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Van de Redactie
De kroniek van het gezin Jonk, u weet wel van de busjes, wordt in deze aflevering 
vervolgd. In dit tweede deel (en slot) gaat het vooral over de ontwikkeling van het 
busjesvervoer. Het begon kleinschalig met ‘Hortsik’, maar toen het bedrijf groter werd 
en de vleugels uitsloeg was een eigentijdse naam wenselijk. Het werd ‘Jonk-Cars’.      
Nog een vervolg. Omdat bij de Hervormde kerk (tegenwoordig vaak de Keyser 
genoemd), op de plek waar tot 1867 Beemsterlingen werden begraven, een multi-
functioneel bijgebouw was gepland (dat ging dus de Keyserin heten) werd die plek 
archeologisch onderzocht waarbij een groot aantal skeletten werd geborgen. Daarover 
werd bericht in De Nieuwe Schouwschuit van november 2011. Veel van de begravenen 
konden, dankzij archivalia, op naam gebracht worden (grafstenen ontbraken). Eén van 
hen was Sara Ruijter – een bijzondere vrouw, zo leest u in het aan haar gewijde artikel.
En dan ook nog een verhaal dat alleen maar vragen oproept. De Engelse bommen-
werper ED988 stortte op 26 juni 1943 neer, in een weiland schuin achter de kerk van 
Westbeemster. Drie omgekomen bemanningsleden werden geborgen – enige uren later 
explodeerde het vliegtuig. Dat zijn de feiten, echt gebeurd en bekend. Maar de andere 
vier bemanningsleden en de oorzaak van de explosie? Daar gaan die vragen over.

‛Broedersbouw’ (1742). In 2016 verliet de laatste boer de monumentale stolp aan de Oostdijk. Om de boerderij 
te behouden moest deze een andere  functie krijgen. Veel stolpen worden dan woonboerderij - zo ook ‛Broeders-
bouw’, maar wel één met negen wooneenheden. Het inwendige verandert dus drastisch. Behoudens vers schilder- 
en voegwerk verandert het uitwendige niet - het blijft een rijksmonument      (foto Ger Ernsting)
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“Allemaal adem inhouden” (deel II)
Corrie Beemsterboer-Köhne

In het novembernummer van 2016 vertellen Jan, Ber en Lina in hun eigen woorden 
over hun jeugd in het grote gezin Jonk aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster.
In het tweede deel gaat de ‛Hortsik’ rijden. Het is 1954 en vader Jonk begint met het 
halen en brengen van schoolkinderen tussen de boodschappen door. “En dat is het 
begin van alles”, zegt Ber Jonk. “We hebben de tijd wel mee gehad natuurlijk. Na de 
oorlog: opbouwen. En ook de kansen gepakt.”
Uiteindelijk rijden er in 1992 ruim zevenhonderd busjes en is ‛Jonk-Cars’ het grootste 
taxibedrijf in Nederland.

Het begin van de (school)busjes

Ber: In 1954 is mijn vader al begonnen 
met de schoolkinderen en dat was gewoon 
toeval.
Het was een herfstdag, en mijn vader ging 
naar de boeren, eerst om boodschappen te 
vragen, kruidenierswaren en ook graan en 
meel, dat werd dan thuis klaargemaakt en 
de volgende dag weer weggebracht. Hij 
zat bij de familie De Wit aan het eind van 
de Purmerenderweg, het was een uur of 
vier, het stormde en 
regende en toen zei die 
boerin: “goh die kin-
deren op de fiets door 
de storm en regen, als 
er maar niks gebeurt”. 
Nou ja, daar zaten ze 
over te praten. Toen 
zei mijn vader: “Weet 
je wat, ik zal ze even 
ophalen”, en is naar 
de katholieke school 
aan de Jisperweg in 
Westbeemster gereden 
om ze op te halen. De 
fietsjes laten staan, 
maar de volgende 
ochtend moest ie die 
kinderen weer naar 
school brengen want 

de fietsjes stonden er nog. En dat is het 
begin van alles. Van der Lee had ook 
zo’n groot gezin in Oosthuizen, die had 
van het transport gehoord en zei: “Kun je 
onze kinderen ook ophalen?” Ik weet niet 
precies of dat een dag later was, maar ik 
denk dat de week daarop die kinderen ook 
meegingen. 
Lina: Als katholiek kind ging je niet naar 
een openbare school. Een doodzonde bij 
wijze van spreken. En al die kinderen uit 
grote gezinnen moesten naar de Jisperweg. 

Het schoolbusje in Westbeemster: Staand vlnr: Marjo Eshof-van der Lee, Annie 
van der Lee, Menno Muller, Jan van der Lee, Siem Kaandorp, Cocky Reus-Vis, 
Gerda de Wit, Ellie de Wit, Jan van ’t Hof, Jaap van der Lee, Jos van der Lee, 
Joop de Wit, Herman de Wit, Betty Muller. Zittend vlnr: Ids de Wit, Nico Kaan-
dorp, Gerbrand Vis, Aad Schermer-Kaandorp, Wim Vis, Ria Way-Kaandorp 1

1 Alle foto's zijn afkomstig uit het familiearchief van de familie Jonk.
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Ber: Herman de Wit had zes kinderen en 
Van der Lee ook. De Kaandorpen en Vis 
uit Noordbeemster kwamen erbij en de 
Nuyens met acht of tien kinderen van de 
Oostdijk. Er gingen heel veel kinderen in 
de bus, daar keken we niet van op. Mijn 
vader heeft het tot 1960 volgehouden en 
toen hadden we ook al vier busjes lopen. 
Tussen de boodschappen door werden de 
kinderen van en naar school gebracht. In 
het begin gingen de kinderen op herfst-
dagen mee en in het voorjaar stopte dat 
dan en gingen ze op de fiets. Het eerste 
busje was een Volkswagen bestelbus, daar 
zaten geen ramen in. Hij heeft wel een 
jaar met dat busje kinderen vervoerd. De 
kinderen zaten op kissies. Het schoolbe-
stuur vond het wel perfect want de school 
moest wel blijven draaien en toen  heeft 
het kerkbestuur zich ermee bemoeid en 
nam  mijn vader in dienst. Toen kreeg hij 
ook kinderbijslag en was verzekerd. Soci-
ale verzekering. Aan het eind van het jaar 
ging hij afrekenen over het totaal en toen 
was er een boer, die in het kerkbestuur zat 
en die zei: “Henk Jonk, nou gaan we de 
afrekening maken, maar dit is het bedrag 
wat je krijgt”, “Nee” zei mijn vader, “ja” 
zegt die man, “die kinderbijslag heb je al 
gehad, dat gaat van je loon af”. Toen is 
ie daarmee gestopt want dat haalde niks 
uit. Later betaalden de ouders zelf en dat 
werd één keer per jaar afgerekend. Al vrij 
snel hadden we een tweede busje, een per-
sonenbusje, daar reed Afra op, mijn oud-
ste zus, op de derde reed Jan en de vierde 
ging ik rijden. En Lina weer na mij. Zij 
heeft van ’59 tot ’67 voor de Westbeem-
ster gereden. 

“Allemaal adem inhouden”

Lina: “Ik kwam ook op de Oostdijk bij de 
familie Nuyens en dan moest je draaien op 
de dijk, maar het kwam altijd goed. Het 
is wel heel bijzonder, maar er zijn nooit 
dodelijke ongelukken gebeurd. Ik zei dat 

laatst nog tegen Jan. En vooral op die 
glibberwegen en geen winterbanden. Een 
keer is er een busje in de sloot gereden, er 
zaten gelukkig geen kinderen in en verder 
helemaal niks. Het is misschien wel stom, 
maar dat is toch van boven af zo geregeld. 
In het begin hadden we geen banken in 
het busje, nu moet alles vastgegespt wor-
den en noem maar op. Er zat geloof ik één 
bank in. Nou achterin op de motor zaten 
kinderen. Ik had een hele bank. Ik had dan 
zo’n dik kussen achter me, want ik was 
maar klein. Anders kon ik niet bij de rem, 
noch bij het gaspedaal, dus ik zat op het 
puntje en dan had ik er hier naast me op 
de voorbank links een kind zitten en hier 
rechts van me nog eens vier en niks vast 
of zo. En dan zat er nog een heel circus 
achter me. Ik durf het niet te zeggen, maar 
wel vijfentwintig/dertig kinderen gingen 
mee. Dan moesten er nog twee bij, anders 
moest er nog een extra busje voor komen, 
en dan zei ik: “Jongens adem in” en dan 
waren ze er in, deuren dicht en “adem 
maar weer uit”. Er was ook altijd maar 
één portier. Zo gingen we naar school 
en dan gingen die deuren open en alsof 
er een ontploffing was rolde iedereen uit 
dat busje. We hadden ook delen van de 
Beemster die moesten ’s morgens vroeg 
al naar de kerk en dan reed je die eerst. 
Ik heb ook wel kinderen gehad, die heel 
vervelend waren in de bus. Die zette ik er 
dan uit en dan stonden ze langs de weg 
en moesten ze lopend naar huis. Dat heb 

De eerste busjes
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ik zeker gedaan, maar het was ook heel 
gezellig in de bus. Er waren kinderen uit 
Purmerend die speciaal naar de school in 
Westbeemster gingen omdat ze niet kon-
den of wilden leren. Mijn zus Miep was 
een beetje dyslectisch, mijn vader trou-
wens ook, en op die school ging het beter 
en mijn broer John was een dondersteen, 
die ging er ook heen. Ik heb er een hele 
fijne tijd gehad. Toen ik in 1967 stopte 
reden er zo’n 15 busjes. Ik heb ook inva-
liden gereden. Op de Kippenmarkt was 
een invalidenwerkplaats en dan haalde 
ik ze op uit Schermerhorn en Graft. Om 
zeven uur begon ik en om acht uur waren 
ze op de werkplaats en dan begon ik met 
schoolrijden. Om halftien waren we dan 
klaar en dan zetten we de busjes op het 
plein bij de school en gingen we met vijf, 
zes chauffeurs weer terug naar Purmerend 
waar ik toen woonde en om drie uur begon 
ik weer. Ik heb in het begin op het busje 
ook nooit geld gekregen. Je werd thuis 

verzorgd. Ik kreeg van mijn moeder vijf 
gulden om een lap stof te kopen en daar 
hield ik nog vier van over bij wijze van 
spreken. Je was heel zuinig op alles.
Toen ik eenentwintig was ging ik wat 
verdienen. Ik was negentien toen mijn 
vader overleed, mijn vader was mijn grote 
vriend, ik kon goed met hem opschieten.
Het leven ging na zijn dood gewoon 
door, ik heb mijn moeder nooit zien rou-
wen. Daar had ze geen tijd voor. Ze is 
negenentachtig jaar geworden. Ze heeft 
tot het laatst aan de Purmerenderweg 103 
gewoond. Elke zaterdag zaten we met 
zestien, zeventien man te eten, met verko-
pers erbij, een soort kantine. Dan maakte 
ze eten klaar, dat heeft ze jaren gedaan. Ze 
zal wat pannenkoeken en soep gemaakt 
hebben.  Ze was graag onder de mensen, 
hield de verjaardagen bij en ze ging naar 
een rouwtje en een trouwtje.
Zondags ging ze klaverjassen of bridgen 
en ze ging kegelen. We hebben haar met 

Pannenkoeken bakken....
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elkaar verzorgd, en zo zijn we nog steeds, 
als er wat is zijn we er voor elkaar. Eén 
keer per jaar gaan we met elkaar uit.
Afra, John en Els zijn helaas overleden.

