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Van de Redactie
Een hartelijke felicitatie aan Jan de Groot, o.a. 
oud-redactielid van De Nieuwe Schouwschuit, 
is op zijn plaats. Zijn benoeming tot Ridder in 
de orde van Oranje-Nassau was echter geen 
aanleiding om Corrie Beemsterboer-Köhne 
een flink interview met Jan te laten afnemen, 
want dit was toen nog niet bekend. De reden 
was dat deze rasverteller bereid was herinne-
ringen op te halen aan zijn eigen jeugd en de 
omgeving waarin hij opgroeide – Zuidoost-
beemster. Dat eerste artikel beschrijft in dit 
nummer de jongste geschiedenis.

In 1940 nam dokter Jan Pieter Veening afscheid van zijn Beemster huisartsenpraktijk waar hij 
vanaf 1916 werkzaam is geweest. Nee, geen medische bijzonderheden in het artikel dat John 
Dehé over hem schreef, maar een portret van een van de eerste automobilisten in Nederland 
die toevallig hier woonde en werkte. Veenings gevoel voor humor moet groot zijn geweest, 
zoals u wel zult merken.

Jack Otsen is een echte Purmerender archiefduiker en komt ook nu weer met een fraai stuk 
vrijwel vergeten geschiedenis. De Franse overheersing heeft heel wat Beemster jongens ver-
plichte diensttijd opgeleverd en hier wordt één lichtingsjaar aan u voorgesteld. In de toekomst 
krijgen we ook andere lichtingen gepresenteerd want er zitten heel wat bekende namen bij.

Verder terug in de tijd leest u twee artikelen over Betje Wolff. Dat zij een affaire had met 
een jeugdliefde is wel min of meer bekend, maar welke betekenis kan daar aan worden toe-
gekend? Perry Moree, maritiem historicus uit Middelburg, zocht het uit. Belangrijk, want 
dit is een sleutel tot Betjes komst naar de Beemster. Echt (vrijwel) onbekend was Betjes 
belangstelling voor de natuurkunde van Pieter van Musschenbroek. Een buurman van Betje, 
Mr. G.G.G. van der Mieden, vertaalde de Leidse oratie van Van Musschenbroek in het Neder-
lands en Betje kreeg een exemplaar. Daarover werd gecorrespondeerd en Cor Wagenaar 
reconstrueert achtergronden van de briefschrijvers.

Archieven zijn onuitputtelijke schatkamers en met oplettendheid en natuurlijk ook een beetje 
geluk duikt daar zo maar een verslag op van de Leidse stadsecretaris Jan van Hout die de 
Beemster bezocht toen de drooglegging in 1608 nog maar net begonnen was. Behalve een 
keurig reisverslag vond de Leidse molengids Wim Zalm in de marge van de bijgevoegde 
kaart van de natte Beemster door Pieter Cornelisz. Cort berekeningen over de maalcapaciteit 
van de grote watermolens met en zonder dubbel scheprad. Deels een technisch verhaal, maar 
zeker ook een inkijkje in de modern aandoende informatievoorziening in de vroege 17e eeuw.

Dit zomernummer wordt afgerond met een korte bespreking van het net verschenen zeer 
aantrekkelijke boek Land van Leeghwater. Daarmee is de cirkel van ruim 400 jaar Beemster 
geschiedenis rond. Veel leesgenoegen toegewenst!

Jan de Groot in gesprek met burgemeester Heerschop
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Het was alles tuinders hier
Corrie Beemsterboer-Köhne

Jan is zeker geen onbekende in de Beemster en ook daarbuiten, erelid van het Historisch 
Genootschap Beemster en onlangs, op 26 april, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Burgemeester Karen Heerschop sprak daarbij de woorden:
“De heer J. de Groot is sinds 1988 actief als raadpleger over stolpboerderijen, hun ouderdom, 
ontstaansgeschiedenis en hun bewoners in heel Noord-Holland maar speciaal in Beemster. 
Vanuit deze activiteit is de heer de Groot jarenlang actief geweest in het Historisch Genoot-
schap Beemster en museum Betje Wolff en het Agrarisch museum. Als gastheer bij het Betje 
Wolff museum heeft hij in de loop der jaren vele bezoekers weten te boeien met zijn uitleg 
over onze tentoongestelde collectie. Op 4 april 1980 is hij toegetreden als bestuurslid van 
het Historisch Genootschap Jan Adriaensz Leeghwater, het latere Historisch Genootschap 
Beemster. Gedurende zijn bestuursperiode heeft hij zich ontfermd over het beheer en de 
administratie van de HGB-fotocollectie.”
Jan heeft een belangrijke inbreng gehad bij de oprichting van het Agrarisch Museum 
Westerhem en ontving op 4 oktober 2019 de Stolp Award van de Boerderijenstichting 
Noord-Holland Vrienden van de Stolp.

Een jeugd tussen het fruit

“Ik ben geboren op 9 augustus 1940 aan 
de Oostdijk op nummer 41. Tegenover de 
destructor, aan de overkant van de ring-
sloot, waar kadavers werden verbrand. Mijn 
ouders kwamen daar wonen in 1937. Het 
huis waar ik ben geboren was toen nieuw. Er 
werden twee fruitteeltproefbedrijven naast 
elkaar opgericht aan de Oostdijk en bij de 
gemeente moest je daarvoor inschrijven. 
Mijn vader had dat gedaan en kreeg de gun-
ning. N. Stam kreeg het andere bedrijf. Toen 

Waar nu de laatste hand wordt gelegd aan De Nieuwe Tuinderij Oost in Zuidoostbeem-
ster, liep ik enkele jaren geleden nog regelmatig met de hond. Ik vond het een heerlijk 
groot losloopgebied. Dat er woningen zouden komen wist ik. Aan de dijk zag ik het huis, 
De Polderzoom, met de opvallende schuur met vier schoorstenen, voorheen de tuinderij 
van familie De Groot. Geen fruitbomen meer. En ook zwembad De Wilgenhoek, de BEP 
velden en nog meer tuinderijen waren allemaal weg. De tuinders maakten in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw gebruik van de saneringsregeling. De kleine kavels waar zij 
hun brood konden verdienen met groente- en fruitteelt boden geen toekomst meer voor 
hun kinderen. De tuinderijen in de Zuidoostbeemster gingen op de schop. Woningbouw 
is er voor in de plaats gekomen.
En als iets weg is vraag je je af, hoe was het toen? Dat vraag ik aan Jan de Groot, tuin-
derszoon aan de Oostdijk. Hoe was het leven daar, hoe was het in de oorlog en hoe gingen 
ze om met de veranderingen in de tuinbouw? 

