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Van de Redactie
Een slagerszoon uit De Rijp die zijn roeping volgde en veeboer in de Beemster werd,
en zes Beemster bouwboeren die een weegbrug kochten. Daarover gaan de eerste
twee verhalen in dit nummer. Daarna volgt het eerste deel (van twee) over de Beem-
ster tijdens de Grote Oorlog tussen 1914 en 1918 die in het neutrale Nederland geen
oorlogsgeweld maar wel veel ongemak met zich meebracht. Dan een memento mori
- in vierhonderd jaar is het duizenden Beemsterlingen overkomen: begraven worden.
Hoe ging dat? Hier een kijkje in de 18e eeuw. De redactie bespreekt tot slot het boek
400 jaar Beemster 1612-2012.
Zoals we u al eerder hebben gemeld streeft de redactie naar uitgave van twee num-
mers per jaar, één gefinancierd door het HGB en één door sponsors. Het vorige num-
mer kwam uit in november 2012 en dus staat op de kaft van dit nummer 'mei 2013'.
Hopelijk komt in november 2013 de volgende aflevering uit, maar dat is afhankelijk
van het succes van sponsorwerving - een onzekere basis, vooral tegenwoordig. Hebt
u een suggestie?
De Nieuwe Schouwschuit heeft nu tien jaar gevaren. De redactie heeft intussen be-
hoefte aan terugkoppeling door u, de lezers. Om uw mening over de huidige aanpak
en eventuele nieuwe ideeën te peilen hebben wij een enquêteformulier bijgesloten. Wij
verzoeken u vriendelijk maar ook dringend om dit ingevuld aan ons terug te sturen. Dat
kan per post via het redactieadres (zie binnenzijde omslag achterin) of in de brievenbus
van Middenweg 173, Middenbeemster. In de volgende aflevering van DNS laten wij
u weten wat u van ons verenigingsblad vindt.

Vader Niek
Simone van der Heide

Het verhaal van een slagerszoon uit De Rijp, die kans zag zich als veehouder te
vestigen aan de Westdij k in de Beemster. Hij ging al vroeg over op de moderne
landbouwtechnieken en verkreeg zodoende een veestapel met een foklijn van
kampioenskoeien en bekroonde stieren, een prestatie waar hij en zijn gezin
nóg trots op zijn.

Vroeger was alles beter.....eeeh? van mijn vader maakte enorme verande-
ringen in de landbouw allemaal binnen

Ik wil graag het verhaal van mijn vader één mensenleven mee: van paard naar
vertellen. Waarom? Omdat in oude tijden tractor, van handmelken naar melkrobot,
ontwikkelingen en veranderingen eeu- van wekenlang maaien en hooien naar 40
wen in beslag namen. Later gingen ont- hectare in één dag in de kuil.
wikkelingen steeds sneller. De generatie Er wordt vaak met nostalgie over de land-

De kuil: de kuil is eigenlijk een grote hoop. Soms ook een diepte. Gemaaid gras wordt na een of meer dagen op een hoop
gelegd en aangeredendoor een shovel ofeen /ware tractor. Daarna wordt het bedekt met plastie en bewaard tot de win-
ter. Dan is het kuilgras. Omdat kuilgras korter op het land heeft gelegen, heeft het een hogere voedingswaarde dan hooi.
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bouw gesproken: vroeger was alles beter
en mooier en dichter bij de natuur. Op
de tv-reclames zien we altijd boertjes op
klompen op een paardenkar met melkbus-
sen en koetjes in het stro onder een laag
plafond. Maar er is geen boer die zijn
werkschoenen met wintervoering, zijn 100
PK tractor met airconditioning en geventi-
leerde ligboxenstal nog wil ruilen voor de
kneuterigheid van vroeger. En gelijk heeft
hij! Als je hoort hoe hard en lang en zwaar
de mensen moesten werken, dan wil je dat
het nooit meer zo wordt als vroeger. En
u dan? Zou u uw rapporten weer met de
hand schrijven in plaats van met de tekst-
verwerker? Wilt u nog lopend of op de fiets
naar uw werk? Wilt u de was weer met de
hand doen? Wilt u nog werken van 5 uur
's morgens tot 6 uur 's avonds? Wilt u nog
wekenlang wachten op de post? Zou u alle
vooruitgang uit nostalgische overwegin-
gen willen terugdraaien? ? Nou dan!
Er is echter iets wat vroeger wél kon en
wat tegenwoordig vrijwel ondenkbaar is:
vanuit het niets een boerenbedrijf opbou-
wen. En dat is waarom ik de loopbaan van
mijn vader zo bijzonder vind.

Een volgeladen bakfiets

Nico van der Heide was de zoon van een
slager, geboren in 1928 aan het Zuideinde
in De Rijp. Als klein kind was al duide-
lijk dat hij een dierenliefhebber was.
Honden, poezen, konijnen en geiten had-
den zijn belangstelling. Op het erf waren
regelmatig schapen, koeien of varkens
voor de slacht. Niek verzorgde de dieren
graag. Voor zijn vader moest hij vaak vlees
rondbrengen in de Beemster. Daar maakte
hij kennis met vriendelijke klanten, maar
ook met arrogante, steenrijke boeren voor
wie een slagersknecht een voetveeg was
en waar werklui niet verder kwamen dan
de stal. Aan de overkant van de Westdijk,
aan het Zuideinde was de boerderij van de
gebroeders Piet en Kees Beets. Daar ging

hij graag helpen en hij leerde er melken.
Na de lagere school ging Niek werken
als slagersknecht. Eerst bij een slager
in Broek in Waterland, daarna bij één in
Wognum en later bij een slager in 't Kalf
bij Zaandam. Uitbenen, vlees klaarmaken
en daarna rondbrengen in de wijde omtrek
in weer en wind op een volgepakte trans-
portfiets. Ook tijdens de oorlogsjaren.
Toen hij bijna 16 werd, ging hij terug naar
huis, omdat hij kon worden opgeroepen
voor de 'Arbeitseinsatz'. Zijn paspoort
werd vervalst om uitzending te voorko-
men. Bovendien zat Opa Siem in die tijd
vast in kamp Vught. Toen de oorlog was
afgelopen was Niek 17.

Pneumonie

Op een dag werd er een wrakke koe bij de
slagerij gebracht. Het dier had longontste-
king en koorts. N iek ging aan het dokteren
met warme lappen tot de koe hersteld was.
Ze kreeg de naam: 'Pneumonie'. Pneu-
monie zou mijn vaders eerste melkkoe
worden. Achter de slachtplaats was een
stalletje waar vier koeien konden staan.
Opa Siem ging wekelijks met de honden-
kar naar de markt in Purmerend voor de
handel. Ook kwam hij geregeld onder de
boeren, waar hij voor Niek soms vee op
de kop tikte. Het duurde niet lang voor-
dat het stalletje gevuld was. In de zomer
liepen de koeien op een weitje van Opa
Siem aan de Zuiddijk. De Eilandspolder
werd in die tijd nog bewerkt door talloze
kleine veehouders en tuinders. De tuin-
ders verdwenen stuk voor stuk, omdat er
geen brood meer te verdienen was. Van
de schrale tuinderij konden ze hun veelal
grote gezinnen niet onderhouden. Ze gin-
gen voortaan te werk in de fabrieken bij
Wormerveer en Zaandam. Daardoor kwa-
men er veel stukken land in de polder vrij
en Niek kocht een aantal akkertjes.
's Morgens om vier uur ging hij op de fiets
te melken. En dan van de fiets in de boot



Opa Siem kijkt toe hij het luiinlmelken in c/e Eilancls-

r. (Collectie fam. v/d Heide)

naar de akkertjes. Op dat tijdstip was het
al een drukte van belang in de polder. Een
soort spitsuur van boeren en tuinders die
naar hun landje gingen. Het was direct
bekend wanneer je je verslapen had.
Er kwamen meer koeien bij. Die stalde
hij in de schuur bij juffrouw Tecker in de
Rechtestraat. Op een gegeven moment
molk mijn vader 16 koeien met de hand.
Elke ochtend, elke avond, zeven dagen per
week.

Een 'oostertje' lopen

Het was traditie in De Rijp om na de kerk-
dienst van zaterdagavond een 'oostertje'
te lopen. De kerkgangers (katholieken,
hervormden en doopsgezinden) liepen
van de Dam door de Rechtestraat naar het
Oosteinde tot de Beemsterbrug en terug.
Tijdens dit wandelingetje werden nieuw-
tjes uitgewisseld en afspraakjes voor het
dansen gemaakt. Tijdens een van deze
oostertjes hoorde Niek van Kees Beets
dat de oude Laan was overleden. De oude
Laan woonde in een huisje in de Klater-
buurt dat eigendom was van Comman-
deur. De familie Commandeur woonde op
de boerderij aan Westdijk 34. Niek kwam
daar geregeld in de buurt met de gebroe-
ders Beets. Het perceel naast Westdijk
34 was namelijk eigendom van de Rijper
Doopsgezinde gemeente en de Beetsen,
doopsgezinden, pachtten dit land en mol-

ken er hun koeien. Volgens Kees Beets zou
Commandeur het huisje van Laan waar-
schijnlijk zélf gaan bewonen, aangezien
hij al op leeftijd was. De boerderij aan de
dijk zou dan vrij komen. Niek rook zijn
kans en twijfelde geen moment. Nog die-
zelfde avond ging hij met Opa Siem naar
Commandeur en de koop van de boerderij
met 3,5 hectare land werd gesloten. Het
was 1951. Omdat hij vrijgezel was, bleef
Niek de eerste jaren bij zijn ouders wonen.

'Ze is een oermens'

Rietje Tromp, geboren in 1934 in Scher-
merhorn, woonde in de Rechtestraat in De
Rijp. Ze was de oudste van een gezin van
twaalf kinderen. Als oudste moest ze een
flink deel van de huishoudelijke taken op
zich nemen. Ook ging ze dagelijks op de
fiets te werk bij de Kofa, een manufac-
turenwinkel in Alkmaar. Ze wilde beslist
nooit met een boer trouwen, maar ja, ze
werd verliefd op mijn vader.
Ze trouwden in 1956. Na hun trouwen
betrokken ze samen het woonhuis voor de
boerderij. Water uit de pomp, geen dou-
che, stoken op olie. Mijn moeder gruwelde
aanvankelijk van natte lammetjes en kalf-
jes voeren. Toch zou ze onmisbaar worden
voor het bedrijf van mijn vader. Ze was
gastvrouw (alle veerijders, melkrijders,
monsternemers, dierenartsen, voerleve-
ranciers, handelaren kwamen om een
koppie), telefoniste, bankrelatie, admini-
stratief hoofd, schapenjager, koeienvanger
en stalhulp tegelijk. En moeder van zeven
kinderen! Tussen Riet en de dieren kwam
het helemaal goed. Alle kalveren werden
door mijn moeder grootgebracht en door
haar enorme geduld begon zelfs de slecht-
ste zuiper van lieverlee te drinken en redde
ze menig lammetje van de dood. Ze was
er één van nooit opgeven, altijd positief
denken, het steuntje in de rug, de stok
achter de deur en de duw over de drempel.
Samen breidden ze de boerderij uit tot 24



hectare land in de Beemsteren de Eilands-
polder. Tot ruim 30 melkkoeien, 25 stuks
jongvee en 80 schapen. Daar kon je in
die tijd een groot gezin van onderhouden.
Tegenwoordig hebben melkveebedrijven
zo'n 60 tot 100 koeien, maar er zijn er ook
heel wat die meer dan 100 koeien melken.
Dit zijn echter veelal tweemansbedrijven,
waar twee gezinnen van moeten leven. De
kleine bedrijven kunnen niet bestaan als de
boer er geen baan naast heeft of als zijn
vrouw niet elders een apart inkomen heeft.