Toen vader (58 jaar) overleed

Jan: Mijn vader overleed in 1960. Hij 
reed ’s morgens mensen naar de kerk en 
die haalde hij dan op, eerst de kerk van 
zeven uur, dan die van acht uur en daarna 
naar de hoogmis. Mijn vader had moeder 
Taman al opgehaald, die zat in de bus. 
Mijn vader zette het busje aan de kant 
hier voor de deur en mijn moeder kwam 
aanlopen. Mijn vader stapte uit en stort-
te neer. Een hersenbloeding waaraan hij 
is overleden. Een dokter uit Leeuwarden 
kwam  hier langs en constateerde de dood. 
Drie weken nadat ze vijfentwintig jaar 
getrouwd waren. Hij was achtenvijftig 
jaar. Alle kinderen waren nog thuis, Afra 
trouwde een jaar later. Ik was tweeëntwin-
tig en ik werkte toen als monteur bij Joh. 
De Vries, de Volkswagengarage in Pur-
merend. Ber werkte al thuis bij mijn vader 
en we reden met vier busjes en dat heb-
ben we doorgezet. Van De Vries mocht ik 
dan eerst de kinderen rijden en ’s middags 
weer terug, maar dan moest ik die uren ’s 
avonds weer inhalen. We begonnen in die 
tijd ook te beunhazen. Als Volkswagen-
reparateur, hier in de maalderij. De bank 
waar de maalstenen op hadden gestaan 
was onze werkbank. We namen wat werk  
mee van De Vries om hier te doen. Dat 
technische hadden we van mijn vader, die 
repareerde wasmachines. Altijd op maan-
dag, want dan was het wasdag. Dan was 
ie voor op het grasveld op die boerderij 
die wasmachine uit elkaar aan het halen 
en dan vergat hij de tijd. En dan moesten 
wij de boodschappen gaan vragen, wat ie 
normaal altijd zelf deed. Wij begonnen al 
snel een fietsband of versnellinkje te repa-
reren, of een trekkertje, een maaimachine 
of een freesmachine. We zaten rondom in 

de tuinders. Ik ben nog een of  twee jaar 
op de ULO geweest, toen werd mijn vader 
ziek, maag of steenpuisten, daar werd niet 
zo over gesproken. Dus, hup van school 
gehaald. Dat heeft een half jaar geduurd. 
Ik heb acht jaar bij Joh. De Vries gewerkt 
en toen ik drieëntwintig was ben ik weg-
gegaan. Ber heeft de LTS gedaan, Harrie 
ook. Die hebben ook bij De Vries gewerkt. 
De rest deed ULO, LTS of VGLO, ze heb-
ben wel allemaal geleerd. Miep, nummer 
acht, was de eerste die door mocht leren, 
voor kleuterleidster. In ’57-’58 kwam Cor 
van der Wal, een kameraad van ons, ook 
al sleutelen. Hij woonde aan de Purmer-
enderweg 37, tegenover de Rijperweg. 
Hij werkte bij een motorenrevisiebedrijf 
in Edam, de WAMO. 

Die moesten allemaal met de auto naar 
Amsterdam

Cor van der Wal: ’s Avonds gingen we 
sleutelen, Jan en ik waren negentien. Ber 
een jaar jonger. Altijd met z’n drieën en 
zo bouwden we een garagebedrijf op. 
Purmerend breidde uit, daar kwamen 
Amsterdammers wonen en die moesten 
allemaal met de auto naar Amsterdam 
voor hun werk. Er reed maar af en toe 
een bus. Ze hadden weinig of geen geld 
en wij waren dan goedkoop en sleutelden 
aan hun auto’s.
In ’57 zijn we nog op vakantie geweest 
naar Koblenz, we hadden een auto gerevi-
seerd van de Citroën voor een spuiterij van 
Piet van der Zwaag aan de Kanaalschans 
in Purmerend en die vroeg of we die auto 
wilden opknappen en wij zeiden, als we 
er dan mee op vakantie kunnen en dat was 
goed. De busjes werden ook ingezet voor 
vakanties. Ik reed toen met de Samba, 
de mooiste, met dakraampjes. We reden 
mensen voor achtentachtig gulden uit en 
thuis naar hun vakantieadres. We brachten 
ze zaterdags weg en de volgende zaterdag 
haalden we ze weer op. Soms reden we 
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met twee of drie achter elkaar en dan reden 
we langs Dinant en dan moesten ze eruit 
om de bergen te bekijken en dan zei ik, bij 
mij hoeven ze er niet uit, want ze kunnen 
door het dakraam kijken. Of ik reed een 
hele dag met notabelen van de kerk naar 
de Achterhoek enz. En ’s avonds nog uit 
naar de kermis. Er ging veel tussendoor. 
Soms verhuizingen, banken eruit en dan 
deed  je een verhuizinkje. Daar ving je 
wel niks voor, maar dat deed je gewoon, 
naast mijn werk. Ik was meer daar dan bij 
mijn moeder. Toen ik getrouwd was  werd 
dat minder natuurlijk. Toen reed ik even-
goed nog weleens. In 1975 ben ik voor 
vast bij Jonk gekomen.

Meer busjes

Ber: de grootste uitbreiding van de bus-
jes is geweest met de Westfriese Sociale 
Werkplaats in Hoorn. Dat was denk ik in 
1967/68. Dat waren mindervaliden en die 
haalden we op in Enkhuizen, Medemblik, 
Spanbroek, Opmeer en zo rond Hoorn. 
Toen moesten er vijftien busjes bij. De 
chauffeurs werden ter plaatse gezocht. En 

omdat we groter werden gingen we ook 
kinderen vervoeren in Hoorn en omstre-
ken. Om zeven uur haalde je dan de men-
sen op voor de WSW en dan haalden we 
daarna nog een of twee busjes kinderen tot 
negen uur. En later haalden we kinderen 
op voor de dagverblijven, die begonnen 
om tien uur, zo had je drie ritten achter 
elkaar en ’s middags weer. De sociale 
ontwikkeling ging steeds meer naar het 
aangepast vervoer.

Jan: We gingen wat slopen aan de 
maalderij en toen stortte het dak in, dus 
moesten we wel nieuw bouwen. Dat 
was de eerste nieuwbouw in 1963. Dit 
gebouw was het ouwe girokantoor van 
Arnhem, dat hebben we in eigen beheer 
weer opgebouwd en verhoogd. We ver-
huisden met het hele gezin naar num-
mer 103, dat hadden we gekocht van 
Westerveld en sloopten onze ouderlijke 
woning om er een bedrijventerrein van 
te maken. Toen is er ook een benzine-
pomp van de BP bijgekomen. De sloot 
is gedempt en daar is het tankstation 
gekomen, en aan de overkant ook, twee-

1963, BP tankstation met de ouderlijke woning nog op de achtergrond, Purmerenderweg 113
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zijdig. Op een gegeven moment kregen 
we een merk. We werden Glas-dealer, 
voorloper van BMW. Dat hebben we 
anderhalf jaar gedaan en toen werd Glas 
BMW. Ik zei tegen mijn broer, we zijn 
BMW-dealer geworden, maar dat ging 
niet door. BMW nam het over en toen 
zijn we met Simca begonnen en daarna 

Fiat. We verkochten bij het leven, ieder-
een moest een auto.
Omdat we Fiat-dealer waren reden we 
Fiat-busjes. Tot 1979 en toen werd het 
Mercedes.
Het was heel contra, die busjes en de 
garage. Lagen we onder de auto te repa-
reren en dan blijkt ineens dat er een 
chauffeur ziek is en dan moest je weg. 
Het correspondeerde helemaal niet met 
het garagewerk.

Nog meer busjes

Ber: In 1971 is de wet op het lager onder-
wijs veranderd. Kinderen met een han-
dicap kwamen voor een vergoeding in 
aanmerking. En toen is eigenlijk het 
grote vervoer begonnen. Voor de school 
in Westbeemster reden twee busjes en dat 
bleven twee busjes. Maar door die wet 
konden we groeien. Toen groeide het uit in 
Purmerend. We gingen met het busje van 
Purmerland, Den Ilp, Landsmeer, overal 

De eerste nieuwbouw in 1963. De ouderlijke woning met de maalderij is nog niet gesloopt (de rode pijl). De 
nieuwe woning is bij de zwarte pijl, Purmerenderweg 103

Een HORTSIK busje          (foto Wikipedia)
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haalde je kinderen op, zo werd per kind 
een prijs afgesproken, eerst een kind, dan 
een tweede, een derde en zo een busje vol. 
Na een half jaar bracht dat goed geld op. 
Het ging best snel omdat iedere gemeen-
te ermee belast werd aangepast vervoer 
te regelen en wij sprongen erop in en zo 
wisten ze ons te vinden. Durf hè. Ik deed 
vooral de garage, Jan meer het kantoor. We 
hadden alles in eigen beheer. Toen we gro-
ter werden kreeg je toch verstrengeling van 
bedrijven, en het was het een of het ander, 
of het garagebedrijf of het vervoer van per-
sonen, maar niet bij elkaar. Toen hebben we 
er een aparte bv van gemaakt. Jan zei:  als 
jij het personenvervoer gaat doen, het was 
1971, jij kan nogal goed opschieten met die 
ambtenaren, dan doe ik het autobedrijf, de 
handel, de inkoop en de verkoop. Jan werd 
algemeen directeur en ik directeur Jonk-
Cars. Dat is eigenlijk heel goed gegaan. 
Mijn andere broer Harrie is tot 1984 direc-
teur van het autobedrijf geweest, Pé zat 
bij de Landrovergroep, John is Jonk-Parts 
(vrachtwagenonderdelen) gaan doen en 
Willem heeft een fruitbedrijf.

