Van de Redactie
De najaarsoogst 2019 is weer groot en gevarieerd. Honderd jaar geleden was het begin
van het leven van Jan Sanders, een wereldberoemde tekenaar van humoristische prenten
en tevens een binnen de Beemster befaamd toneelregisseur. Duik na lezing van het artikel
dat aan hem is gewijd weer eens in een van zijn boeken die u vast wel in de kast hebt staan.
Ook honderd jaar geleden werd het vrouwenkiesrecht in Nederland ingevoerd. Dat was
het eindpunt van een politieke strijd. Onze vaste gastauteur Jack Otsen beschrijft de nagelaten Beemster sporen in de archieven en op zolder van het Betje Wolff Museum.
Wijlen Henk Tol voert u voor de tweede keer mee terug naar het Middenbeemsterse
kerkebuurtje, nu tot en met zijn eigen herinneringen aan dit non-conformistische hoekje.
Wat weet u van Aris de Heer, de negentiende-eeuwse dammer uit de Beemster? Het biografische artikel over hem laat zien dat die vaak als weinig interessant beschreven eeuw
er feitelijk een was van grote bloei van boeren die meer vermochten dan goed vee fokken
- en eersteklas hooi verbouwen, zoals de laatste bijdrage in dit nummer verhaalt. De faam
van de polder werd in de zeventiende eeuw ook weerspiegeld in het ‘Beemster bulletje’
dat ook in latere tijden zijn waarde behield.
Allen die de afgelopen anderhalf jaar het Betje Wolff Museum bezochten, zijn er langs
gelopen, het trompe l’oeil van meester Dirk Ruyter. Niet opgemerkt? Hier wordt u een
herkansing aangeboden.
Nog even en we gaan de Beemster vlag voorgoed strijken. Tenzij ons gemeentebestuur
er in slaagt om Purmerend te overreden onze vrolijke vierkleur als basis voor een nieuwe
gemeentevlag over te nemen. Daarvoor is kennis van de geschiedenis van die vlag wel
nuttig, kennis die nu nog wel eens gebreken vertoont.
Twee bekende lezers zetten tot slot een paar puntjes op de i, bijdragen die de redactie
graag ontvangt. Lectori salutem!
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De zilte wereld van Jan Sanders
John Dehé

Hij is vooral met zijn hilarische zeetekeningen wereldberoemd geworden. Geen zeeman die nooit van hem heeft gehoord, of zijn tekeningen niet kent. Het leek de redactie
een goed idee om aandacht te schenken aan Jan Sanders, die honderd jaar geleden op
12 juli 1919 geboren werd.

Jeugd

Hij groeide op in de crisistijd, een kantoorbaantje op de Aalsmeerse bloemenveiling
zorgde twee jaar lang voor wat inkomsten;
toen de oorlog uitbrak, was hij 19. Hij
diende als militair, werd krijgsgevangen
gemaakt en zat een tijd vast, maar volgde
wel in de oorlogstijd een opleiding tot
tekenleraar aan de Rijksnormaalschool, de
MO-akte tekenen. Zijn tekentalent werd
ontdekt door A. W. Blokhuis, tekenleraar
op de Purmerendse HBS, die bij hem in
de buurt woonde. Hij gaf hem pro-deo les
als voorbereiding op het toelatingsexamen
van de tekenopleiding.
Zijn ouders hadden het niet breed en hadden
ook de nodige twijfels over een artistieke

Zijn wieg stond in Kwadijk, hij bracht zijn
jeugd door in Beets, maar eigenlijk was hij
een Beemsterling, want vanaf 1963 woonde
en werkte hij in Zuidoostbeemster, aan het
Noorderpad 49, met een aangebouwd atelier
in de boomgaard.
Jan Sanders was een arbeiderskind. Hij
kwam uit een rood nest, zijn ouders vereerden Troelstra en Domela Nieuwenhuis. Hij
groeide op in een dorp te midden van boeren, tuinders en landarbeiders. Na de lagere
school (‘altijd een vlijtige leerling’) deed hij
de Ulo in Middenbeemster. Woonde in Purmerend, naar eigen zeggen op vele adressen.
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carrière, maar waren toch bereid die opleiding te betalen. Vlak voor het eindexamen
moest hij onderduiken om aan dienst voor
de Duitsers te ontkomen. Daardoor heeft
hij het diploma niet gehaald.

iedere week een aflevering, als begeleiding bij een destijds populair hoorspel, de
‘Wadders’
Dat trok de aandacht van de reclameman
van de voormalige verffabriek Pieter
Schoen en dat contact zou resulteren in zijn
grootste succes: hij ging humoristische
kalenders voor dit bedrijf tekenen, die het
heel goed deden als relatiegeschenk. Pieter
Schoen zou later Sigma Coatings heten.
Jarenlang verzorgde hij de Sigma-kalender, steeds met zes prenten, aanvankelijk
in zwart-wit, later in kleur. Ze waren heel
populair. Bekend is de anekdote waarin de
directie van Sigma een dringend verzoek
krijgt van een van hun agenten in Singapore. Of men de kalenders met bestemming
het Verre Oosten voortaan wilde verschepen in inbraak bestendige metalen kisten,
want de houten kratten werden geregeld
opengebroken en de kalenders gestolen.
Op de zwarte markt werden er flinke prijzen voor betaald. Op verzoek van Sigma
verwerkte hij kleine verwijzingen naar de
verfproducten in zijn tekeningen, blikken
met verf met het logo, een vlag.

Hij woonde lang in Purmerend, in een
buurt waar armoede troef was. ‘Ik zou
dat nooit hebben willen missen (…) Door
armoe moet je improviseren, en daaruit
ontstaat weer de humor. Dat was de buurt
waar ze van niets iets moesten maken en
dat gebeurde daar ook – wat heb ik daar
gelachen. We woonden in de buurt van het
Whereplantsoen, maar we zijn wel tien
maal verhuisd, de huur mocht nooit hoger
zijn dan twee vijftig in de week.’
Na de oorlog kreeg hij links en rechts wat
opdrachten, geen vetpot in het begin, maar
geleidelijk kwam het grotere werk. Het
toeval hielp daarbij een handje. In de trein
raakte hij in gesprek met iemand die hem
vroeg of hij een serie tekeningen voor de
Katholieke Radiogids wilde maken. Dat
heeft hij vijftien jaar lang gedaan, met
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Daarnaast tekende hij voor verschillende
bladen, zoals Panorama, Nieuwe Revu,
de Katholieke Illustratie en de Volkskrant. Hij werd gevraagd voor boekomslagen en leverde duizenden illustraties
voor boeken en tijdschriften. Ook andere
bedrijven, verzekeringsmaatschappijen
en banken, deden een beroep op hem.
Voor het boek dat in 1972 verscheen ter
gelegenheid van de 50ste verjaardag van
de Ulo / Mavo in Middenbeemster leverde hij verschillende illustraties.

Privé
In augustus 1974 werd in het Buurthuis
in Zuidoostbeemster een expositie van
zijn werk georganiseerd. In Binnendijks
werd een klein portret van hem geschetst
als kennismaking.

Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming. ‘Als je liefde hebt voor het
vak, draag je het graag over. Ik heb daar
een prachtige tijd gehad, want je werkte
altijd met zeer gemotiveerde mensen.’
Een van die leerlingen was Frank Muntjewerf, bekend van zijn tekeningen in
het Noordhollands Dagblad.

Sanders is een vriendelijk, uiterst bescheiden mens, een echte plattelander door
geboorte en opvoeding. Hij leeft erg op
zichzelf. Soms lijkt het wel of hij het kontakt met kunstbroeders schuwt. Hij houdt
van eenvoudige genoegens, zoals wandelen, toeristisch autorijden en tee-vee
kijken. En toneel. Jan Sanders’ intieme
huis bestaat uit vrouw, twee zoons, een
hond en wat klein vee. In die kring wordt
vaak links gedacht, gesproken, geblaft en
geblèèrt. Hij tekent overigens rechts.

In september 1985 ontving Sanders
de eervolle Ton Smits-prijs voor zijn
humoristische tekeningen. Hij zei in
zijn dankwoord: ‘Het is altijd een riskante onderneming grappig of geestig te
willen zijn. Ik ben blij dat me dat zovele
jaren gelukt is.’

De zonen: Marcus en Philip-Jan. Marcus
was ook een getalenteerd tekenaar, hij
werkte met zijn vader samen en werd op
die manier ook door hem opgeleid. Hij
is in maart 2005 overleden. Philip-Jan
is niet in de voetsporen van zijn vader
getreden.
De echtgenote van Jan Sanders was
Maria Antoinette (‘Mary’) Goverts. Zij
overleed begin april 1979, 52 jaar oud.

In 1996 kwam, na 39 jaar, een eind aan
de Sigma-kalenders, maar de orders
droogden niet op. Zo kon hij aan de slag
voor het Loodswezen. Als afsluiting van
het Sigma-contract verscheen nog wel
een verzamelalbum met een selectie van
het kalenderwerk van de afgelopen 34
jaar. Sanders: ‘Met het jaar 2000 verandert het verfmannetje dus in een loodsmannetje.’

Jan Sanders heeft zo’n tien jaar les
gegeven op de Rietveld Academie, de
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De zeeprenten
Het zeemansleven is een van de belangrijkste thema’s in zijn werk. Het leven
aan boord van een schip – dat meer dan
eens op de klippen loopt – maar ook het
leven aan de wal was voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. Meestal is
er sprake van een grote of kleine ramp
die ter plekke veel opschudding veroorzaakt. De zeetekeningen zijn een feest
om naar te kijken, overal gebeurt wel
wat. Ze bevatten allerlei kleine grapjes
en telkens ontdek je er nieuwe dingen in.
Weelderige, schaars geklede dames van
lichte zeden houden de passagierende
zeelui gezelschap. Hun besnorde kapitein, klein en lelijk, is het voorwerp van

spot, al blijft hij de kapitein en dient
de bemanning enige voorzichtigheid in
acht te nemen bij haar ‘wraakacties’. Die
voorzichtigheid geldt niet de Chinese
kok, die het door de kwaliteit van zijn
maaltijden vaak moet bezuren.
Jan Sanders noemde de kapitein ‘een
kleine, wrede dictator, een hufterig hitlertje’. Alleen in het geniep voert de bemanning actie tegen hem. Herman Pieter de
Boer heeft hem ooit omgedoopt tot W.F.
Mutterliebe, een Louis de Funès-achtige
figuur met een zweepje dat hem extra
potsierlijk maakt. Hij is klein, maar zijn
vrouw is een imposante verschijning,
een matrone, soms afgebeeld met een
indrukwekkende hoeveelheid kroost in
haar kielzog.

Sanders: ‘Die kapitein, dat is een man
waar ik blijkbaar zo verschrikkelijk bang
voor ben, dat ik hem maar belachelijk
maak. Iedereen kijkt hem naar z’n ogen.

Ze zijn als de dood voor ‘m, maar ze juichen hem ook toe. Het heeft iets weg van
de massa, die een enkel iemand aanbidt.
Ik vind dat verschrikkelijk.’
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Aan boord van het schip oefent
de kapitein een merkwaardig
soort tucht uit. Met een duivelse
machine worden de haren van de
bemanning geknipt; met behulp
van andere machines schilderen
de zeelui (met hun hoofd!) het
schip, ook onder de waterlijn, of
doen ze dienst als ijsbreker. Het
is dus niet verwonderlijk dat hun
haat zich op andere tekeningen
tegen hun kapitein richt en dat ze
gezamenlijk een poging doen zijn
gezag te ondermijnen.
De schepen van Sanders zijn een wereld
apart, een absurde wereld, ‘bewoond’
door een kleine groep mensen, vaak ver
van de bewoonde wereld, mannen die
aangewezen zijn op elkaar, met speciale
normen en waarden, overgeleverd aan
de grillen van hun wonderlijke kapitein.
Een wereld waarin matrozen, officieren
en een opgewonden kapitein elkaar op
uiterst vermakelijke wijze het leven zuur
proberen te maken.
Hoewel het zeemansleven uitbundig vertegenwoordigd is in zijn werk, had San-

ders niet zoveel met de zee. In een interview vertelde hij dat hij één keer met de
veerpont van Breskens naar Terneuzen
gevaren is, maar dat was het wel. Toch
kloppen zijn tekeningen in alle details:
de schepen, de uitrusting, de uniformen,
kortom, alles wat bij een groot zeeschip
hoort. Hij investeerde veel tijd en onderzoek in de voorbereiding van zijn prenten.
Steeds probeerde hij de perfectie te bereiken, maar zelf vond hij dat hij daar maar
zelden in slaagde. Zijn fans dachten daar
anders over.
Over de dames van
lichte zeden: ‘Ik heb
er een zwak voor.
Mijn vader heeft
een verschrikkelijke
jeugd gehad. Nooit
te eten, altijd honger.
De enigen van wie
hij iets kreeg, waren
de hoeren. Die hebben ‘m, zou je kunnen zeggen, in leven
gehouden. Hij was op
het puriteinse af hoor,
m’n vader, maar over
hoeren wilde hij niets kwaads horen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik dat ga
begrijpen. Die meiden, die ik teken, dat zijn eerste klas lellebellen… maar het zijn
geen rotmeiden. Ik bedoel, ze zijn niet gemeen en als je gezellige karikaturen wilt
tekenen kom je vanzelf bij ronde vormen terecht.’
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Er zijn meer vaste ingrediënten in zijn
tekeningen. Een matroos die in een potje
verf roert, honden in soorten en maten.
Sanders had kennelijk ook iets met honden. In veel van zijn tekeningen vervullen zij bij- en hoofdrollen en altijd
worden ze met sympathie getekend, als
toeschouwer of als onmisbaar onderdeel
van de actie, zoals na het verslinden
van een wandelaar in het park. Sanders:
‘Honden zijn kostelijke dieren . Ze heb-

ben geen gevoel voor menselijke waardigheden.’
In een interview noemde hij een bizarre
situatie bij de dodenherdenking in Purmerend. ‘Iedereen staat daar, echt aangedaan. Komen er twee hondjes aan. De
mensen stonden er in een carré. Beginnen die twee daar een nummertje te
maken. Met eerst dat rare gepiep. Honden doen niet anders dan tegen de wielen
aan piesen van de metalen god, de auto.’