Niet meer met 't handje

Lange tijd deed Niek het landwerk met een
paard. Mijn vader hield veel van paarden.
Zijn laatste paard was Rodina, een mooie
koffievos. Gras maaien was een werk van
dagen. Na het maaien moest het gras een
paar keer geschud en later op hopen gezet
worden. Alles met de vork of met het
paard. Voor het binnenhalen van het gras
waren vier paarden met wagens en elf
mannen nodig. De jongens van Poel, Blok-
dijk, Visser en Bik Bakker kwamen helpen.
Als tegenprestatie moest mijn vader op zijn
beurt voor tien man terugwerken: grassen
bij de anderen of aardappels rooien, augur-
ken plukken of bieten dunnen bij de Poe-
len. En er waren nog zoveel andere werk-
zaamheden die handmatig werden gedaan:
krozen, slootkanten afsteken, kunstmest
strooien, greppels graven, stront slechten.
Zijn eerste tractor was een tweedehandse

Simone mei vader Niek en Rodina op de weidesleep.

uit Engeland. Een tractor met maaigarni-
tuur. Het maaigarnituurtje werd al snel ver-
vangen door een groter mes en later door
een cyclomaaier. Eén hectare maaien met
de cyclomaaier duurde een uur. De zware
trekkers van nu, met trommelmaaiers voor
en achter, rammen in een uur vier hectare
netjes af. Er zijn schudders die achtzwaden
(+15 meter ) tegelijk pakken en wiersap-
paraten waarmee het gras in een mum van
tijd keurig op de wiering ligt. Niet ieder-
een beschikt over zulke enorme machines,
maar het gaat toch overal veel efficiënter
dan voorheen. De tijdwinst die dit ople-
vert is gigantisch en erg belangrijk in het
grillige Nederlandse klimaat: je kunt nu
soms tussen de buien door oogsten, waar
je vroeger wekenlang op een paar mooie
dagen moest wachten. De kwaliteit van de
gewassen is vele malen beter. Vroeger kon
je een boer met een zure, verregende kui l
op een kilometer afstand ruiken. Nu komt

Koffievos: een paard met een koffïebruine vacht.
Bieten dunnen: tegenwoordig worden bieten gezaaid met precieziczaad, dus één zaadje op een plek. Toen dit nog
niet kon, kwamen er kluitjes bietenplant op. Deze plantjes moesten worden uitgedund om meer ruimte per biet
te creëren.
Stront slechten: de mest werd in hoopjes van de karafgegooid op het land. Met de vork werden de hopen uit elkaar
geslagen en over het land verdeeld.
Weidesleep: een landbouwwerktuig met getordeerde ijzeren strips, soms ook met een netwerk van ijzeren ringen.
De weidesleep wordt gebruikt om het gras te verluchten en de grote stukken mest na het stront slechten nog extra
fijn te maken. Molshopen en koeienvlaaien werden even meegenomen. Zo krijgen de graszoden meer licht en
lucht, waardoor de groei wordt bevorderd.
Maaiaarnitmir. een enkel mes dat aan de rechterzijde van de trekker kon worden gemonteerd.

Zwaden: als gras pas gemaaid is ligt het in rijtjes. Zo'n rijtje is een 'zwad'.
Wiersapparaten: wiersen of op de wiering leggen betekent dat het gras in rijen geharkt wordt. Na het wiersen kan
het gras worden opgeraapt met een opraapwagen of een hakselaar of het wordt direct geperst.



het meeste gras mooi droog binnen.
Voor inkuilen en mest uitrijden werd de
hulp van mannen en materialen van agrari-
sche loonbedrijven ingehuurd. In de koei-
enstal kwam een mestketting, zodat Niek
de mest niet twee maal daags in de kruiwa-
gen hoefde te scheppen en naar de mest-
hoop te brengen. Alleen de bijgebouwen
moesten nog met de schep. In moderne
stallen valt de mest direct door de roosters
in de mestkelder.
Melken kon machinaal, zowel binnen als
buiten. Buiten ging dat op de motor van
de trekker. En geen gesjouw meer met
melkbussen: de melk werd gekoeld in een
melktank, die regelmatig geleegd werd
door een tankwagen van de melkfabriek.
Maar het roestige 'crossie', het ijzeren
karretje waarin Vader Niek jarenlang de
bussen de klucht op trok naar de weg, soms
samen met het hele gezin dwars door een
pak sneeuw, mag onder geen beding bij
het oud ijzer. Als een soort eerbetoon aan
gedane arbeid.

Groter groeien

Na de koop van de boerderij stopte Niek
met melken op de akkertjes. Hij hoefde
zijn koeien niet langer met de praam te
verplaatsen of met de boot te melken. De
akkertjes waren voor schapen weiden en
hooi. Toen hij later de akkertjes verkocht,
waren ze zo weinig waard, dat de over-
schrijvingskosten hoger waren dan de
opbrengst. Door de jaren heen was hij in
het bezit gekomen van vier mooie vaste
kavels, samen 9 hectare, direct achter De
Rijp, bereikbaar vanaf het Oostdijkje. Hij
pachtte 8,5 hectare aan de Wormerweg
van Marietje Zunder. En toen Buur Vendel
de brui gaf aan de tuinderij, kocht hij de
kavel achter Westdijk 3 5. Omdat het land 2o vader-20 dochter: Simone mer'de kal^es-

Klucht: het pad dat naar boven aan de dijk loopt.
Praam: een platte schuit voor het transport van dieren over water. Deze schuit wordt vooruit geduwd met een
lange stok, zoals bij een Venetiaanse gondel.

op vier verschillende plaatsen lag, was de
koeienboel in de zomer een soort rondrei-
zend circus: eerst liepen ze thuis, dan een
paar weken aan de Wormerweg, dan naar
Buur Vendel, dan naar de Eilandspolder.
Deze verhuizingen gingen aanvakelijk
gewoon langs de openbare weg. Toen
er op de wegen steeds meer autoverkeer
kwam, werden de koeien verplaatst met de
veewagen. Melken gebeurde in de door-
loopwagen, twee aan twee. Vader Niek
had best graag willen uitbreiden. Een
mooie, moderne melkstal, daar droomde
hij wel van. Maar doordat slechts een klein
deel van het land aan de boerderij grensde,
was dit niet praktisch. Er lag weliswaar
een prachtige kavel van 12,5 hectare tus-
sen de huiskavel en de kavel van Buur
Vendel, maar deze was eigendom van de
Doopsgezinde kerk van De Rijp. Het was
onbespreekbaar om als katholiek in aan-
merking te komen voor de pacht van een
andere kerkgemeenschap. Andere zaken
hielden ook verdere bedrijfsuitbreiding
tegen. Zo was er de superheffing. Deze
rigoreuze sanering van de melkveehou-
derij bepaalde voor elk bedrijf een melk-
quotum. Wie méér produceerde dan het
toegestane quotum moest een fikse boete
betalen. Quotum bij kopen was duur en als
je een groter quotum kreeg, waren er ook



weer meer dieren nodig en ruimere huis-
vesting. Later werd het quotum gekoppeld
aan grond en kon je alleen nog grond-met-
quotum kopen. Voor mijn ouders lag zo'n
investering niet binnen de mogelijkheden.
Bovendien leek het erop dat er geen opvol-
ging was om dergelijke investeringen te
rechtvaardigen. Vader Niek had zeven
dochters, van wie er één de gedroomde
zoon had kunnen zijn, maar zo'n klein
bedrijf beloofde geen goede boterham
voor een opvolger.

De Nellies

Opa Siem was een liefhebber van de
boerderij en de handel. Hij kwam dage-
lijks even naar de dijk. Koffie drinken en
een sigaartje roken, een praatje maken. In
april 1952 kocht Opa Siem een kalf in de
Wogmeer: Nellie 7. Dit kalf zou de stam-
moeder worden van Vader Nieks succes-
volle foklijn. Vader Niek was een enorme
liefhebber van de fokkerij. Hij was ervan
overtuigd dat als je je dieren wilde ver-

beteren (dus een mooier uiterlijk en een
hogere melkgift met betere vet- en eiwit-
gehaltes), je die met beste genen moest
kruisen. Wat de beste stieren waren, kon
je lezen in het blad De Friese Veefokker.
Het was de glorietijd van de Fries-Hol-
landse koe. De meeste boeren hadden een
eigen dekstier of gingen met een tochtige
koe naar de buren. Vader Niek ging over
op Kunstmatige Inseminatie, want de KI
had de beste stieren. Iedereen verklaarde
hem voor gek. Het sperma moest destijds
nog met de trein uit Leeuwarden komen!
Uit de Nellie-lijn werd Nellie 20 gebo-
ren. Nellie 20 werd verschillende malen
kampioen. Deze stammoeder stond aan
de basis van maar liefst zeven stieren die
het tot de Nederlandse Kl-centra schopten.
De veestapel van Vader Niek was nogal
bekend in fokkerskringen. Regelmatig
kwamen er veeteeltstudieclubs met de
toerbus naar de Westdijk om de koeien te
bekijken. Door het gebruik van geteste KI-
stieren ging de gemiddelde Nederlandse
veestapel met sprongen vooruit. Net als

Veekeuring op de Koemarkt ie PiirmerenJ. l 'tuier \iek mei \ellie 20
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bij de ontwikkeling van de machines, gold
ook hier: hoe breder het gebruik, hoe snel-
ler de ontwikkeling. Nederlands melkvee
werd wereldtop. Kunstmatige Inseminatie
is niet meer weg te denken. En er is nog
veel meer mogelijk: embryotransplantatie
is erg duur en wordt op heel kleine schaal
toegepast op de topfokbedrijven. Klonen
kan alleen op experimenteel, wetenschap-
pelijk niveau en is nog geen succes.
De komst van de Frisian Holsteins uit
de Verenigde Staten veranderde veel. De
Holsteins waren groot, gaven veel meer
melk dan de Friese koeien en hadden bete-
re uiers. Het was het perfecte antwoord
op de superheffing: wie quotum had bij-
gekocht kon met een gelijk aantal dieren
meer melk leveren. Omdat het aantal die-
ren per bedrijf groter was dan vroeger, en
dus ook het aantal geboren kalveren per
jaar, ging de ontwikkeling in de fokkerij
in een razend tempo. Een koe met een
gemiddelde melkgift van 25 liter per dag
per lactatie was niet langer een topper. De
gemiddelden stegen van 30 naar 40 naar
45 naar
Ook de Nellies werden gekruist met Hol-
steinbloed, maar als kleine fokker kon
Vader Niek niet meer aan de absolute top
staan.

Een emotioneel afscheid

In de herfst na zijn 65e verjaardag verlie-
ten de Nellies de Westdijk. Een bewuste
keuze, maar Vader Niek kan het nog
steeds niet met droge ogen vertellen. De
melkkoeien gingen naar Bart IJff aan de
Wormerweg. Het land van IJff grensde
aan dat van ons. Als we in het land liepen,
reageerden de Nellies in het koppel altijd.
Koppen omhoog: hé, daar loopt een oude
bekende! De overgang van een grupstal

naar een loopstal was met name voor de
oudere koeien moeilijk en zij konden zich
niet handhaven. Bovendien viel een aantal
koeien uit door tegenslagen of ziektes. Al
vrij snel stopte IJff met zijn bedrijf van-
wege rugproblemen. Wat over was van de
koeien is naar de Betuwe verhuisd. Twee
topvaarzen, een Ugela Bell-dochter van
Nellie 268 en een topdochter van Nellie
214, gingen naarTed Greuter in Middelie.
Greuter is nog steeds enthousiast over de
nakomelingen van deze dieren. Dat is toch
mooi om te horen. Een deel van de vaar-
zen ging voor export naar Engeland. Eén
daarvan kwam terecht bij Jim Gomall in
Clitheroe. Tijdens een vakantie in Enge-
land zocht ik hem op en hij liet me trots de
pasgeboren dochter van zijn Nellie zien.

Ieder afscheid is een nieuw begin

Er is veel veranderd, maar de stal is eigen-
lijk nooit leeg geweest. Al staan er nu
koeien van een ander ras met een ander
fokdoel: Belgische Blauwe dikbillen. Ik
heb het bedrijf tóch kunnen voortzetten.
Er staat nu een vrouw aan het hoofd. De
Doopsgezinde kerk heeft haar land ver-
huurd aan een katholieke boerin. Vroeger
was zoiets ondenkbaar!
Maar er zijn ook parallellen met vroeger
tijden: Vader Niek woont weer in De Rijp
op het Zuideinde, vlakbij waar hij gebo-
ren is. Net als Opa Siem fiets hij dagelijks
naar de dijk. Hij veegt de stal aan, strooit
een bakkie kunstmest of controleert of er
iets loos is met de beesten en hij is er even
lekker uit. Onverminderd enthousiast en
betrokken. Dan staat hij daarop zijn klom-
pen tussen de koeien. En eigenlijk past hij
dan best wel in zo'n reclamefilmpje.

