Van de Redactie
Erelidmaatschap Ger Ernsting

Bij zijn afscheid
als eindredacteur
van De Nieuwe
Schouwschuit ontvangt Ger Ernsting
tijdens de jaarvergadering op 27
maart 2019 uit handen van voorzitter
Cees de Groot het
Erelidmaatschap
van het Historisch Genootschap
Beemster.
Met de woorden
van de voorzitter:
“Jij hebt gedurende
16 jaar als grote
trekker en wetenschappelijk geweten van De Nieuwe Schouwschuit enorme bijdragen geleverd aan
de geschiedschrijving van de Beemster. Daarnaast was je secretaris van de Stichting
tot behoud van de Weegbrug en bij de twee symposia die het HGB in 2012 en 2015
heeft georganiseerd was het overduidelijk dat wij jou als voorzitter wilden. Je hebt al
je rollen met enorme inzet en met verve vervuld! Daarom benoemt het bestuur van het
Historisch Genootschap jou vandaag tot erelid van de vereniging.”
In maart 2003 verschijnt De Nieuwe Schouwschuit, met in de redactie Jan de Groot, Ger
Ernsting en Ans Engel. De toevoeging “Nieuwe” wil zeggen dat eerder een “Schouwschuit” heeft bestaan. Dat was het tijdschrift De Schouwschuit dat van 1936 tot 1941
door het Historisch Genootschap werd uitgegeven.
Aanvankelijk wordt De Nieuwe Schouwschuit eenmaal per jaar uitgegeven. Vanaf
2011 verschijnt het blad tweemaal per jaar en sinds maart 2013 is een derde nummer
toegevoegd met daarin de jaarverslagen en de kroniek van het afgelopen jaar. Vanaf die
tijd wordt de voorpagina van de maartnummers opgesierd met een fraaie afbeelding en
refereren kleine illustraties op het juli- en novembernummer aan de artikelen die in het
blad staan. Het verzorgen van een interessant, goed leesbaar en een mooi uitgevoerd
blad is mogelijk dankzij ons enthousiaste team van redacteuren en vormgevers. En
dat is een hele klus. Ger heeft 16 jaar bekwaam, inspirerend, kritisch en heel plezierig
leidinggegeven aan het redactieteam. Hij vindt het nu welletjes, de leeftijd speelt een
rol en er is genoeg te doen aan de tuin en de activiteiten voor de POM vragen ook tijd
en aandacht. We zullen hem missen en hopen zijn werk voort te kunnen zetten. Het
Erelidmaatschap is hem van harte gegund en welverdiend.
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“Mijn vader kreeg niet zijn ontslag, hij nam het”
Coriie Beemsterboer-Köhne

In 1935 startte Godefridus (Goos) de Rie samen met zijn vrouw Catherina (Trien)
Konijn een touringcarbedrijf in de Jacobus Boumanlaan 8, vroeger 7, in Zuidoostbeemster. Het bedrijf is gestopt in 1964 omdat er geen opvolger was.
Velen herinneren zich wat een feest het was als de groene bus van Go de Rie voor de
school stond voor de jaarlijkse schoolreis. Bij terugkomst moest iedereen bukken,
zodat de moeders zouden denken: waar zijn ze gebleven? Soms werd er gezongen:
Goderie, godera, goderie, goderahahahahaha, goderie enz., op de melodie van falderie, faldera van Eddy Christiani. Of de buschauffeur zette in met: ik heb een potje met
vet, een traditioneel Nederlands liedje, om de kinderen rustig te houden.

Het logo, voor enveloppen, briefhoofden en kwitanties!

Maar Go de Rie deed nog meer dan schoolreisjes rijden. De kinderen: Jo (1930),
Wim (1933), Co (1935), Fred (1944) en
kleinzoon Ger (Godefridus, 49 jaar oud)
vertellen in hun eigen woorden hun herinneringen aan het bedrijf en het gezin.

had een smederij, ze maakten brandkasten.
Wim: Ik heb als kind nog aan die blaasbalgen getrokken. Mijn opa maakte ook
prachtige hekken. En dan moest mijn
vader met de handkar die hekken naar de
boerderijen brengen. Bijvoorbeeld van
Hoorn naar Obdam, zoveel kilometer
lopen met die zware hekken op die kar.
Ze hebben het niet cadeau gehad, het was
armoe. Mijn moeder, Trien Konijn, is
geboren op 23 februari 1908 in Ilpendam

De Raadt en Kistemaker
Goos de Rie is geboren op 18 september
1903 in Hoorn op het Gouw 26. Zijn vader
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Alle afbeeldingen komen uit de fotocollectie van de familie de Rie
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in het café tegenover de kerk. Het staat
er niet meer. Mijn moeder wilde altijd
schooljuffrouw worden, maar dat mocht
niet. Ze waren met vijf kinderen en ze
moest werken in het café.
Mijn vader kwam uit een gezin met zeven
kinderen, hij werd geen smid, hij ging al
gauw werken bij De Raadt en Kistemaker. Ik denk dat hij alleen lagere school
had.
De Raadt en Kistemaker zat in Purmerend en zij waren de oprichters van de
NACO en de WACO, De Westfriese
Auto Car Onderneming. Later werd het
allemaal NACO. In de twintiger/dertiger jaren maakten die bussen van De
Raadt en Kistemaker al reizen naar het
buitenland. Hij was eerste chauffeur, hij
werd er uitgepikt, zo van Goos doe jij
dat maar. Waren ze in Duitsland met een
hele rits bussen, wel 25, en mijn vader
reed voorop. Hij moest naar het Bahnhotel. En hij denkt: daar gaat een trammetje met Bahnhof er op. Die moet ik in de
gaten houden. Dus kwamen ze met z’n
allen bij het Bahnhof uit en daar was ook
het hotel. Mensen klapten allemaal. Hij
had ervaring, gevoel voor richting en hij
sprak Duits. Maar het gebeurde ook wel
dat ze drie keer hetzelfde rondje reden en
toch vond ie het. Daar was hij heel goed
in. In de slechtere tijd als er geen touringcarritten waren zat hij op de lijndienst van
Hoorn naar Amsterdam en dan reed hij
door Ilpendam en in het café ontmoette
hij mijn moeder.
Ze trouwden in 1929 en toen kwamen ze
in de Vooruitstraat 98 in Purmerend te
wonen. Daar zijn de twee oudste kinderen
geboren, Jo en Wim.

Jacobus Bouwmanlaan 8, rond 1935 met moeder de
Rie, Jo, Wim en vader de Rie. Rechts nog net zichtbaar:
de A-Ford, die in de oorlog gedemonteerd in de garage
stond en na de oorlog als taxi is verkocht
(fotocollectie fam. de Rie)

A-Fordje, heel bijzonder voor die tijd. In
1935 is mijn vader voor zichzelf begonnen. Wij waren hier de eersten met een
eigen busonderneming. Mijn vader kreeg
niet zijn ontslag, hij nam het. Hij kreeg
trammelant omdat hij voor zijn collega’s
opkwam. Hij wilde geen excuus aanbieden aan zijn baas. Hij zei: daar begin ik
niet aan, ik sta in mijn recht. En daarom is
hij vertrokken. Hij kwam bij mijn moeder
en zei: Ik zit zonder werk.Dat is geen probleem, zei ze, dan begin je maar voor je
eigen. Je bent mans genoeg. Die baas kon
ook aan je verdienen. Ze hebben toen geld
geleend van Eikenboom (van het warenhuis) in Purmerend. Ze gingen vroeger
niet naar de bank, het waren allemaal particulieren die hun geld erin stopten. Mijn
vader kocht het chassis van zijn eerste bus,
een Ford, en die hij liet hij opbouwen bij

Zuidoostbeemster
Jo: In 1934 zijn we verhuisd naar de Jacobus Boumalaan Daar kon je toen een huis
laten bouwen met een garage, voor 3500
gulden. We hadden een luxe wagen, een
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Karhof, carrosseriebedrijf in Purmerend.
De garage werd gesloopt voor een grotere,
waar, met veel steken, twee bussen precies
in konden. Die eerste bus was net zo duur
als het huis.
Mijn vader deed voor de oorlog van alles
tussendoor. Los werk. Hij heeft rails
opgehangen in het Stadsziekenhuis, dat
werd toen zeker net gebouwd en in de
Rusthoeve. Hij werkte voor de Wolff, de
woninginrichter en bij Karhof, bedrading
aanleggen in de auto’s die ze bouwden.
Jo: Mijn moeder vertelde wel eens dat
Eikenboom iedere zondag langs liep en
dan maar kijken. Ze wisten niet hoe gauw
ze afbetalen moesten, zo verschrikkelijk
vonden ze dat. In de Zuidoostbeemster
zijn de andere kinderen geboren: Co, Riet
in 1938, Tini in 1941, Fred, en Bertje in
1946. Bertje is op zesjarige leeftijd op de
Purmerenderweg verongelukt. Hij rende
achter een papieren vliegtuigje aan op
de Purmerenderweg en werd aangereden
door een auto. Ik heb de begrafenis nog
geregeld.
Wim: Daar werd niet over gepraat, er werd
je nooit iets verteld. Nu ga je je afvragen

waarom eigenlijk niet. Ook niet over ons
broertje. Mijn vader zei dan als hij wegging: en jullie moeten bij moeder blijven,
die moet je niet ’s avonds alleen laten.
Jo: Dus wij konden niks meer. Dat weet ik
nog goed, moeder was er altijd mee bezig,
veel huilpartijen. Op de sterfdag van mijn
broertje moesten alle gordijnen dicht. Dat
blijft je wel bij. En die kleertjes die ze
altijd bewaarde. Je had toen nog de grote
schoonmaak. En dan werden de kleertjes
gelucht op het plat van de garage op een
ladder. Dat was zo’n vervelende dag. Ik
zei weleens: waarom doet u dat nou, hij
komt er toch niet mee terug.

Oorlogsjaren
Toen de oorlog begon hadden we twee
bussen en die zijn in de oorlog in beslag
genomen door de moffen. De broer van
mijn moeder Wim Konijn, was voor de
oorlog al chauffeur bij mijn vader en die
zat in Frankrijk met een gezelschap. Het
was in het begin van de oorlog. Die bus
werd gevorderd en ze moesten maar zien
hoe ze thuiskwamen. Hij heeft de radio

Twee Fords van voor de oorlog. Links Go de Rie, rechts Jan Groot uit Wormer
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uit de bus gehaald en verstopt in zijn jas
en toen zijn ze met de trein naar Nederland gekomen. Hij dacht: die kleremoffen
krijgen niet alles van me. De radio heeft
de hele oorlog bij mijn ouders in de linnenkast gelegen. Konden ze horen hoe het
was. Later is hij in het verzet gegaan. Bij
de Knokploeg Waterland. De andere bus is
in Nederland in beslag genomen.
Jo: Een collega van mijn oom schoot
bij een overval op het gemeentehuis van
Purmerend op een politieagent. Die kogel
raakte een boekje dat die agent bij zich
droeg, waarschijnlijk in zijn binnenzak,
die kogel ketste af en kwam in de buik van
mijn oom terecht. Toen is hij gevlucht, via
Bartels de bakker naar de pastorie, door de
Kerkstraat …. En toen is hij vervoerd naar
de Purmer. Daar lag hij, want ik ben er met
mijn moeder op de fiets nog geweest.
’s Nachts is hij met een ambulance
overgebracht naar Hoorn en daar is hij
geopereerd. De volgende dag, het was
Oudejaarsdag, ben ik met mijn tante naar
Hoorn gefietst, op antiplofbanden, steenkoud want lange broeken hadden we toen
nog niet. Ik had geen gevoel meer in mijn
benen. Ik ben nog bij hem geweest en hij
zei, ga jij maar naar opoe de Rie op het
Gouw, want dit is niet leuk voor jou. Dus
daar ben ik geweest en de volgende dag,
Nieuwjaarsdag, kwam mijn tante vertellen dat hij was overleden, 27 jaar oud.
Toen is hij onder een andere naam, Roel
Vlietstra, in Hoorn begraven. Dat was
veiliger. Na de oorlog is hij met militaire
eer begraven in Ilpendam en na een paar
jaar is hij overgebracht naar Loenen. Hij
staat vermeld op het oorlogsmonument in
Edam: W. C. Konijn, Ilpendam.

gesprek opvangen, verbeeld je dat je het
door zou vertellen. Mijn vader maakte
kacheltjes om op te koken, met drie dekseltjes. In de middelste paste een keteltje
met een zak eraan en ze waren zo laag.
Daar ging hout in of kolen net wat er was.
En die verkocht hij dan. Ik weet nog dat
mijn moeder zomers pannenkoeken bakte
op dat kacheltje. Ik had een spinnenwiel,
ik was aan het spinnen en mijn moeder
breide dan kousen en truien.
Wim: En hij had veel autobanden in voorraad, daar kon hij tarwe mee ruilen en dan
werd er tarwe gemalen in de koffiemolen,
hadden we meel en konden we bakken.
Van de zijkanten van die autobanden, de
hoek noemen ze dat, daar zit het profiel
nog op, maakte hij antiplofbanden. Die
werden vastgemaakt met ijzerdraad.
Ik kan me nog herinneren dat je die soldaten goed kon horen lopen. Ze hadden
ijzertjes onder hun schoenen, en ze zagen
er supergoed gekleed uit. Wij hadden
er als kind geen last van. Wij gingen ‘s
ochtends hulzen zoeken, want de soldaten gingen ’s avonds in de Boumanlaan
oefenen met schieten. Met allemaal losse
flodders natuurlijk en dan gingen wij de
hulzen zoeken. En dan waren we zo blij
als blik en dan lieten we ze nog zien ook.
Geef hier, zeiden de Duitsers, want alles
wat koper was moest je inleveren. Mijn
vader heeft achter het huis een gat gegraven voor koperen kannetjes en misschien
zitten ze er nog wel in, geen mens heeft
het ooit nog terug kunnen vinden.
De Duitsers hadden zowat alles gevorderd.
Alleen bij ons niet, want wij waren met te
veel kinderen. Mijn vader sprak Duits en
er hing een schilderijtje in de kamer, dat
was ook uit Duitsland vandaan. Dat vonden ze prachtig. Nee hoor, hij lulde zich
eruit. Rijschoolhouder Beemster woonde
aan de overkant en die hadden twee jongens. En die kwamen bij ons, dus werd
ons gezin ineens groot. En dan zei mijn
vader: allemaal naar de overkant en toen