Stijl en humor

inkleuren van zijn tekeningen was volgens
hem enigszins te vergelijken met het ontwikkelen van foto’s. ‘Heel dun breng je
laagje na laagje over elkaar. Meestal worden de prenten 2/3 verkleind. Daardoor
krijg je een verscherping van het beeld.’
Zijn prenten, in ieder geval de zeetekeningen zijn zonder meer humoristisch.
Sanders: ‘Humor is een soort drijfkurk.
Om beet te pakken in de diepste ellende.
Als iets lukt is er geen sprake van humor.
Hoogstens van geluk. Niet voor niets komt
de beste humor van de kant van de joden.
Het meest vervolgde volk. Plechtigheden,
begrafenissen, trouwerijen, zijn bij uitstek
haarden van humor. Er hoeft maar niet dat
mis te gaan of het werkt ogenblikkelijk op
de lachspieren.’
Iemand anders karakteriseerde zijn prenten als volgt: ‘Ze zijn beurtelings: ironisch, sarcastisch, goedmoedig, blijmoedig, grof, verfijnd en zelfs harteloos, maar
zonder uitzondering blijven ze menswaardig en geven een prettig relativerende kijk
op de wereld.’

‘Engelse humor’ is zijn werk wel genoemd.
Sanders bewonderde het Engelse blad
Punch en de tekeningen van Ronald ‘Carl’
Giles (1916-1995) in de Daily Mirror.
Giles maakte karikaturen van het Britse
volksleven, waarbij hij de samenleving en
politiek op de hak nam. Zijn tekeningen
inspireerden Sanders. ‘Ik ben een heel
regelmatige werker, gewoon van negen tot
vijf. Als ik een keer geen zin heb, dan pak
ik zo’n boekje van Giles, en dat vrolijkt
me dan in een half uur weer helemaal op.’
Hij noemde zich een ‘illustratief tekenaar’. ‘Een innerlijk beeld vormen, met
name van mensen, en dan een situatie
bedenken en dat geheel op papier zetten.
Als je dat goed kunt, heb je aanleg voor
illustratief tekenen.’ ‘De echte kunstschilders doen nog wel eens laatdunkend over
onze tak van kunst. Toegepaste kunst, noemen ze dat kunstzinnig. Dan denk ik: probeer maar eens een arm aan een romp te
tekenen. Heus, dat valt echt niet mee.’ Het
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Kijk op de wereld

scheepsprenten: Rukwinden (1983).
Nico Scheepmaker schreef in zijn kolom
Trijfel een lovende recensie over dit boek,
waarbij hij begint met een uithaal naar
het christelijke dagblad Trouw dat een
advertentie voor het boek geweigerd had
omdat er ‘een tekeningetje bijzat van een
Rubensiaanse dikke dame met grote tieten,
die tot haar middel was afgebeeld’. Overigens kwam de redactie wel met een positieve recensie van het boek. Scheepmaker
stelt vast dat er in de prenten van Sanders
ongetwijfeld ‘een zekere wulpsheid’ aanwezig is, maar verder is het eigenlijk een
en al onschuld bij al die calamiteiten die
zich voltrekken. Een mooie vondst zijn de
vervolgtekeningen. Naast de hoofdtekening wordt een nieuwe tekening geplaatst
die laat zien hoe het verder ging. Ontsnapte
kippen zwemmen als ‘vervreemde meeuwen’ in zee; de bemanning die na weer een
schipbreuk met behulp van gifvaten een hut
op een verlaten eiland heeft gebouwd, blijkt
in de vervolgtekening overleden. Alleen de
kapitein leeft nog op een eiland vol kruisen: die had kennelijk weer eens niet mee
geholpen.

Hoe vrolijk zijn tekeningen vaak ook zijn,
voor Sanders zelf gold dat zeker niet. Hij
bestempelde zichzelf als ‘wat somber,
argwanend over de wereld, pessimistisch.
Mijn blik op de mensheid is niet altijd
even opgetogen. Individueel gaat het nog
wel, maar in massa is het niet zo fraai. Het
menselijke ras is een zeer agressief en vaak
onberekenbaar wezen. Beschaving is een
dun laagje vernis, zodra dat er afgekrabd
is, zijn de mensen wolven voor elkaar. Dat
gevoel druk ik uit in mijn tekeningen.’

De boeken
Relatief laat werden zijn prenten in
boekvorm uitgegeven, lang zag hij daar
tegenop. In 1978 verscheen ’t Kan verkeren bij Meulenhoff Amsterdam. Daarna
verscheen Loos alarm (1980).
Lik op stuk (1982) bevat politieke
prenten uit de tijd van het kabinet Van
Agt-Wiegel. De teksten zijn van Nico
Scheepmaker.
In 1983 verscheen een nieuwe bundel
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De satirische spelen (1984) is een parodie
op de olympische spelen. Tussen wal en
schip verscheen in 1985.
Absoluut niet humoristisch is Jan Sanders’
schetsboek (1984), samengesteld en ingeleid door Jaap Ploos van Amstel. ‘Geen
humor, maar wanhoop’, gaf iemand als
karakteristiek. Ze zijn opmerkelijk anders,
wrang. Toen er in 1987 een tentoonstelling
georganiseerd werd in Museum Waterland,
drong hij erop aan dat ook die ‘andere’
prenten daar een plaats kregen, naast de
Sigma-tekeningen. ‘Hoe ik over de mensheid denk, dat komt daar ook in uit.’ Het
zijn ontluisterende beelden van aftakelende
mensen, mannen en vrouwen die elkaar
verscheuren, wilde seks en agressie.
In 1989 verscheen bij Unieboek een coproductie van Jan Sanders en Herman Pieter de
Boer, Het eerbaar zeemansleven. De schrijver bedacht verhalen bij (al bekende) tekeningen van Sanders. De auteur stapt als dekknecht aan boord van de Stad Amsterdam en

fantaseert er aan de hand van de tekeningen
lustig op los, waarbij meer dan eens de prent
(bijna) geheel uit beeld verdwijnt.
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In 1993 verscheen De woelige wereld
van Jan Sanders, als begeleiding van een
tentoonstelling die in het Amsterdamse
Scheepvaartmuseum werd gehouden.

composities, hun gebaren, de mimiek. In het
tekenen ben je vrij, bij het regisseren van
toneelstukken heb je vooral rekening te houden met de bedoelingen van de schrijvers. Ik
doe het nu al jaren. We hebben echt goede
stukken op het repertoire. Alles voor de tuin
van Edward Albee bijvoorbeeld, De Spaanse
hoer van Hugo Claus, Huwelijkskandidaten
van Gogol. We hebben met onze toneelvereniging – zeker voor amateurtoneel – een hoog
niveau bereikt. Diverse prijzen hebben we met
de vereniging gewonnen. Er werd altijd hard
en serieus gewerkt, in een plezierig klimaat.
We hebben voorstellingen gegeven in het Heerenhuis en de Purmaryn, maar we deden ook
wagenspelen en verzorgden optredens bij de
Beemster Open Dag en de Beemster Kermis.

Ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag
werd door Charles Lourens een luxe ‘verzamelalbum’ samengesteld, in een beperkte oplage. Het verscheen in 2000 en was
vooral bedoeld als relatiegeschenk.

Regisseur
Naast het tekenen had Jan Sanders één
grote hobby: hij was als acteur en regisseur actief voor de toneelvereniging
Midden-Beemster. Zelf zag hij wel wat
overeenkomsten.

In 1982 werd een expositie gehouden bij
Nic Jonk. De leden van de toneelvereniging zetten het evenement extra luister
bij met hun aanwezigheid, verkleed als
de figuren die zijn scheepstekeningen
bevolken. Bert Kooiman, voorzitter van
de vereniging en VVD-raadslid, was de
schreeuwende kleine kapitein.
In 1995 nam Jan Sanders afscheid van
zijn toneelvereniging, 39 jaar lang had hij
er als regisseur zijn stempel op gedrukt.
In oktober van dat jaar ontving hij de
Beemster Kubus, vooral voor zijn betekenis bij de toneelvereniging. De ‘Kubus’,
ontworpen door Henk Tol, wordt slechts
sporadisch uitgereikt, met name aan personen of instellingen die een belangrijke
bijdrage hebben geleverd aan het Beemster verenigingsleven of ten behoeve van
de Beemster gemeenschap.

 ls je een tekening opzet is het een soort toneel
A
dat je vult. Tekenen en regisseren liggen eigenlijk in elkaars verlengde. Het stuk witte papier
bij tekenen is het toneel bij regisseren. De hand
moet bij beide regisseren wat je denkt en voelt.
Bij het toneel werk je met mensen, met beeld-

Jan Sanders overleed op 21 december 2000,
maar nog steeds kunnen we genieten van
zijn prenten, verzameld in een tiental boeken, in groot formaat.
Bij het schrijven van dit artikel waren de kranten in het Waterlands Archief (digitaal te raadplegen) een belangrijke
informatiebron.
Wij bedanken mevrouw Bonnema voor de tip om aan Jan Sanders een artikel in De Nieuwe Schouwschuit te wijden.
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De ‛Beemster bul’, een zilveren Westfriese munt
uit 1682
Alie Vis - Best 1

Eind 17e eeuw was Gerrit Schuurmans muntmeester op de munt van West-Friesland. Hij gebruikte
als muntmeesterteken een afbeelding van een
rund. Dit teken is bekend geworden als ‛de Beemster bul’. In sommige gevallen heeft hij ook het
wapen van de stad Medemblik gebruikt dat gezien
moet worden als een muntteken.
Bij het zoeken naar de herkomst van Gerrit
Schuurmans komt men zeer veel verschillende families Schuurmans tegen waarvan
er meerdere een familiewapen voerden. De meest interessante vermelding van een
familiewapen in relatie tot onze Gerrit is die van een zekere Gerrit Schuurmans uit
Zwolle waar ook muntmeester Gerrit vandaan kwam. Hij voerde als wapen in zilver
een goud gehoornde en gehoefde koe op grasgrond. Hier is een rechtstreeks verband te
leggen naar het muntmeesterteken ‛Beemster bul’. Het rund heeft dus wel zeker niets
met de Beemster te maken maar met het familiewapen van Gerrit Schuurmans. Dat er
een link gelegd werd met de Beemster is te verklaren doordat er een rund voorkomt in
het wapen van de Beemster.
Uit de omgeving van de Beemster kwam veel rundvee dat waarschijnlijk werd verhandeld op de Westfriese veemarkten en ook op de bekende ‛bullenmarkt’ in Middenbeemster. Mogelijk is hierdoor in de volksmond de term ‛Beemster bulʼontstaan.
In de collectie van het Betje Wolff Museum bevindt zich deze zilveren munt, lang
geleden geschonken door een onbekende bezoeker.

Kop en munt

1

Alie Vis is conservator van het Betje Wolff Museum

11

Onder het vaandel ten strijde

‛Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ in de Beemster (1909-1919)

Jack Otsen

Op 13 juni 1918 hielden de zusterverenigingen van Beemster en Purmerend van de
‛Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ een feestavond in de Tuinbouw. Volgens spreker
mevrouw Groot was met de herziening van de grondwet de eerste stap gezet naar algemeen kiesrecht. Ruim een jaar later kon opnieuw de vlag uit. Samen met de afdelingen
Beemster, Purmerend en Edam werd voor een volle zaal een dankwoord uitgebracht
aan Aletta Jacobs, maar ook aan plaatselijke wegbereiders van het vrouwenkiesrecht.
Wat ging hieraan vooraf? Over de emancipatiestrijd van de vrouw gaat dit artikel.

