gemeente de hand 
in eigen boezem: ‘Er zijn te veel beslui-
ten genomen zonder de gevolgen voor de 
toekomst onder ogen te zien en we zijn te 
ruimhartig geweest met financiële middel-
en.’ De bestuurlijke fusie (ook wel herin-
deling genoemd) werd gepresenteerd als 
de enige manier om toekomstige opgaven 
het hoofd te kunnen bieden. ‘De schaal-
grootte van Beemster is niet opgewassen 
tegen de vraagstukken en opgaven van 
een moderne, vitale samenleving’.

Het vormen van een nieuwe gemeente 
zou volgens een toelichtende flyer moe-
ten plaatsvinden na inspraak van zoveel 
mogelijk inwoners. Niet iedereen had 
het gevoel dat het met die inspraak goed 
geregeld was. Een van de inwoners van de 
Beemster sprak bij het horen van de fusie-
plannen in het NHD van 30 december 
2017 van ‘kiezersbedrog’. Er zou slechts 
sprake zijn van ambtelijke samenwer-
king. Met een groot bord in de voortuin 
zette hij zijn bezwaren kracht bij en velen 
herkenden zich in dit standpunt. 
Zij wisten zich te herinneren dat de poli-
tieke partijen bij herhaling bezworen 
hadden dat de Beemster zelfstandig zou 
blijven.
Uiteraard wordt bij de beoogde fusiepart-
ner meegedacht. De overweging om over 
te gaan tot een fusie is – volgens B&W van 
Purmerend – vooral dat beide gemeenten 
al via veel zaken aan elkaar verbonden 
zijn. ‘Inwoners van beide gemeenten ver-
huizen over en weer en maken gebruik van 
elkaars voorzieningen zoals onderwijs, 
sportverenigingen, zwembad, theater en 
toeristische- en recreatieve voorzienin-
gen. De dienstverlening naar de inwoners 

9 NHD, 9/12/2017
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kan verbeteren als er nog maar voor één 
bestuur gewerkt hoeft te worden. Ook kan 
bijvoorbeeld het toerisme en de zeggen-
schap in de regio worden versterkt.’ Wel 
moet men zich in Purmerend beraden over 
de vraag of de ‘penibele financiële situ-
atie’ van Beemster een probleem voor de 
gemeente vormt. Dat lijkt niet het geval, 
al is er in krantenberichten ook sprake van 
financiële zorgen in Purmerend.
In de Beemster lijken de meeste inwoners 
te berusten in de fusie, er is gelatenheid, 
maar ook teleurstelling. De grootste partij 
van Beemster, de Beemster Polder Partij 
(BPP), ziet niets in een snelle fusie met 
Purmerend en zag bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 2018 het aantal zetels 
stijgen van vier naar zes. Het lijkt geen 
al te wilde veronderstelling dat hier veel 
stemmen bij waren van Beemsterlingen 
die op deze manier hun protest tegen de 
fusie wilden laten klinken. De BPP ziet 
meer in één grote Waterlandse gemeente. 
Met dat standpunt heeft de partij zich 
echter politiek geïsoleerd, want de andere 
partijen vormen met elkaar een meerder-
heid en maken zich wel sterk voor een 
samengaan met Purmerend. 

Het verdere traject

Een gemeentelijke fusie wordt bij wet 
geregeld; het uiteindelijke besluit zal 
worden genomen door de Tweede en 
Eerste Kamer. Volgens planning worden 
in november 2020 gemeenteraadsverkie-
zingen gehouden. De nieuwe gemeente 
en raad gaan dan per 1 januari 2021 van 
start. Een fusie heeft gevolgen voor de 
naam van de gemeente. De kans is groot 
dat dit ‘gemeente Purmerend’ gaat wor-
den, maar de namen van de dorpen blijven 
ongewijzigd: Midden-, Zuidoost-, West- 
of Noordbeemster. We hoeven ook niet 
te vrezen dat de Beemster vol gebouwd 
wordt. De woningbouwplannen voor de 
Nieuwe Tuinderij-Oost en West zullen 
vermoedelijk wel gerealiseerd worden, 
al liggen er nog steeds bezwaarschriften 
tegen die plannen. Ook de woningbouw in 
De Keyser in Middenbeemster zal gerea-
liseerd worden. Er ligt nog een plan Zuid-
oostbeemster II, maar dat moet nog vorm 
krijgen. Ook na een bestuurlijke fusie kan 
ons werelderfgoed geen grote uitbreidin-
gen verdragen. 