Het was zo geheimzinnig in de oorlog.
Rondom zaten Duitsers, in het dubbele
huis naast ons, dat hadden ze doorgebroken, en in de Villa van notaris Ruijgrok,
de hele straat zat vol. Het werd allemaal
heel stiekem gehouden, we mochten geen
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Het gezin de Rie rond 1948, vlnr: vader, Wim, Co, Jo en moeder, de voorste drie: Riet, Tini en Bert

was dat gezin daar ook ineens groot en die
moffen hadden niks in de gaten. Hetzelfde
zootje zat dan aan de overkant.
Fred is in ’44 geboren en toen kon je niks
krijgen. Mijn vader had een kistje gemaakt
waar zes flessen in konden en dan moesten wij de boer op, voor schooltijd. Jo de
Beemster in en ik naar Kwadijk en Middelie.
Jo: Dan zei hij, zeg maar dat je van Go
de Rie komt dan krijg je wel. Ik fietste te
ver, helemaal naar Noordbeemster en daar
kenden ze ons niet, dichterbij kreeg ik wel.
In Kwadijk zei iemand tegen Wim: als je
de volgende keer weer melk komt halen
dan moet je tegen je moeder zeggen dat
ze de sokken moet stoppen van de familie
en dan moet ze zelf het garen leveren. Dat
was bijna niet te koop. Mijn moeder heeft
haar er altijd lelijk om aangekeken.

allemaal op gang. We hadden advertenties
in de krant. En mond tot mond reclame.
Al gauw kwam er een bus bij en later nog
een. We hadden een garage in de Plantsoenstraat in Purmerend. Mijn vader deed
zelf het onderhoud. En de bussen stonden
daar later ook. Voor grotere gezelschappen
werd er een bus bij gehuurd. Van der Hof
uit Westgraftdijk, Groot uit de Wormer,
ook Hooijberg uit de Rijp en Oorbeek uit
Edam, maar dat is weinig geweest.
Ook reed mijn vader kort na de oorlog met
gezelschappen naar de Veluwe en de bollenvelden, voor scholen schoolreisjes en
naar het zwembad in Zaandam, voetbalritjes en ’s winters naar Carré. Hij reed later
ook naar het buitenland, naar Luxemburg,
Duitsland, Parijs, Venetië, Wenen, en dan
bleef hij een week weg.
Wim: Er was een grote vereniging in
Amsterdam, Spaarfonds de Natuur in, en
die gingen eens in het jaar uit, ook naar het
buitenland, voor een week. Het waren allemaal vrouwtjes die stoepen boenden, huishoudsters, de stoepenboenders zeiden ze.

Busreizen in binnen – en buitenland
Jo: Na de oorlog werden er buurtverenigingen opgericht en die gingen ook weer
een dagje uit en zo begon dat. Het kwam
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Jeugd

Wij moesten ’s morgens vroeg op om de
bussen schoon te maken. Na de oorlog
was er een wagenwasser, Van Vuure, de
kapper uit de Wouter Sluislaan. Dat deed
hij dan ’s morgens voordat ie met zijn
klanten begon. Jaap Klaver van de Purmerenderweg is heel lang chauffeur bij
ons geweest.
Mijn vader was veel weg. Mijn moeder
ontving de klanten. Dat ging toen zo. We
hadden een kamer-en-suite, de schuifdeuren gingen dicht en dan zat zij aan de
tuinkant met de klant. Zo spraken ze dat
af en wij vechten in de keuken. Dat was
een ergernis voor d’r hoor. Dat kun je je
wel voorstellen. Moeder was zakelijk, een
zakenvrouw.
Jo: Moeder maakte een praatje met de
klanten met een sigaretje en sigaren, je
weet hoe dat ging, dat kon ze goed. En
’s morgens, er stond een werkbank met
bankschroef in de garage, daar zette ze
dan de vergunning in voor de chauffeur.
Iedere rit die gereden werd moest aangevraagd worden bij de Rijksverkeersinspectie in Amsterdam. Daar ging ik later
ook heen, iedere week wel een keer. In
die eerste bussen gingen zo’n 30 mensen.
Op het laatst gingen er 45 in. Ze was altijd
thuis. Ze ging nooit de deur uit, nooit. Ze
breide en naaide alles zelf voor de kinderen. De boodschappen werden gebracht.
Je schreef dat in een boekje, dat kwamen
ze ophalen en dan werd het een paar dagen
later gebracht. Voor een verlegen boodschap gingen we naar Glastra hier in de
straat, of Helt aan de Zuiderweg, dat was
meer een groenteboer. Ik heb nog geholpen bij Henk Jonk op zaterdag voor een
gulden.
De telefoon hing in de voorkamer en dan
belde je zelf wel eens iemand, zelden hoor,
en dan mocht dat niet te lang duren want
er kon een klant bellen. We konden nooit
een lang gesprek voeren, dat scheelde ook
in de kosten natuurlijk. Het draaide toch
allemaal om de zaak.

We waren katholiek en gingen naar Purmerend op school, niet naar de openbare
school hier in de straat. Er was daar een
hek en we kwamen er niet. De ingang van
die school was in de Wouter Sluislaan. Ik
ging met mijn zussen naar de Catharinaschool en de jongens naar de Jozefschool.
En we gingen naar de kerk in Purmerend.
We waren veel meer gericht op Purmerend. Hier waren tuinders en er was nog
weinig bebouwing. Ze zeiden wel dat
Zuidoostbeemster het stiefkind was van
Middenbeemster. Daar werden de Koninginnedagspelen gehouden, in de Zuidoost
niet. Pas in de jaren vijftig kwamen er
meer straten en huizen.
Wim: Als kinderen speelden we op straat,
we hadden een autopedje, een vliegende
Hollander en we hadden een trapautootje,
gemaakt door mijn vader.
Jo: Je speelde heel anders. In de herfst
maakten we kamers van bladeren, en dan
was hier de deur en daar was de keuken
en je maakte stoeltjes van bladeren en dan
kwam er een storm en dan waren alle bladeren weer weg. Je speelde met niks. En
’s avonds deden we spelletjes, Mens Erger
je Niet, kaarten met een zak doppinda’s op
een krant op de tafel.
Wim: We konden al jong, een jaar of zeven/
acht, met de bus rijden, alleen op het erf.
Ik reed de bus in en uit de garage, ja niet te
geloven. De chauffeur durfde het niet en ik
kreeg ‘m er in zijn achteruit in. Vader vond
het wel mooi. Dat heeft hij nooit laten merken hoor. Het was een stelletje, die Rietjes.
We waren ondeugend. We gingen appeltjes pikken bij de notaris hierachter bij de
Villa en dan werd je weggejaagd door de
tuinman. Ze hadden de sloten uitgebaggerd aan de Purmerenderweg en Co dacht,
daar kan ik wel op lopen. Hij zakte er tot
hiero in, hij kon er niet meer uit. Heb ik
hem er nog uitgehaald. We sprongen achterop de paard en wagens van de tuinders,
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de klucht op. Als ze het in de gaten hadden
kwam de zweep langs.
Co: Ik ging als kind achter zo’n gasgenerator-auto aan hangen, maar die ging zo
ver, toen heb ik me laten vallen in de Nekkerstraat. De schade viel gelukkig mee.
Jo: Met een jaar of twaalf /dertien hielp
ik al mee met het schrijven van de kwitanties. Jij schrijft zo mooi, zei mijn moe-

lappen mochten we niet, want dat deden
we niet goed. Mijn vader kon alles, het
onderhoud van de bussen deed hij ook
zelf.
Je had in de Wouter Sluislaan, vlakbij de
Zuiderweg, een fietsenmaker, Poppen.
Die had al wel een benzinepomp, het was
net na de oorlog, en ik zat op de ambachtsschool in Edam. We kregen later ook een
pomp. Mocht ik tanken bij Poppen, daar
draaien en weer terug. Nou dacht ik, als
kind ben je nooit ver genoeg, ik rij een
stukje de Zuiderweg op en dan draai ik
bij het Kolkpad. Maar ik wist niet dat
er melkbussen stonden. Die had ik niet
gezien. Ik reed achteruit, hoorde wat en
dacht, dat gaat niet goed. Dus ik met een
rotgang terug, gauw mijn fiets gepakt en
naar school. Hoorde ik Kluft al schelden,
hij heeft m’n melkbussen omgereden.
Het was er maar een, hij maakte er drie
van. Mijn moeder: hoeveel schade heb
je? Verder niks hè?. Zoveel? Hier heb je
geld. Ze heeft er nooit meer over gepraat.
Afgehandeld. Mijn ouders waren streng
maar rechtvaardig. Zo is het, klaar. Niet
zeggen, ja maar.

der. Ik streek toen ook al de overhemden
van de chauffeurs. Daar had mijn moeder
een hekel aan. De chauffeurs hadden een
chauffeurspak met pet. Dat werd bij Deitmers aangemeten.
Wim: Toen we jochies waren moesten we,
als mijn vader thuiskwam, de bus uitvegen. Dan ging hij eten en dan gingen wij
kijken of er nog ergens geld onder lag,
asbakkies legen, vegen, maar de ramen

Een Ford, één van de eerste bussen na de oorlog
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Na de oorlog

was de neus van af, de hele motorkap was
weg en net na de oorlog heeft mijn vader
op Neck een luxewagen gekocht en die
moesten we met een paard ervoor naar de
Beemster brengen. Dat paard was van de
peterolieboer, hoe heet ie, Zuidewind ja.
Mijn vader liep naast dat grote paard en ik
moest in die auto zitten, ik moest sturen, en
toen liet ik per ongeluk de koppeling los en
hobbeldebobbel, ik schrok me eigen rot.
Ik wist niet dat dat ding nog benzine had,
maar goed we kwamen in de Beemster.
Die neus van die auto, die moest er nog op
gebouwd worden. Dat is toen gebeurd en
dat was zijn eerste bussie na de oorlog. Het
ding had geen naam, het was een bij elkaar
geraapt zootje. Er konden zo’n 25 mensen
in. En daarna heeft hij een legertruc om
laten bouwen. Dat was een Ford.

Wim: Mijn vader had vlak na de oorlog
vast werk. Voor de wederopbouw van
Limburg. Er was natuurlijk een hoop stukgegooid en dat moest allemaal opgebouwd
worden. En dat deden Amsterdammers.
Mijn vader reed die Amsterdammers zondagsavonds naar Limburg en vrijdag werden die weer teruggehaald. Maar bij de
Staat vang je pas na een half jaar, dus hij
moest een half jaar uitzingen en die bus
rijdt niet op water.
Hij heeft ook militairen vervoerd vanuit
Amersfoort. De oudste broer van mijn
vader had een hoge positie in het leger
en die heeft er voor gezorgd dat hij werk
kreeg van het leger.
In de garage stond nog een bussie en daar

De blauwdruk van een carosserie. Het ontwerp dateerd uit 1939, de bus is na de oorlog gebouwd door Karhof

mijn opa kennelijk niet goed. Hij ontwierp
dus zijn eigen bussen. De naoorlogse bussen
hadden dakraampjes en een linnen roldak.
De neus van de bus noemden ze de torpedo,
en de stok geeft het eind van die torpedo aan
zodat je rekening kon houden met de lengte
ervan. Voor de oorlog stak je als richtingaanwijzing je arm uit, na de oorlog kregen
de auto’s een uitklapbare arm.

Ger: Ik heb nog een tekening van een Ford,
die had Karhof en die heb ik gekregen. Het
chassis is van 1939 en de opbouw is van
net na de oorlog. Je bestelde een chassis
bij de fabriek of je kocht een onderstel van
een legertruck en dan bedacht mijn opa de
opbouw, de carrosserie, en die werd gemaakt
door Karhof in Purmerend. Het is het derde
ontwerp, dat staat erop, de vorige twee vond
9

voorbeeld. De bussen hadden twee kleuren groen. Donkergroen bij de wielen en
verder lichter groen. Karhof was gespecialiseerd in het koetswerk, de carrosserie.
De bus werd beschilderd door Mobron in
de Nieuwstraat. In 1953 kreeg mijn opa
een Ereprijs bij het Concours d‘Élégance’
in Noordwijk. Een prijs voor het uiterlijk
van de bus en de presentatie van de chauffeur in passende kleding. Die prijs was een
beker en voor alle deelnemers een asbak in
de vorm van een bus.