Hortsik als uitvaartonderneming

Jan: We bedienden later ook heel Amster-

dam. Maar doordat wij in Amsterdam ver-
voerden kreeg de wethouder van Sociale 
Zaken heel veel problemen met ons als 
buitenstaanders. Ze kregen regelmatig te 
horen van de taxichauffeurs dat die boer 
uit de Beemster hen het brood uit de mond 
stootte. We moesten eigenlijk een Amster-
dams bedrijf worden, ”dan kunnen we 
dat beter verdedigen”. Toen hebben we 
een bedrijf gekocht. Een rouwbedrijf. De 
RCA (Rouwauto Centrale Amsterdam) in 
de Rijswijkstraat in Oud-West. We reden 
talloze malen  met overleden personen. 
Daardoor hadden we een vestiging in 
Amsterdam en dan hoor je erbij. Dat heb-
ben we heel wat jaren gedaan. Uiteinde-
lijk werd het verkocht aan de begrafenis-
onderneming PC in Amsterdam. En toen 
zijn wij naar de Transformatorweg in 
Amsterdam gegaan.
Ber: Op een gegeven moment kregen we 
een vraag voor een rolstoeltaxi. Een meis-
je uit de Beemster moest vervoerd worden 
naar Heliomare. Kunnen jullie dat ook 
doen? Nou dat kunnen we ook, we wisten 
absoluut niet hoe, maar we zeggen ja, en 
dan word je ervoor gezet en dan ga je uit-
vinden hoe het dan wel moet. We hebben 
zelf eigenhandig een busje omgebouwd. 
Later kwamen er voorschriften, maar 

Busjes met tankjes op het dak en de touring-cars
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in het begin moest je dat zelf uitvinden 
en maken. En weer zo dat er ook weer 
gewoon kinderen in konden. En zo ging 
dat verder, we kregen de mytylschool in 
Amsterdam en ook verpleeghuizen voor 
de dagbehandeling. Ik heb ook in een 
groep gezeten waar we het rolstoelver-
voer gingen optimaliseren en zodanig 
dat er ook een wet voor kwam. Uiteinde-
lijk hadden we het grootste taxibedrijf in 
Nederland. We kregen vestigingen in Alk-
maar, Utrecht, Amersfoort, Hilversum en 
dus ook Amsterdam.

Jonk-Cars

Cor: In 1975 ben ik voor vast bij Jonk 
gekomen. Samen met Sjaak Haverkort 
en Lida Koning regelden wij de beman-
ning en het materieel. Je had de school-
busjesafdeling en dan hadden ze een 

busje nodig en dan zorgde ik dat ie was 
besteld, verbouwd en gekeurd, maar 
dan heel veel. In het begin van het jaar 
bestelde je - om te beginnen - dan vijftig 
busjes van Mercedes. Ze reden eerst met 
allemaal Fiats, met die tanken op het dak, 
maar die gingen eruit, want die waren niet 
goed genoeg, het bedrijf werd al mooier 
natuurlijk hè, en toen kwamen die Mer-
cedessen, dat is in 1978 geweest denk ik. 
De busjes werden al mooier, rolstoelbus-
jes met liften. Bij Mercedes in Duitsland 
stonden gewoon op de band busjes met 
‘Jonk-uitvoering’, dat was een speciale 
uitvoering, daar zat geen bijrijderstoel in, 
dan hadden we geen zijdeuren meer nodig 
en meer van die dingen. Wij waren het 
eerste bedrijf met overdag de autoverlich-
ting aan. Bij het starten gingen de lampen 
automatisch branden. In 1985 deden we 
ook het bedrijfsvervoer voor Heineken en 

Beemster feesten in 1987
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toen heeft een van die directeuren eens 
gezegd: “een ‘Hortsik’ voor de deur, dat 
vind ik niet passen”. Van het een kwam 
het ander en toen is de naam omgezet in 
JonkCars. Een aparte bv binnen de Jonk-
Holding.  Dat klonk beter, maar de naam 
Hortsik bleef altijd klinken. Dat wat ‛in 
de busjes ging’ dat deed Dirk Bunscho-
ten. Hij zat samen met Thom Konijn op 
de planning. Ik zorgde enkelt dat er een 
bus kwam, die had ik altijd op voorraad. 
Hier in de omgeving was het niet moeilijk 
om personeel te krijgen. Huisvrouwen en 
voorheen boeren en tuinders, die bij ons 
een werkkring vonden, waren ze ook soci-
aal verzekerd en WAO’ers die wat moch-
ten verdienen, maar in Amsterdam was 
het verschrikkelijk. Al die advertenties, 
Echo’s, had ik dan staan om personeel te 
vinden. Er kwam soms heel vreemd volk 
op af, maar ze moesten wel een beetje 
Hollands praten ook.

Jeannette leek wel een waarzegster

Cor: Mijn vrouw Jeannette was ook een 
begrip in de zaak. Ze deed veel maat-
schappelijk werk bij ons. Die bezocht 
zieken, voor een enkel uurtje, maar ze 
vrat zich er zo in dat het gewoon een dag-
taak voor haar werd. En toen was er een 
begrafenis en daar werd niet gesproken en 

toen zei ze: “Dat gebeurt nooit meer”. Dus 
waar het ook was, ze was er altijd met een 
toespraak. Ze sprak voor de directie en 
voor bruiloften en partijen en als iemand 
problemen had vertelden ze het hele ver-
haal aan Jeannette. Ze regelde feestjes als 
iemand zoveel jaar in dienst was, horloges 
kopen, of kettingen voor de dames. Op een 
feestje leek ze wel een waarzegster, ston-
den ze in de rij om Jeannette te spreken. 
Dus ik ging nooit meer naar een feestje. 
Dat heeft ze jaren gedaan, van Den Hel-
der tot Almere hadden we mensen, zieken 
wist ze allemaal precies hoor. Iedereen 
kende haar ook, het GAK in Alkmaar, 
het AVL-ziekenhuis. Ze had gewoon vrij 
mandaat, soms zelfs ’s nachts. Ze was 
een begrip bij het bedrijf. Op het laatst is 
ze zwaar overspannen geraakt, het GAK 
zei ook dat kan ook niet, dat kun jij niet 
alleen, dat doen wij met een heel team.

Hard groeien en hard werken

We hebben op het bedrijf wel tropenja-
ren gehad. We werkten dag en nacht. Het 
groeide zo snel. In 1980 kwam de eerste 
computer, een Philips 2000, een giganti-
sche machine in een gekoelde ruimte En 
na de semafoon kwam de eerste mobiele 
telefoon, zo’n kist, dat was de accu, niet 
te tillen met een zwarte hoorn er op. In 

Keurig in het gelid opgesteld in de zomervakantie
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1982 kwam er een personeelsblad, De 
Contactsleutel. In 1981 kochten we de 
eerste touringcar en in 1994 hadden we 
er twintig. Er reden er wel drie in de 
bloedtransfusiedienst. Die stonden hier 
en daar als bloedafnamepunt. En bussen 
met een lift voor rolstoelers voor dagjes 
uit en vakanties. Veel busjes werden ver-
huurd aan verenigingen. Onder andere 
handbalvereniging ‛Jonk-Cars Vido’. De 
busjes zagen er ook altijd heel goed uit 
hoor, dat zal iedereen beamen, we reden 
niet met rommel. We konden er niet tegen 
als er een busje met schade reed of met 
schrammen, die werd eruit gehaald, bij 
ons moest het altijd meteen opgeknapt 
worden. Jan zag er altijd op toe dat de 
busjes keurig in het gelid stonden opge-
steld, heel precies gelijk. Bij ons was het 
zo, morgen aan het werk, gister rijden. 
Dat kon ook omdat we zo sterk waren hè, 
bij ons kwam je nooit om nee, die kleine 
bedrijfjes konden dat niet. 
Jan: In 1992 namen we Scheldetaxi in 

Utrecht over met 250 busjes en een kleine  
450 mensen, daarna een bedrijf in Hil-
versum. We hadden toen ruim 700 busjes 
en er werkten totaal zo’n 1300 man: bij 
JonkCars 1050 man, maar voornamelijk 
vrouwen, bij de autobedrijven werkten 
250 man. In 1995 hebben we JonkCars 
verkocht aan openbaarvervoersbedrijf 
Centraal Nederland. In 2000 hadden we 
dertien dealerschappen en is het autobe-
drijf verkocht aan de Stern Groep, een 
beursgenoteerd bedrijf. Gebouwen wer-
den niet verkocht, daar is Jonk Invest-
ments uit ontstaan. We waren aantrek-
kelijke bedrijven met tevens de hoogste 
waardering van de CAO. We waren zui-
nig op onze mensen, we stonden altijd 
voor ze klaar.
Ber: We hebben de tijd wel mee gehad 
natuurlijk. Na de oorlog, opbouwen. En 
ook de kansen gepakt. Mijn vader is er 
in gesprongen door toeval en wij heb-
ben dat bedrijf met uiteraard een risico 
voortgezet.

Ber en Jan Jonk



12 13

Sara Ruijter (1796-1863) uit de Beemster.
Een bijzondere vrouw archeologisch gereconstrueerd en in 
de archieven teruggevonden1

Normaal gesproken begint een genealogische speurtocht in familiepapieren, in de 
archieven of op de internetsite ‘WieWasWie’. In het geval van Sara Ruijter uit Mid-
denbeemster zijn we begonnen met een door het Osteoarcheologisch Laboratorium 
van de Universiteit Leiden in 2011 opgegraven en later geïdentificeerd skelet. Osteo-
archeologie is de wetenschappelijke studie van begraven of gecremeerde menselijke 
skeletresten die bij archeologisch onderzoek tevoorschijn komen. Zo kunnen sekse, 
ouderdom, bepaalde ziektebeelden, de algehele conditie en wellicht doodsoorzaken 
van individuen worden vastgesteld.
Het skelet maakt deel uit van de ongeveer 450 menselijke resten die begraven heb-
ben gelegen op de toenmalige gemeentelijke begraafplaats naast de Nederlands Her-
vormde kerk in Middenbeemster.