het huis voor Stam gebouwd moest worden 
brak de oorlog uit. Hij ging aan het Noorder-
pad wonen en ging elke dag naar de tuinde-
rij. Mijn vader was zetbaas op de tuinderij. 
Het waren huurjaren van zes jaar en in 1949 
hebben ze het gekocht. 
De fruitteelt moest veranderen. De hoog-
stammers moesten weg omdat het te bewer-
kelijk was en het zogenaamde wijker-blij-
ver-systeem werd ingevoerd. Want peren 
dat duurde vier of vijf jaar voordat die 
vrucht gingen dragen en dat was natuurlijk 
een lange adem en dan werden daar tus-
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senin appelbomen geplant, die sneller fruit 
dragen. De bomen groeiden op in elkaars 
luwte. En als die perenbomen, de blijvers, 
vruchten gingen dragen, dan gingen die 
appels, de wijkers, weg. Dan had je meer 
ruimte, dat wilden ze toen opzetten. Dat 
systeem heeft het nog lang volgehouden. 
Later kwamen er nóg lagere bomen. 
In de beginjaren moest er toch brood op de 
plank komen en daarom hadden we ook groen-
te. Augurken, meloenen en blauwschokkers 
die onder platglas werden gezaaid en klein 

fruit, zoals bessen, frambozen en aardbei-
en, maar uiteindelijk konden we leven van 
de fruitbomen. We hadden een schuur met 
vier schoorstenen met een natuurlijk treksy-
steem. Twee cellen om het fruit te bewaren. 
De appelen werden bewaard bij ongeveer 5 
graden, de peren moesten drie graden koeler. 
Toen in 1953 de veiling aan de Kooimanweg 
in Purmerend kwam werd ook het voorste 
deel van de schuur koeling. Onze tuin was 
ongeveer drie hectare groot, iets groter dan 
gemiddeld, dat was 1,7 ha. Wij zaten bij de 
slibgronden, ons deel van de Zuidoostbeem-
ster lag iets hoger. We zijn ook nooit onder 
water gekomen tijdens de inundatie in 1944. 
Onze kavel liep van de Purmerenderweg tot 
aan de dijk. Noordelijk langs de tocht en 
zuidelijk was de kavel van Stam. De huizen 
langs de Purmerenderweg, langs het padje, 
zijn er in de vijftiger jaren gebouwd. Op de 
hoek van de tuin is in de vijftiger jaren een 
rioolwaterzuivering gebouwd. Met een pijp-
leiding naar de ringvaart. Er liep een grind-
pad naartoe vanaf de Purmerenderweg. Ik 

Fruitteeltbedrijf De Polderzoom  (collectie Jan de Groot)

Kaart van de Zuidoosthoek in de Beemster in 1952, gemaakt door Cor Muntjewerf. Geel is veeteelt. Wit is akkerbouw 
en tuinbouw. WH is de locatie voor zwembad ‘Wilgenhoek’             (collectie Jan de Groot)

J. de Groot
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weet nog dat de straten bij de school in de 
Wouter Sluislaan helemaal openlagen, want 
er kwam riolering. Omdat we voor de riool-
waterzuivering wat land kwijtraakten kre-
gen we erachter in het land nog een halve 
hectare bij. Dat was de groenteproeftuin 
waar Piet Mol op werkte. Die tuin is toen 
verplaatst naar voorbij de Hobrederweg aan 
de Purmerenderweg en later naar Alkmaar, 
waar nu de kunstijsbaan is. 

Druiven, appels en peren

Zuidoostbeemster was nog helemaal een 
tuinhoek, dus het was alles tuinders hier. Er 
waren ook ontzettend veel druivenkassen, 
daar weet ik nog van en er waren zelfs twee 
kassenbouwers. Kruyt aan de Zuiderweg 
maakte ze in staal en Kerkhof aan de Purme-
renderweg in hout. Zo werd dat gezegd. We 
hebben hier in het begin ook een kas gehad, 
maar mijn vader verafschuwde een kas. Bij 
hun thuis op de tuinderij aan het eind van 
het Zuiderpad hadden ze een druivenkas. En 
omdat zijn broertje astmatisch was moest 
mijn vader in de zomer druiven krenten. 
En alleen in zijn onderbroekie zat hij daar 
op een trappie onder het glas die druiven te 
krenten. Het zweet tapte van zijn lijf. Dus hij 
wilde geen druiven, wel platglas. 
We hadden allerlei soorten appels: Jonathan, 
Goudreinet, Elstar, Glory van Holland, Yel-
low Transparant, Golden Delicious, Cox 
Orange, Lobo, James Grieve en Perzik Rode 
Zomerappel. We hadden zomer-  en winter-
appels. De zomerappels waren zacht, dat 
waren de eerste appels die je kon plukken. 
Bijvoorbeeld Yellow Transparant. Maar die 
kon je niet in ene plukken, dat kon wel bij de 
winterappels en de Goudreinet, die hadden 
harder vlees. 
De perenrassen waren: Conference, Beurre 
Hardy, Alexander Lucas, Doyenne du Comi-
ce en Bonne Louis en Claps Favourite, dat 
waren ze wel zo’n beetje. Je teelde toen veel 
soorten. De pruimensoorten die we hadden 
waren: Reine-Claude, Reine Victoria. 

De boomgaard met de rails, op de achtergrond de schuur 
met de vier schoorstenen                     collectie Jan de Groot                                                                

Mijn ouders waren nog maar net begonnen 
op het bedrijf, toen de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. Gerrit was al geboren, hij is van 1939 
en ik werd in het begin van de oorlog gebo-
ren. Na de oorlog, in 1947, is zus Els geboren. 

Oorlogsjaren

Mijn vader moest in 1939 voor de mobilisa-
tie twee maanden naar Terschelling en daar 
had hij een kameraad, Cor IJpelaan. Die 
was bakker en woonde in Castricum. Hij 
kwam op een dag, het was mei 1943, naar 
de Oostdijk gefietst. Mijn vader werkte voor 
in de boomgaard en IJpelaan zei: ”Ik moet 