‛Vrije Vrouwenvereenigingʼ op. Voor
de vrije vrouwen was de kiesrechtstrijd
maar een onderdeel van een veel grotere strijd en wel die van gelijkheid tussen
man en vrouw op elk gebied.
Minder radicaal was de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht, opgericht in
1894 als reactie op de in dat jaar behandelde wet Uitbreiding Mannen kiesrecht in het parlement. Ook hierin nam
Wilhelmina Drucker het initiatief. De
eerste presidente werd Annette Poelman. In later jaren werd Aletta Jacobs
een belangrijk boegbeeld van de vereniging. De Vereniging was voor een
beperkt Vrouwenkiesrecht in overeenstemming met het beperkte Mannenkiesrecht. De emancipatiebeweging
van deze feministen ging uit van het
hoogst haalbare binnen de bestaande
politieke verhoudingen.
Dit beperkte kiesrecht – ook wel dameskiesrecht genoemd – werd het breekpunt tussen de Sociaal Democratische
Vrouwenclubs, die het streven naar
kiesrecht beschouwden als een onderdeel van de klassenstrijd. De socialistische revolutie zou de vrouw bevrijden
uit haar ondergeschikte positie en haar
gelijkstellen aan de man. Dit verschil
in doelstellingen zorgde ervoor dat de
zogeheten rooie vrouwen uit de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht stapten.

Lang bleef de vrouw een tweederangs
burger, verstoken van politieke rechten
en ongelijke behandeling bij werk en
inkomen. Vrouwenkiesrecht werd pas
actueel na de grondwetsherziening van
1887, waarin vrouwen expliciet werden
uitgesloten van het kiesrecht. Kiesrecht
was een mannenzaak en dan nog beperkt
tot een kleine minderheid. Er was in
de 19e eeuw een zogeheten belastingkiesrecht, dus afhankelijk van bezit en
inkomen. Die minderheid bestond dus
uit leden van de gegoede burgerij. Eerst
richtte Wilhelmina Drucker samen
met enkele andere vrouwen in 1889 de
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Affiche van de kunstenaar Th. Molkenboer, 1918 (Wikipedia)

De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht telde in haar hoogtijdagen zo’n
16.000 leden. Ook waren er internationale contacten. In 1908 organiseerde de
Nederlandse afdeling het congres van de

Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in
Amsterdam. Via massabijeenkomsten,
bezoeken aan politici en demonstraties
werd de zaak van het vrouwenkiesrecht
onder de aandacht gebracht.
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De oproep aan vrouwen om zich te verenigen voor het kiesrecht vond in Beemster
gehoor op 21 december 1909.

hoewel het gewraakte grondwetsartikel –
kiezen voorbehouden aan het mannelijke
geslacht – werd geschrapt.
Aan de hierboven gememoreerde feestavond van 13 juni 1918 werd uitgebreid
aandacht besteed in de pers. ‘De zaal in
de Tuinbouw was met vlaggen, vaandels
en linten versierd en op elk der met zorg
gerangschikte tafeltjes prijkten de mooiste bloemen, welke de ‘bloeiende Beemster’ maar kon opleveren’. De taken waren
goed verdeeld: mevrouw Edel uit Beemster opende de avond terwijl de presidente
van de Purmerender afdeling mevrouw
Maats het slotwoord uitsprak. De avond
was georganiseerd ter herdenking van
het eerste congres van de Wereldbond in
1908. Na de opening werd het propagandalied ‘Voorwaarts’ gezongen, waarna
mevrouw Groot inhoudelijk inging op de
doelstellingen van de Vrouwenbeweging.
Vrouwen dienden zich politiek te scholen
om hun inzicht te verdiepen. Concrete
eisen werden geformuleerd: oprichting
van vak- en huishoudscholen, kinderspeelplaatsen, gelijk loon voor mannen
en vrouwen en aanpak van het woningvraagstuk.
Mevrouw Bierman uit Oosthuizen sloot het
gedeelte voor de pauze af met enkele komische voordrachten. Na de pauze volgden
enkele duetten door mevrouw DikstaalGroot (sopraan) en A. Bakker (alt) uit de
Beemster, begeleid door de heer Provily uit
Purmerend. Tot slot werd gezamenlijk het
strijdlied ‘Der vrouwen plicht’ gezongen.
Uiteindelijk kreeg de vrouwenbeweging
loon naar werken in 1919, toen een nieuw
voorstel in de Tweede Kamer werd aangenomen en het vrouwenkiesrecht een feit
werd. Voor de Vereeniging was het doel
bereikt. Uit de notulen bleek deze naadloos
over te gaan in de Vereeniging voor Staatsburgeressen, waarin de strijd voor vrouwen emancipatie werd voortgezet tot 1925.
In dat jaar werd de laatste huishoudelijke
vergadering in de notulen opgenomen.

Schuitemakers Purmerender Courant van
21 november 1909 deed verslag van de
oprichting van de afdeling Beemster met
tien leden. Vrouwen in Purmerend (1907)
en in Edam (1908) waren ze hierin voorgegaan. Uit de bewaard gebleven notulen
van leden- en bestuursvergaderingen kon
een aardig beeld worden gekregen over het
reilen en zeilen van de afdeling. Begonnen
met tien leden groeide zij na propagandaavonden, onder andere na een spreekbeurt
van de Purmerender politicus Piet Oud, tot
130 leden in 1918. Presidente van begin tot
eind was mevrouw Edel-Schoo.
In 1916 werd door enkele Beemster vrouwen deelgenomen aan een massabetoging
van zo’n 18.000 demonstranten in Amsterdam. Voor het eerst werd het vaandel van
de Beemster vereniging meegedragen,
waarover straks meer. Aanleiding was de
parlementaire behandeling van het kabinetsplan voor algemeen mannenkiesrecht.
Ondanks alle pressie werd aan vrouwen
slechts het passief kiesrecht toegekend,
14

Het vaandel

ben. De secretaresse zal informeren naar
een adres waar vaandels gemaakt worden.

In de algemene vergadering van 29 mei
1916 kwam het vaandel van de Vereeniging
ter sprake. Omdat de notulen wel iets openbaarden over de ontstaansgeschiedenis
maar niet helder waren over ontwerper of
maker, laat ik deze hier onverkort volgen.

Op de eerstvolgende vergadering van 15
juni kwam het vaandel weer ter sprake.
 et vaandel dat volgens de vorige notuH
len besteld was en den 15e bezorgd zou
worden, was nog niet aangekomen. Tijdens de vergadering werd naar Den Haag
getelefoneerd om inlichtingen over de
verzending. Het antwoord luidde dat het
juist een half uur geleden was verzonden.
Dit telefoongesprek was een aangename
en tevens een vrolijke afleiding van de
vergadering. Mejuffrouw Zijp is bereid
het nieuwe vaandel bij de optocht te dragen, de dames Schoen en G. de Heer haar
als helpsters dienst zullen doen.

Verder word gesproken over het aanschaffen van een vaandel. De afdeling is thans
zo groot geworden, dat er wel om een
vaandel mag gedacht worden. Mevrouw
Havik had reeds een ontwerp gemaakt,
dat bij de aanwezigen wel in den smaak
viel. Mejuffrouw Zijp zal trachten nog
een ontwerp te krijgen. Ook werd het
denkbeeld geopperd om zelf een vaandel
te borduren, om het dan goedkoper te heb-

Vaandel van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht afdeling Beemster,
gemaakt van zuivere zijde; de klimoptak is er op geschilderd. Afmetingen: 58cm breed en 88cm hoog. In het
logo van de International Alliance of
Women (IAW) staat een vrouw die de
gerechtigheid verbeeldt met de Latijnse
tekst Jus suffragii feminini, vertaald:
‛Het recht om te stemmenʼ. Depot Betje
Wolff Museum
(Foto Johan de Jong)
Bronnen:
Waterlands Archief, Notulen van de vergaderingen van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Beemster 1909-1925
Waterlands Archief, Notulen van de bestuursvergaderingen van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeling
Beemster 1910-1911
Waterlands Archief, digitaal krantenarchief van De Drie Meren en Schuitemakers Purmerender Courant
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De ‘kerkebuurt’ in Middenbeemster – deel 2
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.
Deel 1 werd gepubliceerd in De Nieuwe Schouwschuit van juli 2019, p. 18-26. Dit
tweede deel beslaat de 18e eeuw en later. Ook hier bleef redactioneel ingrijpen tot een
minimum beperkt.

De achttiende eeuw
Als er één naam genoemd wordt van een
geslacht dat gedurende de hele achttiende
eeuw, en later nog, zich ‘kerkebuurter’
kon noemen, dan is het wel de naam ‘Ruyter’. De Ruyters waren onverbrekelijk
verbonden met het schoolhuis op de hoek.
Van 1683 tot 1826 om precies te zijn. Hoe
dat mogelijk was zullen we even uit de
doeken doen.
In 1683 aanvaardde Michiel Arisz. Ruyter
het ambt van Schoolmeester-Koster-Voorzanger. Hij vervulde deze drievoudige
plichten tot ieders tevredenheid tot in het
jaar 1719, waarin hij de fakkel overgaf aan
zijn zoon Dirk Michielsz. Ruyter. Deze
Dirk kon aanvankelijk de taak best aan.
Maar bij het klimmen der jaren viel het
hem wat moeilijker. Na veertig dienstjaren
of daaromtrent, verzocht de nu toch wat
16

krikkemikkige Dirk de Hoge Heren van
het polderbestuur om hem tot stut en steun
een hulponderwijzer toe te staan. Hij had
een goede kandidaat voor die post, namelijk zijn zoon Cor. Het verzoek werd overwogen en ingewilligd, mede in de overweging dat het aantal leerlingen in die veertig
jaar wel wat was toegenomen evenals het
aantal te vullen stoven in de kerk.
Kort en goed, op de negende July van het
jaar 1761 komt de zoon Cornelis Dirksz.
Ruyter zijn oude vader te hulp. Om na de
dood van vader Dirk op 24 July 1778 alle
verantwoordelijkheid te krijgen. In de
archieven wordt op dit stuk geen melding
gemaakt van een hulponderwijzer, zodat
we mogen aannemen dat Cornelis alles
verder alleen moest opknappen. Welnu,
tot eind october 1783 hield hij moedig
stand, maar dan slaat de ziekte toe, zo erg
dat hij op 11 november zijn ontslag moest

vragen. Op de 22e van die gure maand
hoorde Cornelis voor het laatst de torenklok 5 uren slaan….. Hij stierf in de vaste
overtuiging dat zijn zoon Dirk voortaan in
zijn plaats de klok zou luiden, het uurwerk
opwinden, met heldere stem de gezangen
zou aanheffen en het woelig kindervolkje
zou onderwijzen in de beginselen van
rekenen, taal en de artikelen des geloofs.

Verder vermeldt ‘burger’ Jan Musk nog:
 p 23 [maand ontbreekt, red. DNS] 1796 saten
O
5 gecomitteerde in de Beemster in de Kamer
van de Gereformeerde Kerk (welk altoos
gebruikt wort voor ’t aflese der placcate) om
de quitanties van de 6e penning te examineere.
 e 1e Augustus 1796, zijnde Beemster biddag
D
moest voor ieder beest tzy Bul, Paard of Koe
een dubbeltje marktgeld betaald worde die te
koop wierde gepresenteert waartoe 4 Persone
iet mit een bosse op ’t eynde van ieder weg
wiert geplaatst tgeen nog ƒ 33.- heeft opgebragt.

En zo ging het. Dirk Jr. beheerde de zaken
van school en kerk met net zo veel ijver
en toewijding als eenmaal zijn vader, zijn
grootvader en zijn overgrootvader. Maar
het zou niet lang meer duren. De donderslagen van de Franse revolutie rommelden
na boven onze gewesten. Het jaar 1795
bracht grote politieke veranderingen. Bij
de oprichting van de Bataafse Republiek,
die gepaard ging met eindeloze politieke
schermutselingen tussen Patriotten en
Prinsgezinden, begeleid door de gebruikelijke terreur en het geweld, ontkwam
ook de Beemster niet aan de algemene
consternatie. Lees maar wat de oranjegezinde Jan Musk knarsetandend opschrijft
in zijn dagboek:

Meester Dirk had het maar moeilijk met het
nieuwbakken Gemeentebestuur dat in de
geest van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap zoveel heilige huisjes omverschopte.
En toen ook in het onderwijs andere wetten
en nieuwe ideeën doorbraken, gaf hij er de
brui aan. In 1798 bedankte hij voor de eer
van Onderwijzer, maar hij behield het kosterschap. Zodoende bleef hij rustig in het
kerke-schoolhuis wonen en hij hield brood
op de plank! Het gemeentebestuur moest
maar zien dat ze voor een andere onderwijzer, een schoollokaal en een woonhuis
zorgden. Maar dat is een zaak die verder
reikte dan de kerkebuurt.

Op 3 Maart 1795 is de Regeering in de
Beemster verandert van de Dijkgraaf af tot
de opsienders van de watermolens alsmede de koster en Schoolmeester bij de Kerk,
tgeen geschiede door de berugte Hendrik
Duyn, die tot dat eynde de Predikstoel in
de gereformeerde (Ned. Herv., HT) Kerk
beklom en syn mannedaade liet blijken.