De weg vinden

Mijn opa hield van bussen met veel
chroom, op de foto met de drie bussen
op een rij zie je rechts de oudste en links
de meest luxe. De linker grill noemde je
de dollar-grijns-grill, naar Amerikaans

Wim: Ik was 18, toen mijn moeder zei:
jij moet dat ritje doen met die school. De
HBS in Purmerend. De chauffeur was ziek

De 50er jaren. Links de meest luxe bus die een ereprijs heeft gewonnen bij het Concours d‘Élégance’
De chauffeurs vlnr Wim de Rie, Go de Rie en Jaap Klaver
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of zo. Toen moest ik dat ritje doen, mocht
helemaal niet. Ik had afgereden in Hoorn
met de bus, dus ik had mijn rijbewijs wel,
maar geen groen werkboekje. Daarin
moest je de rijtijden noteren. Rijden, rusten enz., dan moest je 21 zijn. Ik was amper
ergens geweest, want we gingen nooit op
vakantie. Mijn vader was altijd weg. Een
dag in de zomer gingen we met het gezin
naar de hei bij Bussum, auto’s kijken langs
de weg. Prachtig vonden we dat.
Nou ja, we moesten naar het Kopje van
Bloemendaal met die bus en ik wist niet
welke kant ik precies op moest, dus ik reed
daar naar boven en ik dacht: ik ben er. De
mensen stapten uit en de politie kwam
naar me toe. Hij zei: je reed de verkeerde
kant op. Ja, zei ik, ik kon de weg niet vinden. Mag ik je papieren zien? Rijbewijs,
dat klopte allemaal en dat werkboekje? Ja,
daar had ik geen tijd voor gehad om mee
te nemen, want zo en zo. Later bij Kraantje
Lek moesten ze er ook weer uit en toen
kwamen ze me halen. Hij zegt: je hebt de
boel belazerd. Je kan helemaal geen werkboekje hebben, want je bent nog geen 21.

Bel maar op naar de zaak. Dus ik bel mijn
moeder. Ma, ik mag niet verder. Geef mij
de politie maar. Zij de politie aan de lijn.
Ik heb geen chauffeur, dus die jongen moet
gewoon terug met die bus. Als ik nou rechtstreeks terug zou rijden mocht ik naar huis.
Ze hadden afgesproken bij de bioscoop op
de Haarlemmerdijk, daar gingen we ook
nog heen. Nu zou dat nooit meer lukken,
je bent 18 jaar en daar ga je met een grote
bus, hartstikke vol. Het rijden was geen
probleem maar de weg vinden wel. Ik kon
geen kaart lezen, ik ging maar zo.
Reed je met die Ford en een stel jongelui gingen allemaal achterin zitten, dan
was het moeilijk sturen, want dan werd
je gewoon opgelicht, dan dompte die, zo
ging dat vroeger. Dan moesten ze naar
voren komen zitten.
Een bus ging met drie jaar weg, dan bracht
hij meer op dan ie ooit had gekost. Zo snel
liepen de prijzen op. Daarom deed mijn
vader dat, net als nu met de huizen. Er
waren er die zeiden als die ander ook zo
ver is als deze wil ik die ook wel hebben,

Fred de Rie met de Opel Blitz die met name voor voor voetbalteams en verenigingen werd geruikt
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dan had mijn vader weer nieuw materieel.
Dat was in de vijftiger jaren. Mijn vader
zat ook in de autohandel, samen met Helmich van de Purmerenderweg. Kochten
ze auto’s in Utrecht of waar dan ook. Dat
zat er toch wel in dat handelen. Een bus
kostte in 1953 zo’n 50/60.000 gulden.
We hebben een Opel Blitz gehad, een
klein bussie om voetballers te rijden en
voor kleine verenigingen. Het was een
rotding, want er zat zowat geen rem op,
net genoeg om mee te rijden. Als enige
heb ik tien jaar bij mijn vader gereden.
Vooral in de zomer en als het druk was.
Na de lagere school moest ik naar de
ambachtsschool in Edam, omdat ik dan
tussen de middag bij mijn tante warm kon
eten. Maar ik wilde automonteur worden
en dat kon je daar niet worden. Ik ging met
tegenzin naar school, ’s morgens op het
fietsie heen en ‘s middags op het fietsie
weer terug. En toen ben ik bij garage Nico
Mul in de Plantsoenstraat als automonteur
gaan werken, tegenover de fietsenstalling
die er nu zit. Daar waren toen allemaal
stallen en als klein jochie hielp ik daar
al, want mijn vader zat er vlakbij met de
garage.

goed. We hebben het goed gehad. Mijn
moeder zei altijd: in het gezin waren twee
generaties. De oudste drie hadden de zuinige tijd meegemaakt en de jongsten, die
hadden het veel luxer.
Wim: Toen mijn vader 61 was, dat was in
1964, is hij gestopt. Toen stonden ze op
het punt, doorgaan of stoppen. En je moet
groeien of je moet stoppen. En die bussen
kostten toen iets van 125.000 gulden, dat
was een hele uitgave. Mijn vader vroeg
aan mij: je redt je wel hè?, Ja, dan stoppen we. Het bedrijf is toen verkocht aan
Arie Kapitein in Schagen. Ik had immers
werk bij Mul en ik hield niet van het touringcarbedrijf.
Fred: Ik had er ook geen zin in. Ik had
gezien hoe dat allemaal ging en dat wilde
ik niet. Zo lang weg van huis, mijn vader
was nooit thuis. Soms weken, maanden
zag ik hem niet. Dan kwam hij ’s avonds
laat thuis en ’s morgens vroeg was hij
weer weg. Uren telden niet in die tijd. We
hebben een mooie jeugd gehad. Ik mocht
alles, als ik een handeltje had en ik had
geld nodig, dan zei mijn vader: hier heb
je geld. Zo gauw ik het verkocht had gaf
ik het geld terug. Zo zijn we ook opgevoed. Eerst sparen, dan kopen. Ik ben ook
in het autovak beland. Ik ben met fietsen
begonnen en later werd ik automonteur
bij garage Tol, eerst in Volendam en toen
op de Achterdijk in Purmerend.
Jo: Ik trouwde met Jaap Mobron van het
schildersbedrijf. Co werd chauffeur bij
allerlei bedrijven, Riet deed huishoudelijk werk en heeft op de groenteveiling in
Purmerend gewerkt, Tini had een slagerij
met haar man. Ger is automonteur geworden. We zijn er allemaal nog en we hebben
goed contact met elkaar. Onze ouders zijn
altijd in de Jacobus Boumanlaan blijven
wonen. Moeder woonde de laatste jaren
in het Jaap van Praaghuis. Vader overleed
op 83 jarige leeftijd in 1986 en moeder in
2001, op 93 jarige leeftijd.

Jo: Ik ging in de oorlog met het trammetje naar Amsterdam naar de ULO. Na
de ULO moest ik thuiskomen want mijn
moeder had hulp nodig. Ik had geen zin
in huishoudelijk werk, dus ik ging ’s middags cursussen doen bij Gerrit Koopman,
typen en middenstandsdiploma. Ik heb
zeven jaar gewerkt bij manufactuurwinkel Heideman in Padjedijk. Ik deed daarbij de administratie van thuis en dat heb
ik ook na mijn trouwen, in 1954, tot het
eind toe gedaan.

De onderneming stopt
Omdat mijn vader zo handig was en mijn
moeder zakelijk en spaarzaam ging het
12

Wouter Sluis in Purmerend
Jack Otsen

Wouter Sluis was een duizendpoot, zo karakteriseerde Gerrit Köhne hem in het levensverhaal dat in 1991 in druk verscheen onder de titel: Iemand uit Noord-Holland.
Hij was in de eerste plaats boer maar verwierf bekendheid met zijn nieuwe methode
van kaasmaken en met zijn experimenten met brongas als energievoorziening. Volgens Köhne vond Sluis een rustpunt als vrijmetselaar in de loge ‘Louisa Augusta’ in
Purmerend, waarvan hij in 1873 lid was geworden. Dat Sluis al eerder actief was in
een andere Purmerendse organisatie is door de biograaf niet opgemerkt, reden om in
dit artikel daarvan verslag te doen.

Wouter Sluis 		

(collectie HGB)

Maatschappij ter bevordering van de
Nijverheid

bijeen kwamen. In deze vergaderingen
werden lezingen gehouden over allerlei
zaken en werden bedrijfsbezichtingen
georganiseerd. Zo werden de vuurvaste
steenfabriek van Brantjes en de pas opgerichte cementfabriek van Brantjes en
Lankelma bezocht. In het algemeen zou
je kunnen zeggen dat de Maatschappij het
platform was om Purmerend op te stoten
in de vaart der volkeren.

In 1861 werd het Purmerendse departement van de Nederlandsche Maatschappij
ter Bevordering van Nijverheid opgericht.
In het huishoudelijk reglement werd het
doel omschreven: “Verwerving en verspreiding van kennis door de leden en
voorlichting ten aanzien van bijzonderheden in elk bedrijf.” Bij de oprichting telde
de Maatschappij 29 leden die jaarlijks
contributie betaalden en vier keer per jaar

Onder voorzitterschap van burgemeester Gasinjet werden discussies gevoerd
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over een rechtstreekse spoorverbinding
tussen Amsterdam en Purmerend, over
de aanleg van het Noordzeekanaal en een
omlegging van het Noordhollands kanaal
door de Kogerpolder. In de woorden van
secretaris Willem Smit zou “Purmerend
een donkere toekomst tegemoet gaan
wanneer het kanaal verlegd zal worden
langs de Zaan en alzoo de grote scheepvaart langs Purmerend zal ophouden te
bestaan.”
Er werden plannen gemaakt om het
Noordhollands kanaal uit te diepen en om
de verouderde schutsluis, die een obstakel
vormde voor het scheepvaartverkeer, op
te ruimen. Het water van de Schermerboezem zou gelijk gebracht moeten worden
met het boezemwater van Waterland tot
de Willemssluizen in Amsterdam. Willem
Smit sprak op uitnodiging voor de leden
van de Maatschappij over deze kwestie.
In de notulen werd de toespraak vastgelegd waarbij de notulant eindigde met
de woorden: “Door de spreker met veel
warmte voorgedragen, waaruit de belangstelling straalde die spreker voor de plaats
zijner inwoning toonde.”

De vrijmetselaars-loge, later de drukkerij van Steensma in de Koestraat, thans de hoofdingang van het Eggert
winkelcentrum!
(collectie Vereniging Historisch Purmerend)
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In 1874 werden Kamerleden, de Commissaris van de Koning en de minister
van Binnenlandse Zaken bestookt met
rekwesten om de Purmerendse zaak te
bepleiten. Als argument werd gebruikt
dat “alhier een rederij bestaat die onder
het twintigtal grootste scheepsrederijen
in ons land is opgenomen. Dat hier door
verschillende handelshuizen buitenlandse handel wordt gedreven waarvan enkele ook tot de aanzienlijkste in den lande
mogen genoemd worden”. Naast de rederij en houthandel van Brantjes waren de
internationale kaashandel van Stuijt en
de wolhandel van Middelhoff gebaat bij
een onbelemmerde vaart door het kanaal.
Het bleken achterhoedegevechten: na de
openstelling van het Noordzeekanaal in
1876 zou de aanvoer van hout steeds
meer via de zeehaven Amsterdam middels lichters geschieden.

jaar later nam hij zitting in de commissie Landbouw, waarin Sluis ijverde voor
samenwerking met de in 1867 opgerichte Tuinbouwvereniging Beemster
en Omstreken. Hij legde de nadruk op
goede voorlichting om de kennis over
de ‘ooftboomteelt’ te verspreiden. Sluis
nam het initiatief om de Belgische tuinbouwkundige J. de Beucker van de Maatschappij Linnaeus uit te nodigen voor
lezingen over de vruchtenteelt, “vooral
langs de openbare wegen en paden waar
een groot veld ter bearbeiding gereed”
ligt. Het was Sluis die dit idee in praktijk
bracht door de wegbermen aan de Neckerweg en Volgerweg te beplanten met
vruchtbomen.
Naast zijn jaarlijkse verslag van de landbouw in het departement verzorgde Sluis
lezingen met onderwerpen als: de bestrijding van bot- en leverziekte bij schapen,
de waarde en gehalte van vlees, de ziekte
onder de aardappelen, de landbouw in
Japan, de melk als voeding en de kunst-

In 1866 zien we de naam van Wouter
Sluis voor het eerst op de presentielijst
van de vergadering in oktober. Twee

Benoeming van Wouter Sluis tot vice-voorzitter in het departement Purmerend
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het bestuur plaats te nemen terwijl hij in
1881 tot vice-voorzitter werd benoemd.
Hij leidde veel vergaderingen bij absentie van de voorzitter. Het aantal leden
dat jarenlang rond de dertig telde werd
in de jaren rond 1887 tot recordhoogte
opgevoerd naar 67. Naast overwegend
Purmerendse handelaren als Brantjes,
Middelhoff, Lankelma, Stuijt en Smit
werden buitenleden als lid aangenomen.
Sluis maakte gebruik van zijn netwerk
om leden te winnen, onder wie Eberlein
uit de Beemster, Hulleman uit Twisk en
Tuin uit Edam.

boterfabricage, toegelicht met proeven en
tabellen. In bijna elke vergadering kwam
het onderwijs en landbouwvoorlichting
ter sprake. Ook werd in de vergaderingen
gesproken over het kaasmaken van Sluis
op wetenschappelijke basis. Op de vraag
of hij zijn proefnemingen aan het Hoofdbestuur zou willen presenteren, schreef
de notulant: “Het lid W. Sluis zegt niet
ongenegen te wezen te gelegener tijd zijn
bevindingen openbaar te maken door den
druk en dan tevens belooft daarvan in
onze afdeling verslag te geven.”
In 1875 liet Sluis zich overhalen om in

Ledenlijst 1886, lid nummer 34 Wouter Sluis
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Uit de Purmerender Courant 1870

Uit de Purmerender Courant 1879

In 1882 bracht Sluis in de vergadering
het gebruik van waterstofgas uit een Nortonwelpijp ter sprake. Hij vroeg zich af
of dit gas geschikt was te maken voor
verder gebruik. De vergadering raadde
spreker aan zich voor meer informatie tot
het hoofdbestuur te wenden. Deze vraag
stond aan de basis van verdere experimenten met brongas. Zijn vriend Jan Lankelma zou met het boren van putten en
het plaatsen van gasketels vanaf 1895 zijn
brood verdienen.

laatste vergadering zijn geweest: daarna
ontbreekt zijn naam op de presentielijst.
Twee jaar later trad hij af als bestuurslid en
kreeg hij van de voorzitter een dankwoord
voor al hetgeen hij voor het departement
had gedaan. Uit de levensbeschrijving
van Gerrit Köhne weten we dat
persoonlijke problemen oorzaak waren
van dit plotselinge afscheid. Hij was
het pachtcontract van het Deutzenhofje
kwijtgeraakt en leefde in onmin met zijn
enige zoon Reijer. Na een kort verblijf in
het Gast- en Proveniershuis in Purmerend
werd hij in februari 1889 overgebracht
naar een inrichting in Bloemendaal, waar
hij op 20 februari 1891 is overleden.