In de tuin hadden we rails liggen en dat von-
den de buurkinderen en de nichten en neven 
die kwamen logeren altijd leuk, want dan kon-
den ze treintje spelen. Toen we rond de jaren 
60 een trekkertje kregen gingen de rails weg.
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evacueren, ik moet naar Groningen, want de 
kuststrook moet vrijgemaakt worden. Kun-
nen we bij jullie komen?” Mijn vader: “Hoe 
lang?” “Twee en een half, drie maanden”. 
‟Nou, dan kom je toch bij ons”. Mijn moe-
der wist van niks, en toen hij de volgende dag 
weer kwam en bij de koffie vroeg: “Meende 
je dat nou gister?” Toen kreeg mijn vader 
kreeg een kleur en ja, toen konden ze er niet 
meer onderuit. Het is twee en een half jaar 
geworden. En ze kwamen met drie kinde-
ren, Jan, Joke en Ans en bij ons is de vierde, 
Ria, geboren. Er is nooit een kwaad woord 
gevallen, het ging ook allemaal. Alleen toen 
mevrouw. IJpelaan vertelde dat ze in ver-
wachting was, toen schrok mijn moeder wel 
even. We waren al met zoveel. Het was een 
katholiek gezin. Pastoor Hollenberg kwam 
ook op huisbezoek en bleef dan ook mee-
eten. Er kwamen ook nog twee onderduikers 
bij. Ar Rinses, de zoon van de directeur van 
het slachthuis in Zaandam. Die directeur was 

bevriend met de directeur van de destructor, 
Gorthuis, en die kende ons. Ar Rinses moest 
naar Duitsland of ergens onderduiken, dus 
hij kwam bij ons. De andere onderduiker was 
Dirk Wurkum. Die zat eerst bij Van Door-
nik, glastuinder aan de Purmerenderweg. 
Omdat het daar tijdens de inundatie onder 
water kwam, vroegen ze of wij de onderdui-
ker wilden nemen. En dat leefde allemaal 
in één huis. Op de schuurzolder sliepen de 
onderduikers. Als ze in huis waren konden ze 
zich onder het huis verstoppen via een luik. 
Of via een achterluik vanuit de schuur op de 
houthoop springen en zo de boomgaard in. 
Het is gelukkig nooit nodig geweest. 
We hadden genoeg te eten. Fruit, groente, 
aardappelen. Eieren van de kippen. En we 
hadden vlees, want dat kwam uit Zaandam 
van het slachthuis van de familie van Ar 
Rinses. Het enige wat we niet hadden was 
tarwe. Ome Cor IJpelaan, zo noemden we 
hem, werkte bij bakker Bartels in Purme-

Bovenste rij vlnr: Cor IJpelaan, Ar Rinsis, Rie Houtenbos (hulp), Dirk Wurkum, T. de Groot-de Jong en J. de Groot 
(ouders van Jan de Groot) onderste rij vlnr: R. IJpelaan-Houtenbos met op schoot Ans IJpelaan, Joke IJpelaan,                                                      
Gerrit de Groot, Jan de Groot, Jan IJpelaan           (collectie Jan de Groot)
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rend en hij mocht brood meenemen voor zijn 
gezin. Dus niet voor de rest. We hadden een 
bakoventje op de brongasketel, dus hij kon 
broodbakken, maar we hadden tarwe nodig. 
Dat regelde mijn vader bij Van Kempen op 
de Zuiderweg. Ik weet dit van mijn broer, die 
kon het zich herinneren. 
Van Kempen zette een mud tarwe achter 
in het land. Bij buurman Bark leende mijn 
vader een baggervletje en hij  is toen maan-
dag ‘s avonds via de tochtsloot voorbij de 
Nekkerweg naar het land van Van Kempen 
gevaren want daar lag die mud tarwe. Die 
heeft ie opgehaald en weer terug. Maar toen 
mijn moeder ’s morgens wakker werd was 
hij er niet. M’n moeder naar Ar Rinses en 
huilen, want haar man was nog niet terug. 
Maar het begon ze al te dagen, dus ze lie-
pen langs de tocht en bij de Tuinbouw onder 
de brug zagen ze mijn vader zitten. Op de 
brug stonden de Duitsers te controleren op 
de boeren die naar de markt gingen. En mijn 
vader moest zich heel stilhouden, kon niet 
niezen. Dat was effe heel spannend. Die 
Duitsers gingen op een gegeven moment 
weg en toen kon mijn vader naar huis. 
Tante Miep, de jongere zus van mijn moe-
der, kwam ook elke dag bij ons. En zij 
werkte op het postkantoor in Purmerend. Zij 
waarschuwde ons als er een razzia kwam.
Ik heb mooie foto’s uit die tijd omdat Jan 
Zijp, de fotograaf uit Purmerend, in ruil voor 
fruit, foto’s maakte. 
Mijn vader had het altijd over Terschelling. 
Die oorlog was amper afgelopen, het eerste 
wat ie wilde was naar Terschelling. Maar dat 
kon niet, want die tankwal bij Den Oever, 
daar kwam geen bus door. Maar via een ken-
nis konden we met een bellewagen, van de 
NACO, er wel doorheen. Een soort klein 
busje. Ik weet nog dat we op de boot zaten, ik 
was vijf jaar, en op die boot stonden geiten, 
schapen, kisten met kippen. En mijn vader 
zei: “En dan gaan we naar die en naar die”, 
en mijn moeder zei: “Die kunnen allemaal 
wel dood wezen”. 
Na de zomer ging ik naar de kleuterschool in 

de Kanaalstraat in Purmerend. Ik ging er zelf 
naartoe. Naar juffrouw Zwitser. Ik weet nog 
dat ik een soldaat zag bij café De Roskam, 
daar waren NSB’ers ondergebracht. Toen zag 
ik voor het eerst van mijn leven een soldaat, 
met een helm en een geweer. Ik keek hem aan 
en hij zei: “Zal ik je pakken?” Nou,ik vergeet 
het nooit. Toen ik hem later terugzag heb ik 
hem heel boos aangekeken.