Tochtig', als een koe naar de stier wil noemen we haar 'tochtig'. Ze is dan in een vruchtbare periode.
Lactatie: periode van 305 dagen waarin een koe productiefis. Als een koe eerder of later kalft , dan duurt de lactatie
korter of langer. Voor het kalven staat een koe twee maanden droog. Ze wordt dan niet gemolken.



De Weegbrug aan de Jisperweg
Ger Ernsting

Iets ten noorden van de kruising Jisperweg/Volgerweg staat een weegbrug.
Zestig jaar geleden is die brug gebouwd door de Coöperatieve Suikerfa-
briek en Raffinaderij g.a. 'Puttershoek' om tijdens de bietencampagne de
vrachten suikerbieten van de leden te wegen. Op de opscheping aan het
eind van de Jisperweg werden de bieten gelost in een schuit die ze naar de
suikerfabriek vervoerde. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw (tot aan
2005) werd een andere overslagplaats gekozen, de haven Oude Zeug aan het
IJsselmeer, waar ook werd gewogen. Daarmee raakte de weegbrug een flink
aantal klanten kwijt - van wat resteerde aan klandizie was aan het eind van
de eeuw weinig over.'

Weegbruggen

Zo hier en daar zie je ze nog - weegbrug-
gen langs de openbare weg. Vaak verke-
ren ze in vervallen toestand. Ze vormen
het restant van tientallen weegbruggen
die in het verleden werden gebruikt om
landbouwproducten te wegen. Ze bestaan
uit een in de weg verzonken weegdek met
ernaast een weeghuisje voor de bedie-
ning. Het weegdek ligt boven een soort
kelder waarin zich de bascule bevindt. De
beladen wagen of vrachtauto werd op het
weegdek gezet en in het weeghuisje werd
door de weegmeester het weegmechaniek
ingesteld, het gewicht afgelezen en het
weegbriefje uitgeschreven. Na aflevering
van de vracht werd dit met de lege wagen
herhaald.
De weegbruggen van dit type hadden een
weegbereik tot 30 ton en werden gebouwd
vanaf eind 19e eeuw tot in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw. In veel gevallen wer-
den ze gebouwd in opdracht van een sui-
kerfabriek om tijdens de bietencampagne

de ladingen suikerbieten te wegen alvo-
rens die naar de loswal werden gereden.
Door de grootschalige ontwikkelingen in
de landbouw - tegenwoordig worden de
bieten rechtstreeks van de opslag bij de
boerderij naar de Suiker Unie vervoerd -
verloren de weegbruggen aan het eind
van de vorige eeuw hun functie en wer-
den daarmee erfgoed. In Noord-Holland
geldt dat voor de weegbrug in Winkel en
in Ouderkerk aan de Amstel.2

Suikerfabrieken

In de tweede helft van de 19e eeuw ver-
dringt in West-Europa bietsuiker in toene-
mende mate de rietsuiker. De suikerbie-
tenteelt wordt een belangrijke agrarische
bedrijvigheid. In Nederland, met name in
Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant,
neemt het areaal aan suikerbieten toe van
gemiddeld 6587 ha in de periode 1861-
1870 tot 56072 ha in 1910. Particuliere
suikerfabrieken schieten als paddestoelen
uit de grond - in 1875 verenigen zij zich in

1 Eind 2010 heelt de overbuurman. Jan Schoutsen, de weegbrug gekocht van de toenmalige eigenaars. Vervolgens
heelt hij het Historisch Genootsehap Beemster (HGB) betrokken bij zijn voornemen om de weegbrug te renoveren.
In 2012 is vanuit het HGB de 'Stichting tol behoud van de Weegbrug Beemster' opgericht.
: Zie www.oneindignoonlholUiiKl.nl.
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de 'Bond van Suikerfabrieken'. De Bond
hanteert een uniforme inkoopprijs. Door
fusies van die bedrijven ontstaat in 1919
de Centrale Suikermaatschappij (CSM) te
Halfweg.
Ondertussen zint het de bietentelers aller-
minst om afhankelijk te zijn van de particu-
liere suikerfabrieken met hun prijsafspra-
ken. Om het hele proces, van bietenteelt tot
suiker, in eigen hand te houden, richten zij
coöperaties op. De 'Eerste Nederlandsche
Coöperatieve Beetwortel Suikerfabriek'
te Sas van Gent (1899) is, zoals de naam
zegt, de eerste. Daarna volgt de oprich-
ting van een coöperatieve suikerfabriek in
Dinteloord (1908) en één in Puttershoek
(1913). In 1917 zijn er al zeven - ze ver-
enigen zich in dat jaar tot de 'Bond van
Coöperatieve Suikerfabrieken'. In 1947
fuseren drie van deze coöperaties (Din-
teloord, Zevenbergen en Roosendaal) tot
de 'Verenigde Coöperatieve Suikerfabrie-
ken' (VCS), waarna in 1966 'Puttershoek'
met VCS fuseert.3 In 1970 gaan alle, dan

gefuseerde, coöperatieve suikerfabriken
verder onder de naam 'Suiker Unie'. In
2007 wordt CSM-Suiker door de Suiker
Unie overgenomen.

De weegbrug in de Beemster

Ook in de Beemster werden en worden
suikerbieten verbouwd. Niet erg veel - het
areaal is slechts een paar honderd hectare,
maar met zo'n 50 - 65 ton netto per hectare
(de toename gedurende de afgelopen 60
jaar) is dat altijd nog een hele berg. In het
najaar, tijdens de bietencampagne, wor-
den ze van de boerderij naar de suikerfa-
briek vervoerd. Tegenwoordig gaat dat per
vrachtauto ('per as') naar een fabriek van
de Suikerunie - in de regel is dat de fabriek
in Dinteloord. Vroeger gingen ze per schuit
naar een suikerfabriek, bijvoorbeeld CSM
te Halfweg. Daartoe reed de bietenbouwer
in het najaar zijn bieten naar de dichtst-
bijzijnde opscheping waar een door hem
bestelde schuit lag te wachten (afb l).

Afb. 1. Hel overladen van suikerbieten op schuiten in de Purmeningvaart bij de Edammer hmg. (foto Collectie HCB)

' Deze gegevens zijn ontleend aan F. Terlouw, Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij
g.a. Puttershoek 1912-1966 en van anderhalve eeuw beetworlelslliker in Nederland, Meijer, Wormerveer, 1969.



Begin vijfiger jaren van de vorige eeuw
begint de Coöperatieve Suikerfabriek
'Puttershoek' leden te werven onder de
bietenbouwers in de Noord-Hollandse
droogmakerijen. Dat lukt tot op zekere
hoogte.4 De opscheping aan het eind
van de Jisperweg zal het vertrekpunt
worden van de bieten met bestemming
Puttershoek. De opscheping moet daar-
toe worden uitgebreid met een zoge-
naamde kiepsteiger. Voordat de bieten
in de schuit gekiept worden moet de
vracht gewogen worden en dus vraagt
'Puttershoek' in 1952 een bouwvergun-
ning aan voor een kiepsteiger en een
weegbrug - die worden door gemeente
en Waterschap verleend. De weeg-
brug wordt door de firma Molenschot
gebouwd in de oostberm van de Jis-
perweg, 15 meter ten noorden van het
kruispunt met de Volgerweg.
Aan de andere kant van de wegsloot, op
het adres Volgerweg 8, woont het gezin
Janmaat. Tot 1956 bedient het echtpaar
de weegbrug. Zij hoeven daarvoor de
weg niet over want een loopbruggetje
verbindt hun erf met de achterkant van
het weeghuisje (afb. 2).

Afb. 2. Hel weeghuisje met brug.

Wanneer de familie Janmaat in 1956
naar Zuidoostbeemter verhuist, neemt
de familie van de Werff, wonend op nr.

9 aan de Volgerweg, deze taak op zich.

'Puttershoek' verkoopt de weegbrug

Al na twee jaar, in 1954, verkoopt: 'Put-
tershoek' de weegbrug aan een 'com-
binatie' van zes personen. Dat zijn de
akkerbouwers J. van Splunter, S. Scha-
gen, P. Hopman, A. Mechielsen, en A.
Schoo; de heer J.J. Janmaat van Volger-
weg 8 completeert het zestal. Waarom
'Puttershoek' de brug verkoopt (voor
ƒ 10.000) is niet helemaal duidelijk.
Mogelijk valt het 'Puttershoek' moei-
lijk om het hele jaar door een brug in
bezit te hebben die alleen tijdens de
bietencampagne wordt gebruikt. De
'combinatie' van zes deelnemers kan
de brug ook buiten de bietencampagne
gebruiken om andere landbouwproduc-
ten te wegen. Gegeven de voorwaarden
in het koopcontract moet de combina-
tie wel verwachten daarop te kunnen
verdienen. In dat contract zijn namelijk
een paar bijzondere voorwaarden opge-
nomen. Gedurende een periode van 15
jaar mag de brug niet aan derden over-
gedaan worden en in die periode zullen
de bietenleveringen van de leden van
'Puttershoek' gratis gewogen worden.
'Puttershoek' zal dan gedurende de bie-
tencampagne zorgen voor bedienend
personeel en dat ook betalen. Dat was
gedurende lange tijd 'Ome' Jan van den
Hoek (zie de herinneringen van Anne-
lies Schoutsen - van der Werff hierna).
Wel dient de combinatie de brug ieder
jaar voor het begin van de campagne te
laten ijken.
Het eerste jaaroverzicht in de admini-
stratie van de combinatie, lopend van
l oktober 1955 tot l oktober 1956,
vermeldt aan inkomsten (weegloon of
weeggeld genoemd) ƒ 2176,87 en een

4 De door' Puttershoek' gewert'de bietentelers ontvingen het eerste seizoen de halve bietenprijs (mededeling J. Droog).
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batig saldo van ƒ 739,-. In de loop van
de volgende jaren varieert het weeggeld
tussen ± ƒ 1700,- en f . 3500,- . Maar
vanaf het eind zestiger jaren, wanneer
de bieten voor 'Puttershoek' niet lan-
ger gratis gewogen worden, schiet het
weeggeld omhoog. In 1973 bedraagt
het ƒ 10.333,-. Vanaf 1975 wordt echter
voor 'Puttershoek' (dan onderdeel van
de Suiker Unie) niet meer gewogen,
en dat is te merken aan het in dat jaar
geïnde weeggeld: ƒ 4944,75.5
Een aanzienlijke kostenpost betreft de
bediening - die bedroeg aanvankelijk
25% van het weegloon. In het eerste
jaaroverzicht staat dan ook f. 544,22
voor de bediening aangegeven. Vanaf
1957 wordt dat (variabele) bedienings-
geld vermeerderd met een vast bedrag.
Voor 1982 staat voor bediening ƒ 2136,-
in de verlies- en winstrekening geno-
teerd tegenover/.' 5595,- aan weeggeld.