In 1886 werd het 25-jarig jubileum van
de Maatschappij gevierd met Wouter
Sluis als penningmeester. Het moet zijn

Naschrift
Van de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid rest nog één doos in het Waterlands
Archief waarin drie notulenboeken, twee kasboekjes en het huishoudelijk reglement.
De notulenboeken maken gewag van een dalend ledental na de hoogtijdagen eind jaren
tachtig. Op de ledenvergadering van 29 december 1914 zegden tien van de dertien leden
hun lidmaatschap op, waarna voorzitter F. Middelhoff het departement gedwongen
moest opheffen aangezien voor het voortbestaan minstens tien leden vereist waren.
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De ‘kerkebuurt’ in Middenbeemster – deel 1
Henk Tol

In de nagelaten papieren van Henk Tol (1931-1987), tekenaar, schrijver en oud-conservator van het Betje Wolff Museum, bevond zich een ongepubliceerd manuscript
over het oudste buurtje van het dorp Middenbeemster. Henk is er zelf geboren en
getogen en heeft er tot zijn dood met zijn gezin gewoond. Riet, de weduwe van Henk,
schonk het manuscript aan het Historisch Genootschap Beemster en hieronder treft
u dit geschreven portret aan – uiteraard geïllustreerd met tekeningen van Henk zelf.
De redactie heeft alleen waar nodig kleine correcties toegepast en de tekst verlucht
met foto’s uit de nagelaten collectie archeologica1.

Inleiding

Aangevoerd door landmeters en ‘opzienders’ moesten deze ‘gastarbeiders’ uit de
oostelijke provincies en Duitse hertogdommen klaar werk maken met het door
de Hoge Heren Bedijkers zo vernuftig uitgedachte verkavelingsplan.
Dat lukte allemaal maar net aan, want
de ‘slibberige’ meerbodem liet zich niet
zomaar verkavelen. Maar toch, er werd
‘werk in het zicht gebracht’. En toen in het
voorjaar van 1613 de stadsooievaars waren
teruggekeerd op de dakvorst van slot Purmersteyn, zagen deze met hun scherpe
vogeloogjes de voor de Beemster zo karakteristieke rechthoeken van wegen en sloten.
In de middenpolder blonk nog wel een enorme waterplas en op verscheidene plaatsen
was de slappe klei nog onbegaanbaar, voor
de rest evenwel waren er letterlijk bergen
grond verzet met niet veel andere hulpmiddelen dan spade en kordewagen.

Een kleine geschiedenis van een nietig
buurtje.
Over een handvol huizen aan de luwe kant
van een niet al te grote dorpskerk; over een
reeds lang verdwenen schoolhuis en een
oude pastorie vol romantische herinneringen…
Alsjeblieft. Dit is het levensverhaal van de
kerkebuurt in Middenbeemster. Wereldschokkend is het niet, maar wat ik ervan
weet, zal ik vastleggen in woord en beeld.
Wellicht is het toch de moeite waard.
Toen in het jaar onzes Heren 1612, na veel
geploeter, veel gekrakeel en ontzettend veel
tegenslag, het meeste water uit de Beemster was weggemalen – droog was deze nog
lang niet – trok een deel van het leger polderjongens op blote benen of met “anderhalve” vetleren laars de grauwe blubber in.
1

Alle voorwerpen en tekeningen komen uit de collectie van R. Tol-Beers, fotografie Th. Molenaar
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Gedurende die zomer verrezen voor de
‘ingelanden’ de eerste boerenhuizen en
schuren op die plaatsen waar de bodem
wat steviger was of voldoende gedroogd.
De minder gelukkige pioniers moesten
zich zo lang maar behelpen met keten van
oude planken en riet of tenten van afgedankte scheepszeilen.
Maar we richten onze schreden naar Middenbeemster, of zoals men toen sprak de
Middelbeemster!
Dankzij het verplaatsen van verscheidene
molens, het water opmalen in vier trappen
en een schrale opdrogende wind, was hier
in het midden ook het meeste water verdwenen. En ziet, de landmeter is al druk
in de weer om, zoals er staat aangetekend:
“op verzoek van enige kopers van erven
door middel van het plaatsen van palen en
het maken van greppels, de rooying voor
de huizen te bepalen op anderhalve roed
afstand van de sloot”.
Zo kwam er tekening in de kerkebuurt. Al
was er van een kerk alleen nog maar sprake in de vergaderingen van de hoge heren
polderbestuurders, geregeld bijeen in de
grote zaal van het slot Purmersteyn. Hier
was na rijp beraad besloten het ontwerp

en begroting van de Beemsterkerk op te
dragen aan de heren Hendrik de Keijzer,
Hendrik Jacohsz en Cornelis Dankaarts.
In de notulen van een voorjaarsvergadering in 1615, lezen we: “Dat Dijkgraaf
en Heemraden vergunning gaven aan de
Kerkmeesters Jan Poppen en Jan Hellings, om aan de zuid- en oostzijde van het
kerkhof een wijde sloot te laten graven,
alsmede ook aan de noordelijke, langs de
Rijperweg de sloot een halve roed te verwijden.” De vrijgekomen specie mocht
dienen om het kerkhof aanzienlijk te verhogen. Hiertoe mocht men ook gebruik
maken van de schotwal uit de kerksloot
tussen de kavels 97 en 98.
Tevens besloot men om de kerk te stellen
midden op het kerkhof. Het leggen van
het fundament bleef evenwel tot nader
gelegenheid uitgesteld.
Afijn, de schoppen gingen weer in de
grond en het kerkhof begon als een terp
te verrijzen uit een ring van brede diepe
sloten. Een van de eersten die dankbaar
gebruik maakte van die extra brede kerksloot was schipper Klaas Garbrantsz van
Purmerende. Met toestemming van het

Afb. 2 Gezicht vanaf kerkebrug naar kerkebuurtje Middenbeemster
ter hoogte van voormalige aanlegplaats beurtscheepvaart
(Tekening Henk Tol, 1967)
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polderbestuur ondernam hij een geregelde schuitenvaart van Purmerend naar
Middenbeemster en terug.

waren voor paard en wagen, was hij met
zijn schuit de enige die stenen, kalk en
hout naar de ‘buurt’ kon brengen. En
dat was nodig ook, want het ene huis na
het andere verrees. In opdracht van de
gebroeders Dirk jr. en Hendrick van Oss,
werden huizen getimmerd op de erven ten
noorden en zuiden van het huidige museum Betje Wolff, dat in zijn oorspronkelijke staat ook al was opgetrokken om tot
woonhuis te dienen voor de Waterschap
‘diender’ Gilles Floory en zijn huisvrouw
Barbara Pieters.
Achter deze huismanswoningen waren
enkele eenvoudiger bouwsels opgetrokken voor het minder bedeelde werkvolk.
Dat op deze plaats de achtererfjes dikwijls sopperig nat waren, bewijzen de
sporen van ettelijke ophogingen, nodig
om de voeten droog te houden. De resten
van tientallen palen, planken vlonders,
riet- en takkebossen, koemest, turf, en
runderbotten, die bij opgravingen aan het
licht kwamen, geven hier een idee van.
Uit de tussenliggende majolica- en rood
aardewerkscherven, glasfragmenten en
schoeisel, uit de eerste helft der zeventiende eeuw, valt de periode waarin deze
ophogingen werden gemaakt enigszins te
bepalen.
Al met al, was er het prille begin van
een echt buurtje, waar al gauw de nodige
drukte kwam, want na enige jaren, in 1620
om precies te zijn, werd hier zowaar een
school gevestigd!
Meester Carelsz. Fabritius, die al vanaf
1616 met een roerig stel bengels had
gemodderd in een klein optrekje ergens
op de ‘grote buurt’, kreeg van de Heer
H. van Oss en de erven van D. van Oss,
een ruimer en geschikter schoolhuis en
woning toebedeeld. Deze eerste officiële
Beemster school stond op de plaats waar
nu de Ned. Herv. Kosterij [nu Breidablickvestiging ‘de Kosterij’] is gevestigd.
Dat was één verbetering in de steeds
groeiende dorpsgemeenschap. Maar er

Zeer waarschijnlijk was toen de aanlegsteiger voor de schuiten op dezelfde plaats
waar nu nog een kleine kade van beton
is, recht tegenover het huis van H. Tol. In
ieder geval was hier in het begin van de
twintigste eeuw nog een laadplaats voor
vuilnisboten. Ook kwamen enige jaren
geleden bij graafwerk achter de genoemde betonnen kade, oude houten beschoeiingen met zwaar paalwerk te voorschijn.
Tussen deze houtconstructies lag een
grote hoeveelheid scherven, fragmenten
van gereedschap en eet- en drinkgerei uit
de zeventiende en achttiende eeuw, in de
oude slootbodem verzonken. Curieus was
de vondst van een uitgesleten ijzeren dolpen van een roeiboot en een klein kaliber
kanonskogel.

Afb. 3 Kleine kanonskogel,
mogelijk van vóór de drooglegging

Schipper Klaas zal de eerste jaren van zijn
beurtvaart aan vrachtgoed geen gebrek
gehad hebben. Wanneer door langdurige
regen de Beemster wegen onbegaanbaar
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viel meer te verbeteren. Zo groeide de
behoefte tot een ‘geregelde openbare
godsdienst-oefening’. Vanzelfsprekend
werd ook hieraan de nodige aandacht
besteed. Sinds 1618 was er, ijs en weder
dienende, voortdurend zand aangevoerd
om het kerkhof op te hogen: net zolang
tot het, in 1621, de kerkmeesters blijkbaar
mooi genoeg was.
Toen kon, onder luid gejuich van de
pupillen van meester Fabritius, de eerste
heipaal voor de kerk de grond ingaan. In
de jaarlijkse rekening van uitgaaf van de
Beemsterkerk lezen we: “Omslag voor
heiwerk, steen, kalk, metselen enz. tot
opbouwing van het fundament der kerk:
6106 guldens, 14 stuivers en 4 penningen”.
Gedurende dat jaar en het daarop volgende, zagen de kerkebuurters hoe de
muren van de kerk iedere dag een laag
of twee-drie hoger rezen. Met het rijzen
der muren stegen ook de kosten zoals de
kerkrekening over het jaar 1622 duidelijk laat zien: “Voor verdere opbouwing
van de kerk, hout, steen, kalk, ijzerwerk,
etc. als ook-voor het tractement der Predikant....” moesten 16.233 guldens, 14
stuivers en nog eens 4 penningen op tafel
worden gelegd! Dit lukte de kerkmeesters
nauwelijks. Een forse verhoging van de
omslag en de verkoop van een vijftal morgens kerkeland waren nodig om de zaak
financieel te klaren.

staat er – zij het ruim tachtig centimeter
uit het lood – nog altijd proper bij.
Het zoeken naar een geschikte godsdienstleraar had minder voeten in aarde. De in
juni 1622 beroepen eerwaarde Leeraar
Henricus Huisingius, van Oude Nierop en
Venhuizen, werd in oktober van datzelfde
jaar in zijn ambt bevestigd. Voor een passend woonhuis was inmiddels gezorgd.
Op een met Beemsterlands Zegel gewaarborgd perkament, ondertekenden Dijkgraaf Dirck van Oss Jr en Heemraad Cornelis Canter op 10 Oct. 1622, een acte van
transport van huis en erve om te dienen
tot woonstee van den predikant. Hiermee
roeren we even in een klein Beemster drama. Want uit diezelfde acte blijkt dat het
hier ging om de verkoop bij executie van
het huis en erf toegekomen aan Barbara
Pieters, weduwe van Gilles Floory! (het
oorspronkelijk achterhuis van het museum Betje Wolff).
Hoe het kwam dat de zaken bij de
waterschapsdiender Gilles, zo’n tragisch
verloop hadden, weten we niet. Misschien
was een langdurige ziekte wel de oorzaak
van de financiële nood. Wie in die oude
tijden ernstig ziek werd en niet meer
werken kon, verviel dikwijls tot armoede,
tenzij de spaarpot flink gevuld was…..
Hoe het ook zij, weduwe Barbara vertrok
naar onbekende oorden en haar eerste
huis in de nieuwe polder werd Pastorie.
Vanuit wat ons bekend is aan vorm en
indeling, te voorschijn gekomen tijdens
de laatste restauratie van het museum,
moet het een vrij eenvoudig gebouw
zijn geweest, bestaande uit een vooren achterhuis, geplaatst loodrecht op de
Middenweg. Er zijn restanten van een
grote dubbele schouw met kaarsennissen
en resten van gekleurde tegels en
bovendien uitgesleten plavuizen van een
klein model, diagonaal verwerkt op een
schelplaag onder de later aangebrachte
houten vloeren. Naast de schouw, de
scherven van een in de grond verzonken

Ook in volgende jaren zou nog meermalen kerkeland werden verkocht om aan de
steeds stijgende bouwkosten te kunnen
voldoen. Met name in 1625, toen de tot
de trans opgetrokken kerktoren langzaam
maar zeker naar voren ging hellen en van
de kerk dreigde los te scheuren. Toen
waren er ingrijpende en kostbare maatregelen nodig om deze verzakking tegen te
gaan. Onder meer door twee forse steunberen tegen de toren te metselen. Geholpen heeft het gelukkig wel, want de toren
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aardewerk doofpot met een geringde
plavuis als deksel. Het nog aanwezige
houtskelet van stijlen en balken met
de daarop achtergebleven sporen van
verf. Al deze stille getuigen voeren
ons tezamen terug naar het begin der
zeventiende eeuw.
Wanneer we nu een sprongetje in de tijd
nemen en eens gaan kijken op de ‘Ware
afbeeldinge van de bedyckte Beemster-

landen’, de grote Beemsterkaart, in het
jaar 1640 magnifiek getekend door de
landmeter van de H.M. Heren Staten
Generael Baltasar Floris van Berckenrode en in het koper gebracht en uitgegeven door Daniel van Breen te Amsterdam
in het jaar 1644, dan zien we daarop o.a.
haarfijn Middenbeemster met de kerkebuurt in vogelvlucht afgebeeld.