Bleef het geslacht Ruyter de kerkebuurt
zo’n honderddertig jaar trouw, met de
achterburen was het waarschijnlijk anders
gesteld. Die kwamen en gingen, gedreven door het noodlot en de economische
belangen en lieten helaas geen geschreven sporen na.

4 April is Cobus Cok Huisman in de

Beemster uyt zijn huys gehaalt door order
van de municipalen en in het huys van de
diender bij de Beemster Kerk in arrest
gebracht omdat hy in de Rijp by de brug
gesegt had gehoort te hebbe dat de Pruyse
tot Utregt waare. Dit wiert van een Patriot
uyt de Rijp gehoort, die hem daarover aan
het geregt van de Beemster aangeklaagt
en is op den 10 dato weder vrygelaten.

In de pastorie was het andere koek. Dit
deftige huis, vanouds bewoond door lieden die gewend waren om van het reilen
en zeilen der Beemster Kerkgemeenschap
nauwkeurig aantekening te houden, kreeg
in de achttiende eeuw bewoners wier
schrijflust en literair talent tot ver buiten
de polderdijken ging.
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Kopie naar een tekening van Henk Tol, 1982
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De negentiende eeuw

door de kerk komt een houten galerij waarop een extra honderdtal zitplaatsen want de
bestaande ruimte in de kerk was niet voldoende om het grote aantal kerkgangers
te herbergen. En er komt bovendien een
gloednieuw orgel. De bouwdrift, of liever
verbouwdrift, steekt ook andere bewoners van het buurtje aan. Hier wordt een
houten weeg gesloopt en vervangen door
een stenen pui en elders wordt er een half
huisje aangebouwd, al naar gelang er geld
en materiaal was. Bijvoorbeeld het oude
houten woonhuis (nu huis van Henk Tol)
is in die jaren geheel verbouwd en voorzien van een stenen voormuur. Evenzo de
(thans gesloopte) aangrenzende winkel.
Soms was er voor de timmerman een bui-

Als de tweede helft van de negentiende
eeuw is aangebroken wordt er in de kerkebuurt weer driftig gemetseld en getimmerd. Naast de kerkebrug is al in 1839
een nieuwe school gebouwd (de huidige
brandweerkazerne [= ‘Onder de Linden’])
waarin de strenge meester Remge Abbring
de schooljeugd onderwijst. Het oude
schoolhuis wordt afgebroken en op die
plaats verrijst een ‘kolossaal’ gebouw met
klassiekelijk twee verdiepingen. De Ned.
Herv. Kosterij. Ook vanuit de kerk klinkt
wekenlang driftig gehamer en gezaag. Het
hele interieur wordt gewijzigd. De preekstoel verhuist van oost* naar noord, dwars

Interieur in opbouw atelier Henk Tol (Middenweg 154; foto RCE, na 1960)

tenkansje, bijvoorbeeld voor de oude Arie
Vink die al werkend aan de verbouwingen
in de pastorie het sloopmateriaal, waaronder 18e-eeuwse deuren en oude blauwe
tegels, gebruikte om zijn eigen piepkleine

huisje van binnen te verfraaien met een lief
betegeld schouwtje en eiken bedsteedeuren met rijke profileringen. Ruim een eeuw
later gebruikte Henk Tol deze materialen
weer opnieuw in zijn huiskamer.

* Deze verhuizing vindt een eeuw later plaats en dan van zuid naar oost (red.)
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en een burgermanssalon met gipsen
engelen aan het plafond. En weer was er
werk aan de winkel voor verschillende
kerkebuurters want metselaar ….., de
schilders gebroeders van der Lippe, timmerman Vink e.a.(weglating in originele
tekst)
Als de 20e eeuw is aangebroken is de
kerkebuurt mudvol. Alle beschikbare
kamertjes zijn bewoond. Eén venster en
één deur in een halfsteens muurtje of een
planken schot, een bedstee met een vochtige onderkooi, een eeuwig ‘ierende’
schoorsteen, één gezamenlijke regenbak
en één gammele plee per drie gezinnen.
Jan van Egmond (in 1975 al 82 jaar oud)
weet het nog precies. Als kind kwam
hij er spelen met de vier jongens van
Koelemay die in het allerachterste huisje woonden. Hij heeft gehuiverd toen hij
op een kwade dag hoorde dat de arme
Enoch Dik zich had verhangen aan de
deurknop. En hij weet ook nog dat op een
zeldzaam mooie zomeravond ouwe Hein
Dinkla gezeten onder een vlierboom
speelde op zijn viool. Het Largo van
Händel of de ‘dappere Transvaalse boeren’. Tenminste zoiets moet het geweest
zijn. Tsja, zoveel mensen op zo’n klein
stukje grond,

17e-eeuwse paneeldeur (binnen; 75x180 cm) ten huize
van Riet Tol; afkomstig uit de voormalige pastorie
(foto V.S.E. Falger)

Als dan ook tot grote vreugde van alle
Beemsterlingen en bezoekers de marktpleinen met klinkers zijn bestraat evenals de aangrenzende straatjes komt er
een poosje rust. Niet al te lang echter.
In 1875 is het weer raak. Er moet een
nieuwe Herv. Pastorie komen, vindt het
kerkbestuur. Mooier en groter dan die
voor de pastoor aan de Jisperweg. Nou
hij komt er, aan de westkant van de Middenweg (het tegenwoordige [=voormalige] polderhuis). De oude Pastorie wordt
verkocht aan de fam. De Goede-Edel.
Maar die lieten de zaak eerst eens grondig opknappen naar de mode van die tijd
met erker en balkon, gepleisterde muren

Tot na de Eerste Wereldoorlog bleef de
toestand zo ongeveer bestaan. Maar als
in de twintiger jaren elders in MiddenBeemster de eerste nieuwe arbeiderswoningen worden gebouwd, raakt het
buurtje zoetjesaan wat minder vol. De
leegkomende kamertjes worden soms als
pakhuisje gebruikt of worden door een
paar simpele ingrepen tot een ietsje riantere behuizing omgebouwd zodat er voor
de gezinnen die er over waren wat meer
ruimte en een heel klein beetje betere
levensomstandigheden kwamen.
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Kerkebuurtje in de jaren 1950 gezien vanaf de kerktoren te Midden-Beemster (foto collectie HGB)
Midden onder het huisje van Arie Vink, later atelier Henk Tol

Het laatste bedrijf
Dat wordt een eenvoudige zaak. Ik hoef
niets op te zoeken, niets te achterhalen
en niemand te citeren. Ik hoef maar
even in gedachten terug te gaan naar
m’n kinderjaren en ik hol weer hijgend
op klepperende klompen om de grote
regenbak, met Siem Vroom en Jannie
Peetoom voor me uit en Piet Olie achter
ons aan in zijn eeuwige rol als zeekrab.
Het zal wel uit de verhalen van Jules
Verne zijn gehaald of uit een of ander
sagen en legendenboek uit de welvoorziene boekenkast van de ouwe Tol. Hoe
het ook zij, Piet Olie speelde altijd voor
‘zeekrab’ en deed dat zo griezelig dat hij

ons de stuipen op het lijf joeg. Dat Piets
vader door de buurtgenoten tenslotte
zelfs de ‘ouwe zeekrab’ werd genoemd
was minder mooi maar ja, daar hadden
wij kinderen geen schuld aan. Het waren
heerlijke kinderjaren vol creativiteit en
fantasie. Circusvoorstellingen in de
geheimzinnig duistere loodgieterswerkplaats van vader Tol. Later meer ‘professioneel’ in het lege huisje van Opoe
Tol. Kon het anders met een Mr. Hedi, de
beroemde illusionist en goochelaar als
buurman, met de artistieke Andries Tol
als vader? Zo de ouden zongen piepen
de jongen, nietwaar.
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Aris de Heer: dammen op wereldniveau
John Dehé

Jarenlang hing in de hal van het Heerenhuis deze tekening, bijna twee meter
hoog. De man die centraal achter een
dambord zit is Aris de Heer. Zijn zoons
Jan en Klaas staan links en uiterst rechts
op de tekening. De vierde man is Antoon
Zomerdijk. De tekening werd in 1937
gemaakt door Simon de Heer. De schijven
op het dambord zijn zo geschilderd, dat ze
de situatie aangeven op het moment dat
Aris de Heer de ‘meest verschrikkelijke
combinatie’ uitvoerde die ooit ergens ter
wereld op een dambord is toegepast.
In de Beemster weten ze het zeker: de plaatselijke damclub is de oudste van Nederland
en de verontwaardiging was dan ook groot
toen de Koninklijke Nederlandse Dambond in 1956 verklaarde dat die eer naar
een andere vereniging ging: ʻConstantʼ uit
Rotterdam. Vooral de toenmalige secretaris
van de vereniging, Gerrit Beets uit Wormer,
heeft zich ingespannen om de Dambond op
andere gedachten te brengen, maar of zijn
argumenten overtuigend waren?
Om van een vereniging te kunnen spreken, heb je toch een officiële oprichtingsdatum nodig en een verenigingsreglement.
Dat is van ‛Aris de Heerʼ bekend uit 1906,
maar ʻConstantʼ werd al in oktober 1899
opgericht. ʻHet Vereenigd Amsterdamsch
Damgenootschapʼ werd opgericht op 1
november 1900, ʻOns Genoegenʼ uit Edam
is van 1902, de ʻWormerveersche Damclubʼ
werd in 1904 opgericht en zo zijn er nog
een stel te noemen. De heer Beets voerde
aan dat er van de Beemster damvereniging
roosters bekend zijn van onderlinge wedstrijden die (ver) voor deze data gehouden
werden. Maar zijn belangrijkste bewijs voor
een verenigingsactiviteit is een verslag van
een bijzondere expeditie die een aantal
Beemster-dammers in 1841 ondernamen.

‘Prehistorie’
Het staat vast dat het damspel in het begin
en midden van de 19e eeuw in de Beemster druk beoefend werd. Gerrit Köhne in
De Drie Meren: ‘(…) vooral gedurende
lange winteravonden kwamen de mannen, meestal buren, bij elkaar, om voor het
haardvuur gezeten, onder het genot van een
pijp tabak, een “spulletje te dammen”. Het
spel vereischte niet veel licht en dikwijls
was het schijnsel van de vlammende houtblokken voldoende om de spelers in staat te
stellen de zwarte en witte schijven te kunnen onderscheiden.’ En als tegen bedtijd de
wedstrijd nog niet afgelopen was, werd het
hele spel op de kast gezet om de volgende
dag af te maken.
Köhne: ‘Deze eenvoudige dampartijtjes in
de boerenkeuken gespeeld, waren vaak van
een hoger niveau dan men zou denken, het
spel werd met grooten ernst beoefend en nu
leven zelfs de namen nog voort van enkelen die op dit gebied een eerenaam hebben
verdiend.’
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De mannen damden niet alleen in de
Beemster bij het haardvuur, maar ze trokken er ook op uit. Een bewaard gebleven
reisbeschrijving vertelt hoe een aantal
gerenommeerde Beemsterlingen, enkele
met hun echtgenote, in 1841 de polder
uit trok om wat partijen in Zuid-Holland
te spelen: Klaas Admiraal, Jacobus Bouman, Klaas Hogetoorn, Jan Olie, Jan en
Jacob Edel, Simon Bouman. De naam
van Aris de Heer ontbreekt bij dit gezelschap. De beschrijving is vermoedelijk
gemaakt door Jacobus Bouman. Een
kleine honderd jaar na dato werden delen
ervan gepubliceerd in De Schouwschuit
en De Drie Meren.

vel wegens deszelfs eerwaardig voorkomen ons een voldingend bewijs geeft van
de hechte bouworde der vroegeren tijd.
Het dak wordt zeer kunstig geschraagd
door dwarsbalke van cederhout, welk hout
de eigenschap bezit van geen spinnen nog
ander ongedierte daaraan te doen hechten
of zich in de kap te nestelen.

Over de dampartijen die de heren vermoedelijk wel gespeeld hebben, lezen we niets
in het verslag. Maar voor Gerrit Beets was
dit uitstapje toch een argument bij zijn
stelling dat de Beemster damclub de oudste van Nederland was: bij de tocht naar
Zuid-Holland was naar zijn idee duidelijk
sprake van ‘een georganiseerd damleven
(clubleven)’.

‘Maandagmorgen te half vijf ure werd
de reis aangevangen, het gezelschap had
plaats genomen in drie kapwagens, ieder
met twee paarden bespannen.’ De reis
begon voorspoedig en reeds om zes uur
was men te Akersloot. ‘Vervolgens reden
we door tot het Assumer-tolhek door Uitgeest, langs Heemskerk en Beverwijk,
naar Velzen. Buiten de stad Haarlem
vertoefden wij in de Groene Valk, maar
reden vandaar verder tot Hillegom, waar
de paarden werden uitgespannen.’
Spoedig werd de reis voortgezet. Leiden
werd vluchtig bekeken want men wilde
die dag tot ’s-Gravenhage komen. Om
haf zes werd de residentie bereikt; de reis
had zo’n dertien uur geduurd.