School

De lagere school was in de Wouter Sluis-
laan. We liepen onder langs de dijk en staken 
over bij de Purmerenderweg. Dan gingen we 
in de Jacobus Boumanlaan door een gat in 
het hek achterom naar het schoolplein. Dat 
was korter. Mijn oma woonde op het korte 
stuk tussen die twee straten en ik wist dat ik 
vaak een boodschap voor haar moest doen. 
En daar had ik geen zin in want dan was 
mijn hele middag naar de knoppen. En als 
ik over de brug bij de Wouter Sluislaan ging, 
hoorde ik een schreeuw want dan moest ik 
een boodschap doen bij Lakemond, de krui-
denier op de Beemsterburgwal of naar Van 
Roode, de slager. Mijn andere grootmoeder 
had ook wel een boodschap voor me te doen. 
Ze woonde op het rijtje bij Jonk aan de Pur-
merenderweg. Dan moest ik naar de Spar 
in de Breedstraat. Dat was familie, terwijl 
Koelemeyer op de hoek zat. Dat vond ik wel 
een beetje onvoordelig. 
Op de lagere school was ik bevriend met 
Jaap van Beek. We waren onafscheidelijk, 
hij woonde op het tegelpadje aan de Purme-
renderweg. We gingen door de tuin van Stam 
naar elkaar toe. En toen op een woensdag-
middag ging ik naar hem toe en het huis was 
leeg. Ze waren verhuisd naar Santpoort, waar 
zijn vader promotie kon maken bij de PWN. 
Ik wist van niks. Er werd je in die tijd nooit 
wat verteld. Toen werd het Thijs Bos. Zijn 
vader zat bij de politie. We speelden boefie, 
ik was de boef en hij de politie. Ze hadden 
mij gevangen genomen en ik ging de cel in. 
Er was daar een cel. Na een poosje wilde ik 
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er wel uit. “Maar we hebben geen sleutel. 
Je moet wachten tot m’n vader terugkomt.” 
Die kwam en zei dat die sleutel nog op het 
politiebureau in Middenbeemster lag. Ja, 
en toen merkte hij het aan me, “nee hoor, ik 
heb hier de sleutel”. Bij ons op het bedrijf 
kon je niet echt spelen. Ook niet voetballen. 
Door de bomen, dat wilde mijn vader niet. 
Zwemmen heb ik geleerd in de ringsloot. Een 
ouwe schipper, zijn vrouw hielp wel plukken, 
die heeft me zwemmen geleerd. En later op 
schoolzwemmen in Zaandam.
    Het zwembad, De Wilgenhoek, werd in 
1955 gebouwd. En aannemer Brand had het 
aangenomen. Op het land van het Water-
schap. Ik weet nog dat daar een eendenkooi 
stond. Een schuur, met gaas over de sloot. 
En voor dat zwembad moest beton gestort 
worden. Al die tuinders heeft ie bij elkaar 
geroepen, zo van effies het lijf er tegen- 
aan. Dat was niet direct naast ons land. Na 
de tochtsloot kreeg je Tolman, dan Meijer, 
Hartog en dan kwam het zwembad. We 
kregen toen ook krachtstroom, tot die tijd 
hadden we alleen zwakstroom, en had mijn 
vader een dieselmotor voor de koeling  van 
de schuur. Ik kwam daar natuurlijk vaak. Ik 
zat op de zwemclub. We hadden een cluppie 
en dan lagen we aan de dijk te wachten tot het 
zwembad dicht ging en dan gingen we over 
het hek heen om nog een uurtje te zwemmen. 
‘s Winters gingen we naar Amsterdam.

Familiebedrijf

Mijn moeder hield wel in de gaten dat we 

op de lagere school nog niet mee hoefden te 
helpen, we brachten wel appeltjes naar bak-
ker Karssen aan het Zuiderpad. Die zette ze 
op een ovenplaat en dan droogden ze en had-
den we in de winter gedroogde appeltjes. We 
brachten ze ’s morgens vroeg en dan moesten 
we wachten tot ze klaar waren. En Jan Hes, 
de knecht, Piet Karssen mocht het niet zien, 
zei dan: “Hier heb je een stuk speculaas.” 
Nou dat vonden we lekker.  
Moeder hielp volop mee in de tuinderij. Met 
fruitplukken zeker, maar dan hadden we ook 
hulp van plukkers. Ze deed de huishouding 
en de boekhouding. Mijn oma werd vroeg 
weduwe en had drie dochters, mijn moeder 
was de middelste, en dan had je niks in de cri-
sistijd. Ze kon op een gegeven moment een 
huisje huren aan de Purmerenderweg. Voor 
een tientje. Dat kon ze niet betalen, maar 
met inwoning van een weduwvrouw die 5 
gulden betaalde, lukte het. Mijn moeder had 
de handelsavondschool gedaan en ze was 
vooruitstrevend. Ze had graag gewild dat we 
naar het buitenland gingen als stagiair. Maar 
mijn vader wilde dat niet. “Dan moet ik weer 
een knecht nemen”, zei hij. Hij hield het bij 
het oude stramien. Mijn moeder las heel 
veel. Mijn vader kwam uit een gezin; lezen 
daar was verloren tijd. Bij mijn opa’s fami-
lie op de boerderij in de Schermer hadden 
ze een boekenkast. Ja, een boekenkast! En 
ze hadden een pronkkamer. Ik weet dat van 
horen zeggen. En door de brand was alles 
weg. Van mijn moeder heb ik de belangstel-
ling voor geschiedenis meegekregen. Zij 
ging met ons naar het Rijksmuseum. Toen 
we wat groter waren, deden we de tuinderij 
met elkaar. Soms hadden we een knecht en 
toen de machines kwamen werd het makke-
lijker. Mijn oom Siem, een broer van mijn 
vader, zat op een fruitbedrijf van 16 hectare 
in Middenbeemster, fruitbedrijf Leeghwater. 
Hij was zetbaas en had vier man personeel.
Na de lagere school ging ik drie jaar naar de 
Lagere Tuinbouwschool van meneer Mulder 
hier aan de Purmerenderweg, begin van het 
tegelpadje. Ook mijn broer Gerrit ging daar Zwembad Wilgenhoek                 (collectie HGB)
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naartoe. We gingen na schooltijd helpen in 
de tuin. Zodra de bomen kaal waren, was 
het snoeien en fruit sorteren. Aan de sor-
teermachine. En dat ging naar de veiling. 
In ons bedrijf moest je zoveel mogelijk aan 
de veiling komen, het hele jaar door, want 
dan werd er verdiend.  Aanvankelijk met de 
handkar en later met het trekkertje. Al het 
snoeihout, daar stookten we op. We had-
den een houtkachel. Of we haalden ergens 
bomen op die weggingen. Alleen de kamer 
beneden werd verwarmd. Als het vroor ston-
den de bloemen op de ramen. In de zestiger 
jaren kregen we oliestook. In april was het 
groente zaaien onder glas, dat was de tus-
senteelt. In juni kwam de groente op. Augur-
ken, blauwschokkers, tuinbonen en werden 
de aardbeien, frambozen en bessen geplukt. 
En als het oogsttijd was in de aardbeien, dan 
was het zeven dagen in de week plukken. 
Dan moest iedereen helpen. Om de spreeu-
wen uit de aardbeien te houden hadden we 
parelhoenders, poelepetaters. Als die krijs-
ten, vlogen de vogels weg. We hadden trou-
wens ook sierduiven, fazanten en pauwen, 
eigenlijk meer voor de hobby van mijn vader 
en mij. Om tien uur was het koffiedrinken, 
tussen de middag warm eten en om half een 
was “het mond houden”, want dan kwam het 
weerbericht. En na het eten een dutje want 
het waren lange dagen. Storm en nachtvorst 
waren spannende tijden. We waren blij als 
het half mei was. Je was afhankelijk van het 
weer. Ik hoor mijn vader nog zeggen als er 
weer eens storm was geweest: “Volgend jaar 
beter”. Dat kon ook wel, omdat je nog wat 
reserves had. Ook als de bloesem bevroren 
was. We zaten aan het water en dan had je 
minder last van de vorst. 
Bessen had je zomers en dan de pruimen. In 
september begon de oogst van de zomerap-
pelen al en ook het dunwerk, want het moes-
ten geen kleine knarretjes worden. We had-
den ook wel kroet, afval, fruit met een plekje 
erin, dat ging evengoed naar de handel. We 
zaten wel dichtbij de veiling, maar we ver-
kochten ook aan een exporteur. Die kwam 