Afb. 4 Middel Beemster, kijkrichting noord-noordoost;
uitsnede kaart Balthasar van Berckenrode, 1640

Aan de hand van recente vergelijkingen met bestaande situaties en andere
betrouwbare topografische gegevens, is
gebleken dat deze kaart van Van Berckenrode, ook wat de vorm van de daarop
voorkomende gebouwen betreft, in hoge
mate exact is.
Wat we hierop zien getekend, blijkt aardig te kloppen met de gegevens welke
uit de archieven bekend zijn. Ook de
schop brengt soms uitkomst. Bij speurwerk in de grond, o.a. op de plaats waar
in 1968 enkele bouwvallige krotten wer-

den gesloopt, kwamen funderingsresten
van een oudere bebouwing voor de dag.
Waarschijnlijk behoorde die fundering
(bestaande uit penanten van losse baksteen met kalkresten, op een vlonder van
secundair verwerkte planken, rustend op
een zestal poeren) onder het gebouwtje
dat op zo’n wonderlijke plaats schuin achter het erf van het huidige museum heeft
gestaan. Al deze huizen zijn in de loop der
eeuwen echter op z’n minst éénmaal grondig verbouwd, waarbij dan wel gebruik
werd gemaakt van oude materialen.
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Afb. 5 Een kom met verschillende soorten 17e en 18e-eeuwse knikkers,
gevonden in de buurt van de school

Welke luidjes in de zeventiende eeuw
deze huizen betoonden weten we niet.
Buiten de bewoners van de pastorie en de
school, waarvan het komen en gaan der
generaties nauwkeurig is opgetekend, is
er van de overige kerkebuurters uit die tijden weinig bekend. Uit wat ze aan gebroken huisraad achterlieten in slootwallen
en putten, kunnen we rustig aannemen
dat er geen rijkdom huisde. Misschien
een paar kleine handwerkslieden en enke-

le dagloners. Uit de grote hoeveelheid
schoenzolen en leerafsnijdsels groeit de
gedachte aan een schoenlapper, Ook een
slager komt in aanmerking. Aan runderen varkensbotten geen gebrek! Sommige
voorwerpen laten raadsels na. Woonde er
soms ook een uit het leger van prins Maurits gedroste piekenier?
Hoe raakte anders de stalen lans met een
deel van de houten schacht in de modder
verzeild?

Afb. 6 IJzeren lanspunt; 36 cm lengte, 17e eeuw
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Dat er een massa knikkers in alle maten
en soorten te voorschijn kwamen is niet
verwonderlijk, gezien het schooltje op de
hoek.

Ook de vele zalfpotjes en Haarlemmerolieflesjes pasten goed bij de door kiespijn, rimmetiek en buikloop geteisterde
kerkebuurters.

Afb. 7 Zalfpotjes, 17e – 19e eeuw

Hetzij dat de kwalen door slikken en smeren genezen waren, of dat er geen redding
meer was voor de arme zieke..., om het
even, de potten en flessen belandden in de
sloot. Andere zaken verdwenen ongewild
in het water.
Nietwaar, hoe vaak zal er met het schuttels boenen aan de slootwal niet een
tinnen lepel over de rand van de boenstoep gewipt zijn… Een graaiende hand,
een plons, wat borrels in het bruinige
water....., en een mopperende huismoeder
had het nakijken. Nou ja, een paar eeuwen
nadien vist een andere kerkebuurter zo’n
verloren lepel weer op. De kwaliteit nog
zo goed als nieuw.

Afb. 8 Tinnen lepels, 17.5 en 18.5 cm,
Gemerkt: Amsterdam KK (klein keur), 1689-1750
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Al die simpele gebruiksvoorwerpen uit
het huishouden van onze voorouders;
eenmaal verloren of weggegooid nadat ze
onbruikbaar waren geworden. Tot scherven vervallen, verroest, versleten. Op het
eerste gezicht lijkt het niet veel fraais wat
er uit de zurige modder naar boven komt.
Maar eenmaal schoongemaakt, gesorteerd en waar mogelijk samengevoegd
en gelijmd, vertellen die brokstukken uit
vervlogen eeuwen ons interessante verhalen en geven ze ieder die over een tikje
fantasie beschikt een schat aan inspiratie.
De afdrukken van scherpe kindertandjes
in een tinnen lepel, een gebroken roemer,
de knoop van een wambuis, een aarden
steelpan met de verbrande rest van een of
ander ‘prakkie’, een kinderschoentje en
een kandelaar, allemaal herinneringen,
allemaal verhalen.
Met een groengeglazuurd olielampje en
een stroopkan in de hand, mijmeren we
gemakkelijk weg en stappen in gedachten het schoolhuis van meester Fabritius
binnen, waar deze een bos ganzeveren
versnijdt tot bruikbare schrijfpennen en

waar de oudste zoon Carel een schraapje
blauwverf aanmengt in een oesterschelp.
Later zou deze Carel Fabritius een van
Rembrandts meest belovende leerlingen
worden. Maar daarover straks.
Een opgedolven handjevol reepjes bobbelig vensterglas met een weerschijn als
van tien regenbogen brengt ons in het
werkplaatsje van Pieter Groenvelt de glazenmaker. In zijn optrekje naast de sloot,
snijdt Pieter rustig en zeker met een krassend diamantje, tientallen groenige glasruitjes uit grote glasschijven. Voor de vensters van de nieuwe kerk moet hij er nog
honderden snijden. Daarom staat er een
voorraad van die geblazen glasschijven
als enorme glinsterende pannekoeken in
een hoek. Veilig omwonden met strengen
haverstro. Het midden van zo’n glasschijf
is altijd dik, met een scherp afgebroken
navel. Als de schijf zo zuinig mogelijk is
opgedeeld blijft deze kern over. Onbruikbaar, tenzij iemand er nog raad mee weet
voor een klein lichtgaatje in een pleedeur
of zolderluik.
Neeltje Groenvelt, drie jaar oud, zit met

Afb. 9 Pontil van glasschijf waaruit ruiten zijn gesneden, 17e-18e eeuw
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kromme beentjes in de kakstoel en lacht
naar haar vader, telkens als er met een
helder pingggg... een ruitje wordt afgebroken. Aan een smoezelig koordje om
haar hals, hangt een slank benen fluitje.
Als Neeltje erop blaast, zo hard ze kan,
en de sijs in zijn kooitje van schrik aan
het zingen slaat, is Neeltje verrukt. Op een
kwade dag raakte het fluitje uit de gunst
en een driftig kinderhandje gooide het ver
weg. Over het hek.... in de sloot. Nu ligt
het stukje speelgoed schoongemaakt en
opgewreven in een vitrine.

Dominee Velthuizen, sinds 1640 de opvolger van dominee Huisingius, mogen we
introduceren als buurman en zwager van
Carel Fabritius, leerling van Rembrandt
en beroemd kunstschilder. Vader Fabritius van Middenbeemster was koster, voorzanger en schoolmeester en tevens naaste
buurman van dominee.
Toen dominee Velthuizen in 1640 vanuit
Meerkerk in de Beemster kwam, bracht
hij voor het huishouden z’n zuster Aaltje
mee. Een romance laat zich raden. Carel
en Aaltje worden man en vrouw. Samen
vestigen zij zich in Amsterdam, waar
Carel op het atelier van Rembrandt zich
ontwikkelt tot een van diens beste leerlingen. Twee kinderen worden geboren.
Allebei sterven ze, evenals de jonge moeder.
Carel keert terug naar de Beemster en
moet hier als portretschilder in z’n onderhoud hebben voorzien. De Beemster pastorie en de kosterij boden hem gastvrij
onderdak. Later trouwde hij opnieuw en
vestigde zich in Delft, waar hij nauw contact onderhield met Johannes Vermeer. In
1654 kwam de schilder op nog geen dertigjarige leeftijd om het leven, toen een
kruitmagazijn in de lucht vloog. Een broer
van Carel, Barend Fabritius, was ook een
zeer bekend kunstschilder. Van beiden
hangt werk in ons Rijksmuseum.
Met de mededelingen dat in het jaar 1630
het genoemd schoolhuis door de kerkvoogden is gekocht van de toenmalige
Dijkgraaf Dirck van Oss Jr., dat in het jaar
1661 de bouw van de toren is voltooid met
het aanbrengen van de hoge slanke spits
naar een ontwerp van architect Pieter Post
en dat in 1665 de oude pastorie is afgebroken en herbouwd tot een riant stenen
gebouw voor de som van 3060 gulden,
laten we de zeventiende eeuw voor wat
ze is en keren pas terug naar de kerkebuurt
als een nieuwe eeuw, met andere ideeën
en belangen is aangebroken.
Wordt vervolgd

Afb. 10 Benen fluitje

Maar wie het opneemt en er even op blaast
hoort weer dezelfde heldere toon die eenmaal klonk in het glazemakershuisje,
ruim driehonderd jaar geleden.
Doch terug. Nog eenmaal naar de familie Fabritius. Daar weet meester Gerrit
Köhne – die al zoveel historische gegevens over de Beemster en omstreken heeft
verzameld en opgetekend – een boeiend
verhaal over te vertellen. Hij heeft het
gelezen in oude aantekeningen in het
kerkarchief.
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Draagmedaille van Paulus Oosthuizen
toegekend door Napoleon

De diverse verhalen behorend bij de medaille zijn opgetekend door Johan de Jong

Bij deze draagmedaille, de gouden dukaat en de drager ervan hoort een geschiedenis,
verteld door de heer Houtman en die is dan ook het vermelden waard.
De heer B. Houtman uit Abbekerk kwam in de jaren tachtig in bezit van de draagmedaille en een gouden dukaat, toehorend aan Paulus Oosthuizen. Maar omdat Paulus
het grootste deel van zijn leven in de Beemster heeft gewoond als veehouder en met een
Beemsterlinge was getrouwd vond de familie Houtman in 1986 dat deze versierselen
beter tot hun recht zouden komen in het Betje Wolff Museum.

Paulus Oosthuizen is geboren op de eerste
april 1790 in Hobrede, gemeente Oosthuizen. Volgens overlevering heeft hij als
inwoner van de Beemster in 1812 deelgenomen aan de beruchte veldtocht van
Napoleon naar Rusland. Vast niet uit vrije
wil, want Napoleon had de conscriptie
(dienstplicht) ingevoerd. Paulus werd dus
als dienstplichtige ingelijfd bij het Franse
leger. en wel in het 7e Regiment Lichte
Lanciers, stamboeknr. 3344 (www.defensie.
nl/onderwerpen/militaire-geschiedenis)

De ouders van Paulus waren niet onbemiddeld want moeder Trijntje heeft voor
zijn vertrek tien gouden dukaten ingenaaid
in een gordelriem. Die gouden dukaten waren voldoende om samen met een
medestrijder eten te kopen en een paard.
Op de terugtocht in de winter is de oversteek van de Berezina, een rivier in Wit-

Paulus Oosthuizen (1790 - 1881)

(collectie HGB)

De gruwelijke scènes bij de
opgeblazen bruggen over
de Berezina in 1812
(Wikipedia)
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Rusland, uitgelopen op een regelrechte
ramp. Talloze soldaten verdronken in het
snelstromende ijskoude water.
Paulus bemerkte dat het offensief bij Moskou volledig vastliep en was reeds voor de
slag bij de Berenzina die rivier overgestoken. Op weg naar huis! Vermoedelijk is dat
paard Paulus’ redding geweest. Hij is bij
de Nederlands - Duitse grens alleen verder
getrokken en waarschijnlijk in Oosthuizen
ondergedoken.
Napoleon had een leger van 600.000 man
gemobiliseerd. Van de 15.000 – 20.000
Nederlanders die hierbij waren ingelijfd
zijn er slechts een honderdtal teruggekeerd.

Het verhaal wil dat Napoleon voor hij
naar Sint-Helena werd verbannen aan
alle oud-strijders een bronzen draagmedaille, gemaakt van oude kanonnen, heeft
toegekend. Hoe Paulus als onderduiker en
mogelijk ook deserteur in het bezit kwam
van die medaille is niet bekend. Bijzonder is wel dat de datum op de medaille de
sterfdatum van Napoleon op Sint-Helena
is. Paulus had bij terugkeer in Nederland
nog twee gouden dukaten en één daarvan
is bij grootmoeder Trijntje van de heer
Houtman terecht gekomen. Paulus zal de
medaille niet veel hebben gedragen. Men
zag de Franse tijd immers als een periode
van bezetting en tirannie.