Nieuwbouw naast die kerk maakte rui-
ming van het vergeten kerkhof, dat zijn 
poorten in 1867 sloot, noodzakelijk.3  
Dankzij de in het Waterlands Archief te 
Purmerend bewaard gebleven plattegrond 
van de begraafplaats kon een aanzienlijk 
aantal begravenen een naam worden 
teruggegeven. De samenwerking tussen 
archeologen uit Leiden, onder leiding van 
Prof. Dr. M.L.P. Hoogland, en leden van 
het Historisch Genootschap Beemster 
levert een interessant voorbeeld op van 
interactie tussen onderzoek in bodem- 
en papieren archief. Sara Ruijter (1796-
1863) bleek hypochondroplasie (matige 
‘dwerggroei’) te hebben gehad, een gene-
tische groeistoornis die maar zelden goed 

geconserveerd bij opgravingen tevoor-
schijn komt en nooit in een geïdentifi-
ceerd individu. Het geval van Sara bleek 
extra bijzonder toen ook vijf van haar 
zeven kinderen op dezelfde begraafplaats 
werden teruggevonden. De archiefgroep 
van het Historisch Genootschap Beemster 
zocht de achtergronden van Sara en haar 
familie uit.

Sara Ruijter en haar nageslacht 
wetenschappelijk bekeken4

Hypochondroplasie en de zwaardere 
vorm achondroplasie komen wereldwijd 
bij ongeveer 1 op de 25.000 mensen voor. 
Het wordt veroorzaakt door een zeldza-

1  Dit artikel is in een iets andere vorm eerder verschenen in Jubileumnummer Nederlandse Genealogische Vereni-
ging 1946-2016. De vrouw in de genealogie, november 2016, p. 32-36.

2  De HGB-archiefgroep bestaat uit, alfabetisch, V.S.E. Falger (rapporteur), mevr. I. Gabel, C. de Groot, Th. Mole-
naar, J. Oostwouder, mevr. J. Schenk en K.C. Visser. De groep kreeg hulp van medewerkers van het Waterlands 
Archief te Purmerend en van  J. Otsen en R. Teunissen. M.L.P. Hoogland is hoofd van de afdeling Osteoarcheo-
logie, Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden. Correspondentie richten aan V.Falger@gmail.com

3  Beschrijvingen van deze opgraving: V.S.E. Falger, ‘Het kerkhof van Middenbeemster: een nieuwe Fundgrube 
van Beemster geschiedenis’, in De Nieuwe Schouwschuit, jrg. 9, nov. 2011, p. 18-25, en A. Hakvoort, De begra-
vingen bij de Keyserkerk te Middenbeemster, Hollandia reeks 464, 2013 (opgravingsrapport).

4  Gebaseerd op A.L. Waters-Rist en M.L.P. Hoogland, ‘Osteological evidence of short-limbed dwarfism in a 
nineteenth century Dutch family: achondroplasia or hypochondroplasia’, in International Journal of Paleopa-
thology, vol. 3 (2013), p. 243-256.

Archiefgroep Historisch Genootschap Beemster en M.L.P. Hoogland 2 



13

me genetische mutatie die door de drager 
(in dit geval Sara) met een kans van 0.5 
wordt doorgegeven aan ieder kind. Tot 
de belangrijkste uiterlijk waarneembare 
kenmerken behoren: sterk verkorte armen 
en benen, een normale rompomvang – 
waardoor voortplanting in principe goed 
mogelijk is – en veelal een (iets) vergrote 
hoofdomvang, een merkbaar naar voren 
gewelfd voorhoofd, c.q. een wat die-
perliggende neusbrug en soms een naar 
voren stekende onderkaak. De duidelijk-
ste maatstaf is de totale lichaamslengte: 
deze kan voor vrouwen variëren van 112-
136 cm (achondroplasie) tot 128-152 cm 
(hypochondroplasie).

Sara Ruijter was onmiskenbaar een 
voorbeeld van dwerggroei. Ze had een 
geschatte lengte van 130 cm, geen ver-
groot hoofd, wel een iets gewelfd voor-
hoofd. Of een van haar ouders daar ook 
aan leed is onbekend want hun graf is 
waarschijnlijk eerder geruimd. 
Dat ligt anders bij vijf van de zeven kin-
deren die zij met haar echtgenoot Brant 
Oosterhuis (1801-1879) kreeg. Van deze 
vijf kinderen overleden er drie voor of 

direct na de geboorte: twee doodgebore-
nen (1839 en 1840) en Trijntje (geb. 1834) 
drie dagen oud. Ook bij hen zijn waar-
neembare groeistoornissen opgemerkt, 
zo bleek uit zeer recent Frans onderzoek 
aan de bovenbeentjes met behulp van een 
micro CT-scan. De andere twee kinderen, 
beiden jongens, hebben ook aantoonbare 
groeistoornissen gehad. Hessel (geb. 5-4-
1828) werd tien jaar oud, had duidelijk 
kortere ledematen dan voor zijn leeftijd 
gebruikelijk is en had ook  een merk-
baar groter hoofd (macrocefalie), dat qua 
afmeting beter past bij een gemiddelde 
19- à 20-jarige dan bij een tienjarige. 
Zijn jongere broer Pieter (geb. 11-5-1835), 
die 21 jaar oud werd en wiens skelet werd 
teruggevonden in het graf waar ook zijn 
moeder werd begraven, vertoonde gezien 
zijn leeftijd een normale ontwikkeling van 
schedel en gebit, maar hij had ledematen 
die qua afmeting aan een 12- tot 14-jarige 
doen denken. Zonder nu verder op details 
in te gaan mag geconcludeerd worden dat 
Sara’s groeistoornis een erfelijk karakter 
had en zichtbaar is bij alle vijf terugge-
vonden kinderen. Twee andere kinderen, 
Sara jr. (geb. 19-11-1829) en Dirk Ooster-

Afbeelding 1. Inschrijving begrafenis Sara Ruijter op de voormalige gemeentelijke begraafplaats naast de Ned. 
Hervormde kerk te Middenbeemster. Zij werd op 28 mei 1863 bijgezet in een huurgraf waarin eerder haar zoon 
Pieter al was begraven. Sara werd op relatief dure wijze begraven: het ‘groote kleed’ (over de roef op de kist) en de 
klok een uur laten luiden kon lang niet iedereen zich permitteren. (Waterlands Archief, Gem. Beemster, Registers 
van ontvangen  begrafenisrechten van de algemene begraafplaats, 1830-1860, archiefingang 0131, inv.nr. 56-1)
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Afbeelding 2. Skelet van individu V0945 (Sara Ruijter, ovl. 27-5-1863) in situ op de voormalige begraafplaats. 
Let op de korte armen en benen in verhouding tot de romp en op de gekromde bovenbenen. Hoewel minder goed 
zichtbaar, vallen ook de enigszins terugwijkende neusbrug en het naar voren komend voorhoofd op, terwijl de 
(tandeloze) onderkaak naar voren steekt. De contouren van de kist zijn duidelijk waarneembaar; deze laten een 
langere maat zien dan ‘nodig’ was. De witte pijl wijst naar het noorden. Zie voor foto’s van het geprepareerde en 
uitgelegde skelet het in noot 4 genoemde artikel. (© Osteoarcheologisch Laboratorium, Fac. der Archeologie, 
Universiteit Leiden)

Afbeelding 3. Kadastrale kaart Midden-Beemster 1811-1832. Het huis van Sara Ruijter heeft het kadastrale 
nummer 190; de lichtblauwe kerk is 191. Het noorden is linksboven. (Collectie Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed; kaarten MIN07011G01 en MIN7011H01 voor Middenbeemster samengevoegd en van duidelijke num-
mering voorzien door Th. Molenaar)
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huis (geb. 28-12-1831), werden volwas-
sen en kregen zelf ook weer nageslacht. 
Van groeistoornissen in deze twee lijnen 
is tot nu toe niets bekend.

Sara Ruijter en haar zeven kinderen in 
de archieven

Hoewel Sara’s fysieke toestand bijzonder 
was, zijn daar  in de archieven geen spo-
ren van terug te vinden. Het bijzondere is 
dus kennelijk ook ‘gewoon’ geweest, wat 
bevestigd wordt door haar levensloop 
waar wèl enig zicht op viel te krijgen. 
Als dochter uit een schoolmeesters-, kos-
ters- en voorzangersfamilie die genera-
ties lang aan de kerk in de Beemster ver-
bonden was (de eerste vermelding van 
betovergrootvader Michiel Arisz Ruijter 
dateert van 1684), was enige welstand 
van huis uit haar niet vreemd. Sara’s 
vader Dirk Ruijter overleed in 1826 en 
een paar maanden later kocht Sara een 

eigen huis aan het centrale marktplein 
van Midden-Beemster – bepaald niet de 
slechtste locatie in het kruisdorp. Het 
huis werd gekocht van Hendrick Mus-
sler, kledermaker; Sara werd toen niet 
met beroep aangeduid.5 Op de kadastrale 
kaart van 1832 (afbeeld-ing 3) heeft het 
huis nummer 190.

Henk Tol maakte in 1982 een tekening 
van de 19e-eeuwse school op het markt-
plein (afbeelding 4). Door de bomen zien 
we achter de school de contouren van een 
houten huis met verticale betimmering: 
Sara’s huis. Op 29 april 1827 trouwde 
de dan 30-jarige Sara met de toenmalige 
molentimmermansknecht Brant Ooster-
huis uit Purmerend, vijf jaar jonger dan 
zijzelf. Zij en haar echtgenoot woonden 
daar tot Sara’s overlijden in 1863. In de 
volkstellingen van 1830 en 1840 wordt 
dit huis beschreven als Middenweg oost-
zijde nr. 7 (ook wijk A nr. 7 genoemd).6

5  Waterlands Archief (WA), Purmerend, Gemeente Beemster, archief 0131, inv. nr. 0783, A1, ‘Livres des mutati-
ons’, register van eigendomsovergangen van gebouwde eigendommen (1812-1832). De koopakte zelf kon nog 
niet achterhaald worden.