Beroemde Beemster-dammers
We hebben geen gegevens over de
geboorte van een Beemster Dam- en
Schaak vereniging, maar het staat vast dat
er in 1861 een vereniging met die naam
actief was. Klaas de Heer was voorzitter
van deze club. In 1881,1885,1889, 1892
en 1895 organiseerde zij toernooien
waarvan de aankondigingen en verslagen o.a. in de Purmerender Courant te
vinden zijn. In 1879 telde de vereniging
40 leden.
We hebben wel een ‘overlijdensacte’!
In De Drie Meren van 13-11-1897 lezen
we: ‘Woensdagavond in het Heerenhuis
heeft de begrafenis plaats gevonden van
de Beemster Dam- en Schaakvereeniging; gebrek aan belangstelling was oorzaak van hare dood. Deze vereeniging
heeft een eervol bestaan gehad; steeds
gesteund door leden, die in het dam- en
schaakspel geoefend, enkele zelfs meesters waren, heeft zij dikwijls in het buitenland van zich doen spreken. Het doet
ons leed, dat onze dam– en schaakvereeniging niet genoeg levenskracht heeft
bezeten om haar bestaan te bestendigen.’

Na in ons logement eenige ververschingen
te hebben gebruikt, gingen wij, onder geleide van onzen getrouwen schoenenpoetser
Lyp, een avondwandeling doen. Wij zijn
regtstreeks gegaan naar den zaal, waar de
Raad van State driemaal in de week vergadert. Wij zagen daar een ouderwetsche
stoel die nog afkomstig is van Prins Maurits, wordende thans door Z.M. de Koning
bezeten, als hij den Raad van State presideert. Van hier zijn wij gegaan naar de van
ouds beroemde ridderzaal, welks voorge-
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We stellen enkele dammers uit dat eervolle verleden aan u voor.

Aris en Jannetje kregen drie zonen: Klaas,
Gerrit en Dirk. Jannetje overleed in 1838.
Drie jaar later hertrouwde Aris met Neeltje Beets. Samen kregen zij nog zeven
kinderen: Cornelis, Jan, Simon, Trijntje,
Maartje, Sijtje en Aagje. Over de plek
waar Aris en zijn gezin woonden, bestaat
nog wel wat verwarring. Die verwarring
is vermoedelijk ontstaan doordat de huisnummering in de Beemster met flinke
regelmaat veranderd werd.
Maar de aktes die opgesteld werden bij
het overlijden van Jannetje en het huwelijk met Neeltje laten weinig twijfel over
over de stukken grond die Aris bezat, de
dijkkavels 98 en 99. Daarop stonden –
omgeven door weilanden, een moestuin
en een boomgaard – twee boerenhofstedes. Eén helemaal op het eind van de Jisperweg (nummer 1), tegen de noordelijke
Omringdijk aan en een tweede aan de
westelijke Omringdijk: ‘Het Hofje’

Aris de Heer [schilderij van Simon de
Heer] werd op 30 december 1805 geboren
in Schermerhorn en een eeuw later bestempeld als de sterkste en meest beroemde
dammer die in ons land ooit geleefd heeft.

Hij trouwde in 1826 met Jannetje Hoogland. Ze betrokken een ‘boerenhofstede’
aan de westelijke Omringdijk van de
Beemster, het ‘Hofje’. Deze boerderij
was eigendom van zijn schoonmoeder,
Neeltje Hoogland-Hogetoorn. Neeltjes
echtgenoot, Gerrit Hoogland, was in
1810 overleden.

Tekening van Henk Tol van ‘het Hofje’, woonstee van
Aris de Heer, Mijzerweg, Noordbeemster
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Het Hofje bestaat inmiddels niet meer, maar was een van de oudste boerderijen in
de Beemster. Het heeft gediend als schuilkerk. Ger Ernsting schreef daarover in De
Nieuwe Schouwschuit van maart 2012.1

Klaas Weeshof, schuilkerk 'Het Hofje' aan de Westdijk. (Olieverf op paneel, ca. 1865, collectie HGB
				
foto Marianne Slot-Dekker)

Aris de Heer zou volgens gegevens op verschillende websites rond 1857 de ‘Boreelhoeve’ betrokken hebben, een boerderij
op de hoek van Jisperweg en Schermerhornerweg.2 Tegenwoordig is dat nr. 10.
Ik heb daar in de archieven (testamenten,
boedelscheidingen, persoonskaarten) geen
bewijs van gevonden. Wel is er een link met
zijn zoon Klaas. Die had drie zonen (en een
dochter). Twee zonen, Aris en Simon, worden in de stamboom van de familie vermeld als ‘veehouders op de Boreelhoeve’.
Kinderen van de andere zoon (Jan) worden
ook genoemd als veehouders op die boerderij: Jan en Aris Dirk. Jan woonde op de
1
2

boerderij toen die op 16 januari 1937 tot
de grond toe afbrandde. Het grootste deel
van de veestapel kwam in de vlammen om.
De eigenaar was destijds jhr. Mr. J.W.G.
Boreel van Hoogelanden. In maart 1937
werd de bouw van een nieuwe boerderij
aanbesteed, in opdracht van de eigenaar.
Dat is de boerderij geworden die nu op nr.
10 staat. Van de oude Boreelhoeve heb ik
geen foto kunnen vinden.

Aris was veehouder van beroep, maakte
vanaf 1844 als hoofdingeland deel uit van
het polderbestuur en was heemraad van
het Waterschap. Ook was hij vele jaren lid

Ger Ernsting in DNS, 10e jrg. Maart 2012, p. 10-18
http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/bekende-dammers/aris-de-heer
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van het gemeentebestuur. Als hoofdingeland had hij een wapen,
waarin een dambord was opgenomen. Dit wapen is afgebeeld op
de ‘Wapenkaart’ die zich tegenwoordig bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard bevindt.
Hij was medeoprichter van het Beemster Veefonds en behaalde
als veehouder diverse prijzen met zijn koeien en zijn kaas.

Het dambord met zilveren hoeken
Als dammer verwierf Aris de Heer zich een grote reputatie; al op 15-jarige leeftijd zou hij
in een toernooi de eerste prijs behaald hebben en daarna bleef hij vijftig jaar lang ongeslagen. Iets van die kracht wordt zichtbaar in de verslagen van wedstrijden die Aris de Heer
in de jaren dertig van de negentiende eeuw speelde.3 P.A. Walraven, een koffiehuishouder in Alkmaar ‛Het wapen van Haarlemʼ, schreef wedstrijden uit waarbij de hoofdprijs
bestond uit een ‘met zilver gemonteerd dambord’ en bijbehorende ivoren damstenen.

Alkmaarsche Courant 27/7/1835

Het grote succes van dit evenement zorgde
een jaar later voor een herhaling en weer
ging Aris de Heer met de hoofdprijs naar
huis.

Hoe het in 1837 en 1838 met deze ‛verdammingʼ verliep, is niet duidelijk, maar in
1839 was er een andere winnaar:
A. Blokdijk uit De Rijp. Aris de Heer had
zich op verzoek van de andere spelers
teruggetrokken.

Hij was niet alleen een vermaard damspeler, maar ook een voortreffelijk schaker.
Toen hij op 15 mei 1874 op 68-jarige leeftijd overleed, schreef Jacobus Bouman
een gedicht over hem, waaruit we één
strofe lichten:
3

De Heer vol ijver, moe noch mat
Heeft nooit in ’t spel zijn man gevonden;
Met wien hij ook in ’t strijdperk trad,
Geen die hem overwinnen konde.
Een halve eeuw met kracht omgord,
Bleef hij den meester op het bord.

http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/bekende-dammers/aris-de-heer
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Op 10 maart 1906 verscheen het eerste
nummer van Het Damspel, een maandblad
uitgegeven door het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap. In de tweede
aflevering werd een portret geschetst van
Aris de Heer. Hij wordt daarin beschreven als een zeer bescheiden mens. De
kalmte waarmee hij speelde, dwong alom
bewondering af. Hij zat altijd kaarsrecht
en onbeweeglijk achter het bord. Vluggertjes speelde hij nooit en verliezen was
er niet bij. Soms wist een tegenstander
hem tot remise te bewegen. Een dampartij was voor hem een levenskwestie.‘In
geheel Noord-Holland, heerscht dan ook
onder alle Dammers, een groote vereering voor wijlen Aris de Heer. Zijn kracht
als speler is daar legendarisch geworden.’
Na zijn dood werd in het sterfhuis een
inventaris opgesteld van zijn bezittingen,

Klaas de Heer, afbeelding Het Damspel, mei 1906

Het damtoernooi in Amiens, 15 augustus 1886. Zittend 4e van links Antoon Zomerdijk, rechts naast hem Baudet
en rechts van de man met de witte baard: Klaas de Heer. (foto collectie HGB)
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gevolgd door een openbare verkoop in
het Heerenhuis. In de zeer uitgebreide
verkooplijst ontbreken de dam- en
schaakborden en bijbehorende stukken
niet. Zijn zoon Klaas kocht een van de
sets van de befaamde ivoren damstenen
voor ƒ 13,75. Zijn halfbroer Cornelis
betaalde voor een dambord (met zilveren hoeken?) en damstukken ƒ 3,60. De
verkoop van de twee boerderijen, grond,
inboedel en schuldvorderingen bracht
ongeveer ƒ 150.000,00 op.4

Wel won hij vele toernooien in NoordHolland; hij werd zelfs kampioen van
Nederland en deed aan internationale
toernooien mee. In 1886 eindigde hij
in een sterk bezet toernooi in Amiens
als derde, slechts twee punten achter de
Franse wereldkampioen. In een afsluitend vriendschappelijk toernooi wist hij
zowel die kampioen als de nummer twee
te verslaan. Na het overlijden van zijn
vader, was er nauwelijks een dammer in
Nederland die het met succes tegen hem
kon opnemen.

Andere dammers van naam

Cornelis de Heer (1845-1891) was eveneens een dammer van formaat, qua speelsterkte net iets minder dan zijn broer
Klaas. Het Damspel: ‘Hij was de vlugste speler uit de Beemster, waar hij zeer

Ook van zoon Klaas (1829-1904) schreef
Het Damspel een portret. Hij was net
als Aris een zeer verdienstelijk speler,
maar wist zijn vader nooit te verslaan.

De boerderij aan de Jisperweg (C128) waar Cornelis de Heer woonde. Simon de Heer werd hier geboren en
tekende later de boerderij
4

Westfries Archief, notaris Joan Cornelis Pan, inv. 61, akte 144 (10/6/1874) ; inv. 63, aktes 192/195 (17/9/1874)
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populair was, door zijn aangenamen,
prettigen omgang met zijn damvrienden.
Wij hadden kort geleden het genoegen te
spelen met de familieleden van de Heer.
Deze zijn allen zeer sterke positie-spelers en doen, zonder uitzondering hunnen familienaam alle eer aan.’
Cornelis trouwde met Trijntje Noome
(1846-1914). Ze kregen negen kinderen, waarvan er twee kort na de geboorte
overleden. Simon de Heer (1885-1970)
was het 9e kind. Hij werd een kunstenaar van naam en heeft onder meer zijn
geboortehuis aan de Jisperweg vastgelegd; in de nummering van toen C128.
Kort na zijn geboorte verhuisde de familie naar een stolpboerderij aan de Neckerweg, nu nummer 21.

bleem was zijn gezichtsvermogen, waardoor zijn resultaten toch iets achter bleven
bij die van de familie De Heer.
Toen Het Damspel in het voorjaar van
1906 een bezoek bracht aan de familie De
Heer, ontmoette de redactie ‘een aardigen
jongen, M. Nomen geheten, achterkleinzoon van Aris de Heer. Ondanks zijn jeugdigen leeftijd (7 jaar) heeft hij een zeer
groote liefhebberij in ’t damspel. Wij hebben dan ook van dezen zeer jongen speler
de beste verwachtingen, want hij heeft het
talent van zijnen overgrootvader.’
Net als de familie De Heer heeft de familie
Noome jarenlang het gezicht bepaald van
de Beemster damvereniging. Vele jaren
werd het sterkste team van de vereniging
gevormd door leden van deze families,
die ook nog familie van elkaar waren.
Zo was Maartje, een van de dochters van
Aris, getrouwd met Maarten Noome,
veehouder in Wijde Wormer. Ze kregen
zeven kinderen, drie van hen – Jan, Jacob
en Cornelis – ontpopten zich als voortreffelijke dammers. Daar zal grootvader Aris
wel het een en ander aan bijgedragen hebben.