bij ons in de koelcel en dan was het: “Wat 
moet het kosten?” En die haalde het met een 
grote vrachtauto op bij ons bedrijf. Bijvoor-
beeld 300 kisten voor Zweden. En later had 
je exporteurs die kochten al op het hout. Met 
andere woorden als de zaak bevriest dan 
was het toch al verkocht. Mijn vader was 
specialist in peren. Vooral de Doyenne de 
Comice. Het wijker-blijver-systeem hebben 
we uiteindelijk nooit gebruikt, we hebben de 
machines aangepast om de wijkers, appels, 
te kunnen laten staan. 

Spuiten

Begin zestiger jaren kregen we een trekker-
tje, een Holder, een nevelspuit en een frees-
machine. Dat was het machinepark. Mijn 
ouders hebben nooit een auto gehad. 
We bestreden de luizen en schimmels met 
bestrijdingsmiddelen. Met de sproeima-
chine. Met bepaald weer, dan zei je dat het 
schurftig weer was. Een vat met bestrij-
dingsmiddelen op de lorrie en de slangen 
werden dan door mijn moeder getrokken. 
En mijn vader sproeien. 
Daarna kwam de nevelspuitmachine. De rails 
gingen toen weg omdat die in de weg lagen. 
We gebruikten Captan, een algemeen middel 
tegen meeldauw, schimmel en schurft. En 

De sproeimachine op de lorrie, vader De Groot (links) en 
Dirk Wurkum (1944)                   (collectie Jan de Groot)

DDT tegen de luizen. Dat kon je overal tegen 
gebruiken. De regels waren niet zo streng. 
We deden wel de bijenkasten dicht. We had-
den een hondje, een ruigharig hondje en als 
de tuinbonen in jute zakken naar de groen-
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teboer in Amsterdam gingen dan werden ze 
daar geleegd in een kist om ze te verkopen. 
Die zakken gingen in een hoek en het hondje 
van de groenteboer ging erop liggen. En die 
had weleens vlooien. En dan kwamen die zak-
ken weer bij ons en dan had ons hondje ook 
vlooien. Nou, een beetje DDT erop en klaar. 
We hadden zo’n zes bijenkasten en mijn 
vader ging, als er weinig bloesem was, met 
een kennis, die had een aanhangwagentje 
achter z’n jeep en dan gingen we naar een 
weiland met klaver of een park met lindebo-
men in bloei zodat de bijen honing konden 
halen. Dat was voor ons een uitje.
Ik kan me de strenge winters nog wel herin-
neren, denk maar aan de Elfstedentochten. 
We waren een keer ingesneeuwd en mijn 
vader moest de klucht ruim maken. Meters 
sneeuw, je zag alleen z’n petje nog. Stuif-
sneeuw vanuit de Overwhere. Alleen de des-
tructor stond er, verder nog niks. Dus de wind 
joeg de sneeuw deze kant op. We konden nog 
wel door het land naar de Purmerenderweg. 
Iedereen in de Zuidoostbeemster kende de 
stank van de destructor. Wij zaten achter de 
dijk en roken het niet, alleen achter in het 
land. Maar de paarden die over de dijk naar 
de markt gingen wilden niet langs de des-

tructor als ze een bepaalde ketel gebruikten 
voor miltvuur. Dan hing er zo’n zoete weeë 
lucht. Dan was het omkeren en over het 
Noorderpadje naar de Purmerenderweg. We 
hebben een keer meegemaakt toen we op het 
voorstuk aan het snoeien waren, mijn vader, 
mijn broer en ik, met vorstig weer en dan 
is het zo stil. En toen hoorden we paarden 
aankomen. Ik hoor mijn vader nog zeggen: 
“Dit gaat niet goed”. En zonder verder iets 
te zeggen vloog ie de dijk op en ging op de 
dijk staan met zijn armen wijd. Mijn broer 
en ik deden het in ons broek en een meter 
voor hem stonden die paarden te snuiven en 
te trappen. De voerman zat niet meer op de 
kret. Mijn vader was paarden gewend van 
huis uit. Hij wist wat hij deed.
Om de boomgaard vruchtbaar te houden 
gebruikten we koemest. En dat haalden we 
van de reiniging aan de Purmerweg in Pur-
merend, over het spoor, waar ook sloopbe-
drijf De Boer en Sloten zat. Daar kwam de 
mest van de markt en ook van de tonnetjes 
die de mensen vroeger hadden. Dat werd 
gemengd. En dat haalden wij herfstdags op. 
Met een trekker en een karretje.
Na de Lagere Tuinbouwschool, ging ik 
een jaar naar Hoorn, naar de Fruitteeltvak-

De destructor met op de achtergrond het fruiteeltbedrijf           (collectie Jan de Groot)
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school. Voor mij was het toch wel de bedoe-
ling dat ik op het bedrijf zou komen. Maar 
het bedrijf was aan de kleine kant, dat waren 
ze hier allemaal.
In de zestiger jaren hebben we de linker-
kant van ons bedrijf helemaal vernieuwd. 
Om een nieuw type boom te proberen. Nog 
veel kleiner. De bomen werden mannetje 
aan mannetje gezet.