Afb. 11 Protest in de tuin van Harry Heeman,            (NHD 30/12/2017)
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Boekbespreking
John Dehé

Agnes de Boer, Kraijenhoff keert terug. Verhalen over de Stelling van Amsterdam. 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, € 24,95

Forten komen tot leven

Over de Stelling van Amsterdam is inmiddels heel wat gepubliceerd, maar de 
invalshoek van het boek Kraijenhof keert terug voegt zeker iets toe aan die lange 
reeks. Agnes de Boer komt met een aardige mengeling van ‘oral history’ en gegevens 
die we in andere boeken over dit verdedigingswerk kunnen vinden.
Aan de hand van verhalen van fortwachters, militairen, bewakers, vrijwilligers en 
andere mensen die op de een of andere manier bij de forten betrokken waren, laat zij 
veel minder bekende aspecten van de verdedigingswerken zien. De verhalen staan op 
de eerste plaats, de feiten worden aangedragen als ondersteuning.
Het boek maakt deel uit van een verhalenproject, waarvan de rode draad is dat Cornelis 
Kraijenhoff een inspectieronde maakt langs de verdedigingslinies die in het verleden 
ons land moesten beschermen tegen indringers van buitenaf. Kraijenhoff (1758-
1840) kan gezien worden als de geestelijke vader van de Stelling van Amsterdam en 
ontwikkelde vele plannen om ons land te verdedigen door onderwaterzetting rond 
vestingen, met linies en  stellingen.

De Beemster

In dit boek worden de forten aan de noord- en IJsselmeerkant van de Stelling van 
Amsterdam verkend en daarmee belanden we ook in de Beemster, waar vijf forten deel 
uitmaakten van de Stelling: Fort Benoorden Purmerend, de forten aan de Nekkerweg, 
de Middenweg, de Jisperweg en bij Spijkerboor.
Zo lezen we het verhaal van een soldaat uit Amsterdam die met de mobilisatie van 
1914 als landweerman werd ingekwartierd op het Fort Benoorden Purmerend. Na 
zijn verlof begin 1915 keerde hij terug met zijn drie kleine kinderen die door hun 
moeder in de steek waren gelaten. Een onhoudbare situatie natuurlijk, maar er werd 
een oplossing gevonden.
We maken onder meer kennis met fortwachter Cornelis Buter en zijn gezin, die in 
de jaren van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd aangesteld op hetzelfde 
fort. ‘Het leven op het fort was goed. Het lag afgelegen en in de zomer konden ze 
lekker zwemmen in de gracht en zonnen op het gras. Achter de woning lag een grote 
tuin. Ze teelden hun eigen groenten, zoals bonen, erwten en aardappels en hielden 
mestkonijnen in een hok. Soms zetten ze een lijntje uit voor paling in het water rond 
het fort.’
De ‘reis’ van Kraijenhoff is ook een reis door de tijd. Heel lang hebben alle forten 
de een of andere functie gehad, al is er op de meeste nooit een schot gelost. Het Fort 
aan de Nekkerweg onderging de grootste metamorfose. Waar eens dienstweigeraars 
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en politieke delinquenten werden opgesloten, vinden we tegenwoordig luxueuze 
hotelkamers en kunnen wellness-liefhebbers zich ‘onderdompelen in de douche-
experience’. 
Uiteraard passeert ook de wijnopslag van Bart in het Fort benoorden Purmerend de 
revue én het verhaal van restaurant ‘La Ciboulette’ in hetzelfde fort. Van 1993 tot 
2006 runden Jacco Huitema en Yvonne Maas dit luxe restaurant, met hond Hilde als 
mascotte. Een mooie tegenstelling vormt vervolgens het verhaal van Cornelis Willem 
van den Boogaart die in de jaren 1918-1919 kok was op het Fort Benoorden.
De forten van de Stelling van Amsterdam zijn niet of slechts beperkt toegankelijk, 
maar in dit boek komt hun geschiedenis tot leven door de verhalen van de mensen 
die er woonden of werkten en door de vele foto’s en tekeningen. Een geslaagd boek. 
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100 jaar geleden
In september 1918 diende het vrijzinnig-democratische Kamerlid Hendrik Pieter Mar-
chant een initiatiefwet in tot invoering van actief kiesrecht voor vrouwen, die onder 
druk van de revolutionaire bewegingen in Duitsland en ook in Nederland in 1919 werd 
aangenomen: op 9 mei door de Tweede Kamer (met 64 tegen 10 stemmen) en op 10 
juli 1919 door de Eerste Kamer (met 34 tegen 5 stemmen). De wet-Marchant trad in 
werking op 28 september 1919. Vanaf deze datum heeft Nederland dus het algemeen 
kiesrecht (m/v) (Wikipedia). 
De wet is te danken aan de jarenlange verbeten strijd die vrouwen voor dit recht heb-
ben gevoerd. Tijdens de Kamerdebatten hierover op 18 oktober 1916 werd een grote 
vrouwenkiesrechtbetoging gehouden, met tal van deze vaandels, die eindigde op het 
Binnenhof met de aanbieding van een petitionnement (Aart Aarsbergen & Maarten 
Valken Kroniek van Nederland, 1987).
Het Historisch Genootschap Beemster is in het bezit van dit mooie vaandel, gemaakt 
van zuivere zijde; de klimoptak is er op geschilderd.
Echter, het is niet bekend wanneer en door wie dit vaandel is geschonken!
Weet iemand iets over de oorsprong van dit vaandel?      Schrijf naar;johan.dejong@planet.nl

Vaandel voor vrouwenkiesrecht

(collectie HGB; foto Johan de Jong) 