Hendrik Oosthuizen. x Dieuwertje Oosthuizen Poulus Doets x Jannetje Pellekoorn
Dirk Oosthuizen x Trijntje Doets
* 1758
* 17-4-1764, Beemster
† 22-4-1844, Hobrede 161 † 2-6-1819

Cornelis Zulver x Trijntje Binnewijzen
* 1778, Beemster
* 1770, Beemster
† 25-11-1853, Beemster † 7-4-1862, Beemster

Paulus Oosthuizen x Maartje Zulver
oo 22-4-1821 te Beemster
* 4-4-1790, Hobrede
* 21-11-1797, Beemster
† 12-11-1881, Hobrede 161
† 26-7-1836, Hobrede 161

De grootmoeder van de heer Houtman, Trijntje de Jong, was een dochter van Jacob de Jong
en Dieuwertje Oosthuizen. Jacob was veehouder aan de Oostdijk (nu ZOB terrein). De naam
Dieuwertje Oosthuizen komen we ook tegen in de stamboom van Paulus Oosthuizen. Als
grootmoeder Trijntje zich met ‘kap en dek’ tooide droeg ze de gouden dukaat, voorzien van
een gouden speld: Een ridder met de zeven pijlen (de zeven provinciën).

Opschrift: CONCORDIA RES PAR CRES
Concordia Res Parvae Crescunt
Door eendracht groeien kleine zaken
Oftewel: Eendracht maakt macht

Opschrift zonder afkortingen: Moneta Ordinum Provinciarum Foederatarum Belgii Ad Legem Imperii:
Munt van de Staten der Verenigde Provinciën van
Nederland volgens de wet van het Keizerrijk.

28

De Draagspeld

Opschrift: Napoleon Empereur
Napoleon Keizer

Rand: Campagnes (Veldtochten) de 1792 – 1815
Tekst: A ses compagnons de gloire		
Sa dernière pensée Ste Hélène 5 Mai 1821
Voor zijn metgezellen in de roem
Zijn laatste gedachte St-Helena

Paulus en zijn vrouw Maartje maar ook
de vader van Paulus, Dirk Oosthuizen
zijn overleden op Hobrede 161. Het is
interessant om na te gaan waar dat pre-

cies was. Het woonhuis met schuur staat
er niet meer. De schuur werd als slagerij gebruikt. Een zoon van Paulus, Dirk,
heeft daar jarenlang het beroep van slager uitgeoefend.
In de jaren zestig is
het pand gesloopt en
vervangen door een
dubbele woning en de
loods voor de brandweer. Van de ‘Historische Vereniging
Oosthuizen’ kregen
we een foto van een
schilderij,
gemaakt
door Dirk Nordmann
tijdens de inundatie
van Hobrede in WOII, met daarop nog
het woonhuis van de
familie Oosthuizen.
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De bibliotheek van Museum Betje Wolff
Gerrit Köhne1

Een van de meest tot de verbeelding sprekende vertrekken van Betje Wolff Museum
is wat Betje zelf met de nodige zelfspot ‘Kipperust’ noemde. Haar boeken- en schrijfkamer is haar privé domein geweest waar haar literaire aspiraties tot de dood van
dominee Wolff, haar echtgenoot, vorm kregen. Alle boeken van het Historisch Genootschap Beemster stonden hier tot 2017 op de plank. In 1999 vertelde de oprichter
en oud-voorzitter van het Genootschap over de herkomst van de boeken waarvan
overigens geen enkel exemplaar in het bezit van Betje is geweest.

Afb. 1 Een ansichtkaart van Betjes studeerkamer uit ca. 1983

Oude boeken kan je natuurlijk overal
vandaan krijgen, dus in een ommezien
stonden er een heleboel versleten oude
boeken op de planken. Maar we wilden
hier de bibliotheek van Betje Wolff onderbrengen en dat was zo gemakkelijk nog
niet, want die specifieke boeken waren
langzamerhand heel kostbaar geworden
en slecht te krijgen. We hadden echter

het geluk dat we in de jaren 1936-38 als
bestuurslid Jaap de Hart hadden, die in
Amsterdam in de Oude Manhuispoort en
overal waar hij kon, naspeuringen deed
om boeken te vinden van Betje Wolff en
Aagje Deken. Hij had al een heel stel bij
elkaar gebracht: Sara Burgerhart, Willem Levend, Cornelis Wildschut en vele
gedichten.

Gerrit Köhne (1914-2000), medeoprichter van het Historisch Genootschap Beemster in 1936, was de stuwende
kracht achter de realisatie van het huidige Betje Wolff Museum in Middenbeemster. In 1999 heeft hij op verzoek
van het toenmalige museumbestuur een rondgang gemaakt door alle vertrekken van het museum en op een
dictafoon zijn herinneringen aan de herkomst van de objecten ingesproken. Mevr. Erny van de Kleut heeft die
vervolgens uitgetypt en op basis van die tekst is dit artikel (licht bewerkt en iets ingekort) tot stand gekomen. In
2017 werd de boekencollectie van ‘Kipperust’ grondig gereorganiseerd. Foto’s: V.S.E. Falger, met uitzondering
van afb. 1.

1 
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Afb. 2 Eerste drukken van Sara Burgerhart, Cornelis Wildschut en Willem Leevend, verzameld door Jaap de Hart
in de jaren ’30 van de 20e eeuw

Helaas is De Hart in 1938 overleden,
maar de boeken die hij bij elkaar heeft
gescharreld staan hier nog allemaal. Verder kregen we wat dikke boeken, zoals
alle werken van Vader Cats, die op zolder werden aangetroffen bij mijn grootvader Gerrit Köhne (1839-1927) na diens
overlijden. Later kwam mevrouw Neeltje Braakensiek, die vaak in de Beemster
logeerde bij de familie Porte, ook met
oude boeken op de proppen. Zij was een
dochter van de bekende tekenaar Johan
Braakensiek. Juffrouw Braakensiek was
lerares Frans en bezat een aantal werken
van Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
in het Frans en deze heeft ze geschonken.
Niemand die ze ooit leest, maar ze geven
de boekenplank wel cachet. Ze horen hier
zeker wel, want Betje Wolff was inderdaad in die tijd goed bekend met de Franse schrijvers die – net als zij – moderne
opvattingen huldigden.

Verder kregen we een keur aan godsdienstige werken zoals bijbels. Er waren er
bij die dominee Wolff wellicht gelezen
heeft. We kregen ook oude kronieken van
Hoorn en Purmerend, allemaal prachtige
boeken voor dit kamertje en zo groeide
langzamerhand de boekenschat aan.

Afb. 3 Oeuvres de J.J. Rousseau in 26 delen; rechts
daarvan twee delen verzamelde werken van Jacob Cats,
en daarboven Les ouvrages d’architecture ordonnez par
Pierre Post (1715) en Theatrum machinarum (1736)
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Op zekere dag kwam hier de in Beemster
geboren maar naar Amerika geëmigreerde heer Adriaan de Goede langs. De heer
Jan Klaver ontving in die jaren, ‘deur en
drempel’ van het museum wonend, talloze mensen in het museum en zo ook
De Goede en al spoedig ontstond er een
gesprek. Zo wist hij dat de vader van De
Goede (de familie woonde eertijds op de
boerderij aan de Middenweg tegenover
boerderij ‘Westerhem’, thans D. Köhne)
op een raadselachtige manier was verdwenen. Wat er met hem gebeurd is, of
hij om het leven is gekomen of gevlucht,
niemand die daar het fijne van wist. Moeder en zoon bleven alleen in de Beemster
achter. De zoon kreeg een goede opvoeding en studeerde in Delft. Hij heeft het
ver geschopt, want hij werd mededirecteur bij General Electric, een grote onderneming in Amerika met vestigingen in
Parijs, Londen en Berlijn. De Goede was
directeur van de Europese vestiging in
Berlijn waar hij ook woonde. Na de oorlog, toen ‘Betje Wolff’ al een gedeeltelijke restauratie had ondergaan, kwam hij
een keer een kijkje nemen. Toen kwam
het gesprek op zijn spoorloos verdwenen
vader. Hij zei: “Mijn moeder heeft het er
nooit meer over gehad en ik heb nooit een
foto of plaatje van mijn vader gezien en ik
zou toch eigenlijk wel willen weten hoe
hij er uit zag.” Jan Klaver zei toen: “Kom
maar eens mee” en hij pakte een van de
fotoalbums die we hier hebben liggen. Hij
bladerde er in en toen zei hij: “Kijk, dat is
hem; je mag hem wel hebben!” Het fotoalbum was aangetroffen bij de inboedel
van de familie Edel-De Goede die huize
‘Betje Wolff’ bewoonde. Mevrouw Edel
was namelijk een zuster van de verdwenen De Goede. Adriaan was zeer onder
de indruk en zei: “Daar heb ik wel wat
voor over! Heeft het museum misschien
nog verlangens? Ik wil een tegenprestatie leveren.” Nou, die verlangens waren
er natuurlijk wel. We zouden dolgraag

wat geld hebben om onze bibliotheek aan
te vullen met boeken van en over Betje
Wolff. We hebben toen voor een kleine
duizend gulden boeken kunnen kopen.
Zo werd het rijtje oude boeken van en
over Betje Wolff en Aagje Deken allengs
completer. We kunnen rustig zeggen dat
we met die gift van Adriaan de Goede,
plus de aankopen van Jaap de Hart, plus
de boeken die we ook van anderen hebben gekregen een zeer leuk representatief
bibliotheekje hebben gerealiseerd dat hier
in dit kamertje schitterend op zijn plaats
is. Maar ik moet er wel bij vertellen dat
Betje Wolff diezelfde boeken niet op deze
planken heeft gehad, want een groot deel
van de boeken is geschreven toen ze hier
allang niet meer woonde.
Er zijn veel mensen geïnteresseerd in
ons museumbibliotheekje en deze zitten
hier vaak uren te genieten. Zo kwam een
hoogleraar uit Nijmegen, prof. Buijnsters,
docent in de literatuurgeschiedenis van de

Afb. 4 Handboek met alles van en over de publicaties
van Betje Wolff en Aagje Deken
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18e eeuw. Er is geen tweede in Nederland
die zoveel heeft uitgeplozen over die tijd
en in het bijzonder over Betje en Aagje.
Behalve het gedeelte met oude werken is
er ook nog een plank met een hele reeks
boeken en geschriften óver Wolff en

Deken, daterend uit de tijd toen ze bekender werden in de vorige [19e] eeuw.
Ook romanschrijver Jan Mens heeft zich
door Betje laten inspireren. We leerden
hem kennen in de oorlog toen hij een boek

Afb. 5 Twee maal Betje. De levensechte figuur siert de huidige opstelling van ‘Kipperust’
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geschreven had over de droogmaking van
de Beemster, Goud onder golven, oorspronkelijk getiteld Waterland. Jan Mens
kwam hier na de oorlog nog weer eens
langs en vond het natuurlijk vreselijk leuk
dat wij dit huis hadden gekocht en het nu
aan het opknappen waren. Op een goede
dag zegt hij tegen mij: “Ik zou wel eens
een roman willen schrijven over Betje
Wolff”. Mens wilde niets liever dan een
tijdje in de Beemster wonen om indrukken op te doen. Wij vonden het een goed
idee en zo heeft hij met zijn vrouw Abeltje
enige weken in de blauwe bedstee in de
opkamer geslapen. Hij moest wel maatregelen treffen om in zijn gratis pension het
hemelwater te kunnen opvangen. Gelukkig hadden we voldoende melkschalen
voorhanden. Geïnspireerd zette hij zich
aan het schrijven van de roman Elisabeth.
Betje Wolff kwam boeiend uit de verf en
een jaar later werd in ‘Kipperust’ het eerste
exemplaar aangeboden. Het boek is veel
gelezen. Het was een aardig idee van de
schrijver om in elk exemplaar een briefje
te leggen met het verzoek ons museum te
steunen door vijf gulden te gireren. Men
kreeg dan een bedankje met handtekening
van de auteur. Het bracht ons een lieve
duit in kas, bestemd voor de restauratie.
Wel nodig!
Ook de historica mevrouw Anne H. Mulder heeft vrij regelmatig een poosje met
haar man en zoon in dit huisje gewoond
om indrukken op te doen. Ze heeft destijds voor de VPRO-radio een mooi
verhaal verteld over de Beemster en het
museum en er kwamen naar aanleiding
daarvan heel wat nieuwsgierigen kijken.

het gebied van het verleden van de polder.
En zo gingen we altijd graag ergens op
bezoek om een en ander aan te winnen.
Een deel van onze boekenverzameling en
de belangrijkste papieren die we hebben
zijn in het streekarchief van Purmerend
ondergebracht.
De keuren van de Beemster zijn interessant. Dat waren de richtlijnen voor het
bestuur van de polder dat zich zowel met
zaken van het waterschap als van de burgerij bezig hield. Zelfs gedragsregels waren
daarin vastgesteld. Stel: iemand had een
dienstbode en die ‘gedienstige’ ging voortijdig weg. Dan werd ze daarvoor berispt
en wanneer ze iets onbeleefds tegen haar
mevrouw gezegd had, dan kon haar dat
wel eens op boetedoening van enige
dagen op water en brood in het hok onder
het Heerenhuis komen te staan. Men was
in die dagen nogal rigoureus met straffen!
Behalve de hoofdelementen van de boekenverzameling van Betje Wolff en de
geschiedenis van de Beemster hebben
we op de drie middenplanken nog een
belangrijke collectie. Die is voor de dag
gekomen bij de verhuizing van de lagere landbouwschool in Purmerend. Het
toenmalige hoofd van de school, de heer
Glastra, vertelde ons dat we eens bij hem
langs moesten komen. Men had daar bij
het opruimen van de zolder een hele partij oude boeken gevonden en of dat wat
voor ons museum kon zijn. Ik vond daar
een stapel grauwige haveloze boeken,
maar kwam al gauw tot de ontdekking
dat ze heel waardevol waren. Ze behoorden namelijk tot een bibliotheek die in
de 19e eeuw begonnen was, in de dagen
van Jacobus Bouman. De boekencollectie
was samengesteld door J. Schuijtemaker
in Purmerend, tevens uitgever van de Purmerender krant. Uit deze landbouwbibliotheek konden boeren boeken in Purmerend komen halen om ze thuis te lezen. Dat
gebeurde waarschijnlijk niet vaak, want
een deel van die boeken is nooit openge-