boombandjes. We hebben drie bedrijven in 
de Flevopolder ingeplant. En dat was een 
goudmijn. Tuinders uit Noord-Holland die 
daar naartoe gingen. Maar het jaar daarop 
had ik niks. In die tijd werd in de Wierin-
germeer een fruitteeltbedrijf opgericht van 
30 hectare. Toen dacht ik, waar moet dat 
naartoe? 
En dan die bestrijdingsmiddelen. Ik heb een 
keer gehad, dat een fles stuk was gegaan in 
de auto, heel gevaarlijk natuurlijk. Ik zat 
door heel Noord-Holland. En als ik bomen 
had verkocht en er gingen er een paar dood, 
dan werd de rekening niet helemaal betaald 
en kreeg ik mijn provisie niet. Er zat geen 
lijn in. Ik dacht, dat wordt het niet. Toen kon 
ik in 1965 voor een bedrijf in de beregening 
en de kassenbouw als vertegenwoordiger. 
Na twee jaar ging ik in vaste dienst. En 
dat heb ik 40 jaar gedaan. In 1966 ben ik 
getrouwd met Thea. We hebben twee zoons 
gekregen. Mijn vader vond het niet zo leuk 
dat er geen opvolging was voor het bedrijf, 
maar een paar jaar daarna, in 1971, ging hij 
in de sanering. De bomen werden gekapt en 
toen werd het weiland. Het gras werd ver-
huurd aan iemand uit de Purmer, die gras-
gewas verkocht. 
Ook Stam stopte ermee. En Sloten, van 
De Boer en Sloten, het schrootbedrijf uit  
Purmerend, die aan het tegelpadje van de 
Purmerenderweg woonde, kocht het van 
Stam. En die heeft daar een bos geplant. 
Het bos was voor hemzelf, een bos met 
paden. Mijn vader onderhield het ook, dat 
deed hij graag.
Mijn vader heeft nog een poosje als kan-
tonnier gewerkt bij de provincie. De palen 
langs de wegen schrobben. Dat vond hij 
leuk, onder de mensen. Van die sanerings-
regeling konden ze wel leven, maar ze leef-
den ook heel eenvoudig, de eisen waren veel 
minder. En ze waren gewend aan tegenslag, 
daar hielden ze rekening mee. Mijn vader 
overleed in 1988. Mijn moeder bleef nog 
aan de Oostdijk wonen en is in 1992 gestor-
ven. Daarna is het bedrijf verkocht. 

Veranderingen

In 1961 ging Gerrit naar ome Siem op tuin-
derij Leeghwater in Middenbeemster. Daar 
heeft hij tien jaar gewerkt. Tot het daar 
stopte in verband met woningbouw. Toen 
kwam hij bij de gemeente Purmerend. Hij 
is jarenlang beheerder van kinderboerderij 
'De Ridder' geweest. Mijn zus werd kapster 
en werkte daarna nog in de Rusthoeve.  Ik 
bleef op het bedrijf, maar de toekomst zag 
er niet rooskleurig uit. Ik ging daarnaast in 
de fruitbomenhandel en de bestrijdings-
middelen. Ik was een jaar of 22. Een paar 
dagen in de week langs de weg in een Fiat 
500. Verkoop voor een boomkweker, op 
provisie. Ik verkocht ook boompalen en 

Jan bij de jonge aanplant, in de 60er jaren
(collectie Jan de Groot)
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Jan Pieter Veening, huisarts en automobiel-pionier 

Jan Pieter Veening (geboren 1879 in Groningen) werd op 1 mei 1916 aangesteld als 
‘gemeente-geneesheer’ in de Beemster. Zijn opleiding had hij in Amsterdam gehad, in 
december 1905 slaagde hij voor zijn artsexamen, een half jaar later vestigde hij zich 
als dokter in Eibergen. Dat dorp ligt niet ver van de Duitse grens en over die grens had 
hij veel patiënten. Het maakte zijn werk zwaar, het bezoek aan een patiënt betekende 
vaak een tocht over moeilijk begaanbare (zand)wegen.

De grootste liefde van Veening was een 
opmerkelijke: de automobiel. In 1896 zag 
hij er voor het eerst een rijden en vanaf 
dat moment heeft dit opzienbarende ver-
voermiddel zijn leven beheerst. Nadat 
hij in 1902 zijn eerste auto had gekocht 
(een Darrack) groeide hij uit tot een van 
de Nederlandse pioniers op automobielge-
bied. Als huisarts deed hij als een van de 
eerste artsen in Nederland zijn bezoeken 
per automobiel. De vele zandpaden in het 
Gelderse maakten dit tot een uitdaging, 
maar een uitdaging ging hij niet uit de weg. 
Al in de jaren dat een tocht met de auto 
nog een heroïsch avontuur was, maakte hij 
verschillende buitenlandse reizen.

In de Apeldoornse Courant beschreef hij 
in een soort feuilleton vanaf november 
1961 zijn ‘Herinneringen aan en beleve-
nissen in het PIONIER-TIJDPERK van 

het automobilisme in Nederland’. De titel 
van de serie was ‘Van één-cylinder Dar-
rack tot acht-cylinder Horch’. Die herin-
neringen strekken zich uit over de jaren 
1896 –1959.

Eén mei 1916 verhuisde ik naar de Beem-
ster. Nu begon voor mij weer een geheel 
ander leven. Geen praktijk in twee landen. 
Geen zandwegen. Alle patiënten woon-
den aan verharde wegen. De bevolking in 
Noord-Holland was geheel anders dan in 
Gelderland. Maar ik miste de prachtige 
natuur van de Gelderse Achterhoek. Nu 
nog denk ik vaak terug aan de mooie toch-
ten door de fraaie bossen bij Eibergen. 
Vooral de nachtelijke ritten, als het licht 
van onze lantarens de waterdruppels op 
de bladeren veranderde in duizenden klei-
ne sterren, zijn voor mij onvergetelijk. Of 
als de bomen besneeuwd of berijpt waren, 
was het van een ongelooflijke schoonheid.

Daar stond tegenover, dat de praktijk in 
de Beemster financieel veel beter was. 
Professor Pel drukte dat zo kernachtig uit, 
toen hij tegen mij zei; “In Eibergen had u 
het mooie der aarde en in Beemster hebt 
u het goede der aarde.”

Zo was het inderdaad. Ook medisch-spe-
cialistische hulp was veel gemakkelijker te 
krijgen. De verlossingen verliepen bij de 
Noordhollandse vrouwen veel vlotter dan 
bij de Gelderse. In Eibergen kwam veel 
rachitis voor en dientengevolge waren 

John Dehé
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er vele vernauwde bekkens. Daardoor 
moesten vele baringen met de verlostang 
of door versie en extractie worden beëin-
digd. In de Beemster kwam dat bijna nooit 
voor. Vooral door dat vele lopen en fietsen 
dat ik van af de grens in Duitsland moest 
doen, werd er te veel van mijn krachten 
gevergd. Tegen het einde van 1913 was 
mijn gewicht 53 kg bij een lengte van 
1.72m. Het was dus dringend nodig om 
naar een andere werkkring uit te zien.