Problemen voor de ''weegbrug-combi-
natie''

In 1982 stellen twee gebeurtenissen de
combinatie voor de vraag of er wel door-
gegaan moet worden met de weegbrug.
Gedurende een groot gedeelte van de
voorgaande periode (in de boeken vanaf
1966) werd de bediening verricht door
de familie van der Werff, maar die wil
er mee stoppen. Een opvolger - die in de
buurt moet wonen - is niet voorhanden.
Bovendien wil de bewoner van Volger-
weg 8, de heer Park, niet langer dat via
zijn erfde weegbrug wordt bemand. Het
eerste betekent dat het wegen geauto-
matiseerd moet worden, en het tweede
dat de loopbrug over de sloot naar Vol-
gerweg 8 verwijderd moet worden, én

dat de deur aan de achterkant van het
huisje naar de zijkant verplaatst moet
worden. Op 23 december 1982 wordt
over de problematiek vergaderd aan de
hand van een begroting. Die vermeldt
aan kosten ƒ 41.123,-, met als belang-
rijkste post ƒ 30.850,- voor automati-
sering door de firma Molenschot. Daar
staan inkomsten tegenover. De geschat-
te 1500 wegingen per jaar af. 4.50 zijn
goed voor ƒ 6750,-. Om door te gaan is
een bankkrediet nodig van ƒ 26.000,-.
Dat zou in tien jaar afgelost kunnen
zijn, althans wanneer de prognose niet
bedriegt. De combinatie besluit door
te gaan: de weegbrug wordt geautoma-
tiseerd, de loopbrug naar Volgerweg 8
weggehaald en het huisje verbouwd. Uit
de administratie wordt niet duidelijk óf
en voor welke prijs de firma Molen-
schot de automatisering heeft verzorgd
want die naam komt in de volgende
jaarrekeningen niet voor. Wel is in 1982
ook de weegbascule vernieuwd want in
dat jaar wordt ƒ 5900, - voor aanschaf
'nieuwe weegbrug' vermeld en eenjaar
later wordt f. 1700,- ontvangen voor de
'oude weegbrug'. Waarschijnlijk is toen
het weegvermogen uitgebreid naar 25
ton.
Dankzij de automatisering kan de
vrachtrijder nu zelf wegen. Daarvoor
heeft hij een muntje nodig waarmee hij
zich toegang kan verschaffen tot het
weeghuisje. Binnen stelt hij dan het
weegmechaniek in werking waarna het
weegbriefje wordt uitgeprint. De munt-
jes konden gekocht worden bij de leden
van de combinatie en ook bij buurtbe-
woners.
De jaarrekening 1985 is de laatste in de
administratie: het weeggeld bedraagt

5 Vanaf 1975 worden vanuit heel Noord-Holland de bieten voor de Suiker Unie in Oude Zeug (aan de Usselmeer-
dijk van de Wieringermeer) gewogen en overgeladen op binnenschepen met bestemming Puttershoek. In 2005
wordt de fabriek in Puttershoek gesloten, waarna de bieten rechtstreeks per vrachtwagen naar de Suikerunie
worden vervoerd.
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ƒ 7933,24. Dat is ruim boven de prog-
nose, maar daarna gaat het neerwaarts.
Een financieel overzicht van 25 febru-
ari 1990, getiteld 'Mogelijkheden om
de weegbrug voort te laten bestaan'
laat zien dat die er eigenlijk niet zijn.
De toestand is zorgelijk: de schatting
in 1982 van 1500 wegingen per jaar is
gedaald naar 200 per jaar, goed voor
slechts ƒ 900,-, en dat is minder dan de
jaarlijkse kosten. Om het restant van de
hypotheek af te kunnen lossen zullen
de aandeelhouders bij moeten storten.
Het overzicht besluit moedeloos met

de opmerking proberen meer gegadig-
den te vinden, die een aandeel zouden
willen overnemen of extra kopen Of
dat gelukt is weten we niet want van de
laatste jaren van de onderneming ont-
breken de gegevens. Zeker is wel dat
de klandizie voor de weegbrug steeds
minder werd. Bij de ontwikkelingen
in grootschaligheid van de agrarische-
en transportsector bleef de weegbrug
met zijn verouderde weegtechniek en
gering weegbereik steeds verder ach-
ter. In 2002 zou hij voor het laatst zijn
gebruikt.

Herinneringen aan de weegbrug

Annelies Schoutsen - van der Werff

Aanvankelijk werd de brug bediend
door de heer en mevrouw Janmaat. Zij
woonden op Volgerweg 8 en vanaf hun
erf was er met een bruggetje een verbin-
ding gemaakt met het weegbrughokje.
Toen de familie Janmaat in 1956 ging
verhuizen naar Zuidoostbeemster heb-
ben mijn ouders, Jan en Mien van der
Werff, het stokje van hen overgenomen.
Voor de bietencampagne was voor
het wegen van de vrachtauto's speci-
aal iemand aangetrokken. Deze man,
ome Jan van den Hoek, woonde in
Sintmaartensdijk op het eiland Tholen
in Zeeland. Jaren achtereen reisde hij
van september tot november, en zelfs
soms wel tot in december, elke maan-
dag vanuit zijn woonplaats naar de
Beemster en op zaterdagmiddag weer
terug. Was hij aanvankelijk bij Janmaat
in de kost, ook dat stokje hebben mijn
ouders overgenomen. Hij at en sliep in
ons grote en drukke gezin van tien per-
sonen, 's Avonds na het eten ging ome

Jan altijd nog een poosje terug naar
de weegbrug om zijn administratie te
doen en misschien ook wel om even
weg te zijn van de drukte die er heerst
in een groot gezin na het avondeten.
Er moest worden afgewassen en klei-
ne kinderen moesten naar bed worden
gebracht, enz. Tegen de tijd dat er kof-
fie was, kwam hij weer terug. Oktober
was Mariamaand en dan werd in ons
katholieke gezin na het avondeten de
rozenkrans gebeden. Dit moest dan wel
onder de afwas gebeuren. Mama waste
af en bad voor, de twee kinderen die
aan de beurt waren droogden af en de
andere lagen op hun knieën en maak-
ten de gebeden af. Het gebeurde in een
sneltreinvaart, want na de rozenkrans
kwam ook nog de Litanie van alle Hei-
ligen en alles moest klaar zijn als ome
Jan (hij was niet katholiek) terugkwam.
Ome Jan was een verwoed roker, zijn
rokershoest vulde 's morgensvroeg
het hele huis. Als je uit school kwam
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fietsen, ging vaak het raampje van het
weegbrughokje open en vroeg hij of je
een pakje 'Golden Fiction' voor hem
wilde halen bij Mayer, de kruidenier.
Als dank mocht je dan een zoute lap
kopen. Toen ome Jan vond dat het werk
voor hem te bezwaarlijk werd is hij
opgevolgd door de heer Burger uit Pur-
merend. Hij bleef het werk doen totdat
werd besloten dat de suikerbieten niet
meer per schip vervoerd werden naar
de fabriek, maar in grote vrachtwagens
die dan bij de fabriek werden gewogen.
Dit was het einde van een tijdperk.
Als de bietencampagne voorbij was,
volgde er voor de weegbrug een rustige
tijd. Toch was er altijd iemand thuis om
de weegbrug te bedienen. Iemand die
iets te wegen had, kwam nooit tever-
geefs. Er werd van alles gewogen: een
koe, een tractor met wagen gevuld met
tarwe, vrachtwagens met stro of hooi
en later, toen de veeboeren melktanks
kregen, melkauto's. Ook kwam het
voor dat er een vrachtwagen geladen
met kippen gewogen moest worden. De
kippen konden alleen gevangen worden
als het donker was. Van te voren was dan

gevraagd of wij 's avonds laat of soms
ook wel in de nacht bereid waren om te
wegen en dat was altijd goed. Vooral
in de oogsttijd was het een komen en
gaan van vrachtwagens en tractoren.
Er liggen ontelbare voetstappen tussen
Volgerweg 9 en de weegbrug.
Naast het wegen, zorgden mijn ouders
er voor dat het weeghokje en het hek-
werk er netjes uitzagen. Ook verzorg-
den zij een stuk administratie. Mama
boekte de wegingen in en maakte ver-
zamellijsten per klant. Maar na der-
tig jaar trouwe dienst vonden zij het
genoeg. Hun opvolger kreeg al gauw in
de gaten dat het bedienen van de weeg-
brug een heel verbond was. Het heeft
niet zo heel lang geduurd dat de instal-
latie werd omgebouwd tot een doe-
het-zelf-weegbrug en er werd ook nog
een andere toegang tot het weegbrug-
hokje gemaakt. Toen de vrachtwagens
zo groot werden dat ze niet meer op
de weegbrug pasten en er elders in de
Beemster een grotere brug was geko-
men (de brug van J. Droog op Jisper-
weg 22, red.) werd het stil op 't Hoekje
wat het wegen van vracht betreft.

Met dank aan de heer Gerrit Hopman, die de 'Stichting tot Behoud van de Weegbrug
Beemster' inzage gaf in de administratie van de weegbrug-combinatie, en aan de
heren Joop Droog, Klaas Visser en Cees de Waal voor hun commentaar op de tekst.
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Bange jaren: de Beemster in de Eerste Wereld-
oorlog
John Dehé

In de Nieuwe kroniek van de Beemster krijgt de Eerste Wereldoorlog weinig
aandacht; in het jubileumboek 400 Jaar Beemster is dat al meer. Maar er valt
over deze toch nog onderbelichte spannende periode van vier jaar mobilisatie
nog wel iets extra's te vertellen. Zo moesten tientallen weerbare Beemster
mannen huis en veld verlaten waardoor het leven flink ontregeld raakte. In
twee artikelen, waarvan hier het eerste, tekent de auteur de gevolgen op.

Ingekwartierde militairen (november 1914) hij tie familie W. Sladegaarü. (Collectie Jan de Groot)

Nederland verklaarde zich neutraal toen
de 'Grote Europeesche Oorlog' in de laat-
ste week van juli 1914 uitbrak, maar dat
verplichtte het land wel tot het naleven van
alle 'spelregels' die bij een neutrale status
horen. Neutraliteit houdt onder meer in
dat je geen voorkeur laat zien voor een
der strijdende partijen en dat je geen van
die partijen toegang geeft tot je grondge-
bied. Militairen van vreemde mogendhe-
den die de grenzen overschrijden, moeten

krijgsgevangen worden gemaakt en geïn-
terneerd. Burgers die vluchten voor het
oorlogsgeweld moeten zo goed mogelijk
opgevangen worden.
De neutrale status hield de gewapende
strijd buiten de grenzen, maar liet ons
land niet buiten de conflicten. Een groot-
scheepse mobilisatie ontregelde het leven
van tienduizenden huisgezinnen; het leger
zou vier jaar lang paraat blijven. Voor de
soldaten waren dit vier lange jaren van
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verveling, ergernis en toenemende zor-
gen. Verlof werd slechts mondjesmaat
gegeven. Het leidde tot onvrede, span-
ningen en zelfs tot revolutionair getinte
rellen. Daarnaast was er een groeiende
schaarste van elementaire levensmidde-
len en brandstof en kwam de regering met
rantsoenmaatregelen.

De Stelling van Amsterdam

terugtrekken, totdat bondgenoten te hulp
gesneld waren. Een groep deskundigen
('Verplegingscommissie') ontwikkelde
de plannen om dit overlevingsproject
mogelijk te maken.
Binnen de Beemster werden op stra-
tegische plaatsen vijf forten gebouwd:
'benoorden' Purmerend, aan de Jisper-
weg, de Middenweg, de Nekkerweg en bij
Spijkerboor. Zij moesten de toegangswe-
gen over water en land ( 'accessen') ver-
dedigen. Inlaatsluizen, dijken en andere
waterwerken moesten een optimale con-
trole over de waterhoogte in het te inun-

Bron: ANWB/Provincie Noord-Holland/Stichting Stel-

ling van Amsterdam

— Behoud»DI oidert goedkeuring 'in den Min.
vu Oorlog, tullen door den Uxjoor tent Mowetend
i n g e n i e u r te ABitertUm uu bet bureel der Genie
ildur op VrijJig 18 Uio. worden nobeileed: Het
niken tin udophoopingep, ent. voor bet fort bg
Spijkerboor, (riating /170.000); id voor bet fort
beuedeu Formerend (runiog ƒ 2 / 8 . 0 0 0 ) : id, «oor
bet fort bg Bdim (umiDjr / 297.000); id. voor bet
fort beiaidtn Uithoorn (riaiog /J48.000):id. toor
het fort Wner-.Vmitel fnmint / SU.OOO).
(Schuitemakers Purmerender Courant, 6/12/1885)