6 WA, Volkstellingen Beemster 1830, 1840, toegangsnummer 1065.

Afbeelding 4. De school van meester Abbring werd in 1839 in gebruik genomen; daarachter staat het huis van 
Sara Ruijter. Links op de tekening een stuk borstwering van de brug die naar de kerk leidde. Tekening van Henk 
Tol, 1982 (collectie Hist. Genootschap Beemster, met toestemming van mevr. R. Tol-Beers gereproduceerd).
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De economische zelfstandigheid van 
Sara – zíj was de huiseigenaar – wordt 
nog geaccentueerd door haar beroepsuit-
oefening. In de volkstelling van 1830 
staat zij genoemd als naaister en in 1840 
als winkelierster (latere tellingen zijn niet 
beschikbaar). Zij moet een actieve levens-
stijl hebben gehad. Die is af te lezen aan 
de opvallende robuustheid van de spier-
aanhechtingen op haar botten, maar die 
levensstijl heeft ook bijgedragen aan de 
artritis waaraan ze duidelijk heeft gele-
den. Het bestaan als winkelierster moet 
moeilijk zijn geweest: uit de jaarlijkse 
‘Toestand der gemeente’ blijkt dat de 
neringdoenden in de Beemster veel hinder 
ondervonden van rondtrekkende venters 
die met goedkope vergunningen geduchte 
concurrentie vormden.7 Helaas ontbre-
ken de patentregisters van de gemeente 
Beemster tussen 1812-1880. In het regis-

ter van de personele belasting komen we 
in de late jaren 1830 wel gezinshoofd 
Brant Oosterhuis tegen. In 1838 werd de 
inboedel van huize Oosterhuis-Ruijter op 
ƒ 140,-- getaxeerd.8

Hoe dan ook, zolang het gezin in het huis 
aan het Marktplein woonde, mogen we 
aannemen dat het zich economisch staan-

Afbeelding 5. Schatting meubilair gem. Beemster 1838, Brant Oosterhuis (zie noot 8).

de wist te houden. Misschien dat de ban-
den met de kerk daarbij hielpen: een zwa-
ger van Sara, Adolf Jacob van der Molen 
– getrouwd met Maartje Ruijter – was de 
opvolger van vader Dirk Ruijter als koster 
en voorzanger en had misschien Brant als 
leverancier van doodskisten. De locatie 
van de woning – direct naast de poort van 
de kerk en het kerkhof – was daarvoor ide-
aal. Wie weet timmerde Brant ook de kist 
voor zijn vrouw – een kist van normaal 
volwassen formaat, zoals op de foto van 
de net ontgraven Sara is te zien. 
Brant Oosterhuis overleed in 1879, 78 
jaar oud. Hij woonde toen op een ander 
adres in Middenbeemster. 
In de archieven is van de kinderen alleen 
van Pieter Oosterhuis een opvallend spoor 
terug te vinden en van zijn oudere broer 
Dirk een ‘gewoon’ spoor. Net als alle 
andere jongens van 19 jaar oud, moesten 

Dirk en Pieter worden gekeurd voor mili-
taire dienst. In de militieregisters van de 
gemeente Beemster zijn hun namen dan 
ook terug te vinden.9 Dirk (geb. 28-12-
1831) werd in de keuring van 1850 met 
een opgemeten lengte van 152.8 cm voor 
één jaar vrijgesteld: de minimum lengte 
diende  157 cm te zijn.10 Opmerkelijk is 

7  WA, Gem. Beemster, Staat der gemeente, archief 0131, inv.nrs. 327-329.
8  WA, Gem. Beemster, Schatting mobilair gem. Beemster 1838, archief 0131, inv. nr. 716.
9    WA, Gem. Beemster, Nationale militie, Alphabetische lijst der lotelingen in de gemeente van de Beemster, 

archief 0131, inv. nr. 1191 (1834-1852).
10  Wet op de nationale militie van 8 Januarij 1818, art. 94 § aa: tot 22-jarige leeftijd kon de loteling jaarlijks 

herkeurd worden indien zijn lengte tekort schoot. In de periode 1821-1851 haalde 14.0% van de Beemster 
lotelingen die voor het eerst gekeurd werden de minimumlengte niet.
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- heel uitzonderlijk - zelfs niet eens ter 
keuring verschenen, want Pieters lengte 
is niet vastgesteld.11 Dat kon wèl aan de 
hand van zijn skelet als 21-jarige: de 
gereconstrueerde lengte is 158.6 cm, 
hij zou bij (her)keuring dus zeker zijn 
goedgekeurd op zijn lengte. De reden 
van afkeuring moet dus hebben gele-
gen in zijn overige slechte lichamelijke 
conditie die twee jaar later mogelijk de 
oorzaak van zijn overlijden is geweest. 
Zoals eerder vermeld, hebben Sara jr. 
en Dirk Oosterhuis zelf weer kinderen 
gekregen. De lijn van het nageslacht 
van Sara Oosterhuis (1829-1907) en 
Maarten de Graaf (1827-1866) stopt 
na hun vijf kinderen, van wie er een 
na één dag overleed en een ander dood 
werd geboren. Het nageslacht van Dirk 
Oosterhuis (1831-1871) en Elisabeth de 
Wit (1840-1908) leeft wel voort tot op 
de dag van vandaag, zij het niet in de 
rechte Oosterhuis-lijn. Om redenen van 

wel dat Dirks naam niet meer voorkomt 
bij de gebruikelijke jaarlijkse herkeu-
ringen. Toen broer Pieter in 1854 aan 
de beurt was, werd hij meteen volledig 
afgekeurd. Hoogstwaarschijnlijk is hij  

Afbeelding 6. Beknopt verwantschapsschema van Sara Ruijter en Brant Oosterhuis en hun (klein)kinderen. Ach-
terkleinkinderen en verder nageslacht van Sara en Brant zijn er wel maar worden hier niet weergegeven. (Schema 
opgesteld in GensData door C. de Groot en J. Schenk)

privacy wordt deze lijn hier niet verder 
uitgewerkt. Niettemin is het belangrijk 
om vast te stellen dat er voor eventueel 
DNA-onderzoek in principe kandidaten 
zijn.

Sara Ruijter als bijzondere vrouw in 
de context van een uniek onderzoeks-
project

De vondst van Sara èn vijf van haar 
kinderen in twee verschillende graven 
die bovendien individueel geïdentifi-
ceerd konden worden, is zeer bijzonder 
in archeologisch en wetenschappelijk 
opzicht. Deze Ruijter-Oosterhuis-fami-
liegeschiedenis is een opmerkelijk 
onderdeel geworden van het veel grotere 
onderzoeksproject dat voortkomt uit de 
opgraving in 2011.
In het kader van dat project verzorgen 
enkele leden van het Historisch Genoot-
schap Beemster achtergrondinformatie, 
zoals het onderbrengen in een databe-
stand van de begraafboeken uit de peri-
ode 1829-1867. Het gaat om bijna 2.600 
inschrijvingen van overledenen en dood-
geboren kinderen (plus de namen van de 
ouders) met de daarbij behorende gege-

11  Bij zijn inschrijving in het militieregister stond de opmerking genoteerd: “blijkens missive van den Staatsraad 
Commissaris des Konings in de Provincie [Noord-Holland], 19 July 1854 no 8/1514 M/S archief no. 114.1”. 
De minuut van deze missive blijkt na onderzoek in het Noord-Hollands Archief te Haarlem helaas niet bewaard 
te zijn gebleven.
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vens over de graven (eigen graf, huurgraf 
of algemeen graf). Ook andere gegevens 
worden vastgelegd: wel of geen gebruik 
van het dekkleed over de roef op de kist, 
of de klok werd geluid en zo ja, hoe lang, 
en natuurlijk hoe hoog de totale rekening 
was – allemaal indicaties voor de sociale 
positie van de overledene. 
Vervolgens zijn alle keuringen voor de 
nationale militie ingevoerd, waarbij 
zowel het beroep van de loteling als dat 
van zijn vader, moeder of voogd staat ver-
meld, plus zijn lengte en het keuringsre-
sultaat. In bepaalde perioden werd in die 
registers een nauwkeurig adres opgege-
ven. Adressen worden ook ontleend aan 
de ingevoerde volkstellingen van 1830 
en 1840. In dit bestand zijn niet alleen 
hele gezinnen opgenomen, maar ook 
hun geboorteplaats, hun beroep en gods-
dienstige gezindheid. Met behulp van de 
kadastrale kaart  van 1811-1832 wordt de 
exacte woonlocatie van deze gezinnen 
gereconstrueerd.

Het archiefproject vindt nog steeds voort-
gang; zo moeten nog diverse belasting-
gegevens worden ingevoerd en ook de 

jaarlijkse rapportages over de toestand 
der gemeente zijn van groot belang. Deze 
laatste geven weer de bredere context 
aan van bijv. economische en agrarische 
ontwikkelingen, de gezondheidstoestand 
en het onderwijs, een context die op 
zijn beurt weer aansluit bij de bestaande 
geschiedschrijving van de Beemster.12

Kortom, in grote lijnen - maar vooral op 
individueel niveau - kan heel wat van het 
persoonlijk leven van deze 19e-eeuwse 
plattelandsbevolking worden gerecon-
strueerd. Dat zal ook gebeuren met 
een aantal personen die door de Leidse 
onderzoekers worden geselecteerd. Sara 
Ruijter als ‘bijzondere vrouw’ was ons 
proefproject en op termijn komen al deze 
gegevens beschikbaar voor algemeen 
gebruik.13 Gecombineerd vormen deze 
gegevens ‘uit de bodem’ en het archief 
een dataverzameling die voor zover wij 
weten uniek is, omdat het een totale 
bevolking over een periode van bijna 40 
jaar betreft.14 Wij denken dat dit meer dan 
gemiddeld interessant is voor beoefena-
ren van de genealogie die in aanraking 
komen met Beemster familiegeschiede-
nissen.

12  Voor algemene historische achtergronden van de Beemster, zie K. Bossaers en C. Misset, red., 400 Jaar Beem-
ster, 1612-2012 (2012) en V.S.E. Falger, C.A. Beemsterboer-Köhne en A.J. Kölker, Nieuwe kroniek van de 
Beemster (2012).

13  Een eerste kennismaking met het totale project was het publiekssymposium ‘Tot op het bot uitgezocht’, georga-
niseerd door de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en het Historisch Genootschap Beemster 
op 12 december 2015 in Midden-Beemster. Zie voor een verslag de website van het HGB: www.historischge-
nootschapbeemster.nl onder ‘nieuws’.

14 De gemeente Beemster telde op 1 januari 1828 2.681 inwoners; 42 jaar later 3.770.
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Het raadsel van de verdwenen bemanning 
van de ED988, 26 juni 1943
V.S.E. Falger

De grootste ramp in termen van mensenlevens uit de oorlogsgeschiedenis van de Beem-
ster was de crash van de Engelse Lancaster bommenwerper in de nacht van 25 op 26 
juni 1943. Het aangeschoten vliegtuig kwam om ca. 00.54 uur met een brandende mo-
tor neer in een weiland schuin achter de kerk van Westbeemster en explodeerde enige 
tijd later met enorme kracht. Drie van de zeven bemanningsleden werden voordat de 
explosie plaatsvond door de toegesnelde Duitsers geborgen. Waar zijn de vier andere 
air crew gebleven? Een nabestaande van een kort na de ramp aanwezige medicus 
vertelt een verrassend verhaal.