Rantsoenering

Veening kwam in de Beemster in de jaren 
van de Eerste Wereldoorlog. Nederland 
was neutraal, maar heeft die oorlog toch 
aan den lijve gevoeld, vooral door de 
groeiende schaarste van allerlei produc-
ten. Ook benzine ging op de bon en dat 
was lastig voor de dokter, want Veening 
had aan één auto niet genoeg. Er moest 
voor de praktijk altijd een auto direct 
klaar staan. Zelfs een lekke band gaf te 
veel oponthoud. 
Dus schafte hij zich een tweede auto aan 
om daarmee opgewekt en blij door de 
Beemster en omstreken te rijden. Maar 
het duurde niet lang. Er kwam steeds meer 
gebrek aan benzine en er werd een dras-
tische rantsoenering ingesteld. Met de 
grote wagen kon toen niet meer gereden 
worden. De toestand werd nog benarder 
en wij kregen in plaats van benzine de 
zg. regeringsspiritus. Het heette dat het 
een mengsel van benzine en spiritus was, 
maar benzine en spiritus laten zich niet 
mengen. Hoe de chemici dat klaar gekre-
gen hebben weet ik niet. Maar het kwam 
ook wel voor, dat de motor stopte en niet 
meer in gang te krijgen was voor het ben-
zinereservoir bijgevuld was, terwijl dat 
reservoir nog lang niet leeg was. (…) Het 
werd wanhopig. In de zwarte handel kon 
ik eens 10 liter benzine kopen voor f 50. Ik 
heb het maar gedaan. Benzine van f 5 de 
liter is zelfs in deze tijd ongehoord duur.

Ten einde raad kocht Veening een motor-
fiets, want de patiënten moesten toch 
bezocht kunnen worden. Alleen vond ik 
het een bezwaar om in een bemodderd 
leren pak bij de patiënten te verschijnen. 
Maar daar was niets aan te doen. Op 
een donkere avond vroeg een mevrouw, 
die de deur voor mij had open gemaakt, 
met enige verbazing: “Bent u de dokter?” 
Ik antwoordde: “Ik lijk wel meer op een 
varkenskoopman, maar ik ben toch de 
dokter”.

Het laatste oorlogsjaar [1918] was bui-
tengewoon moeilijk voor mensen, die voor 
hun beroep op motorvoertuigen waren 
aangewezen. Die regeringsspiritus werd 
ons toegezonden in kisten, waarin 6 bus-
sen van 10 liter verpakt waren. Vaak kwam 
het voor, dat een of andere snoodaard er 
met een spijker een gat in geprikt had 
om daardoor 10 liter spiritus te gappen. 
De ontvanger moest die gestolen spiritus 
even goed betalen, want de goederen reis-
den voor het risico van degene voor wie zij 
bestemd waren.

In de polders van Noord-Holland komen 
bronnen voor, waar met het water ook 
gas naar boven komt. Dat gas is een goed 
brandbaar gas, vrijwel reukloos en heel 
weinig giftig. Vele boerderijen hebben hun 
eigen kleine gasfabriek. Ook bij mij thuis 
was een dergelijke installatie. Maar de 
bron was niet erg best, zodat wij maar wei-
nig lampen konden branden. Ik vroeg mij af 
of op dat gas een motor zou kunnen lopen.

Samen met zijn chauffeur (‘Jan’) probeer-
de hij door middel van een lange slang de 
gasbron aan de auto te koppelen. Dat lukte 
en de auto kon zelfs een stukje voor- en 
achteruit, niet meer dan de lengte van de 
slang natuurlijk. Maar toen keek ik naar 
de gasketel en zag, dat die bijna leeg was. 
Toen werden onze gezichten lang. Dat 
maar even rijden had al het gas verbruikt. 
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Ik zou dus voor ongeveer 40 meter rijden 
een hoeveelheid gas nodig hebben, waar 
de bron 24 uur over deed om dit te leveren. 
    Veening en zijn chauffeur deden nog 
een mislukte poging om het gas in een 
binnenband te pompen, die de chauffeur 
als een soort sjerp om zijn nek droeg, maar 
de heren moesten constateren dat dit een 
‘mission impossible’ was. De juist passe-
rende dominee sloeg het experiment met 
belangstelling gade. De dominee wilde 
met genoegen helpen. Ik zei tegen Jan (de 
chauffeur): Nu ben je in ieder geval veilig: 
aan de ene kant een dominee voor je ziel 
en aan de andere kant de dokter voor je 
lichaam. (…) Wij bleven dus voortsukke-
len met de regeringsspiritus.

Schakelen met hindernissen

Toen in november 1918 een eind ge-
komen was aan de Eerste Wereldoor-
log achtte Veening de tijd rijp voor een 
nieuwe auto. Het werd een 45 pk Renault, 
bouwjaar 1914. 

Van deze Renault hebben wij veel plezier 
gehad. De wagen liep een snelheid van 90 
km per uur en accelereerde vooral op de 
lagere versnellingen als een renwagen. 
Dat gaf eens aanleiding tot een vermake-
lijk incident. Bij een moeilijk ziektegeval 
had ik de geneesheer-directeur van het 
Binnengasthuis in Amsterdam in consult 
gevraagd. Deze kwam per trein naar Pur-
merend en ik reed met de bewuste Renault 
naar het station om hem af te halen. Mijn 
vrouw was meegegaan, omdat zij een 
boodschap in Purmerend had. De spe-
cialist werd voorgesteld aan mijn vrouw 
en zij gingen op de achterbank zitten. Ik 
nam plaats aan het stuur en schakelde de 
eerste versnelling in. Toen ik de koppe-
ling wou laten opkomen, stond plotseling 
de pastoor uit De Rijp naast mij en vroeg 
of hij mee mocht rijden tot Midden-Beem-
ster, want het duurde nog lang voor er een 
tram ging. Ik stak mijn rechterhand uit en 
opende het portier. De pastoor, die met 
dezelfde trein uit Amsterdam gekomen 
was en zelfs in de dezelfde eerste klas 
coupé gezeten had als de geneesheer-
directeur, stapte in.

De Middenweg met rechts het politiebureau en links daarvan de woning van Veening, met auto voor de deur. De 
kaart draagt een poststempel met jaartal 1921.                                                   (Collectie HGB)
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De heren hadden, hoewel zij geheel alleen 
in die coupé zaten, geen woord tegen 
elkaar gezegd. Toen ik het portier hoorde 
dichtslaan reed ik meteen weg. De wagen 
spoot vooruit en de pastoor, die net op dat 
ogenblik door mijn vrouw aan de dokter 
werd voorgesteld, viel voorover met zijn 
hoofd op de buik van de dokter. De pas-
toor probeerde direct te gaan staan en zijn 
excuses te maken, toen ik, die niets merkte 
van wat er zich achter mij afspeelde, op 
twee overging en weer schoot de wagen 
vooruit en weer viel de pastoor met zijn 
hoofd op de buik van de dokter. Dat her-
haalde zich nog een maal toen ik op drie 
overschakelde, maar verder ging het 
goed, want van drie naar vier ging vrijwel 
zonder acceleratie. De pastoor zei: “Zo 
straks in de trein wilden wij mekaar niet 
zien en nu kunnen we niet meer van elkaar 
los komen”. Van dat hele drama had ik 
niets gemerkt, maar toen mijn vrouw het 
mij later vertelde, hebben wij onbedaar-
lijk gelachen.