In de tweede helft van de negentiende
eeuw maakte de Nederlandse regering
serieus werk van het reorganiseren van het
leger en de landsverdediging. Het water
speelde bij die plannen een belangrijke
rol: door de oude, beproefde tactiek van
het onder water zetten van grote stukken
land (inundatie) wilde men de vijand op
afstand houden. In de jaren '60 en '70 van
de 1 9e eeuw werd een 'Nieuwe Hollandse
Waterlinie' aangelegd en rond de hoofd-
stad van het land kwam een tweede verde-
digingslijn: de Stelling van Amsterdam.
Op ruime afstand van de stad werd een
kring van verdedigingswerken aangelegd.
Bij een oorlogsdreiging zou het voorter-
rein onder water gezet worden; vanuit de
forten kon de vijand onder vuur genomen
worden. De Stelling werd gezien als een
'laatste bolwerk' waarbinnen honderd-
duizenden mensen zich moesten kunnen

deren land mogelijk maken.
Tussen 1885 en 1889 begon men met het
storten van zand uit de duinen bij Schoorl
voor de bouw van de forten. Het werd
via een speciaal aangelegd spoor naar het
Noordhollands Kanaal gebracht, vanwaar
verder transport plaatsvond. Pas na jaren
kon de eigenlijke bouw beginnen; het
zand moest eerst voldoende ingeklonken
zijn voor het de zware betonconstructies
kon dragen.
Lokale arbeidskrachten en middenstan-
ders profiteerden van de werkzaamhe-
den, maar soms leden ze ook schade. Niet
alleen het zand kwam uit Schoorl, ook de
'polderwerkers' die het grondwerk deden,
kwamen daar vandaan. Ze woonden in
keten in de nabijheid van de bouwplaatsen.
Het was slecht betaald werk. In juli 1886
legde een veertigtal arbeiders bij het fort
Spijkerboor uit ontevredenheid het werk
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neer. Ze waren plotseling vertrokken, een
groot aantal onbetaalde rekeningen in De
Rijp achterlatend. De krant: "Het is te
hopen, dat de winkeliers wijzer worden en
voortaan geen goed zonder geld geven!"
Dat mannen uit een ander stukje Noord-
Holland voor deze klus ingehuurd waren,
viel in de Beemster niet goed. In de polder
(en in Purmerend) waren heel wat arbei-
ders die werk konden gebruiken.

In het najaar van 1887 was het grondwerk
van de forten in aanbouw gereed, maar
door allerlei oorzaken duurde het nogjaren
voor de eigenlijke fortenbouw begon. Wel
werden de forttereinen ('de zandhopen')
met enige regelmaat gebruikt voor oefe-
ningen en dreunde het kanongebulder in
de polder. Echt geheim waren die militai-
re operaties niet. Ze werden gadegeslagen
door grote hoeveelheden toeschouwers.
"Vooral in den avond van Donderdag
en Vrijdag waren de manoeuvres merk-
waardig door het geheimzinnige, telkens
de lichtende tongen uit de kanonnen, het
geknetter van geweervuur, dan weer de
vuurpijlen opgelaten tot verkenning en
verlichting van het terrein."

Die zandhopen hadden als 'verdedigbaar
aardwerk' of 'vestingwerk' al wel een
militaire functie, maar heel krijgshaftig
zagen ze er nog niet uit. In de loop van
1898 werden vanuit Purmerend tele-
foonkabels naar de forten getrokken. Op
sommige forten werden tijdelijk groepjes
soldaten gelegerd voor de bewaking van
opgeslagen bouwmaterialen. Pas vanaf
1910 begon de bouw van de 'bomvrije
gebouwen'. De meeste Beemster forten
werden gebouwd door een Nederlandse
aannemer (Blankevoort) onder toezicht
van de Nederlandse Genie.
Het Fort benoorden Purmerend ('Fort
Kwadijk') werd in 1912 opgeleverd, de
andere forten eenjaar later. Daarna moest
er nog flink wat binnenwerk verricht wor-

den. Toen de gemobiliseerde soldaten in
1914 verschenen waren de forten eigen-
lijk nog niet helemaal gereed. De Forten
Spijkerboor en Benoorden Purmerend
boden onderdak aan zo'n 300 militairen.
De forten Nekkerweg, Jisperweg en Mid-
denweg konden zo'n 180 manschappen
bergen.

De bouw van de forten had ook conse-
quenties voor de bebouwing in de onmid-
dellijke nabijheid ervan. Het schootsveld
moest vrij blijven en een oprukkende vij-
and mocht zich niet kunnen verschuilen.
Daarom was slechts de bouw van houten
huizen toegestaan: die konden snel opge-
ruimd of in brand geschoten worden als
de nood aan de man kwam. Wie zo'n
houten huis in de zg. verboden kringen
bewoonde, dat ook nog in een gebied lag
dat mogelijk onder water gezet werd, was
zeker de eerste maanden na het uitbreken
van de oorlog extra angstig.

Mobilisatie en financiële onrust

Sluilzeget Nationaal Steuncomité 1914.

Tekening: Willy Sluiter. (Collectie J. Dehé)
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Op l augustus 1914 werden alle dienst-
plichtigen en landweermannen onder de
wapenen geroepen en dat bracht de oor-
log opeens heel dichtbij. De mobilisatie
leidde ertoe dat een groot deel van de
beroepsbevolking van de ene dag op de
andere gedwongen van het werk weg-
bleef. Bedrijven kwamen zonder perso-
neel te zitten, moesten soms zelfs hun
deuren sluiten, werknemers raakten hun
inkomsten kwijt. De oorlogsdreiging
en de plotselinge mobilisatie zorgden
voor grote financiële onzekerheid. Al in
de eerste week van augustus meldde de
krant een run op de banken. Honderden
Nederlanders probeerden de inhoud van
hun spaarbankboekjes te verzilveren: in
harde munten hadden ze meer vertrouwen
dan in een papieren boekje of papiergeld.
Veel gezinnen kwamen door de mobili-
satie in financiële problemen. Op veel
plaatsen in het land kwamen lokale steun-
comités tot stand, maar ook de regering
achtte het zaak om in te grijpen. Op 10
augustus werd een overkoepelend 'Nati-
onaal Steuncomité 1914' opgericht. Men
bood financiële steun, maar verzorgde
ook arbeidsbemiddeling.
Een week na de oprichting van dit lan-
delijk Steuncomité riep burgemeester
Koopman enkele Beemster notabelen bij
elkaar om te spreken over de oprichting
van een plaatselijk comité, met het oog op
de verwachte moeilijke tijden, "waarin
het economisch leven innerlijk zal wor-
den geschokt". De oprichtingscommissie
bestond naast de burgemeester uit pastoor
Van Aalst, dominee Van Meurs, C. Dor-
land, Hendr. Ott en Joh. Jac. Groot. Twee
dagen later kon de burgemeester melden
dat de oprichting een feit was en dat domi-
nee Meurs als secretaris was aangesteld.
Hoewel de plaatselijke omstandigheden
nog niet een dadelijk ingrijpen van het
comité nodig maakten, leek het de heren
toch een goede zaak dat zo'n instelling in
de Beemster bestond. De kas werd gevuld

door gemeentelijke bijdragen, het houden
van collectes en door het geven van con-
certen voor het goede doel.

De bedoeling was dat er hulp geboden
werd aan de slachtoffers van oorlog en
crisis, maar in de Beemster werd er slechts
op kleine schaal een beroep op gedaan.
Toch waren meer dan honderd Beemster
mannen in de loop van de oorlog onder
de wapenen geweest. Ze hadden het werk
moeten neerleggen, hun vrouw en kinde-
ren tijdelijk moeten verlaten, maar dit was
nergens op onoverkomelijke problemen
gestuit. De situatie in de Beemster was
kennelijk anders dan elders in het land,
waar de ontwrichting van het economi-
sche en sociale leven groot was.
Al in augustus 1914 liet burgemeester
Koopman op vragen uit Den Haag weten
dat men gezien de belangrijkste bronnen
van bestaan in de Beemster - veehouderij
en warmoezeniersbedrijf— weinig merkte
van een economische crisis. Als er echter
plannen ontwikkeld zouden worden om
in omliggende plaatsen - of landelijk -
steun te bieden aan de 'handeldrijvende
of industriële middenstand', zou ook de
Beemster middenstand daarin betrokken
kunnen worden.
In november 1914 liet de burgemeester
weten dat hij - met het oog op de nade-
rende winter - het niet nodig achtte om
speciale maatregelen te treffen ten behoe-
ve van steun aan hulpbehoevenden.

Verloven in hooitijd

In de steden kwamen op veel plaatsen
handel en industrie stil te liggen, bedrij-
ven sloten en arbeiders kwamen op straat
te staan. Op het platteland ontstond
door de mobilisatie een groot tekort aan
arbeidskrachten. Gemeentebesturen van
plattelandsgemeenten werd verzocht mee
te werken aan het tijdelijk plaatsen van
stedelijke werklozen.
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Handgeschreven verloflijst, juni 1915. (Collectie Waterlands Archief)



De mobilisatie was ook nog eens op een
slecht moment gekomen: midden in de
hooitijd. Een jaar later had de overheid
daar haar lessen uit getrokken. Inmei 1915
werden gemobiliseerde "landbouwers en
landarbeiders" in de gelegenheid gesteld
bij het Departement van Oorlog een extra
verlof aan te vragen 'tot het verrichten
van de hoog noodige werkzaamheden ten
behoeve van den hooibouw, het wieden,
het boonen poten en anderen soortgelijken
veldarbeid'. Dat verlof werd niet automa-
tisch verleend, de legerleiding wilde niet
dat de legersterkte door zulke verloven
ernstig verzwakt werd. Aan de andere

Soldaten in de Beemster

kant besefte zij de economische nood-
zaak, zeker in oorlogstijd, van een goede
landbouwproductie in de zomermaanden.
Alle aanvragen zouden onderzocht wor-
den door een provinciaal bemiddelings-
bureau, er werd een kaartsysteem ontwik-
keld met witte en rode kaarten, ter plaatse
moest scherp gecontroleerd worden of
het gegeven extra-verlof niet oneigenlijk
gebruikt werd. "Ik meen te mogen ver-
wachten, dat ik u bereid zal vinden, mij
voor die controle de behulpzame hand te
bieden." Aan zestig Beemster militairen
werd in juni 1915 extra-verlof verleend.
(Zie de handgeschreven lijst op pag. 18)

Fort benoorden Purmerend, Commandant Ie Luitenant Infanterie J. Nljr

-x Bezetting l-ort Nekkcrwcg, Commandant Ie Luitenant ÜIETÜRMAN.
.,£/(*></•' •' ' '•• „ J*___«,-. -,- »

Soldaten in de Beemster. (Herkomst onbekend, mogelijk De Prins; Collectie J. Dehé)

Het uitbreken van de oorlog had nog op mili tair conflict. Om deze 'inkwartiering
een andere manier zijn neerslag op het van krijgsvolk' mogelijk te maken, wer-
leven in de polder. Al in 1913 kreeg het den lange lijsten opgesteld van 'inkwar-
gemeentebestuur opdracht om te inven- tieringsplichtigen' en werd onderzocht
tariseren waar de verschillende fortbe- waar extra dekens nodig waren. Men
zettingen ondergebracht konden worden, berekende dat er - verspreid over de hele
als de forten nog niet geheel afgebouwd polder- plaats was voor 875 manschap-
zouden zijn bij het uitbreken van een pen en 632 paarden. In de winter was er



voor 568 paarden ruimte beschikbaar.
Een in juni 1914 opgestelde lijst kwam
op nog wat grotere aantallen uit.
Na het afkondigen van de mobilisatie
werden de forten in rap tempo bemand
en kreeg de inkwartiering vorm. Voor de
bezetting van het fort aan de Midden-
weg werd in de maand september voor
gemiddeld 150 manschappen en twee
officieren inkwartiering geregeld. Voor
het fort aan de Jisperweg moest voor
162 man onderdak gevonden worden,
voor Spijkerboor 3 man en voor het fort
Benoorden Purmerend 8.
Het lijkt erop dat die grote aantallen het
gevolg waren van het feit dat de forten
nog niet geheel klaar waren. Pas eind
september 1914 vond de aanbesteding
plaats van de levering van meubilair voor
de forten Middenweg en Jisperweg.
De last van de inkwartiering werd niet
over de hele polder gelijkelijk verdeeld.
De militaire autoriteiten drongen aan op
inkwartiering dicht in de buurt van de
forten, het liefst in kleine groepjes op
boerderijen, waar ook de paarden gestald
konden worden. Het was moeilijk om te
ontkomen aan de inkwartieringsplicht.
Slechts een medische verklaring bood
soms enig soelaas.