Op de hoogste plank, rechts boven, is
van alles en nog wat over de Beemster
geschiedenis, zoals de keuren, de boeken
van Bouman, De Schouwschuit, gedenkboekjes van 1912, 1937 en 1962, enzovoort. We hebben er altijd naar gestreefd
om zo veel mogelijk bijeen te brengen op
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sneden geweest. Maar het was zonder meer
een unieke verzameling: alles wat belangrijk was op landbouwgebied werd gepubliceerd en trof men er aan. Het bibliotheekje
is niet alleen interessant wat inhoud betreft,
maar ook als collectie omdat je hierin kunt
lezen wat in die tijd belangrijk werd geacht
voor boeren in de omgeving. Er waren
geschriften van Jacobus Bouman bij maar
ook publicaties over de schapenteelt van
Numan van de veeartsenijkundige school
in Utrecht en boeken over rundvee van
Hengeveld, een collega van hem. Het is
een doorsnee van 19e-eeuws boekenbezit
voor het platteland.

allemaal verouderde wetenschap maar
historisch gezien is het reuzeleuk om te
lezen. Hier bewaren we ook genealogieën
en oude foto’s van enkele Beemster families uit het eind van de 19e eeuw. De foto’s
zijn de oudste familieportretten van de
burgerij. Jammer dat men vaak verzuimd
heeft om er de namen bij te schrijven – dat
kom je later nooit meer aan de weet.

Ook ingebonden jaargangen van tijdschriften zoals De Boerengoudmijn en De
vriend van de Landman. Het is natuurlijk

Afb. 7 Praktische informatie uit het Maandschrift voor
Tuinbouw, nov. 1852, p. 122

Afb. 6 Uit de landbouwbibliotheek, met een veelzeggende ondertitel: Een boek ten dienste van den dorpsschool-onderwijzer en den landbouwer (1866), met
achterin een lijst van ca. 180 boeken voor zelfstudie,
kortom een handboek
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Achter het groene gordijn hebben we
een dito collectie van nog havelozer uitziende boeken. Deze komt van de zolder
van de heer Jacob Schmidt waar we ook
het kamerameublement vandaan hebben gehaald. Zijn vader, Jan Schmidt, de
oude gemeentesecretaris, is hier in 1875
komen wonen, na hier een nieuw huis te
hebben gebouwd (nu pastorie). Ik vermoed dat die boeken van zijn schoonvader Rem Abbring waren. Die was hoofd
van de school waar nu ‘Onder de Linden’
in resideert. Het boekenbezit van meester
Abbring werd daar op zolder bewaard.

Aangezien Schmidt zelf dik in de 90 is
geworden, moeten die boeken daar wel
meer dan honderd jaar hebben gelegen.
Toen Jacob Schmidt begin jaren ’60 overleed mochten we alles weghalen waarvan
we dachten dat we het konden gebruiken.
We stuitten daarbij op die boekenkast van
Abbring en hebben toen direct besloten
dat we deze verzameling niet uit elkaar
moesten plukken. Die boeken vormen
met elkaar – net als die landbouwbibliotheek – een soort achtergrond van een
intellectuele bovenlaag uit Middenbeemster in de jaren 1850-1880. Indien men-

sen belangstelling hebben voor oude
spraakkunsten en aardrijkskundeboeken
en over geschiedenis en van alles en nog
wat, kunnen ze bij ons terecht.2 Daarnaast hebben we nog een bibliotheekje
dat komt uit de oude lagere school die in
1839 werd gebouwd op het marktplein,
thans ‘Onder de Linden’. Op zondagmorgen na kerktijd konden de lezers er
terecht en werden de boeken uitgeleend.
Een deel van het boekenbezit van het Nut
stond nog netjes in bruin papier gekaft in
de oude schoolkast van meester Abbring.
Je kon er een boek van Nicolaas Beets

Afb. 8 Reglement van het Beemster Leesgezelschap ‘Nuttig en aangenaam’ opgericht in 1825 en een catalogus
van boeken van de Nutsbibliotheek Departement Beemster uit ca. 1865
Na de reorganisatie van het boekenbezit op ‘Kipperust’ in 2017 geldt deze uitnodiging niet meer. Bij de reorganisatie speelden twee overwegingen een rol: een ander accent in het museum (i.c. nadruk op Betje Wolff en
Aagje Deken) en dus een strenge selectie van de te behouden boeken, en in de tweede plaats ruimtegebrek. De
tweede overweging heeft ertoe geleid dat de niet-Beemster gebonden landbouwboekencollectie is verhuisd naar
het voorhuis van ‘Westerhem’. Van de schoolboeken ging een aanzienlijk deel naar het Nationaal Schoolmuseum
in Dordrecht. In de praktijk bestond er geen belangstelling (meer) voor deze collecties.

2
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halen of van mevrouw Bosboom-Toussaint, de heer Van Lennep of Hofdijk,
allemaal bekende 19e-eeuwse schrijvers.
Al is deze collectie niet helemaal volledig
meer, het is toch een weerspiegeling van
de boekenvoorraad van de toenmalige
Nutsbibliotheek.3

sen kom je nooit klaar. Krantenpapier is
immers erg moeilijk te bewaren.4
We hebben ook eens een stapeltje kranten
gehad van Tinus de Geus, de timmerman
die zijn bedrijf had aan de Rijperweg
naast Hoogcarspel en tussen het beschot
van zijn kantoortje stapels kranten vond.
Daarbij troffen ze aan De Drie Meren, het
Haarlemsch Dagblad, Purmerender kranten en effectenbladen. Hoe ze daar kwamen? Destijds woonden hier Jan de Graaf
en zijn vrouw (hun portretten die door
Johan Braakensiek zijn getekend hangen
boven de piano in de voorkamer van het
museum). Om discreet te kunnen praten
met de boeren over de vraag hoeveel
het moest gaan kosten als je een nieuwe
boerderij liet bouwen, moest het kantoor
niet ‘gehorig’ zijn en aangezien kranten
geluid dempen, werden die royaal tussen
het beschot gepropt. Verder heeft er nooit
meer iemand naar omgekeken totdat…
De Geus ging slopen en die oude kranten
weer voor de dag kwamen.
Op de bovenste planken liggen portefeuilles, mappen en notulenboeken van diverse
verenigingen, zoals bijvoorbeeld van het
Beemster Veefonds, opgericht in 1835 op
initiatief van Jacobus Bouman. Het was
een organisatie die belangrijk was voor
boeren die getroffen werden door verlies van vee als gevolg van de longziekte
(longpest). Die ziekte hield vreselijk huis
onder de boerenveestapels. Bouman heeft
een verzekering uitgeknobbeld waarbij
die boeren elkanders lasten konden dragen. Wanneer iemand dus 10 koeien had
en een ander 15 of 20, dan werden al die
koeien bij elkaar opgeteld, laten we zeggen tot 1500 koeien. Door de diverse
veeziekten werden gemiddeld 50 tot 60

In de grote kast in de hoek hebben we destijds een hele grote verzameling kranten
bewaard. Vroeger was in Middenbeemster de drukkerij van Oosterink gevestigd. Oosterink was de opvolger van J.
Krol en daarvoor was er de drukkerij van
C. Veenhuizen. Vanaf 1899 werd door
Krol in Middenbeemster De Drie Meren
gedrukt, een regionale krant met een verspreidingsgebied in Beemster, Purmer,
Wormer en omstreken. Dezelfde courant
kwam ook in de Schermer uit maar heette
daar De Schermer Nieuwsbode. Het blad
werd met de hand gezet. Oosterink sloeg
later aan het opruimen. We gingen er eens
langs en vroegen of hij nog oude kranten
voor het museum had. “Nou,” zei hij, “Je
moet maar kijken; we hebben hier een
hele stapel Drie Meren van vroeger. Die
mogen jullie weghalen.”
Later vonden we op de zolder van het
gemeentehuis nog een aantal gebonden
jaargangen, maar lang niet compleet. Dat
was jammer. Kranten fixeren het dagelijks leven; ze geven een stuk poldergeschiedenis van week tot week weer en
bieden een heleboel aangrijpingspunten.
Het zijn heus niet alleen notulenboeken
die dat doen. Die jaargangen van De Drie
Meren berusten thans bij het streekarchief
te Purmerend [= Waterlands Archief]. Ze
zijn nu openbaar en ook te gebruiken,
want als je ze hier uit de kast moet vis-

 e afdeling Beemster van de Vereeniging tot Nut van het Algemeen werd in 1841 opgericht en in 2018 wegens
D
vergrijzing van het ledenbestand en gebrek aan belangstelling voor bestuursfuncties opgeheven. Ook de in tamelijk deplorabele toestand verkerende Nutsbibliotheek, die intussen nog vooral bestond uit onleesbare romans,
werd wegens plaatsgebrek opgeslagen in ‘Westerhem’.
4
In 2018 is daar Binnendijks, het tweewekelijks mededelingenblad voor de Beemster, bijgekomen. Basis vormde de
aan het HGB geschonken uitgeversexemplaren van drukkerij Hoogcarspel, de opvolger van drukkerij Oosterink.
3
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koeien per jaar afgekeurd en opgeruimd.
De gestorven koeien brachten altijd nog
wat op aan vel en smeer en zo. Dat werd
afgetrokken van de opbrengst die de slager er voor gaf. De koe werd getaxeerd
door de gemachtigden van het veefonds.
De aandeelhouders betaalden per koe een
x-bedrag: het ene jaar 50 cent, het andere
zes dubbeltjes, soms wat meer, soms wat
minder. Het fonds bestaat nog steeds. Toen
Bouman en zijn vrienden Klaas Kunst en
Aris de Heer indertijd dat fonds oprichtten, bleek het al gauw een van de meest
doordachte coöperatieve voorzieningen
te zijn. Tot zelfs uit Hongarije, dat ook
getroffen werd door de veepest, kwamen
vragen om informatie.
Ook van de Beemster Rundveefokvereniging zijn de notulenboeken in ons
museum terecht gekomen. Na de opheffing in 1980. zijn die via Piet Slagt aan
ons geschonken. Er liggen ook boeken
van de melk- en zuivelfabriek ‘De Toe-

komst’ en nog een paar andere. Dan zijn
er notulenboeken van de verenigingen,
zoals de begrafenisvereniging. Als een
vereniging werd opgeheven werden de
nauwgezet bijgehouden notulenboeken
vaak aan ons museum aangeboden. Net
als die oude kranten behoren ze tot de
waardevolste informatiebronnen die we
bezitten. Boeken van Betje Wolff kan je
nog in universiteitsbibliotheken krijgen,
maar dit spul ligt hier.5
Op de bovenste plank links liggen twee
prachtige dikke boeken die we destijds
met een beetje moeite wisten te verkrijgen.
Het ene boek, Les ouvrages d’architecture
ordonnez par Pierre Post (1715), gaat
over de bouwkunst in de 17e en 18e eeuw.
‘Vredenburgh’ staat er in. Hoe we aan dat
boek gekomen zijn? Ik ging vroeger in
Amsterdam naar de kweekschool en dan
kwam ik langs de Oude Manhuispoort en
ook wel eens langs boekwinkels aan het
Rokin. Toen zag ik plotseling in een van
die winkels een wijd opengeslagen boek
met een afbeelding van buitenplaats ‘Vredenburgh’ in de Beemster. De prijs stond
er bij… ik meen 16 gulden. Dat was nog
voor de oorlog! Ik wist mijn moeder zo
vriendelijk te krijgen dat ik 16 gulden
kreeg om dat boek te kopen, omdat ik er
zeker van was dat het belangrijk was om
voor de Beemster te behouden. Mijn moeder zei: “Je moet dat geld ogenblikkelijk,
zo gauw als het museum contributie heeft
gevangen, terug geven.” En zo is het ook
gebeurd. Ik vind het zo leuk dat we naar
aanleiding van dit boek de mensen kunnen laten zien dat er heel lang geleden
zulke mooie huizen stonden in de Beemster. Hieruit is ook voortgekomen dat we
de maquette van ‘Vredenburgh’ bezitten.
Iemand zag die afbeelding van deze buitenplaats en zei dat in het Koggehuis in
Medemblik een schaalmodel zou zijn dat

Afb. 9 Een van de vele notulenboeken in de collectie
van het HGB. De Brood en Koekbakkersvereeniging
Beemster e.o. werd in 1912 opgericht
5

Tegenwoordig in beheer bij de HGB-afdeling Beemster Erfgoed.
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er op leek. Onze voorzitter Hemmer is toen
naar Medemblik getogen en heeft daar
in die grijze kist de maquette gevonden.
Nog later kwam hier professor Terwen,
deskundig op het gebied van de bouwkunst. Hij vertelde dat Monumentenzorg
in Zeist de originele schetsen bezat van
de interieurs van hetzelfde gebouw en nog
meerdere ontwerpen voor ‘Vredenburgh’,
onder andere van Vingbooms. In het kostbare boek staan ook een heleboel andere
platen.
Aan het verwerven van Theatrum machinarum (1736), het andere grote boek, zit
ook een verhaal vast. Ik had op school
in Zuidoostbeemster een leerling die zei
“Mijn opa heeft in de bedstee een boek
gevonden en daar staan allemaal tekeningen in van bruggen en sluizen”. Nou, ik
naar opa toe. Toen kreeg ik een prachtige
prent van de sluizen bij Schardam te zien

en alle wapenstenen van de heren dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden van
de Beemster. Hij wilde het verkopen ook.
Maar hij vroeg er wel een flink bedrag
voor: 200-250 gulden. Het was altijd de
gewoonte van het museum dat we vrijwel
nooit wat kochten, slechts in enkele gevallen als het iets heel bijzonders was en dan
nog voor een klein bedrag want er waren
niet voldoende middelen beschikbaar. De
vraag was hoe dat boek toch in ons bezit
te krijgen. Ik vertelde toen aan de heer
P. Koeman dat we nergens geld vandaan
konden krijgen om het boek te kopen. Hij
zei toen dat hij zelf wel wat wilde bijdragen en zo waren er nog enkele mensen die
er iets voor over hadden en samen konden
we dat boek toen toch kopen. Later is het
boek herdrukt door uitgeverij Canaletto in
Alphen aan den Rijn en daarvoor is ons
exemplaar gebruikt6.