Een andere grootheid was Antoon, ook
wel Antooni, Zomerdijk. Hij staat enigszins op de achtergrond op het schilderij
aan het begin van dit artikel. Hij werd
geboren in 1836 en overleed in 1906. Het
Damspel wijdde een In Memoriam aan
hem. ‘Evenals de naam de Heer, was die
van Zomerdijk bij elke dammer bekend.’
Hij won niet alleen vele wedstrijden in
Nederland, maar reisde ook naar het buitenland om daar te spelen. Hij was een
van de dammers die deelnamen aan een
belangrijk toernooi in Amiens, dat ze
bezochten met behulp van een internationaal gelauwerde schaker uit Utrecht,
H.H. Baudet. Hij was van Franse origine
en stond de Nederlanders in het verre
Frankrijk met raad en daad terzijde. Uit
die glorieuze tijden zijn wat wedstrijdverslagen bewaard gebleven en notities
over wedstrijden die de heren onderling
speelden.
Zomerdijk had veel plezier ‘in het opzetten van problemen, aardigheidszetten of
posities uit gespeelde partijen of mooie
eindspelen (…) Bovendien was hij een
hoogst geestig man, zeer scherpzinnig en
kende alles, wat hij deed, goed.’ Een pro-

Jan Noome Mzn (geboren 1872) wordt
omschreven als ‘een goed problemist,
een kundig partijspeler en een uitstekend
kenner van het eindspel.’ Hij behaalde in
1911 de graad van meester-dammer en
bracht het tot erelid van de vereniging. Hij
had een kruidenierszaak/fouragehandel in
Purmerend.
Bij een ‘simultaan-séance’ die in april
1925 in het Heerenhuis gegeven werd,
speelde hij tegen 19 spelers; de séance
nam zo’n vijf uur in beslag. Bij de tegenspelers komen we in het verslag in De
Drie Meren drie keer de naam Noome
tegen, één lid van de familie De Heer en
Willem Zomerdijk, de zoon van Antoon.
Ook in latere verenigingsverslagen duikt
de naam Noome regelmatig op.
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Jan Noome overleed in 1948. Zijn broer
Jacob (al op 33-jarige leeftijd overleden)

nen meldden zich als lid, in mei van dat
jaar had de vereniging al meer dan 40
leden.
Er werd een bestuur van vijf leden
gevormd. Jan de Heer Az werd voorzitter,
Jacob Noome Jz vice-voorzitter,P. Zeeman
jr. secretaris-penningmeester; Jb. Edel
Kz. en J.J. Groot fungeerden als commissarissen. De club speelde tegen andere
verenigingen, organiseerde simultaanpartijen en verzorgde demonstraties.
In de jaren van de Eerste Wereldoorlog
stagneerde het verenigingsleven. Lidmaatschap van de Dam- en Schaakbond
werd een tijdlang als weinig zinvol ervaren, maar later sloot men zich toch weer
aan, om de speelsterkte van de leden op
peil te houden.
De uitslag van een wedstrijd tegen de
Rotterdamse damvereniging Constant
in 1907 laat zien dat de vereniging een
hoog De Heer-Noome karakter had.
Een verklaring voor de onthutsende
nederlaag werd gezocht in een gebrek
aan wedstrijdroutine en de onbekendheid met andere speltypen en speelstijlen. Door meer aan dit soort wedstrijden
deel te nemen zou de vereniging ongetwijfeld aan kracht winnen. (Het Damspel, februari 1907)

was als partijspeler nog sterker. Ook hun
broer Cornelis had de reputatie van een
sterk dammer.

1906: Aris de Heer opgericht
Op 31 maart 1906 hield het Amsterdamsch Damgenootschap onder grote
publieke belangstelling een ‘séance’ in
het Heerenhuis. Na
afloop daarvan werd
op initiatief van J. de
Haas besloten ook in
Beemster (weer) een
vereniging op te richten, nu met een huishoudelijk reglement
en aansluiting bij de
landelijke Bond. Over
de naam van die vereniging hoefde men
niet lang na te denken: Aris de Heer.
Iets meer dan 20 man
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Een dammuseum in Betje Wolff

Willem Zomerdijk: ‘Dat bord hoort in
het museum. Dat moet je eigenlijk niet
eens hoeven te vragen. Dat moet van
je eigen uitgaan, als je maar een klein
beetje gevoel hebt voor zoiets. Dat moet
je aanvoelen.’ Dat Jan de Heer niet eens
kon dammen, zorgde voor extra ergernis. Maar Cornelis de Heer, een van de
mannen die het museum vorm moesten
geven, werkte volgens Trouw zelf ook
niet erg mee. Die bezat een prachtig
schilderij met de beeltenis van Aris, maar
liet dat liever in de huiskamer boven het
theemeubel hangen, dan het af te staan
aan het museum. Trouw: ‘Het schilderij
is zo mooi en het lijkt volgens Cornelis
zo sprekend op zijn grote grootvader
(ofschoon Cornelis 72 jaar is en Aris de
Heer dus nooit gekend kan hebben) dat
hij, bij wijze van spreken, liever zijn beste koe naar het museum zou brengen dan
dat schilderij. Als Cornelis gestorven is,
komt het schilderij aan het museum. Tenzij hij natuurlijk van mening verandert en
het nog persoonlijk komt brengen.’

In 1953 werd vanuit het Museum Betje
Wolff een commissie gevormd die zich ten
doel stelde ‘het gebied van de beide bordspelen, t.w. het damspel en het schaakspel, uit het verleden te doen achterhalen
en het onder te brengen in dit Museum’.
Die commissie bestond uit Cornelis de
Heer Cz en Willem Zomerdijk, nazaten
dus van de beroemde dammers. Dat er
verschillende familiebanden speelden,
zag men als een uitstekende garantie voor
een succesvolle realisatie van het dam- en
schaakmuseum. Het zou het eerste en enige dammuseum in Nederland worden en
waarschijnlijk ook het enige ter wereld.
Ook P. Beers uit Broek op Langedijk en
Gerrit Beets uit Wormer maakten deel uit
van de voorbereidingscommissie.
De vereniging Aris de Heer had in maart
1956 haar vijftigste verjaardag gevierd
en daarmee wist men de aandacht van de
landelijke pers te krijgen. Het dagblad
Trouw kwam op 15 december 1956 met
een uitgebreid verhaal over het Beemster
damverleden.
Ook het museum in oprichting kwam
ter sprake, maar er klonken wat twijfels.
‘Het gaat anders niet zo heel best met het
dammuseum. Althans lang niet zo goed
als de oprichters zouden willen. En het
merkwaardige daarbij is dat de uitbreiding van het museum ter nagedachtenis
van Aris de Heer juist geremd wordt…
door de bewondering van de Beemstenaren voor wijlen hun grote dorpsgenoot.’
Zo merkte de krant dat er veel gedoe
was over het dambord waarmee Aris de
Heer zijn grote successen had behaald,
een bord met zilveren hoeken en ivoren
schijven. Dat bord was nu in het bezit van
Jan de Heer, een kleinzoon van Klaas de
Heer, de oudste zoon uit het eerste huwelijk van Aris. Maar Jan weigerde het af te
staan voor het museum. De krant citeerde

Ook het bijna twee meter hoge portret
waar dit artikel over de Beemster-dammers mee opende, hing niet in het museum, maar in de hal van het Heerenhuis,
een kleine 200 meter van het museum
verwijderd. De heren van de organisatie
hadden de moed nog niet opgegeven.
Toch was volgens Trouw het museum
‘best een bezoek waard’. ‘Wanneer u
daar bovendien het zeventig pagina’s
tellende boekwerk van Gerrit Beets
wilt lezen, gelieve u zelfs brood mee
te nemen. Beets heeft namelijk precies
zeventig bladzijden nodig gehad om te
bewijzen dat de damclub “Aris de Heer”,
vroeger “Dam- en Schaakclub Midden
Beemster” geheten, de oudste damclub
van ons land is.’
Hierboven kwam al ter sprake dat,
ondanks die 70 bladzijden, het bewijs
daarvoor helaas niet ijzersterk was.
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In het Betje Wolff Museum wordt een haarlok van Aris
de Heer bewaard. Een bijzonder museumstuk, maar er
is enige twijfel. Was dit een lok van de grote dammer,
of van een van zijn nazaten? De naam Aris komt vaak
voor in de familie

Eens waren dit museumstukken van het Dam- en
Schaakmuseum, nu worden ze bewaard in het Betje
Wolff Museum

Geraadpleegd:

Website: http://draughtshistory.hoofdlijn.nl/index.php/bekende-dammers/aris-de-heer
Genealogie familie De Heer: www.simondeheer.nl
Waterlands Archief, Beemster, particuliere archieven, Archief Aris de Heer, toegang 0555
Notarieel Beemster, notaris Boom, toegang 0713, inv. 209, akte 90, 27/9/1838; inv. 212, akte 61, 21/8/1841
Notaris Boom, inv. 21, 8/10/1857, verkoop grasland aan Aris de Heer
Op 10 juni 1874 werd in het sterfhuis, Jisperweg hoek van de Noord. Omringdijk, een testament opgemaakt.
Men sprak toen van ‘Wijk C, nr. 101’. Het document bestaat uit een lange lijst van allerlei bezittingen, roerend en
onroerend goed, vee, etc. De lijst zou de basis vormen voor de openbare verkoping die in september van dat jaar
in het Heerenhuis gehouden werd. Westfries Archief, notaris Joan Cornelis Pan, inv. 61, akte 144 (10/6/1874);
inv. 63, aktes 192/195 (17/9/1874)
Brand Boreelhoeve: http://www.brandweerbeemster.nl/geschiedenis/boerderijbranden
De Waterlander, 20/1/1937, krantenarchief Waterlands Archief
Het Damspel. Maandblad uitgegeven door het Vereenigd Amsterdamsch Damgenootschap
Ook in te zien op https://www.delpher.nl/nl/kranten
1e jaargang nr. 2, (april 1906) p. 29-30, (Aris); 1e jaargang nr. 3, mei 1906, 51-52 (Klaas de Heer, met portret);
1e jaargang nr. 8 (oktober 1906) p. 138 (Antoon Zomerdijk)
Fragment kaart Balthasar Floris. van Berckenrode - Daniel van Breen, ʻWare afbeeldinge vande bedyckte Beemster-Landen inden iare 1643ʼ. In A.J. Kölker, Kroniek van de Beemster, 1981.
Beroemde dammers in de vorige eeuw- Aris de Heer, Klaas de Heer, Antoon Zomerdijk. In: De Schouwschuit,
maandblad, gewijd aan folklore, natuur-historie en geschiedenis van Noord-Holland. 3e jaargang nr. 9, october
1938, p. 416-421. In De Drie Meren van 21 en 28 maart 1936 zou een uitgebreider verslag van de reis moeten
staan. Dat moet zijn 22 februari 1936.
Trouw, 15 december 1956

De Dam en Schaakvereniging Aris de Heer is nog steeds
actief. ‘Een kleine gezellige vereniging in het centrum
van de polder de Beemster’. De vereniging heeft ook
jeugd leden. Er wordt gespeeld in de Beemster Eetkamer,
Middenweg 142-144, te Middenbeemster. De clubavond is
op maandag; website: www.sc-arisdeheer.nl

Wie o wie weet waar het grote schilderij met de vier dammers (zie het begin van
dit artikel) zich momenteel bevindt?
Jarenlang hing het prominent in het trappenhuis van het Heerenhuis.
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Het geleerde trompe-l’œil van een 18e-eeuwse
schoolmeester uit Middenbeemster
V.S.E. Falger1

Afb. 1. Een met de pen getekend trompe-l’œil van titelpagina’s van leerboeken en een abc-voorbeeld in Frakturschrift. Vervaardigd door Dirk Ruyter (1766-1826). Laatste kwart 18e eeuw
(Foto V.S.E. Falger; binnenmaat 39x31.5 cm; collectie HGB)

Het inrichten van een tentoonstelling gaat
soms gepaard met ontdekkingen in de eigen
collectie. Voor de tentoonstelling ‘Vive la
plume! Schrijfkunst in de Beemster’ kwamen verschillende nooit eerder geëxposeerde handschriften en beschreven prenten in aanmerking die ons verbaasd deden
staan over de rijkdom en kwaliteit van de
collectie van het Historisch Genootschap
Beemster. Een ‘schilderijtje’ dat nooit veel
aandacht had gekregen omdat het in een
lorrige lijst zat en op een donkere wand
in ‘Kipperust’ hing, was het hier boven

afgebeelde trompe-l’œil van Dirk Ruyter.
De schildertechniek van het trompe-l’œil
(Frans; ‘bedrieg het oog’ of gezichtsbedrog), in olieverf, getekend en gedrukt,
was vrij populair in de 17e en 18e eeuw
en beoogde een levensechte illusie op te
wekken. De quasi-spontaan neergegooide
titelpagina’s uit diverse boeken moeten de
indruk wekken dat we hier te maken hebben met een visuele grap – maar vermoedelijk is het tegendeel waar. Wiens blik
in het voorbijgaan blijft haken aan een van
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pagina’s staat vast wel even stil om beter te
kijken. Wat zien we eigenlijk? Enkele titels
zijn goed te lezen, andere gaan verscholen
onder bovenliggende pagina’s. En boekenliefhebbers bestuderen natuurlijk ieder
papier tot alle titels zijn herkend. De schilder
of tekenaar dwingt de toeschouwer als het
ware om een oordeel te vellen over de kwaliteit van deze zorgvuldig uitgescheurde collectie bladen. Laten we hem zijn zin geven
en eens uitzoeken wat hier wordt getoond.

wiskundige, landmeter, almanakschrijver
uit het Westfriese Nieuwe Niedorp, in zijn
tijd en de 18e eeuw een vooraanstaand
geleerde. Pieter van Nierop, die eigenlijk
Pieter Ooms heette, was een neef van zijn
oom Dicrk en zal gedacht hebben dat hij
meer succes zou hebben als hij zich diens
beroemde achternaam aanmat. Uit de titel
blijkt dat het onderwijs in de zeevaartkunde een belangrijke rol speelde bij
Dirck van Nierop. Bij Pieter zien we dit
duidelijk terug in de onderste cartouche.
In Noord-Holland werd dergelijk onderwijs al gegeven aan leerlingen die wat wij
nu de lagere school noemen hadden doorlopen en van plan waren op een van de
schepen van de VOC aan te monsteren.