Verklaring dr. Maats. Waterland* Archief, Gem. Beem-

ster 1910-1930. inv. 30/2, 18 april 19/6

In mei 1916 stuurde burgemeester Koop-
man een dringend schrijven aan het
Stelling-commando. Er waren nog zo'n

zestig manschappen ingekwartierd, maar
vooral de lange duur van de inkwartie-
ring en de duurte van de levensmiddelen
zorgden bij de betrokkenen voor onvre-
de. Meestal moest hij hen 'ongetroost'
laten vertrekken, terwijl hij "in menig
geval om gevoelsredenen gaarne de
inkwartiering zou willen opheffen". Hij
stelde voor om loodsen te laten bouwen
voor de soldaten, "voorzien van inven-
taris overeenkomstig de voorschriften".
Ook zou gedacht kunnen worden aan tij-
delijke ontheffing van de inkwartierings-
plicht en het inkrimpen van het aantal
ingekwartierden.
Het antwoord van de commandant van
de Groep Purmerend van de Stelling
was afwijzend. Hij had wel wat begrip
voor de bezwaren, maar de inkwartiering
bleef noodzakelijk, zolang de mobilisatie
voortduurde. "Indien de lasten zich hier-
toe blijven bepalen en Nederland buiten
de oorlog mag blijven, dan moeten wij
ons gelukkig achten". Hij stelde voor
om met een gemeentelijke belasting-
heffing, op te leggen aan hen die geen
inkwartiering hoefden te geven, de last
voor de kwartiergevers wat te verlich-
ten. Het bouwen van loodsen achtte hij
te kostbaar, en gedeeltelijke ontheffing
van de inkwartieringsplicht was niet bil-
lijk tegenover Purmerend: daar zaten 191
manschappen ingekwartierd, tegenover
nog maar 59 in de Beemster. Inkrimping
van aantallen in de Beemster was daar-
door niet goed te verdedigen.

De burgemeester wendde zich hierna tot
de Minister van Oorlog, om hem de pro-
blemen van zijn kwartiergevers voor te
leggen. Hij legde de nadruk op de ontoe-
reikende vergoedingen. Voor een soldaat
die alleen een slaapplaats had, gold een
vergoeding van 20 cent per dag. Maar
soms moesten de gasten ook gevoed
worden met "een voedzame maaltijd,
bestaande in aardappelen en groen-
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/ 914: ingekwartierde militairen bij de familie K. Beels. (Collectie Jan de Groot)

ten of droge peulvruchten, en voorts in
vleesch, spek of visch, en daarenboven
0.75 kg goed gebakken brood, twee-
maal per dag thee of koffie en verder het
noodige drinkwater". Vergoeding: 80
cent. Ook voor paarden werd inkwartie-
ring gevraagd. Vergoeding: l O cent, met
een kleine bonus: "de mest der gestalde
paarden blijft ter beschikking van den
inwoner, bij wien gestald wordt."
Dat bedrag van 80 cent, wettelijk vast-
gelegd in 1892, was absoluut niet toerei-
kend. "Dit nader aan te toonen zou, bij
de tegenwoordige buitensporig hooge
prijzen der eerste levensbehoeften, niet
moeielijk vallen en mag zeker overbo-

dig worden geacht". Het pleidooi had
enig succes. Halverwege het jaar 1916
werden deze vergoedingen naar boven
bijgesteld, maar het bleef lastig om met
de verleende budgetten rond te komen,
zeker toen voedsel (brood, vlees) steeds
schaarser werd.

(wordt vervolgd)

In het vervolg van dit artikel -in de
volgende aflevering van de Nieuwe
Schouwschuit- zullen twee onderwerpen
centraal staan: het voedselprobleem en
de komst van Belgische vluchtelingen.

Bronnen:
Waterlands Archief- digitaal krantenarchief

archief Gemeente Beemster 1910-1930, inv. 30, 31
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Begraven in de Beemster in de 17e en 18e eeuw
Kat j a Boxsaers

Mensen in de pre-industriële samenleving hadden veel vaker te maken met de dood
dan wij tegenwoordig. De dood was overal. Ouders verloren het ene kind na het an-
dere. Moeders stierven in het kraambed. Uitbraken van besmettelijke ziektes als ty-
fus, pest, cholera, dysenterie of pokken eisten hun tol. Veel kinderen hadden al voor ze
volwassen waren één of beide ouders verloren. De levensverwachting was naar onze
begrippen schrikbarend laag. De sterftecijfers waren tot eind 19e eeuw zeer hoog.
Pas toen trad door toenemende welvaart, vooruitgang in de medische wetenschap en
verbeterde hygiënische omstandigheden door onder andere de aanleg van riolering
en waterleiding, een snelle daling in.

Volksgebruiken rond dood en begraven

In het leven van alledag was de dood dus
een normaal verschijnsel. Er bestonden
allerlei gebruiken en rituelen. Veel infor-
matie over deze (volks)gebruiken in de
vroeg-moderne tijd weten we dankzij
Johannes Ie Francq van Berkhey (1729-
1812). Deze Leidse wetenschapper
maakte diverse reizen door Noord-Hol-
land en beschreef niet alleen de natuur
en het landschap maar ook het menselijk
gedrag in zijn zesdelige Natuurlyke his-
torie van Ho/land.
Wanneer iemand was gestorven moesten
buren, familie en kennissen zo snel moge-
lijk op de hoogte worden gebracht. In de

•
Doodshemden (onderste twee) in de linnenkast,

Museum Bel/e Wolff. (foto Johan de Jong)

stad maakte men gebruik van een aan-
spreker, maar op het platteland werd dat

gedaan door een familiel id of een knecht.
Daar hadden de buren een belangrijke rol,
er gold een zogenoemde burenplicht. Zij
kwamen de overledene wassen en aankle-
den in het doodshemd, het afleggen. Een
doodshemd was meestal van linnen met
zwarte randen en linten of strikken. Het
behoorde standaard tot een uitzet en lag
klaar in de linnenkast. De dode werd in de
bedstee gelegd op vers stro. Daarna werd
er gewaakt. Dit hield mede verband met
de angst voor schijndood en voor levend
begraven worden. De luiken en de gor-
dijnen werden gesloten, de klok stilgezet
en spiegels werden omgedraaid. Volgens
het bijgeloof was in een spiegel de ziel
te zien en kon de overledene je ziel zo
meenemen. Aan de deurklopper werd een
zwart lint gebonden. De buren gaven ook
opdracht voor het timmeren van de kist.
Bij kleine kinderen timmerde de vader
vaak het kistje.
Op de dag van de begrafenis werd de
kist onder luid geweeklaag door de zel-
den gebruikte voordeur, de zogenaamde
rouw- en trouwdeur, naar buiten gedragen
en op een gereedstaande boerenwagen of
rijtuig geplaatst. Over de kist werd een
doodskleed gelegd, meestal zwart maar
bij kraamvrouwen werd een wit kleed
gebruikt (zie afbeelding op pag. 27).
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Onder klokgelui gingen de mannen naarde
kerk voor de begrafenis. Na afloop keerde
men terug en werd door de vrouwen een
maaltijd geserveerd. Jacobus Bouman
(1799-1877) beschrijft zijn herinneringen
aan het overlijden van zijn opa Hendrik
in 1806. Er waren ruim honderd genodig-
den op de begrafenis. De optocht naar de
kerk bestond uit wel twintig wagens. Bij
de uitgebreide maaltijd na afloop vloeide
het bier rijkelijk en het werd zo gezellig
dat de kleine Jacobus het meer een feest-
maal vond.
De periode van rouw duurde een heel
jaar bij het overlijden van ouders of een
echtgenoot, anders een half of kwart jaar.
Vrouwen droegen zwarte kleding en een
speciale rouwkap. Er werden geen gou-
den maar zilveren oorijzers en sieraden
gedragen of sieraden van git of granaat.
In de 17e eeuw behoorde ook de huik tot
de rouwdracht, een wijde wollen mantel
met een stijve kap die op een snavel leek.
Volgens Le Francq van Berkhey werd
deze in de 18e eeuw alleen nog op de
begrafenis zelf gebruikt. Mannen droegen
ook zwart of een zwarte rouwband om de
arm of de hoed. Ook werden wel zwarte
klompen gedragen. Ter nagedachtenis aan
de overledene kon een gedenkpenning
of een rouwdicht worden gemaakt. Ook
werd soms alsnog opdracht gegeven om
een portret van de overledene 'in de kist'
te schilderen.

Begraven in de kerk

Wie het kon betalen werd in de kerk begra-
ven. Men kon in een 'eygen graf', dat was
aangekocht door een persoon of familie, of
in een 'kerckegraf' worden begraven. Hoe
beter de plaats hoe duurder het graf was. De
graven werden afgedekt met soms prachtig
versierde grafzerken. Aanzienlijke fami-
lies lieten ter nagedachtenis wapenborden
ophangen. Mindervermogenden en armen
kwamen op het kerkhof te liggen. Aan het

Fraai gebeeldhouwde grafzerk van Sara van Oss en
haar man Johan van Reijgersbergh.

einde van de 18e eeuw kwamen er steeds
meer protesten tegen het begraven in de
kerk, vooral van artsen en predikanten. De
ontbindende lijken konden behoorlijk stin-
ken, zodat mensen tijdens de dienst soms
flauw vielen. Hier vindt het begrip 'rijke
stinkerd' zijn oorsprong. Na een mislukte
poging in de Franse tijd om het begra-
ven in de kerk te verbieden duurde het
nog tot 1829 voordat er een verbod werd
ingevoerd. Daarmee kreeg de overheid de
zorg voor het begraven. De kerkbesturen
werden fmawncieel gecompenseerd. In de
Beemster veranderde er, behalve de over-
name van het kerkhof door de gemeente,
aanvankelijk niet zoveel. Het gemeentebe-
stuur wist namelijk ontheffing te krijgen
om geen nieuwe begraafplaats aan te hoe-
ven leggen, want op het kerkhof was nog
ruimte genoeg. Pas in 1867 werd een nieu-
we algemene begraafplaats aangelegd. In
1846 kregen de katholieken toestemming
een eigen kerkhof in te richten naast de
kerk in Westbeemster.

Begraafregisters

Vóór de invoering van de Burgerlijke
Stand in 1811 zijn overledenen alleen



Plattegrond van de graven in de kerk in Middenbeemster met de namen van de eigenaren, ca. 1700.

(Waterlands Archief, Pwmerend)

te vinden in begraafboeken van de ker- eerste boek, dat loopt van 1639 tot 1713,
ken. De begraafregisters van de Beem- bevat drie onderdelen. Voorin zijn de
ster beginnen in 1639. De boeken wer- begravenen in de kerk en op het kerkhof
den bijgehouden door de koster en aan die betaalden voor hun graf, vermeld,
het eind van het jaar gecontroleerd door Achterin staan degenen die niet konden
de secretaris van het polderbestuur. Het betalen en dus 'pro deo' oftewel 'voor
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de armen' werden begraven, altijd op het
kerkhof. Daartussen staan aantekenin-
gen vanaf 1689 van in de Beemster over-
ledenen die elders werden begraven. Dit
gebeurde na een besluit van de Staten van
Holland van 26 april 1689 op een rekest
van de kerkmeesters van de Beemster.
Zij liepen namelijk geld mis als mensen
elders, vaak vlak over de dijk in Oost-
huizen of Beets, werden begraven. Het
werd hen toegestaan een bepaald bedrag
in rekening te brengen, eerst 6 gulden en
sinds 1699, nadat de kerkmeesters een
heffing op het doodskleed hadden inge-
steld, ƒ 7,80 voor zowel kinderen als vol-
wassenen.
Aanvankelijk werden alleen de naam
van de overledene, de plaats waar hij
werd begraven en het te betalen bedrag
vermeld. Vanaf het midden van de jaren
1650 werd steeds vaker ook het adres
opgeschreven zoals Middenbeemster,
Klaterbuurt of de weg (maar zonder
nadere aanduiding, want huisnummers
bestonden toen nog niet). Ook werd
soms nadere informatie gegeven over de
begravene. Zo werd in 1655 een naamlo-
ze vrijster die 'aan rattekruijt gestorven'
was, op het kerkhof begraven en stierfin
1651 de vrouw van 'Roo Baert'. Derge-
lijke bijnamen komen we in de 17e eeuw
vaker tegen. Ze slaan soms op het uiter-
lijk, 'Kleijn Fransje'en 'Mooje Douwe',
of op hun woonplaats, 'Dirck op solder'
of'Cornelis in de hoeck'. Maar wat we
ons moeten voorstellen bij 'Jan met de
biene' en Hendrik Jansz 'alias d'oude
ruijn' is niet helemaal duideli jk.
Na 1670 staan ook de leeftijden van de
kinderen aangetekend. Dit hing samen
met de verschillende tarieven voor kin-
deren van 0-4 jaar en van 4-12 jaar.
Vanaf 1728 worden de voornamen van
de gestorven kinderen vermeld in plaats
van 'kind van'. Eind 18e eeuw staat zelfs
beschreven op welke diepte het graf
werd gegraven: een, twee of drie diep.