De geschiedenis van de Tweede Wereld-
oorlog in de Beemster is nooit integraal 
beschreven hoewel er meteen na afloop 
van de oorlog wel vergevorderde plannen 
waren voor een boek. In het advertentie-
blad De Drie Meren werd vanaf decem-
ber 1945 zelfs reclame gemaakt voor het 
boek dat het jaar daarop zou verschijnen. 
Een jaar later was het plan echter van 
tafel en het boek is er nooit gekomen. 
Lag het onderwerp te gevoelig? Keek 
men liever vooruit dan achterom? Er was 
immers heel wat schade te herstellen en 
naarmate de tijd verstreek nam kennelijk 
de behoefte af die oorlogsgeschiedenis 

gedetailleerd vast te leggen. Andries de 
Vries was de eerste die ijverig alle berich-
ten die hij over de oorlog in de Beemster 
tegenkwam in plakboeken verzamelde, 
maar dat leverde geen samenhangend en 
compleet verhaal op. Wel vormden die 
plakboeken en andere bronnen in 2012 
de basis voor de eerste grondige chro-
nologische ordening van gebeurtenissen 
in en kort na de oorlog. Korte tijd later 
verscheen het gemeentelijk gedenkboek 
met daarin een hoofdstuk dat gedeeltelijk 
is gewijd aan deze periode. In 2015 gaf 
De Nieuwe Schouwschuit ter gelegenheid 
van 70 jaar bevrijding twee geheel aan de 

Lancaster bommenwerper            (Canadian Warplane Heritage Museum)
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Tweede Wereldoorlog gewijde afleverin-
gen uit. Daarin vertellen onder andere al 
dan niet intussen overleden ooggetuigen 
over hun belevenissen in die vreselijke, 
maar soms ook saamhorigheid bevorde-
rende tijd. Maar nog steeds is het beeld 
niet compleet – als dat al mogelijk is – en 
duiken er nieuwe verhalen op. Het onder-
staande verhaal past in die rij, al roept het 
meer vragen op dan het antwoorden geeft.

Henk Goosen vertelt

Een jaar of twee geleden waren Corrie 
Beemsterboer en de schrijver van dit arti-
kel op bezoek bij Henk en Jet Houtman 
in Middenbeemster omdat hij iets bij-
zonders had te laten zien: een oorkonde 
van de Binnenlandse Strijdkrachten van 
Waterland waarop erkentelijkheid wordt 
betuigd voor de inspanningen van dok-
ter D. Goosen voor zijn aandeel in het 
verzet in de Beemster. Wij kenden één 

ander exemplaar van zo’n getuigschrift, 
namelijk de postuum toegekende oor-
konde voor Jan Ruijter. Deze was te zien 
tijdens de aan de zeventigjarige bevrij-
ding gewijde tentoonstelling in Museum 
‘Betje Wolff’. Een bijzonder aandenken 
dat dus, nemen wij aan, maar betrekkelijk 
weinig is uitgereikt.

Tijdens ons gesprek maakte Henk Hout-
man een opmerking die uitnodigde tot 
nader onderzoek. Of wij wisten wat er 
met de bemanning van dat vliegtuig in 
Westbeemster was gebeurd. Ja, meenden 
wij, die is omgekomen bij de crash in de 
nacht van 25 op 26 juni 1943  en op drie na 
in rook opgegaan na de explosie die later 
plaatsvond1. Nee, zei Henk, vier beman-
ningsleden zijn gered en door het verzet 
naar elders doorgesluisd. Corrie en ik, 
die wel eens eerder hadden gehoord over 

1  De geborgen gesneuvelde bemanningsleden waren Ronald Mepsted, Lawrence Porritt en Leonard Bennett. Zij 
werden op 29 juni 1943 op de Nieuwe Oosterbegraafplaats in Amsterdam begraven.

(Collectie HGB, schenking Henk Goosen)

Dokter Doeko Goosen (1930  1987), huisarts te Mid-
denbeemster van 1941 tot 1946 
              (foto collectie HGB, schenking Henk Goosen)
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mannen die in de nacht waren verdwenen, 
keken elkaar aan en namen ons voor de 
bron van dit ongelooflijke verhaal na te 
trekken. De bron bleek een goede vriend 
van de familie Houtman te zijn, namelijk 
de jongste zoon van dokter Doeko Goosen 
(1913-1987), huisarts te Middenbeemster 
van 1941 tot 1946. Henk Goosen, geboren 
in de laatste volle oorlogsmaand van 1945, 
was bereid te vertellen wat hij van zijn 
intussen overleden moeder had gehoord 
over de crash in 1943, een verhaal dat 
Henk op het sterfbed van zijn vader nog 
bevestigd kreeg. Op 29 juni 2015 had ik 
een lang gesprek met Henk Goosen bij 
hem thuis in Egmond aan de Hoef. Ik geef 
de inhoud samenvattend weer en daarna 
volgt wat er uit andere bronnen bekend is 
over deze gebeurtenis.

Een onbekend verhaal

In de nacht van 26 juni ging huisarts Goo-
sen direct na de crash naar Westbeemster 
om daar medische hulp te verlenen. Hij 
was meteen van de crash op de hoogte 
doordat zijn zwager, de marinier Jan de 
Jong, die avond in de dakgoot van het huis 
van het gezin Goosen zat te kijken naar 
de overvliegende geallieerde luchtvloot 
en de luchtgevechten. De twee zwagers 
gingen het relatief nog intacte vliegtuig2 
in op zoek naar gewonden en overleven-
den. Die waren er nog en deze mannen 
werden in allerijl afgevoerd naar melkfa-
briek ‘De Tijd’ aan de Rijperweg. Direc-
teur Prikken had kennelijk connecties met 
de ondergrondse die er voor kon zorgen 
dat deze overlevenden werden doorge-

2  Volgens mevr. J. Dekker-van Etten, dochter van de uitbater van ‘de Kerckhaen’ die meteen na de crash met andere 
familieleden ging kijken, stond het toestel flink in brand (telefonische mededeling aan auteur op 2 juni 2017).

Luchtfoto van de RAF op 26 februari 1945 met duidelijk de locatie van de crash en de daarop volgende ontploffing
(bron:Kadaster WO II Luchtfoto's Westbeemster Dotka ID code 239419; bewerking Th. Molenaar)
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sluisd naar een ‘pilotenlijn’ voor verder 
transport. Hoe het vervoer naar de fabriek 
in zijn werk ging en alles wat er daarna 
gebeurde is niet bekend via de monde-
linge overlevering. Van de mogelijk vier 

geredde bemanningsleden – L.J. Naile, 
C.P. Reynolds, C. Connah en J. Dillon – is 
echter nooit meer iets vernomen. Zij staan 
officieel te boek als missed in action.

Behalve deze tot nu toe onbekende weg-

Detail van foto pagina 21 (bewerking Th. Molenaar)

Vermist bemanningslid L.J. Naile (pijl)        (Australian War Memorial, PO 3901.001)

moffeling van maximaal vier beman-
ningsleden van de ED988, is er nu een 
even onbekend verhaal over de ontploffing 
van het neergekomen wrak. Nadat de nog 
levende bemanning was afgevoerd heeft 

marinier Jan de Jong de nog aanwezige en 
intacte bommenlading geboobytrapped. 
Hoe dat precies in zijn werk is gegaan 
vertelt het verhaal niet, maar het effect is 
wel geweest dat Duitse militairen op een 
gegeven moment geprobeerd hebben het 
vliegtuig binnen te gaan en daardoor een 
of meer ontstekingsmechanismen in wer-
king hebben gesteld, met een reusachtige 
ontploffing als gevolg. Op de foto’s van 
de resulterende krater is de grote afme-
ting te zien: een diameter van ongeveer 65 
meter en een diepte van vier tot zes meter. 
De zijwaartse druk van de explosie rukte 
minstens een, misschien twee motoren los 
en deed één motor met een boog brandend 
aan de voet van de muur van ‘De Kerck-
haen’ belanden. Van dit feit zijn meerdere 
mensen getuige geweest, evenals van de 
grote schade die o.a. aan en in de kerk van 
Westbeemster en alle andere gebouwen in 
de omgeving werd aangericht.
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Reconstructie van de baan van de gelanceerde vliegtuigmotor over de pastorie heen tegen de muur van ‛de 
Kerckhaan’. Plaats aangewezen door Piet Dekker                                           (foto en reconstructie Th. Molenaar)

De R.K. Pastorie te Westbeemster                (collectie HGB)
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Tussen het neerstorten van het vliegtuig 
en de latere explosie liggen volgens getui-
gen twee tot drie uur, dus qua tijdverloop 
is bovenstaande beschrijving heel wel 
mogelijk geweest. In het overgeleverde 
verhaal van moeder Goosen komen nog 
andere details voor die goed passen in wat 
bekend is over deze gebeurtenis. Zo is er 
sprake van heiligenbeelden in de kerk die 
door de klap van de explosie hun hoofden 
verloren of in ieder geval geknakt hadden. 
Verder kwam ook de Duitser die zijn gebit 
verloor voor; in de Goosen-versie waren 
hem ook al zijn kleren van het lijf gerukt. 
Deze details zullen echter pas later bekend 
zijn geworden en zo onderdeel van het 
grotere verhaal zijn gaan vormen. Wel 
werd verteld dat moeder Goosen het haar 
broer Jan kwalijk had genomen dat hij niet 
alleen zelf een groot risico had genomen 
maar ook dat er gemakkelijk meerdere 
burgerslachtoffers hadden kunnen vallen 
gezien de enorme kracht van de explosie.

Tot slot speelt de Ortskommandant van 

Purmerend een opmerkelijke rol. Hoe-
wel zijn naam tijdens ons gesprek nog 
niet bekend was – later bleek dat het om 
Walter Sandowsky ging – figureerde deze 
Oostenrijkse Duitser meerdere keren in 
het gesprek; daarover straks meer. In rela-
tie tot de crash werd verteld dat de Orts-
kommandant een telefonische waarschu-
wing aan de praktijk van dokter Goosen 
doorgaf dat Duitse militairen in aantocht 
waren en dat de dokter zich uit de voe-
ten moest maken. Moeder Goosen, die 
de telefoon aannam, zou dit bericht zelf 
hebben overgebracht, al beschikte zij niet 
over een eigen auto.

Welke bevestiging bestaat er voor dit 
verhaal?