Centraal bovenin (afbeelding. 1) staat de
Verbeterde en Vermeerderde Nieroper
Schat-Kamer, waer mee dat de kunst der
stuerluyden door seeckere gront-regulen
geleert en gebruickt kan worden van Pieter
Rembrantsz. van Nierop (1640-1708) uit
1696 afgebeeld.

Voor dat onderwijs werd mogelijk ook
gebruik gemaakt van de Meetkonst van
Euclides, bezorgd door P. Warius (vier
drukken tussen 1704 en 1763) en de
Onderwyzinge in de Beginselen van de
Algebra van Pieter Venema uit 1760.
Eenvoudiger was De vernieuwde cyfferinge (afbeelding 1, midden onder)
van Mr. Willem Bartjens uit 1760, de
bekende rekenmeester (1569-1638),
hier in een uitgave van Joannes Kannewet, Amsterdam. Dit boek, waaraan wij
de zegswijze ʻvolgens Bartjensʼ hebben
overgehouden, is vele tientallen malen
herdrukt en bleef tot in de vroege 19e
eeuw in gebruik. Onder deze ‘Bartjens’
ligt een latere druk van hetzelfde boek
getekend.
Links onder een wat moeilijker te traceren werk, K… dat werd uitgegeven door
Bernardus Mourik, Boekverkooper in de
Nes te Amsterdam. De combinatie van
de eerste letter van de titel, de uitgeversnaam en het drukkersembleem leverde
een godsdienstig traktaat op: Korte
handleiding tot het doen van godgeleerde oeffeningen […], zonder auteursnaam
en zonder jaar (volgens de catalogus van
de Koninklijke Bibliotheek ca. 1750).

Afb. 2. Volledige titelpagina 1696
Allard Pierson, Univ. van Amsterdam (Pr. K 639)

Dat Verbeterde en Vermeerderde uit de
titel slaat op de bij Abel van der Storck,
Amsterdam, in 1676 verschenen Nieroper
Schatkamer van Dirck van Nierop (16101682). Van Nierop is een intussen wat
vergeten zeventiende-eeuwse astronoom,
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uitgegeven door A. Meyer te Amsterdam.
Blijven over twee anonieme historische werken, Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, tot gebruik van Neêrlands jeugd (waarschijnlijk uit 1776) en Kort begrip der kerklyke
geschiedenissen (1777), beide uitgegeven door
Godart van den Brink Jansz. te Utrecht. De
titelpagina boven de naam Dirk Ruyter kon niet
worden gedetermineerd omdat de titel geheel
is afgedekt en het randschrift ‘Godt is myn
h[…..]’ geen aanknopingspunt bood.
Tot slot een abc-leervoorbeeld, links midden
onderaan. Dergelijke voorbeelden werden
in de 17e en 18e eeuw op school gebruikt om
in de eerste leerjaren kinderen vertrouwd
te maken met de belangrijkste lettersoort,
namelijk die van oudsher in de Bijbel
wordt gebruikt. De Duits aandoende gotische drukletter was geen schrijfletter maar
diende zonder problemen gelezen te kunnen
worden. Hieronder een voorbeeld.

Afb. 3. Drukkersembleem Bernardus Mourik, Amstedam

Rechts ligt de Schat-kamer ofte konst der
stuur-lieden, “Int licht gegeven door Klaas
de Vries”, 3e druk 1727. Daaronder verscholen Arithmetica ofte reken-konst, door
Pieter van den Broek (ook: Broeke), mogelijk een midden-18e-eeuwse uitgave van
Groot Keur uit Amsterdam. Beter leesbaar
is Koopmans-rekeningen door Adam van
Lintz, het vierde deel in de 6e druk, waarschijnlijk in de tweede helft van de 18e eeuw

Afb. 4. Met een horn-book of abc-plankje leerden
schoolkinderen het alfabet. Een hornbook werd
gemaakt van eikenhout, papier en een beschermlaag
van koehoorn
(Collectie Nationaal Onderwijsmuseum, Dordecht)
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Over de functie van het trompe l’œil
van Dirk Ruyter kunnen we alleen
maar gissen. Niet onaannemelijk echter is dat het een vorm van aanduiding
van de kwaliteit van de onderwijzer is
geweest, net zoals dat vermoedelijk het
geval was bij het handschrift PenneKonst van meester Cornelis Eenhuizen
uit West-Beemster. Ruyter en Eenhuizen hebben elkaar tussen 1795 en
1826 zeker gekend want Ruyter was tot
eind 18e eeuw schoolhoofd in MiddenBeemster. Dirk was de vierde generatie
schoolmeester in het dorp3; overgrootvader Michiel Arisz Ruijter werd in
1684 voor het eerst vermeld.
Het is duidelijk dat de uitgestalde titelpagina’s vooral wijzen op het voortgezet onderwijs na de lagere school. Het
accent op stuurmanskunst/navigatie en
rekenen past goed bij het destijds vaak
gekozen beroepsperspectief van de zee-

vaart. En kennis van het boekhouden
was voor scheepsmaten ook niet zinloos
want het is bekend dat er door hen heel
wat privé-handeltjes werden opgezet –
het exclusieve Chinese porselein uit de
opgraving van de tweede Draaioorder
molen is een aanwijzing in die richting.
Het is niet helemaal zeker hoe het
trompe l’œil van Dirk Ruyter in de collectie van het HGB is gekomen. Gerrit Köhne noteerde in een schrift uit de
jaren ’50 van de vorige eeuw dat het is
geschonken door J. Beunder, kastelein
van ‘Het Bonte Paard’ in Middenbeemster. In de jaren ’90 herinnerde hij zich
iets anders: “Geschonken door een van
de nakomelingen van Dirk Ruijter, ik
meen Kees Ruijter”. Ondanks de onzekerheid over de herkomst is het een
leerzame en indrukwekkende verbeelding van het niveau van het onderwijs
in de Beemster.

Dank aan de heer Adri Ligthart die ons attent maakte op de bijzondere titelpagina van Pieter Rembrantsz.
Van Nierop. Dank ook aan de heer Jacques Dane van het Nationaal Onderwijsmuseum, Dordrecht.
2 
Voor meer achtergronden over Dirck van Nierops bijzondere carrière van dorpsschoenmaker tot befaamd
wiskundige (hij had contact met René Descartes, Christiaan Huygens, Nicolaas Witsen en andere 17e-eeuwse wetenschappers), zie Marlise Rijks, red. (2012), The correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop
(1610-1682), een digitale publicatie via www.dwc.knaw.nl.
3 
De vierde generatie is Dirk Corneliszoon, maar zijn grootvader heette ook Dirk (Michielszoon). Het ontbreken van een patroniem in het signatuur maakt het moeilijk 100% zeker te zijn, al is het niet erg waarschijnlijk dat Dirk Sr. de tekenaar was want die overleed op 24 juli 1778 terwijl de jongste publicatie op
de tekening van 1777 is.
1 
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De Beemster vlag van 1962
V.S.E. Falger

‘Hang de Beemstervlag uit tijdens de feestweek!’, luidde de oproep van Evalien
(Brinkman) in de feesteditie 2019 van Binnendijks. Daar is veel gevolg aan gegeven en
zelfs nu, maanden later, lijkt het wel of heel wat mensen het zonde vinden om de vlag
weer te strijken. De heldere kleuren doen het al wapperend dan ook goed. De oproep
ging vergezeld van een verklaring van de kleuren: rood voor de zon, geel voor het
graan, groen voor het land en blauw voor het water.
Mevr. Jet Houtman vroeg zich af of die verklaring wel klopte, maar zij wist het zelf
ook niet. Bij het Betje Wolff Museum werd ze ook niet wijzer. Of ik het wist. Nee,
dus, niet precies, al deelde ik haar twijfel over de interpretatie die in Binnendijks had
gestaan.
Hoe zit het nou echt met die kleuren van de Beemster vlag?

De Nieuwe kroniek van de Beemster (2012)
meldt op 8 november 1961: Volgens besluit
van de Hoge Raad van adel wordt de
gemeentevlag van Beemster als volgt
beschreven: ‘Rechthoekig, bestaande uit
vier horizontale banen van gelijke hoogte,
in de kleuren van boven naar beneden rood,
groen geel blauw’. De genoemde kleuren
gaan terug op het wapen van de gemeente
Beemster dat in 1816 hetzelfde wapen kreeg
als het waterschap ‘de Beemster’ al vanaf
1612 voerde, maar dan zonder schildhouder.

is geen heraldische kleur. De zon echter is
stralend geel en het niet genoemde groen
van het gras heeft er ook ooit frisser bijgestaan. Gezaghebbend is natuurlijk de sluitsteen van de protestantse kerk in MiddenBeemster, maar de kleuren die we nu zien
zijn sinds 1618 ongetwijfeld een paar keer
overgeschilderd. Dat geldt ook voor het
mooie polychrome Beemster wapen in de
18e-eeuwse Hornsluis van Lutje-Schardam.
De kleuren van de vlag zijn nu verklaard maar
hoe is die vlag eigenlijk tot stand gekomen?

De officiële omschrijving luidde: ‘Een
veld van Lazuur, waarop een koe van keel
beschenen door de zon’ (idem, p. 119).
Lazuur en keel zijn heraldische benamingen
voor blauw en rood. Nu is de officiële oorkonde uit 1916, waarvan deze beschrijving
uit 1816 is overgenomen, enigszins verbleekt en het ‘veld van lazuur’ is niet helder
meer en de koe ziet er bruin uit – maar dat

Sluitsteen kerk Middenbeemster, Rijksmonument nr.
8818 			
(Bron Wikipedia)
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In het Waterlands Archief berust het
gemeentearchief van Beemster1. Daarin
bevindt zich een map met de hele ontstaansgeschiedenis van de vlag en het is
de moeite waard om die te reconstrueren.

en een verantwoord ontwerp voor een
gemeentevlag aan de gemeenteraad voor
te leggen. “Graag ben ik bereid, geheel
belangeloos en zonder enige verplichting
uwerzijds, [hieraan] mede te werken,” zo
eindigt de brief. Het kostte B&W zeven
maanden om hier positief op te reageren….

Op 6 november 1960 schrijft K.L.
Sierksma2 aan het college van B&W van
Beemster het volgende: “U staat mij toe,
gedreven door een grote liefhebberijbelangstelling voor wapens en vlaggen
van Nederlandse gemeenten, uw aandacht
te vestigen op uw wapen en eventuele
gemeentevlag, zulks met het oog op de in
1962 te organiseren herdenking van het
350-jarig bestaan van de Beemster.” Dit
is het begin van Sierksma’s poging het
bestaande gemeentewapen van Beemster
in heraldisch opzicht te verbeteren
– waar wij nu verder niet op ingaan –

In zijn antwoord van 8 juli 1961 presenteert Sierksma al meteen vier schetsen
voor een gemeentevlag, gebaseerd op
de vier ‘gemeentekleuren’, rood, groen,
geel en blauw, en een toelichting plus
omschrijving. Het is aardig om die toelichting integraal te citeren.
 en kan volstaan met een vlag in de
M
gemeentekleuren, en wel met vier even
hoge, horizontale banen r., gr., g., b. Een
dergelijke vlag heeft geen enkele doublure,
noch in ons land, noch ook elders ter wereld
(voor zover mij bekend althans), zodat hieraan niets in de weg staat.
In bijgaande schets treft men als model 1 een
dergelijke vlag getekend aan.
Ook een rangschikking als in model 2 is
mogelijk, waarbij dus de rode kleur – als
van het voornaamste symbool – een nadrukkelijker funktie krijgt.
Een veel fraaier en meer ‘eigen’ geheel echter is te verkrijgen, wanneer we de geografische situatie van Beemster als polder in het
vlaggebeeld tot uitdrukkig brengen.
In dat geval kunnen we een vlag maken
van 3 horizontale banen r., gr., g., met daaromheen een (evenbrede) zoom van blauw.
Een afbeelding van een dergelijke vlag is
geschetst in model 3.
Op deze manier is in het blauw verzinnebeeld de ringvaart, terwijl de wapenstukken
– de symbolen van de gemeente (koe op
gras, met zon) – daardoor omgeven worden

Ontwerpen voor een Beemster gemeentevlag © Kl.
Sierksma, 1961, Bijlage brief Sierksma aan College
van B&W Beemster, 8 juli 1961 (bron: zie noot 1)

Waterlands Archief (WA), Gemeente Beemster, 1930-1969, archief 0138 inv.nr. 1025: Gemeentevlag en
gemeentewapen, 1960-1962
2
Klaes Sierksma (1918-2007) deed veel onderzoek naar en publiceerde over vlaggen en wapens van overheidslichamen. Zijn bekendste werk is Nederlands vlaggenboek (Prisma nr. 796, 1960 1e druk)
1
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durige overwegingen voorlopig wordt
afgezien. “Men is daar hier, zoals men
dit noemt, nog niet rijp voor.”

 il men de vlag zien als een symbool van
W
de oude situatie, dan kan ook worden volstaan met de blauwe zoom aan drie zijden
aan te brengen en daarmee in de vierde
zijde het open-liggen van de Beemster
naar de Zuiderzee tot uitdrukking brengen. Model 4.