De kosten varieerden toen met de diepte
die men moest graven. Als het graf vol
was, moest het voor de volgende dode
eerst worden 'gerooid' (geruimd). Ook
daarvoor moest apart worden betaald.
Eerder al waren de kosten mede afhanke-
lijk van het gebruikte doodskleed en de
tijdsduur van het luiden van de kerkklok-
ken. Hierin zien we een zekere inflatie.
In de 17e eeuw was een h a l f u u r luiden
gebruikelijk , slechts zelden werd er een
uur geluid. Maar in de 18e eeuw kwam
klokgelui van een uur steeds vaker voor.
Het gebeurde wel eens dat de klok daar-
bij kapot ging en er een nieuwe riem of
klepel in rekening werd gebracht. Voor-
aanstaande Beemsterlingen lieten de
klokken soms urenlang luiden. De kroon
spande Sara van Oss, de weduwe van
dijkgraaf Joan van Reijgersbergh, voor
wie in 1703 maar liefst elf uur de klokken
beierden. Wat de omwonenden daarvan
vonden vermeldt de historie niet...

Wat gegoochel met cijfers

Tot in de 19e eeuw waren de kerk en het
kerkhof in Middenbeemster de enige
plaats waar overledenen konden worden
begraven. Dat betekent dat er niet alleen
lidmaten van de kerk maar ook anders-
gezinden werden begraven. We treffen
dan ook in de begraafregisters zowel
doopsgezinden als katholieken aan. Het
is zelfs diverse malen voorgekomen dat
katholieke priesters van de Jisperweg
in de hervormde kerk te ruste werden
gelegd, met een uur luiden bovendien.
Omdat ook de elders begravenen werden
opgetekend, geven de begraafboeken
informatie over de sterfte in de gehele
Beemster.
Gemiddeld lag het aantal overledenen
jaarlijks tussen de 50 en de 100. Som-
mige jaren vertonen echter uitschieters
naar boven, zoals 1690, 1719 en de
tweede helft van de jaren 1720. Uitbra-
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Vijfjaarlijks gemiddelde sterftecijfer

ken van besmettelijke ziekten zijn daar-
van waarschijnlijk de oorzaak. Bekend is
dat in de jaren 1720 in Noord-Holland
een pokkenepidemie heerste. Daarom
gebruiken we, naar het voorbeeld van
Van der Woude in zijn standaardwerk
Het Noorderkwarüer, een vijfjaarlijks
gemiddelde om de ergste fluctuaties glad
te strijken. In bijgaande grafiek zien we
het verloop van de sterfte tussen 1641 en
1810. Daarbij moeten we wel rekening
houden met het feit dat tot 1689 de elders
begravenen niet in de boeken werden
vermeld. De sterftecijfers nemen toe tot
de piek in de jaren 1720 en daarna volgt
in de tweede helft van de 18e eeuw een
langzame daling.
De verhouding tussen sterfte en inwoner-
tal wordt uitgedrukt in promille. Helaas
is dat voor de vroegmoderne tijd meestal
niet mogelijk, omdat exacte inwonertal-
len ontbreken. Voor de Beemster zijn er
alleen nauwkeurige cijfers voor 1742 en
1795, toen de eerste volkstelling werd
gehouden. Het sterftecijfer bedraagt dan
respectievelijk 37 en 24 promille. Ook
daaruit blijkt de daling aan het einde van
de 18e eeuw.
Door de hoge sterfte werden men-

sen doorgaans niet heel oud. Wanneer
iemand echt hoogbejaard werd, vond
de koster dat kennelijk zo uitzonderlijk
dat de leeftijd apart werd aangetekend.
In 1730 stierf Gijsje Schouten, de moe-
der van een hovenier op een buitenplaats
aan de Volgerweg, op 100-jarige leef-
tijd. Dat haalde Neeltje Wever net niet,
zij werd in 1797 99 jaar en 10 maanden
oud. Voor vrouwen vormde een beval-
ling een groot risico. Velen stierven aan
complicaties tijdens de bevalling of aan
de kraamvrouwenkoorts. Amel Gerritsz
aan de Zuiderweg werd wel erg zwaar
getroffen. Hij moest tussen 1688 en 1693
zelfs viermaal een echtgenote ten grave
dragen. Als ook het kindje de bevalling
niet overleefde dan werd het ingebakerd
en in de armen van de moeder in dezelfde
kist gelegd.
De kindersterfte was enorm hoog. Onge-
veer de helft van het jaarlijks aantal over-
ledenen waren kinderen tot 12 jaar. Dit
blijft in de gehele periode 1639 - 1811
gelijk. Daarbij lag de sterfte van kin-
deren van 0-4 jaar rond de 40% en de
kinderen van 4-12 jaar rond de 10% van
het totaal. Complicaties bij de geboorte,
slechte hygiëne en voeding en verontrei-
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nigd drinkwater waren de belangrijkste
oorzaken van de zuigelingensterfte. Bij
iets oudere kinderen eisten vooral kin-
derziekten hun tol.
Zo begroef Cornelis Haan in november
1752 op één dag zijn zesjarige zoon Wil-
lem, de vierjarige Jannetje en de drieja-
rige Antje.

Opmerkelijke zaken

Eén van de gegevens die vaak wordt ver-
meld, is het beroep van de overledene.
Veel watermolenaars, schoolmeesters,
timmerlieden, bakkers et cetera passeren
de revue. Zo vinden we bijvoorbeeld de
achtereenvolgende smeden van smede-
rij De Groep aan de Volgerweg. Perso-
neel van de buitenplaatsen als koetsiers,
hoveniers en dienstmeiden komen we
eveneens tegen. Ook nogal wat 'gastar-
beiders' werden in de Beemster begra-
ven. Ze worden buitenlander, vreemde-
ling, maaier, poep of poepin genoemd.
Opvallend is daarbij dat in tegenstelling
tot wat altijd aangenomen wordt, zij niet
alleen in de zomermaanden maar ook in
de winter in de Beemster stierven. Ken-
neli jk gingen sommigen van hen niet elk
jaar terug naar huis. Of ze vestigden zich
defini t ief in de Beemster, zoals bijvoor-
beeld de stamvader van de familie Sche-
ringa.
Ongelukken kwamen regelmatig voor. In
1653 werd een arme man uit Friesland

onder het hooi in een boerderij bij Spij-
kerboor 'versmoort'. Tragisch is het lot
van een op oudejaarsavond 1794 begra-
ven onbekende man, hij was doodgevro-
ren langs de kant van de weg. De talrijke
sloten en tochten in de Beemster zorg-
den voor veel drenkelingen. Daar wer-
den kinderen vaak het slachtoffer van.
Maar Jan Olij en Jan van der Maij die in
oktober 1739 in de sloot langs het schilp-
pad (het voetpad tussen Middenbeemster
en Purmerend) werden gevonden, waren
volwassen huisvaders. In 1779 verdron-
ken twee Beemsterlingen bij de overtocht
over het IJ. Hun lichamen werden opge-
haald in Buiksloot en Oostzaan en begra-
ven in Middenbeemster. De chirurgijn
Timotheus Swaluw verongelukte samen
met Johannes Russelman met hun rijtuig
bij Schermerhorn. Ze raakten te water en
verdronken in de ringvaart. Ook bij de
molens gebeurde wel eens een ongeluk.
Een kind van molenaar Huybert Ariaansz
in de Draaioordermolens vond in 1671
de dood door een wiekslag.
Op 4 augustus 1718 werd een zekere
Gerrit, een uit Gelderland afkomstige
smidsknecht, begraven. Hij was dood-
gestoken tijdens de Beemster jaarmarkt
en kermis. Meer informatie over dit
misdrijf vinden we in de Criminele rol,
waarin rechtszaken van baljuw en hoog-
heemraden werden aangetekend. Uit de
getuigenverklaringen blijkt dat er op
maandagavond om een uur of negen ten

Rouwstoeten: D. Een Amsterdamse Lykslatie van een kind, met eene slede; E. De lykslatie van den Holland-

schen Boerenstand, met wagens. F. Gewone lykstalie van de Hollandschen Boerenstand, te voet, en wel die

eener kraamvroiiwe. (J. Ie Franca van Berkhey, Natuur lyke historie van Holland. 1776).
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huize van Harmen Lee, een kleermaker
aan de Rijperweg in Middenbeemster die
ook een tapperij had, ruzie was ontstaan
tussen twee vrouwen en de dader. Gerrit
bemoeide zich daarmee en werd door de
dader diverse malen met een mes gesto-
ken. Chirurgijn Daniel van der Busse
onderzocht samen met zijn collega uit
Purmerend het lichaam en constateerde
dat een wond in het dijbeen een fatale
slagaderlijke bedoeling had veroorzaakt.
Een week later besloten hoogheemraden
dat Harmen gedurende drie weken zijn

huis gesloten moest houden en dat er
een advertentie geplaatst zou worden in
de Haarlemse en Amsterdamse kranten.
Daarin werd een beloning van ƒ. 150 uit-
geloofd voor degene die de dader wist
aan te brengen. De dader werd echter
nooit gevonden.

De begraafregisters van de Beemster
vormen niet alleen voor stamboomon-
derzoek een mooie bron, maar ze geven
ook een goed beeld van het alledaagse
leven in de 17e en 18e eeuw.

Bronnen:
Waterlands Archief Purmerend, Begraafregisters Beemster, 1639-1811 (scans zijn beschikbaar op
de website van het archief via Voorouders-Bladeren); Hervormde Gemeente Beemster Kerkvoog-
dij, inv.nr. 19; Oud-rechterlijk archief Beemster, inv.nr. 4027.
Jacobus Bouman, Grootvaders memorieboek. Schetsen uit den tijd der Fransche overheersching
in Noordhal land (Purmerend 1863).
J. Ie Francq van Berkhey, Natuwfyke Historie van Holland (6 dln., Amsterdam 1769-1776).
M. Havermans-Dikstaal e.a., Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland
1750-1900 (Zwolle 1998).
Ernest Kurpershoek, 'Gemeenteleden en parochianen. Kerken en geloof, in: Katja Bossaers
en Carly Misset (red.), 400 Jaar Beemster, 1612-2012 (Wormerveer 2012), 207-232.
A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier. Een regionaal-historisch onderzoek in de demografi-
sche en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin
van de negentiende eeuw (3 dln., Wageningen 1972).
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Stier 'Artis' met de échte Jan Man
Cees </c \\acil

In zowel de Nieuwe kroniek van de Beemster (p. 149) als 400 Jaar Beemster (p. 71)
wordt dezelfde foto van de imposante fokstier 'Artis' afgedrukt. Drie knechts en, zo
staat er geschreven, Jan Man houden de kolos in bedwang. Die bijschriften kloppen
niet. De stier is inderdaad 'Artis', maar de man met de halve hoge hoed is in ieder geval
niet Jan Man. Hoe die er uit zag ziet u op de foto hierboven, mogelijk in 1884 geno-
men ter gelegenheid van 'Artis" inschrijving in het Nederlandsche Rundvee Stamboek
onder nummer 127. Bij een pentekening van hem staan de maten: kruishoogte 155 cm
en borstomvang 251 cm, duidend op een zeer royale ontwikkeling.