Afb. 10 Een Franse veldlessenaar voor kruidkundigen, “inwendig zoodanig ingerigt, dat men er al het noodige in
kan bergen, als: kruidkundige boeken, catalogussen, nummers, naambordjes, schrijfbehoefte, microskoop enz.”
Maandschrift voor Tuinbouw, mei 1852, p.54
6

Dit moet zijn uitgeverij Wever te Franeker i.s.m. Buyten en Schipperheijn te Amsterdam, 1981.
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Boekbespreking
John Dehé

Thea & Jan de Roos, Geen soldaat kan de polder regeren!De Noord-Hollandse
waterschappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, 2019. ISBN 978-94-92335-12-8

Als 35e uitgave van de Vrienden van de Hondsbossche, kring voor Noord-Hollandse
waterstaatsgeschiedenis, verscheen bij Uitgeverij Noord-Holland een mooie studie
over een ‘vergeten onderwerp’: de waterschappen in oorlogstijd.
‘Droge voeten achter veilige dijken’, dat is de doelstelling van het Nederlandse waterbeheer, maar in de jaren 1940-1945 werd het steeds moeilijker die doelstelling te realiseren. Noord-Holland telde in mei 1940 ruim 320 grote en kleine waterschappen en die
werden in mei 1940 geconfronteerd met inundaties (op bevel van de Nederlandse overheid) en daarna met de maatregelen van de Duitse bezetter en met brandstofschaarste.
Dieselolie was broodnodig om de gemalen te laten draaien, maar was steeds moeilijker
verkrijgbaar. Vanaf eind 1944 viel de leverantie van stroom stil.
In 1944 kwamen de Duitsers met een bevel dat ook de Beemster hard getroffen heeft:
het land moest onder water gezet worden om een geallieerde invasie te stuiten. In het
boek lezen we hoe daarover beraadslaagd werd en op welke manier de inundatie in de
Beemster gerealiseerd werd. Het dagboek van hoofdopzichter Van der Oord (berustend
bij het NIOD) was daarbij een belangrijke informatiebron. Ook de rol van dijkgraaf
Pieter Otjes en NSB-burgemeester Meindert van der Kuur komt daarbij ter sprake.
Het boek gaat uitgebreid in op zijn houding en die van andere ‘foute’ waterschapbestuurders en ambtenaren en op de zuivering die na de oorlog bij de waterschappen
plaatsvond.
De titel van het boek is ontleend aan een liedje. Het is een stoere uitspraak, maar het
boek laat zien dat de bezetter wel degelijk in de polders regeerde, door de militaire
belangen te laten prevaleren boven een goed waterbeheer en hoe de meeste waterschapbestuurders daarmee om probeerden te gaan.
Het boek is prettig geschreven en mooi geïllustreerd met tientallen illustraties, waarvan vele in kleur. Het
is voorzien van een
degelijk
overzicht
van geraadpleegde
literatuur, kranten en
archiefstukken. De
Beemster neemt een
bescheiden
plaats
in, maar het boek is
zeker een aanrader
voor mensen met
belangstelling voor
de geschiedenis van
ons waterbeheer en de
Inundatie 1944 			
(foto colectie Andries de Vries) waterschappen.
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Boekbespreking
V.S.E. Falger

Martin Schabbink, Het leven van poldermolenaars teruggevonden;
Een Draaioorder poldermolen. Archeologische opgraving verdubbeling N244-afrit
Beemster, Zuidoostbeemster. Weesp, RAAP-rapport 3783, 178pp. + 7 bijlagen
Hoe zou de reputatie van de Beemster zijn geworden als er een molengang van drie of vier watermolens
gespaard was gebleven voor afbraak?
Het Werelderfgoed zou er een visueel krachtige stimulans door hebben
gekregen. Nu moeten we het doen met
de prachtige museummolen in Schermerhorn. Toch zijn we inmiddels wat
de geschiedenis van Beemster watermolens en hun bewoning betreft sinds
de opgraving in 2017 van de Draaioorder molen nr. 2 aan de Purmerenderweg
veel wijzer geworden. Vanwege de
aanleg van de nieuwe op- en afrit naar
de N244 was archeologisch onderzoek
ter plaatse een voorwaarde om dit
infrastructurele werk te mogen uitvoeren. Voor het eerst werden de ondergrondse overblijfselen van een van de
oorspronkelijke vijftig watermolens
opgegraven en nauwkeurig in kaart en
beeld gebracht. Na twee jaar is daar nu
het technische opgravingsverslag van in totaal 459 pagina’s. Volgens de in Nederland geldende landelijke verplichtingen wordt deze rapportage echter pas twee jaar na afronding
van het archeologisch veldwerk en bureauonderzoek in digitale vorm geleverd aan Archis,
het registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en aan
de Koninklijke Bibliotheek. Omdat het HGB zo lang niet wilde wachten is er, met toestemming van het archeologisch bureau RAAP, een zwart-wit printversie gemaakt die is in te
zien op de bibliotheek in de Beemster Erfgoedkamer in het voorhuis van Westerhem.
Hoe een achtkante watermolen er bovengronds uitziet is welbekend en de structuur van
de korenmolen ‘de Nachtegaal’ maakt ook veel duidelijk over de enorme prestatie die de
bouw van zo’n bovenkruier is geweest. In Zuidoostbeemster bleek de ondergrondse bouw
in steen en hout voor de helft zichtbaar – de andere helft zit nog verborgen onder het talud
van de N244. De nu blootgelegde zijde bevatte oorspronkelijk de watergang waarin het
scheprad het water ongeveer 1,2 meter omhoog sloeg, op weg naar molen nr. 3 (tussen de
Purmerenderweg en de Oostdijk) en molen 4, de bovenmolen, die het water uitmaalde in
de ringvaart. Tussen de bouw van de molen in 1632/1635 en 1850 deed het scheprad dienst.
In 1850 werd de molengang vervijzeld (zie de molen in Schermerhorn). Het is deze laat-
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ste fase die in de grond zichtbaar was.
De opgraving bracht onder andere aan
het licht dat op diverse plaatsen houten planken in de loop der tijd waren
vervangen. Door onderzoek aan de
jaarringen van het hout kon niet alleen
worden vastgesteld in welk jaar de
bomen zijn gekapt waarvan dit hout is
gebruikt, maar ook waar het vandaan
kwam: Noorwegen, Westfalen, de
Ardennen en de Vogezen.
Van de constructie van molens is
veel bekend maar van de bewoners,
de molenaar en zijn familie, veel en
veel minder. Dankzij de nauwkeurige
uitwerking van de ruim 6.000 bodemvondsten is het mogelijk een vrij goed
beeld te schetsen van de materiële
cultuur van de opeenvolgende molenaarsfamilies. In de werk- en bewoningsperiode, tussen 1632 en 1880,
leefde een onbekend aantal ‘generaties’ in de molen en misschien in de zomer in het ook opgegraven koehuis dat zich ten
noorden van de molen bevond. Tussen molen en koehuis werden ook vier kuilen met slachtafval gevonden. In combinatie met de grote hoeveelheid scherfmateriaal van serviesgoed,
pijpenkoppen, glas, tegels en metaalfragmenten kon een indruk van het dagelijks leven
op de molen worden gereconstrueerd. Heel belangrijk is de vaststelling dat de molenkolk,
waaruit het overgrote deel van de vondsten afkomstig is, niet is dichtgestort met stadsvuil
uit bijv. Purmerend. Dat betekent dat hier delen van de huishoudelijke inventaris van opeenvolgende molenaarsgezinnen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Logisch, want er was
geen waterput op het erf en dus werd de molenkolk gebruikt als was- en/of spoelplaats,
maar ook voor drinkwater –
de klassieke plek waar dingen kopje onder gaan en
niet meer boven komen.
In de samenvatting van het
rapport staat het trefzeker
geformuleerd: “Onder de
vondsten is maar weinig
materiaal dat het predicaat
luxe goed mag krijgen. Wel
zijn er aanwijzingen dat de
molenaars de laatste modetrends volgden. Vaak in de
vorm van het wat goedkopere serviesgoed, zoals
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theegoed, soms in de vorm van een goedkope navolging van een duurdere aardewerksoort.”
De grote uitzondering in dit vondstencomplex zijn enkele fragmenten van exclusief Chinees aardewerk. De auteur geeft als waarschijnlijke verklaring dat het hier oorspronkelijk
geschenken van VOC-opvarende familieleden betreft, of anders bruiloftsgiften. Eén schoteltje met een afbeelding van stadhouder Willem V verleidt de schrijver ertoe te menen dat de
betreffende molenaarsfamilie prinsgezind zal zijn geweest en weinig van de patriotten gehad
moeten hebben. Ook de vondst van twee wandtegels met bijbelse voorstellingen voedt zijn
geestesoog: hier hebben vast gereformeerden gewoond – kan heel goed want het Beemster
polderbestuur nam geen katholieken als werknemers aan.
Van keukeninventaris naar de maaltijd is een logische stap. Pap zal er heel wat gegeten zijn
(er zijn liefst elf tinnen lepels gevonden), maar een analyse van het opgegraven dierlijk
botmateriaal, ofwel slachtafval, geeft inzicht in het dieet op de molen. In en bij het koehuis
werden een paar runderen, varkens en schapen gehouden. De koeien en varkens werden
geslacht voor eigen consumptie (te zien aan de snij- en haksporen op de beenderen), en
kalfsvlees heeft geregeld op het menu gestaan te oordelen naar het grote aantal juveniele
botten. De vondst van een linkeronderkaak van een jongvolwassen rund waar op de buitenzijde diepe snijsporen aanwezig zijn, duidt hoogstwaarschijnlijk op een losgesneden
wang. Wangvlees wordt tegenwoordig niet veel meer gegeten, “maar is een boterzacht
stuk vlees als het gestoofd wordt”. Aan de binnenzijde van diezelfde kaakhelft wijzen fijne
snijspoortjes erop dat ook de tong van dit rund op tafel is gekomen. Weer andere vondsten,
maar veel minder in aantal, wijzen op kip en eend, terwijl enkele visbotfragmenten wijzen
op de consumptie van kabeljauw. Resten van zoetwatervis – in principe wel aanwezig in
een molenkolk – zijn niet gevonden. Ook van de ongetwijfeld zelf verbouwde groenten zijn
geen sporen in de vorm van pollen teruggevonden. Al met al moet het een sobere keuken
zijn geweest, passend in het beeld van een economisch niet erg welvarende beroepsgroep.
En toch waren de molenaars niet echt arm. Hun loon zal niet genoeg zijn geweest om een
gezin van te onderhouden en dus is bijverdienen bij de boerenburen waarschijnlijk onvermijdelijk geweest. Maar één kleine luxe heeft haar sporen in de 250 jaar dat de molen
draaide ruimschoots achtergelaten. De 220 gevonden pijpenkoppen vertellen zowel het
verhaal van roken gedurende de hele periode, als ook van de welstand die die gewoonte
op deze locatie weerspiegelde. In een omvangrijke bijlage worden alle pijpenkoppen en
-stelen afgebeeld, gedateerd en waar mogelijk van herkomst voorzien. Op een paar na zijn
het allemaal Goudse pijpen van eenvoudige makelij, keurig verspreid over de bewoningsperiode. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de vondstlocatie na 1880 niet anders dan voor
grasland is gebruikt. Ook de aardewerkfragmenten wijzen daarop.
Deze opgraving heeft niet alleen veel materiaal en kennis opgeleverd maar was ook een
bijzondere gelegenheid voor de ad hoc werkgroep archeologie van het HGB. Op initiatief
van wethouder Zeeman mochten de heren Beemsterboer, Falger, Hooijberg, Molenaar en
Oostwouder meehelpen het verleden van en rond de molen op te graven. Michiel Hooijberg
droeg naast luchtfoto’s ook inhoudelijke kennis van de molenbouw aan en Theo Molenaar
was bijkans onmisbaar als metaaldetector-archeoloog. Zijn indrukwekkende compositietekening van de halve molen staat paginagroot in dit rapport. Wij hopen nu dat Martin Schabbink, senior-archeoloog en auteur van dit rapport, ons komende winter in een lezing met
lichtbeelden nog meer kan vertellen over deze voor de Beemster zo belangrijke opgraving.
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