Nadat de gemeenteraad haar goedkeuring aan ontwerp 1 had gegeven volgde
een beoordeling door de Hoge Raad van
Adel, nodig om er een beschermde status aan te kunnen hechten. Op 20 december 1961 stelt de raad zonder discussie
unaniem het uiterlijk en de kleuren
vast, overeenkomstig de adviezen van
Sierksma. Ook wordt dan de ingebruikstelling geregeld: in de week waarin de
herdenking van het 350-jarig bestaan
van de Beemster zal plaatsvinden. De
ontwerper wordt een uitnodiging voor
het bijwonen van de ingebruikstelling
toegezegd.
Daarmee was voor Sierksma de kous
nog niet af. Hij stelde het gemeentebestuur voor na te denken over het laten
vervaardigen van een gemeentebanier,
een vertegenwoordiging en symbolisering van het gemeentebestuur. Zo’n
symbool is te vergelijken met het ambtsuniform van de burgemeester of de toga
van de ambtenaar van de burgerlijke
stand en wordt gebruikt bij alle officiële
gebeurtenissen. In rust staat het banier in
de hal van het gemeentehuis, liefst achter glas, en als het ceremonieel wordt
vervoerd geschiede dat door een bode in
uniform (gehandschoend!), voegt Sierksma toe. De kosten, afhankelijk van de
uitvoering, worden geraamd op f250,-tot f 750,--. Of men de kosten te hoog
vindt dan wel het protocollaire gedoe
er omheen wat uit de tijd wordt geacht,
blijkt niet uit het diplomatieke antwoord
van burgemeester Kloeke die schrijft dat
van de instelling van een banier na lang-

Ingebruikstelling Beemster gemeentevlag door
burgemeester F. Kloeke op 4 september 1962
(foto collectie HGB)

Op 4 september 1962 is het zover. Om
11 uur begint de gecombineerde vergadering van het waterschapsbestuur en
de gemeenteraad waarbij ook het hoofdcomité voor de herdenking aanwezig is.
De heer Kl. Sierksma en zijn echtgenote
zijn als gasten door de burgemeester uitgenodigd. Om 14.30 wordt de Beemstervlag officieel in gebruik gesteld, waarna
de tentoonstelling wordt bezichtigd. ’s
Avonds is de première van de revue ‘De
Bloeiende Beemster’. Dit hele programma wordt door het echtpaar Sierksma bijgewoond en uit hun bedankbrief blijkt dat
zij er bijzonder van hebben genoten. Toch
een minpuntje: “Jammer, dat de gemeentevlag niet terstond na hijsing voluit wilde
wapperen.”
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De defileervlag van 1938
Aanvankelijk meende het gemeentebestuur van Beemster al wel een gemeentevlag te hebben, namelijk een driebanige vlag met het gemeentewapen in de
linker bovenhoek. Sierksma doet die als
onjuist af, maar ook deze vlag verdient
aandacht omdat die op een belangrijk
moment officieel heeft gefunctioneerd.
Op 4 juli 1945 werd op ’t Landje het
monument voor de gevallen verzetsstrijders onthuld. Een onbekende fotograaf
maakte bij die gelegenheid een foto van
burgemeester W.C. Ninaber en echtgenote en de twee wethouders, J. IJff en
C.P. Hartog, staande op het balkon van
het Heerenhuis.

Ceremoniële Beemster vlag, vierkant
(bron Nieuwe kroniek van de Beemster (2012),
foto Marianne Slot-Dekker)

Dit is de tot nu toe enige bekende foto
waarop de vlag ‘in functie’ is, hoewel uit
correspondentie van Sierksma met het
gemeentebestuur van Hensbroek blijkt dat
de vlag werd gebruikt bij de feestelijkheden ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina in
Amsterdam. Het blijkt dat ook Hensbroek
een defileervlag van vergelijkbaar ontwerp
had. Wie de ontwerper van beide vlaggen
was is niet bekend. Dat zij van dezelfde
hand zijn is aannemelijk omdat de bron

van de afbeelding van de gemeentewapens dezelfde is, Nederlandsche heraldiek.
Album I Provincie- en gemeentewapens,
door T. van der Laars (Koffie Hag, 1924).
De wapens van Beemster en Hensbroek in
dit plakzegelalbum zijn tot in detail gelijk
aan wat op deze vlaggen is te zien. De
identieke ondergrondkleuren rood, geel
en blauw zijn ontleend aan de ceremoniële
vlag van de provincie Noord-Holland uit
1938. Voor meer achtergronden, zie Wikipedia, ‘Defileervlaggen van 1938’.
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Ceremoniële vlag gemeente Hensbroek, 1938
(foto Jaap Kroon, St. Oud Obdam-Hensbroek)

Gemeentewapens Beemster en Hensbroek
(bron Van der Laars, 1924)

Nog een paar achtergronden en een
suggestie voor de toekomst

ken over S. Sierksma waar zijn voorletters
K.L. moeten zijn. Ten tweede de onjuiste
interpretatie van de kleuren van de vlag.
Zo staat het er nu: “De vier kleuren worden
vaak gesymboliseerd als de zon, het land, het
graan en het water. De geschiedenis en het
landschap van De Beemster in vier kleuren
vervat.” Gemeentelijke informatie wordt als
gezaghebbend beschouwd en nu duidelijk
is hoe het echt zit is een snelle aanpassing
wenselijk.

Klaes Sierksma schreef in 1958 alle meer
dan duizend gemeenten in Nederland aan
met de vraag of zij een gemeentevlag hadden en zo ja verzocht hij ze het vlaggebeeld
te beschrijven. Die brief aan de gemeente
Beemster noch het mogelijke antwoord hierop zijn bewaard gebleven maar het was dus
het initiatief van Sierksma dat uiteindelijk tot
de nu bestaande gemeentevlag heeft geleid.

Of maakt dat allemaal niet veel meer uit?
Over niet al te lange tijd zal de Beemster
gemeentevlag een historisch relict zijn
geworden. Onze nieuwe gemeentevlag ziet
er dan waarschijnlijk zo uit:

Een belangrijke achtergrond van ’s mans
inspanningen is geweest dat hij in 1960 het
Nederlands vlaggenboek publiceerde in de
Prisma-boekenreeks. Omdat veel gemeenten geen eigen vlag bleken te hebben – afgezien van het ten onrechte zo beschouwde
defileervaandel – heeft hij uiteindelijk voor
meer dan 200 gemeenten een vlag ontworpen. De Beemster gemeentevlag is daar een
goed voorbeeld van. Maar ook na 1960 heeft
Sierksma nog geregeld zijn diensten aangeboden. In een enkel geval viel dit niet in
goede aarde omdat hij in de oorlog lid van
de NSB was geweest (Leeuwarder Courant,
25 mei 1982).

Gemeentevlag Purmerend (bron Wikipedia)

Op de website van de gemeente Beemster
staat een stukje over de gemeentevlag (zoek
met dit woord als trefwoord). Een paar correcties zijn nodig. Ten eerste wordt gespro-

Opvallend is wel dat er op de officiële
website van de gemeente Purmerend geen
enkele historische informatie is te vinden
over de stad zelf, haar wapen of vlag.
41

linker bovenhoek. De kleuren groen en
blauw verbeelden immers een groot deel
van de 7200 hectare Beemster grondgebied dat Purmerend erbij krijgt. Laat de
redactie eens horen hoe u hier over denkt!

Misschien kunnen wij B&W van Purmerend voorstellen om na de fusie de
Beemster vlag als basis voor een nieuwe
gemeentevlag te nemen en die te verrijken
met drie zwarte of zilveren eggen3 in de
3

Zie J. Dehé, ‘De haken in het wapen van Purmerend’, in Purmerend van marktstad naar woonstad (2004)

Koe Hooi
K.C. Visser

Bij ons ‘speurwerk’ in het WA (Waterlands Archief) kwamen we in een boek De
binnen-en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, geschreven door W.C.H. Staring in 1902, tegen: ‘Koehooi in de Beemster = 5000
kg.’ Wat is dit precies?
Het bleek een standaard te zijn bij de O.V.T.B. ( Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ) opgericht in 1818.
Vroeger toen er nog alleen hooi gewonnen werd kwam het geregeld voor dat de
wintervoorraad aan hooi verloren ging door boerderijbranden, door blikseminslag of
hooibroei. Omdat de prijzen voor hooi jaarlijks, door allerlei omstandigheden, sterk
wisselden was het bij de O.V.T.B. mogelijk om de wintervoorraad hooi te verzekeren
voor het aanwezige vee, voor een vastgesteld bedrag en de verzekering nam het risico
van prijsschommelingen.

Met een lange ijzeren staaf,voorzien van een scherpe punt,werd in 1959 nog de temperatuur in het binnenste van
een hooiberg gemeten 					
(bron: Boerderij, 6 sept. 2016)
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Blikseminslag kan niet voorkomen worden maar om hooibroei te voorkomen waren
er voorschriften niet alleen van de verzekering maar ook van de Gemeente, ook
omdat bij brand het vuur kan overslaan naar andere gebouwen.
In regenachtige zomers was het soms moeilijk om het hooi goed droog te krijgen
en als het dan te snel en teveel tegelijk naar binnen werd gebracht ging het broeien.
Op iedere boerderij was wel een ‘hooiijzer’ (er hangen er nog twee in het vierkant
van Westerhem) waar de boer het zelf mee kon controleren. Als het te ‘warm’ werd
waren ze verplicht om de hooisteker te waarschuwen. De hooistekers hadden later
een hooiijzer met thermometer.

Het gewicht van Koehooi, 5000 kg, was ongeveer de hoeveelheid hooi die een (melk)
koe, met het jongvee, gemiddeld per vier koeien een pink, nodig had, 180 dagen x
25 à 30 kg. Waarschijnlijk is Koehooi tussen 1818 en 1850 een begrip geworden, in
die tijd was de productie van het melkvee niet meer dan 3500 à 4000 liter per jaar, en
werden de koeien verder bijgevoerd met b.v. lijnkoek*.
Vanaf de droogmaking heeft Beemster landhooi altijd een goede naam gehad en was
veel gevraagd door stalhouderijen en iedereen die met paarden werkte in de stad. Ook
het leger had veel hooi nodig. Bij die hooihandel is ons Beemsters Koehooi waarschijnlijk ook gebruikt.
Lijnkoek, lijnzaadkoek of oliekoek (ook wel veekoek) is het overblijfsel van lijnzaad nadat de lijnzaadolie er in
een oliemolen is uitgeperst [red.]

* 
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Reacties van lezers
In het juli-nummer beschrijft Gerrit Köhne de bibliotheek van het Betje Wolff
Museum. Destijds bestond een veefonds. De heer C. de Waal geeft hieronder de huidige
stand van zaken weer.
Op pag.37/38 is het volgende genoteerd: “Het fonds bestaat nog steeds.”
Aanvulling: Op 7-11-2001 werd een bijzondere ledenvergadering gehouden met
M.P. Jonges als voorzitter en P.J. Stroet als secretaris.
Op voorstel van het bestuur werd met algemene stemmen besloten tot opheffing
van het Beemster veefonds. De reden was, dat het verschil tussen de opbrengsten en
de kosten te groot was geworden. De onderlinge waarborging tegen verliezen van
rundvee in de Beemster zal per 31 december 2001 worden opgeheven. In het laatste
kwartaal van 2001 waren 884 koeien en 298 pinken verzekerd.
Na 144 jaar kwam er einde aan het Beemster veefonds.
De heer J. de Groot vermeldt dat Paulus van Oosthuizen weliswaar met een Beemsterlinge was getrouwd maar nooit in de Beemster heeft gewoond, maar altijd in Oosthuizen. Al zijn kinderen zijn ook in Oosthuizen geboren blijkens de geboorteaktes
(zie Achteruitkijkspiegel 2017).
Familie de Rie
In het juli-nummer waren niet alle namen behorend bij deze foto juist vermeld.
Een correctie:

Het gezin De Rie rond 1948
Bovenste rij, vlnr: vader Go de Rie, Fred, Wim, Co, Jo en moeder Trien
Op de onderste rij, vlnr: Riet, Tini en, bij moeder op schoot, Bert
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