De belangrijkste bron, dokter Goosen zelf, 
heeft zijn betrokkenheid en die van zijn 
zwager nooit aan de grote klok gehangen. 
De na-oorlogse zwijgcultuur werd door 
zoon Henk Goosen in verband gebracht 
met de ervaringen in de oorlog: men kon 

Een spannende plek voor de dorpsjeugd            (foto Hein Stevers)
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de zoon van ‘Heerenhuis’-exploitant en 
garagehouder Jan Beunder die destijds 
samen met dokter Goosen illegale acti-
viteiten ondernam3, weet niets af van de 
Westbeemsterse episode of andere voor-
beelden van anti-Duitse samenwerking – 
opnieuw een voorbeeld van zwijgcultuur.

De op 26 juni 1943 al niet meer in func-
tie zijnde burgemeester W.C. Ninaber 
beschreef deze crash wel in zijn na de 
oorlog opgestelde dagboek, maar dokter 
Goosen en zijn zwager komen in dit ver-
slag niet voor4. Idem voor het beknopte 

niemand buiten de eigen kleine kring 
vertrouwen. Bij veel verzetslieden was 
praten over het eigen aandeel bovendien 
not done. Alleen de echtgenote van dokter 
Goosen kende de details en het is dan ook 
vooral haar verhaal dat via haar zoon nu 
is overgeleverd. Wel heeft zoon Henk op 
het sterfbed van zijn vader gevraagd of dit 
inderdaad allemaal was gebeurd. Ja, was 
het antwoord. Deze verificatie uit eerste 
hand is een belangrijk gegeven, want 
andere bevestigingen zijn niet meer te 
krijgen omdat andere betrokkenen intus-
sen zijn overleden. Ook Bram Beunder, 

Fragment uit het oorlogsdagboek van de afgezette burgemeester van de Beemster, W.C. Ninaber, 25/26 juni 
1943                               (bron: collectie NIOD, Europese dagboeken en egodocumenten, archief 244; zie noot 4)

3  Zie Th. Gras, ‘Klaar om te helpen: Witte Kruis en Luchtbeschermingsdienst in de Beemster tijdens WO II’, De 
Nieuwe Schouwschuit, juli 2015, p. 23-26, ter plaatse p. 25.

4  Nieuwe kroniek van de Beemster (2012) p. 188-189; zie ook NIOD-dagboek: www.archieven.nl/nl/search-modo
nly?mivast=298&mizig=210&miadt=298&micode=244&milang=nl&mizk_alle=ninaber&miview=inv2, p. 31.
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ding heeft gemaakt van in het weiland 
wegvluchtende gestalten direct na de 
crash. Deze getuige is de inmiddels over-
leden boer J. Scheringa, die vermoedelijk 
als eerste ter plaatse was – de crash vond 
plaats op ongeveer 150 meter achter zijn 
boerderij. Deze lezing heeft echter nooit 

verslag dat pastoor Van Leipsig van de 
Joannes de Doper-kerk in Westbeemster 
na de oorlog opstelde. Wel melding van 
de ravage in de kerk en de geestelijke 
bijstand aan een zwaar gewonde Duitse 
soldaat, maar niets over de toedracht van 
de ontploffing of over het eventuele lot 
van de bemanning van het vliegtuig. Ook 
andere getuigen, onder wie Hein Ste-
vers, Joop Boots, Niek Rijper en mevr. 
J. Dekker-van Etten, hebben nooit hints 
gegeven naar overlevenden van de crash 
of sabotage.
Er is echter één getuige geweest die mel-

Links op de foto is vader Jan Dekker, midden zoon Pieter Dekker (1915) dit zou dan ‛Poepie’ moeten zijn, met de 
bewuste voorhamer? Rechts zoon Kees Dekker               (collectie HGB)

erkenning gekregen en duikt ook niet op 
in de verhalen van mensen die de crash 
hebben meegemaakt of daarover hebben 
horen vertellen. Smid ‘Poepie’ Dekker, 
die naast de familie Scheringa woonde, 
heeft nog met een zware hamer op de 
romp van het toestel geslagen en – in het 
Nederlands – gevraagd of er nog volk bin-
nen was. Geen antwoord. Waren de over-
levenden al gevlucht, of waren er geen 
overlevenden meer? Wat boer Scheringa 
heeft gezien en Dekkers poging tot con-
tact moeten binnen enkele minuten na de 
crash hebben plaatsgevonden en in ieder 

geval vóór de komst van dokter Goosen 
en Jan de Jong. Toch liggen de verkla-
ringen van Scheringa en Goosen redelijk 
dicht bij elkaar: ze zouden beide kunnen 
kloppen als we veronderstellen dat er 
een tussenpoze van 15 à 20 minuten is 
geweest. Dokter Goosen sprak Engels en 
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of er over hebben horen vertellen, een 
definitieve versie geworden. Daaraan 
twijfelen is riskant: “Denkt u dat ik een 
leugenaar of fantast ben?”

Zijn er indirecte aanwijzingen?

Of er indirecte aanwijzingen voor de raad-
selachtige verdwijning van een of meer 
geallieerde bemanningsleden bestaan die 
als ondersteuning van dit verhaal kunnen 
dienen, is uiteindelijk een kwestie van 
interpretatie van gegevens. Dokter Goo-
sen kreeg na de oorlog een dankbetuiging 
van de Binnenlandse Strijdkrachten van 
Waterland in de vorm van een oorkonde. 
Het document is ondertekend door de 
Commandant der BS Beemster, J. Bouw-
man. Bouwman woonde schuin tegenover 
dokter Goosen, in het linker huis van de 
Amsterdamse Schoolwoningen naast ‘het 
Heerenhuis’ en dus ook naast Jan Beun-
der. Een reden voor deze schriftelijke 
erkentelijkheid staat niet op het document 
en is ook niet te vinden in de oorlogsdo-
cumentatie die berust in het Waterlands 
Archief in Purmerend. J. Bouwman was 
een van de sprekers op de bijeenkomst ter 
gelegenheid van het afscheid van dokter 
Goosen als huisarts in de Beemster. Daar 
roemde Bouwman de medische inzet van 
de dokter voor de gezondheid van onder-
grondse strijders en andere illegalen, en 
ook zijn rol in de voedseldistributie – 
maar lezen we niets over hulp aan geal-
lieerde vliegers of sabotage6. Toch werd 
deze oorkonde maar spaarzaam uitge-
deeld. Zat er meer achter waarover men 
toch liever niet sprak?

marinier Jan de Jong zal ook meer met 
het Engels overweg hebben gekund dan 
de autochtonen van Westbeemster. Maar 
meer dan een veronderstelling is dit niet, 
zeker geen bewijs. 
Het sabotageverhaal kent geen beves-
tiging, op één merkwaardige na: in het 
dagboek van Trien Houtman-Prins wordt 
op 26 juni 1943 de volgende melding 
gedaan:

      […] om vier uur schrokken we op door een 
vreeselijke knal, het heele huis schudde, 
vanmorgen hoorden we dat er om één uur 
een vliegtuig was neergestort  aan de Jisper-
weg bij de Roomsche kerk en om vier uur is 
daar een tijdbom ontploft, daar in die buurt 
is het een vreeselijke ravage, alle ruiten van 
de huizen stuk, de pannen van de daken en 
in de huizen ook nog veel schade. Gelukkig 
zijn er geen burgers gedood, wel een paar 
Duitschers ernstig gewond.5

De familie woonde aan de Zuiddijk, dus 
hemelsbreed enkele kilometers verder-
op. Waarom noemde moeder Houtman 
dit een tijdbom? Was het haar zo verteld?

De conclusie moet luiden dat er geen 
onomstotelijk bewijs (meer) bestaat voor 
de lezing van dokter Goosen over zowel 
de redding van een of meer overlevenden 
van de crash als voor de sabotage door 
zijn zwager. Niettemin kan het ook niet 
uitgesloten worden, hoe onwaarschijn-
lijk dat veel Beemsterlingen ook in de 
oren mag klinken. Het narratief, zoals 
historici dit noemen, is na tientallen jaren 
voor allen die het hebben meegemaakt 

5  ‘Dagboek voor Gerrit/Dagboek van je Moeder’, handschrift in kopievorm in bezit van Henk Houtman, Midden-
Beemster (zie ook De Nieuwe Schouwschuit, juli 2015, p. 41-49).

6  De Drie Meren, 20 april 1946, p. 2, ‘Afscheid van Dokter Goosen’. In de brochure Hoe Beemster’s K.P. ontstond 
en werkte (juli 1945) vermeldde KP-leider Klaas Edam wel dat er in het huis van dokter Goosen werd geoe-
fend met het demonteren en weer in elkaar zetten van wapens. Goosen was ook lid van ‘Medisch Contact’, het 
ondergronds medisch verzet, aldus dokter Odink, voorzitter van de Geneeskundige Kring ‘Purmerend’ in het 
handgeschreven herinneringsalbum aan 14 april 1946 (collectie HGB, geschenk van H. Goosen).
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Een andere figuur die in het interview 
met Henk Goosen herhaaldelijk opdook 
was de hoogste Duitse militair in Water-
land, de Ortskommandant van Purme-
rend Walter Sandowsky. Dokter Goosen 
had een bijzondere band met Sandowsky 
die naar het schijnt een ‘goede Duitser’ 
was, een tegenstander van het nationaal-
socialisme en de bezetting. De heren 
hadden een gemeenschappelijke passie 
– postzegels verzamelen – en ze ont-
moetten elkaar regelmatig. De collectie 
Rijks-Duitsland van dokter Goosen is tot 
en met het einde van de oorlog opvallend 
compleet. De collectie Nederland van 
Sandowsky kennen we helaas niet, maar 
wie weet werd er veel geruild. Het con-
tact werd in ieder geval ook gebruikt om 
inlichtingen uit te wisselen en er zijn aan-
wijzingen dat dokter Goosen zijn invloed 
aanwendde om mensen die gearresteerd 

waren weer los te krijgen. Toen Ninaber 
nog burgemeester was werd hij onver-
hoeds gearresteerd toen hij in Haarlem 
op bezoek moest komen bij de nationaal-
socialistische Commisaris van Noord-
Holland. Een duidelijke reden werd niet 
gegeven voor zijn vrijheidsberoving, 
maar na korte tijd in kamp Vught te heb-
ben doorgebracht werd hij weer vrijgela-
ten, zogenaamd wegens zijn gevorderde 
leeftijd (hij was toen 60 jaar). Heeft San-
dowsky voor hem gepleit, ingefluisterd 
door zijn filatelievriend? Nog duidelijker 
lijkt daarvan sprake te zijn geweest toen 
op aanwijzing van de Beemster NSB-
burgemeester Van der Kuur de directeur 
van melkfabriek ‘De Tijd’, H. Prikken, 
werd gearresteerd wegens geruchten van 
een op handen zijnde actie door het ver-
zet tegen het vee van NSB-boeren in de 
Beemster. Sandowsky vond het een bela-