Op de foto in beide boeken wordt 'Artis' geshowd met drie 'voorbrengers' en een heer
in mooi kostuum, mogelijk een Amerikaan (reclame voor het thuisfront). Dat 'Artis'
naar de slachtbank zou worden geleid, zoals in 400 Jaar Beemster wordt gezegd, is
onwaarschijnlijk. Volgens mij loopt de stier hier in een keuringsring van een tentoon-
stelling (Amsterdam?), want ondanks de drie voorbrengers gaat hier een zodanige rust
vanuit, dat deze 'vreemde heer' zonder bezwaar op de foto kan gaan. De nakomelingen
van 'Artis' waren in eerste instantie zeer gezocht door Amerikanen, mede omdat ze
daar van flinke maten houden.

De originele foto berust bij het HGB, hierboven een door Theo Molenaar 'opgeknapte'
versie ervan. Dat het om Jan Man Cz gaat is geverifieerd bij twee achterkleinkinderen.



Boeksignalement
Redactie'

Kat ja Bossaers en Carly Misset (redactie), 400 Jaar Beemster, 1612-2012, 416 pagi-
na's, Uitgave Stichting Uitgeverij Noord-Holland in opdracht van de gemeente Beem-
ster, 2012. ISBN 978-90783-81563

compliment verdient Marianne Slot-Dek-
ker dan ook voor haar bijdragen. Kortom,
alleen al als plaatjesboek is 400 jaar
Beemster voor iedere Beemsterling een
schatkamer.

De eenheid van het boek, geschreven door
acht auteurs, wordt nagestreefd door een-
zelfde vormgeving van de vijftien inhou-
delijke hoofdstukken: titel met ondertitel,
dan een korte, vet gedrukte samenvatting
en vervolgens de tekst die behalve door
de afbeeldingen tot leven gebracht wordt
door kadervertellingen. De rondreis door
de Beemster geschiedenis wordt afgerond
met het hoofdstuk '400 jaar Beemster -
Besluit', geschreven door één van de
redacteuren. Maar een besluit is het niet,
want erna volgt nog een merkwaardige
toegift, met als titel 'Rentmeesterschap -
Werelderfgoed in de polderpraktijk'.

Vanzelfsprekend gaat de geschiedenis
van start met de drooglegging. Het is
voor ingewijden bekende stof en voor
niet-ingewijden een mooie samenvatting,
ondanks de aantoonbare en aangetoonde
misvatting dat bij de plaatsbepaling van
Wormerweg en Purmerenderweg de Gul-
den Snede is gebruikt (met een verwijzing
naar een artikel waarin dat juist wordt
weerlegd). Dezelfde auteur, Aten, ver-
volgt met een hoofdstuk 'Wind, stoom,
diesel en stroom', een overzicht van de

De Beemster is rijk aan vierkanten; grote
vierkanten tussen de wegen en tochtslo-
ten en kleinere in de vele stolpboerde-
rijen. Het 'jubileumboek' doet mee; met
een oppervlak van een vierkante voet
(Amsterdamse maat) en een dikte van 3.4
cm kan er heel veel Beemster geschiede-
nis in - veel bekende geschiedenis maar
ook, gemiddeld genomen, veel nieuw
materiaal. Het is daarmee zonder meer
een aanwinst voor de lokale geschiedbe-
oefening en historische bewustwording.
Door de grootte van het boek, hoewel
in sommige opzichten onhandig en nau-
welijks hanteerbaar2, komt de rijkdom
aan afbeeldingen volledig tot zijn recht.
Zo wordt ieder hoofdstuk voorafgegaan
door een prachtige paginagrote foto die
kenmerkend is voor de tekst. Een extra

1 Zonder het redactielid Jan de Groot, die lid was van de begeleidingscommissie.
: Een technische onvolkomenheid is dat het boek weliswaar in katernen gebonden is maar het is geen echt ingebon-
den boek. Het (zware) boekblok hangt aan twee schutbladen geplakt tegen de te dunne omslagplatten en het is niet
best dat twee van de drie redacteuren te kampen hebben gehad met loslatende schutbladen. Verkeerde /uinigheid!
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technieken die de Beemster droog heb-
ben gehouden. In een kader wordt duide-
lijk uitgelegd waarom de 'schuine sloot'
schuin loopt in een droogmakerij waar
de regel 'recht toe, recht aan' is. De lezer
beseft dan dat hij geen uitleg is tegenge-
komen over de knik in de Middenweg ter
hoogte van de Vrouwenweg.

Van der Wiel schreef de volgende zes
hoofdstukken. Degelijke stof die verraadt
dat zijn hart vooral bij de agrarische sector
ligt. Dat klopt het hevigst in het hoofdstuk
'Melkkoeien, fokstieren en vette ossen
-Veehouders in de Beemster'. Zonder
meer een uitstekend hoofdstuk met een
beschrijving van goede en slechte tijden
en daaraan gepaard gaande verschuivin-
gen in landbouwproductie en grond- en
pachtprijzen. Het bevat mooie vondsten
zoals het 'pachtersboekje' en de admini-
stratie van het Amsterdams Burgerwees-
huis. Ook de afbeelding van stier 'Prins
Albert' hadden we niet willen missen. Ga
het origineel eens bekijken in museum
Betje Wolff. Eén detailverbetering3 moet
ons van het hart: De Hollandsche Maat-
schappij van Landbouw werd in 1847
opgericht, één jaar eerder dan vermeld in
het kader op bladz. 51; het was niet de
oudste landbouworganisatie in het land
en Jacob Bouwman was dan wel pacht-
boer (op een boerderij van zijn schoonva-
der), maar ook eigenaar van de boerderij
'Kroostwijk' met 20 morgen land.
Van 'Kaasmaken, een wetenschap - van
boerderijvlijt tot zuivelindustrie' is het
vooral de ondertitel die de lading dekt. Die
had ook kunnen luiden 'Van zelfkazende
boerinnen tot Cono Kaasmakers' . Hoe
kaas gemaakt wordt moeten we vooral
leren van de schoolplaat op bladzijde 96.
Ook andere afbeeldingen laten zien dat de

productiemethode van Beemster kaas niet
uniek was waardoor dit hoofdstuk een
meer algemene geldigheid heeft.
Een hoogtepunt in het hoofdstuk over
akker- en tuinbouw is de vondst van de
afbeelding met bijschrift van de in 1616
aan de Hobrederweg gebouwde hou-
ten stolpboerderij van de Zeeuw Pieter
Courten. Minder opwindend is de manier
waarop de fruitteelt behandeld wordt - die
komt er in dit hoofdstuk bekaaid vanaf. De
bewering dat in de 20e eeuw de fruitteelt
belangrijker werd in de tuinderij omdat
het per vierkante meter meer opbracht
dan groenteteelt is in zijn algemeenheid
beslist niet waar.
Bij de volgende hoofdstukken rijst onwil-
lekeurig de vraag hoe de deelgebieden
over de verschillende auteurs zijn ver-
deeld. Ging het van: wie doet 'nering
en ambacht', en wie doet 'bewoning en
bevolking'? Van der Wiel zei geen nee
en produceerde aardige overzichten,
maar duidelijk met minder elan geschre-
ven dan die over land- en tuinbouw. De
uitbreiding van de Zuidoost in de eerste
helft van de 20e eeuw wordt summier
behandeld - hier mist een verwijzing naar
'Zuidoostbeemster uitgebreid' van John
Dehé (DNS2Q] 1). De recente uitbreiding
genaamd' De Nieuwe Tuinderij' krijgt een
vogelvluchtafbeelding met een politiek
gekleurd bijschrift, en waar protest tegen
de annexatie/bouwplannen van 1920 en
1961 wel wordt gememoreerd, zwijgt de
auteur over de strijd in Zuidoostbeemster
vanaf 2008 tot op heden! Met 'de verdwe-
nen buitenplaatsen' is van der Wiel weer
op dreef; een mooi hoofdstuk gebaseerd
op veel recent archiefonderzoek.
'Bestuur en politiek' van Aten, Bossaers
en Dehé is zeer boeiend - een hoofdstuk
dat qua lengte recht doet aan de enorme

' Er staan door het hele boek heen, in tekst en bijschriften, meer feitelijke onjuistheden; een boekbespreking is
echter niet de plaats om die allemaal te vermelden. Misschien iets voor een corrigendunf!
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veranderingen die in de loop van vier-
honderd jaar in het bestuur van de
Beemster hebben plaatsgevonden. Aan
het begin een paginagrote foto van het
nieuwe gemeentehuis in zonlicht en aan
het einde, heel symbolisch, een klein
fotootje van datzelfde gemeentehuis in
een winterse setting. Bij de zin "Een
ambtenarenapparaat zoals wij dat tegen-
woordig kennen " beseft de lezer dat
wij dat binnenkort niet meer kennen.
Vervolgens vraagt de lezer zich natuur-
lijk af waarom over de voorgeschiede-
nis en het besluit om ambtelijk te gaan
'samenwerken' met Purmerend, en over
de weerstand die dat besluit opriep, niets
gezegd wordt. Een andere gemis: waar
het succes van de startende BPP duide-
lijk wordt geboekstaafd, krijgt het gro-
tere succes van nieuwkomer D66 in 2010
(25% van de stemmen) geen enkele ver-
melding. Zulke omissies zijn niet toeval-
lig en ontsieren een overigens zeer inte-
ressant overzicht.
Het deel van het boek over Kerk, geloof,
onderwijs en sociale zorg, geschreven
door Kurpershoek, is lezenswaardig en
biedt op elk van de terreinen veel infor-
matie. Soms moet die informatie met een
flinke korrel zout genomen worden, zoals
"...wie in de Beemster woonde moest lid
zijn van de Beemster [gereformeerde]
kerkgemeente" (p. 213) en "Men waagde
het niet om thuis te blijven want iedereen
ging [naar de kerk]" (p. 221). Vreemd
ook dat de auteur op p. 242 meldt dat er
nooit een geval van cholera is geconsta-
teerd, terwijl hij in het volgende hoofd-

stuk op p. 270 over liefst 5 gevallen van
cholera met dodelijke afloop rapporteert.
Cultuur, sport en vrije tijd komen er goed
vanaf- een groot hoofdstuk met een schat
aan literatuurverwijzingen van een auteur
(Misset) die op dreef is. Terecht besteedt
zij veel aandacht aan Betje Wolff waar-
mee zij haar eigen kwalificatie van Carel
Fabritius ("De bekendste kunstenaar die
de Beemster de eerste paar eeuwen heeft
voortgebracht...", p. 283) onderuit haalt.
De geschiedenis van de Beemster eindigt
met 'Op weg in de Beemster' en 'Oorlog
en vrede', geschreven door een auteur
(Dehé) die duidelijk thuis is in de mate-
rie. Beide hoofdstukken zijn met vaart
geschreven en voorzien van veel verras-
sende afbeeldingen. Men zou zich wel
kunnen afvragen bij 'Op weg in de Beem-
ster', dat vooral over de verkeersmidde-
len gaat, wanneer en hoe en via welke
tussenstadia die weg van modderbaan in
asfalt-weg is veranderd. Daarna sla je de
bladzijde om en ziet de openingsscène
van het laatste hoofdstuk van de geschie-
denis: de pantserkoepel van fort bij Spij-
kerboor. Een prachtige foto die de kern
van dit verhaal weergeeft: de Stelling van
Amsterdam, veel oorlog en weinig vrede
maar eindigend, gelukkig ook voor het
boek, met bevrijding. Na de nabeschou-
wing van Bossaers volgt dan nog het poli-
tiek geladen en zelf-complimenteus essay
'Rentmeesterschap in de Beemster' van
Steenhuis, voorzitter van het kwaliteits-
team 'des Beemsters' - wat jammer nou!
Dit mooie en interessante geschiedenis-
boek verdiende zo'n einde niet.

Reacties van lezers
De heer A. Hoogcarspel berichtte ons dat in het Advertorial van de drukkerij Hoog-
carspel de juiste naam van de toenmaals in De Rijp gevestigde drukkerij 'Drukkerij
G.J. Hoogcarspel' was.
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