Detail: Op elke postzegel een onderdeel van de Duitse oorlogsmachine. Deel van een bladzijde uit de postzegel-
collectie van dokter Goosen                         (foto: Johan de Jong)
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chelijke zaak en liet Van der Kuur belo-
ven dat zoiets niet nog eens zou gebeuren. 
Bovendien moest de NSB-burgemeester 
Prikken zijn verontschuldigingen aanbie-
den. Aldus geschiedde7. 
Prikken - Goosen -Sandowsky - Ninaber 
wat op afstand: klein verzet van een Duit-
ser tegen de bezetting door zijn landgeno-
ten – het behoort tot de mogelijkheden, 
al is er in de beschikbare documentatie 
niets van terug te vinden. Was Sandows-
ky inderdaad degene die in de nacht van 
26 juni 1943 naar mevrouw Goosen belde 
om te laten weten dat haar man er vandoor 
moest omdat ‘ze er aan kwamen’? Ze, de 
Duitsers uit Purmerend? En heel intri-
gerend is de vraag waarom de Duitsers 
geen onderzoek hebben gepleegd naar de 
ontploffing van het viegtuig, uren na de 
crash. Werd zo’n onderzoek misschien 
tegengewerkt door de Ortskommandant? 
Of is dit juist een aanwijzing dat de ont-
ploffing een ‘natuurlijk’ gevolg werd 
geacht van een toestel dat misschien nog 
steeds in brand stond en is er dus hele-
maal geen sprake geweest van sabotage 
door middel van boobytraps?

Tot slot

De raadselachtige verdwijning van de 
vier niet teruggevonden bemmanningsle-

den van de ED688 is niet opgelost nadat 
Henk Goosen het verhaal over het oor-
logsverleden van zijn vader heeft verteld. 
Van een ‘pilotenlijn’ uit de Beemster naar 
het zuiden is ons tot nu toe niets bekend. 
Ook de explosie van het vliegtuig blijft 
in de nevelen van het verleden gehuld, 
maar galmt nu wel na. Het wordt tijd dat 
er in Westbeemster een gedenkteken ter 
herinnering aan deze grootste ramp in 
oorlogstijd op Beemster bodem wordt 
opgericht (daar wordt aan gewerkt). Maar 
het is ook de hoogste tijd dat iedereen - 
getuigen en nabestaanden - die nog enig 
detail kent, of meent te kennen, over deze 
gebeurtenis dit meldt aan de redactie van 
ons tijdschrift (adres en e-mail zie colo-
fon achterin dit nummer). Ook anonieme 
en vertrouwelijk verschafte informatie is 
welkom. Waarheidsvinding - de kern van 
iedere geschiedschrijving - is in West-
beemster nog niet voltooid en zal wel-
licht dat punt ook nooit bereiken, maar 
dit ontslaat ons niet van de plicht er naar 
te blijven streven. Het boek ED 988 HWJ 
- Het vliegtuig dat in de nacht verdween 
van W.J. Kooijman is ons bekend maar 
levert wat het verhaal van dokter Goosen 
betreft geen inzichten op. Als u iets weet 
- niet wachten en laat het ons zo spoedig 
mogelijk horen, a.u.b.

7 Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 199.
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Boekbespreking
Michiel Hooijberg

J. van Doesburg, M. van der Heiden en G. Troost, Koren op de molen: archeologisch 
onderzoek naar de korenmolen ‘De Nachtegaal’, Middenbeemster (Rapportage Arche-
ologische Monumentenzorg nr. 233, 2016)
Amersfoort, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, ISBN: 9789057992582
Gratis pdf via https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/Koren-op-de-molen

De publicatie geeft, zoals te verwachten, een uitgebreide beschrijving van de werk-
zaamheden en vondsten op het terrein aan de Hobrederweg waar eeuwenlang koren-
molen ‘de Nachtegaal’ stond. Meteen in de samenvatting op pag. 5 worden de belang-
rijkste conclusies al genoemd: waarschijnlijk stond hier in de late 17e eeuw een molen, 
maar daarvan zijn geen sporen aangetroffen. De gevonden centrale poer dateert waar-
schijnlijk uit de 18e eeuw, maar bestaat uit hergebruikte bakstenen. Een restant van 
een kruipaal is dendrochronologisch gedateerd op 1682-1685, de overige houten delen 
waren te slecht om ze te kunnen dateren.

Op pag. 19 worden de drie doelen van het onderzoek gedefinieerd: duidelijkheid in de 
bouwgeschiedenis van de molen en van het gebruik van het terrein, vinden van goede 
methodes voor het onderzoeken van molenfunderingen, en het vormen van een voor-
beeldproject voor een geïntegreerde aanpak van herstel- en restauratiewerkzaamheden 
aan monumentale windmolens.
- Het vondstmateriaal dateert uit 1750 tot 1910. Een deel van de bakstenen werd hier 
in de 17e eeuw secundair gebruikt, de molen zal hier in de 18e eeuw zijn gebouwd met 
gebruikte materialen. Een voorganger heeft mogelijk ten oosten van de onderzochte 
molenfundering gestaan, maar hiervan zijn geen details bekend. Dit is een afwijking 
van de soortgelijke molens in Akersloot en Uitgeest, waaronder wel restanten van 
voorgangers zijn aangetroffen. De vondst van hondenskeletten kan doen vermoeden 
dat aan de Hobrederweg oorspronkelijk een honden-tredmolen in gebruik was.
- Het onderzoek heeft uitgewezen dat de kwadrantenmethode een geschikte methode 
is om de onderbouw van een bestaande molen uit te graven, maar voor terreinen van 
verdwenen molens moeten andere methoden worden toegepast.
- Het is de moeite waard om op terreinen van monumentale molens archeologisch 
onderzoek uit te voeren. Hier is (ook) een rol voor gemeentes weggelegd, aangezien 
de bodemingrepen vaak binnen de gemeentelijke vrijstellingsgrens voor het doen van 
archeologisch onderzoek vallen.

Het verslag vermeldt dat er 116 sporen zijn geregistreerd. Onder meer werden er 
paalresten buiten en ten ZW van de fundering aangetroffen, en kuilen met begraven 
skeletten en materialen onder de molen die aantonen dat de molen pas later werd 
gebouwd. De fundering waarop De Nachtegaal stond, was een rommelig allegaartje 
van verschillende materialen en ouderdom, en deels in slechte staat. Tussen de regels 
door valt te lezen dat deze fundering eigenlijk niet lang meer gebruikt had kunnen 
voor de gerestaureerde molen! De onderzoekers vermelden eerlijk dat niet de gehele 
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onderzoekslocatie onderzocht kon worden, vanwege het slechte weer en problemen 
met wateroverlast en ruimtegebrek wegens het stortmateriaal.

Deze publicatie bevat helaas tientallen typ-, stijl- en feitelijke fouten, die met een 
proeflezing gemakkelijk gecorrigeerd hadden kunnen worden. Zo wordt in het deel van 
hoofdstuk 2 dat de ontstaansgeschiedenis van de Beemster en van de molen beknopt 
beschrijft, constant afwisselend de verleden tijd en de tegenwoordige tijd gebruikt. Ver-
der worden op pag. 11 onjuiste afmetingen van het Beemster raster genoemd, woonde 
de houtleverancier Pereboom volgens pag. 12 in Beest waar Beets wordt bedoeld, 
wordt op pag. 13 de laatste molenaar Krijns genoemd waar Knijn werd bedoeld, en 
wordt op pag. 15 de kerk van Middenbeemster Keyzerskerk genoemd.

De uit 104 bladzijden bestaande publi-
catie uit 2016 door medewerkers van 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed vormt al met al een waardevolle 
beschrijving van de opgravingswerk-
zaamheden die van 19 november t/m 
7 december 2012 plaatsvonden. Een 
mooie aanvulling voor de geschied-
schrijving van de Beemster.

Colofon
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Advertorial

Een bijzondere plek: van binnenkavel 2 naar Kavel II

In 1607 besloot een consortium van gefortuneerde 
Amsterdamse kooplieden, waaronder Dirck en Hendrik 
van Oss, en Haagse ambtenaren octrooi aan te vragen 
voor de droogmaking van de Beemster. Op 21 mei van 
dat jaar werd hun dat door de Staten van Holland ver-
leend en in hetzelfde jaar werd een begin gemaakt met 
het reusachtige werk.

De bedijkers vertrouwden de werkzaamheden toe aan 
o.a. Jan Adriaensz. Leeghwater. Eind 1609 was de 
bodem in zicht, maar een zware storm gooide roet in 
het eten: de dijk brak en de polder liep weer vol. Maar 
Dirck en Hendrik van Oss zetten door. Vanaf de lente 
van 1612 was de Beemster voorgoed droog.

Op de oude kopergravure is onze locatie Kavel II terug 
te vinden als binnenkavel 2 aan de Volgerweg. Met  
Kavel II doen wij een ‘historische’ stap in onze toekomst.

In 1612 werd Kavel II als eerste aan de gebroeders Hendrik en Dirck van Oss toege-
wezen, de grondleggers van de Beemster. Sinds 1926 zit de familie Jonk op Kavel II.

Nu kunt u bij ons 7 dagen per week terecht voor een hapje, drankje, lunch en diner. 
Wij verzorgen ook uw feesten, vergaderingen en andere bijeenkomsten al dan niet in 
combinatie met lunch, diner, barbecue of een buffet.

Onze multifunctionele locatie biedt nog meer activiteiten voor leuke groeps-, familie- 
en bedrijfsuitjes.

●    Golfclinics: de leukste en gezelligste manier om kennis te maken met de golfsport. 
Voor iedereen van jong tot oud.

●   Footgolf: golfen met uw voeten, een sportieve mix van voetbal en golf.
●    Laser kleiduiven schieten: sensationeel en veilig, ook voor kinderen. Met originele 

Winchester geweren kunt u uw schietkunst tonen. In een spannende competitie gaat 
u op jacht naar de weggeschoten kleiduif. Wie raakt de kleiduif als eerste?

Onze zeer uitdagende 9 holes golfbaan is rijk aan historische waterhindernissen en aan 
ruim geonduleerde greens. Golfen is voor iedereen! Wij bieden diverse golfcursussen 
aan voor beginners en gevorderden.

Wij wensen u smakelijk eten en een aangenaam verblijf.