Jarenlang werden automobielen door veel 
mensen met argwaan bekeken. Ze waren 
onveilig, jaagden mens en dier schrik 
aan, veroorzaakten ernstige ongelukken. 
De eigenaars waren rijke stinkerds, veld-
wachters waren gul met bekeuringen en 
ook de rechters waren niet mild. In sep-
tember 1925 werd een Beemsterling ver-
oordeeld tot f 5,- boete of 5 dagen hechte-
nis omdat hij geen nummerplaat aan zijn 
auto had. Omdat hij zijn rijbewijs niet 
dadelijk toonde kwam daar f 1,- bij (of 
1 dag hechtenis). Veening bekeek het van 
de andere kant. In die tijd klaagden vele 
automobilisten over de vijandige hou-
ding van vele politieagenten en vooral 
van dorpsveldwachters. Toen las ik, dat 
men ergens in Zeeland aan de politie een 
cursus had gegeven in motor- en automo-
bielkennis. Men dacht zeker: Onbekend 
maakt onbemind. Naar mijn mening was 
dat zeer juist gezien. Ik stelde aan het 

bestuur van de K.N.A.C. (Koninklijke 
Nederlandsche Automobiel Club) voor 
om in Middenbeemster een dergelijk 
cursus voor veldwachters te geven voor 
de veldwachters benoorden het IJ. Het 
bestuur ging hier dadelijk mee akkoord. 
De K.N.A.C. zou alle kosten betalen en 
voor een docent zorgen, als ik mij met de 
organisatie zou willen belasten. Ik schreef 
aan alle politie-autoriteiten boven het IJ 
en ondervond veel medewerking. De cur-
sus ging door en werd een groot succes. 
De docent gaf helder en duidelijk les en 
beschikte over mooie en leerzame model-
len. De cursisten waren zeer tevreden 
over het onderwijs.

Afscheid 

In februari 1941 verlieten Veening, zijn 
echtgenote en kinderen de Beemster, terug 
naar Gelderland. In Ugchelen had hij het 
huis ‘Woudvrede’ gekocht. In december 
1940 had hij de praktijk overgedragen. 
In Gelderland zou hij nog wel een aantal 
jaren als controlerend geneesheer actief 
blijven. Dat was natuurlijk goed voor 
verre tochten met de auto. 

Op een druk bezochte afscheidsreceptie 
in ‘Het Heerenhuis’ klonk uit de monden 
van vele sprekers niets dan lof. Hij en zijn 
vrouw mochten vele cadeaus en bloemen 
ontvangen. J. H. Köhne memoreerde als 
voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur 

Huize “Woudvrede”, tegenwoordig een pension. 
(Collectie europeana.eu)
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het belangrijke werk dat hij voor de minder bedeelden in de Beemster had gedaan. 
“Met nauwgezetheid en grote liefde heeft u zich van uw taak gekweten.” Hij droeg het 
volgende gedicht voor:

Hij die zijn ganschen levenstijd
Aan ’t heil der menschheid heeft gewijd,
Die in elk huis bij dag en nacht
Verlichting en vertroosting bracht,
Die nimmer keek naar stand of rang
Doch hulp bood, wie er ook om kwam,
Zijn roeping bovenal deed gaan
Bij elk ziekbed pal bleef staan,
Hij, die zo vaak in kalme rust
In ’t helpen vond zijn hoogste lust,
Die vijf en twintig jaren lang
Bij doodsbed en geboorte kwam,

Veening had leiding gegeven aan EHBO-cursussen en meegeholpen aan de opbouw 
van de wijkverpleging. Een langskomende ooievaar sprak lovende woorden: “Bijna 
25 jaar hebt gij uw ambt van geneesheer hier vervuld. 2000 jonggeborenen deden met 
uw hulp hun intrede in de wereld.” Ook aan de komst van een professionele ziekenauto 
in de Beemster (april 1933) had Veening een belangrijke bijdrage geleverd. Hij kocht 
het chassis en coördineerde de verdere opbouw van de auto. Om de kosten te dekken, 
werd een bazaar georganiseerd, die 1954 betalende bezoekers trok. 

Die bovendien nog naast z’n plicht,
Met raad menig probleem verlicht,
Die zoo menig dorpsbestuur
Adviezen gaf, die op den duur
Getuigden van een juisten kijk,
Door hem verkregen in practijk,
Van wien men steeds een achting hoort
In ’t Beemsterland van zuid tot noord,
Dien zij hier hulde en dank gebracht
Voor al hetgeen hij heeft volbracht,
Dien wenschen wij met dezen zang
Gezondheid en rust nog jaren lang.

De ‘oude’ ziekenauto, 1926. Dr. Veening staat centraal, zijn echtgenote zit voor hem. In 1933 kwam met hulp van 
Veening een nieuwe auto gereed               (Collectie HGB)

Schouwschuit juli 2021.indd   15 9-2-2022   14:09:22



16 17

Van het gemeentebestuur ontving Vee-
ning een ‘luidklok’, te plaatsen in uw 
tuin of aan uw huis. Daarbij heeft ook de 
gedachte voorgezeten, dat iets specifieks 
Beemsters U welgevallig zou zijn en is het 
gemeentebestuur er in geslaagd, de hand 
te leggen op een luidklok, welke voorheen 
hier bij brand haar waarschuwende stem 
heeft doen hooren.

Jaren later zou die Beemster luidklok in 
Ugchelen te horen zijn. Daar verzorgde de 
Pionier Automobielen Club in het voor-

jaar van 1967 een feestelijke dag voor Jan 
Pieter Veening, erelid van de vereniging. 
In Tuf-Tuf, het officiële verenigingsor-
gaan, lezen we: Veertig prachtige antieke 
auto’s uit alle delen van het land en zelfs uit 
België kwamen in optocht voorbij. Onder 
klokgelui, waarmee 150 jaar geleden de 
brandweer in de Beemster naar de brand 
werd geroepen (de klok is een geschenk 
van de Beemster bevolking aan dokter 
Veening), reden de prachtige wagens (…) 
naar het huis van de 88-jarige arts en 
automobielpionier. 

Jan Pieter Veening bereikte de gezegende leeftijd van 94 jaar; hij overleed op 6 maart 
1974 in Bennekom. Hij is begraven in Ugchelen. 

Bronnen:
Tuf-Tuf, officieel orgaan van de Pionier Automobielen Club, jaargang 11, nrs. 1 en 2, 1967
Documentatie Waterlands Archief (krantenbank)
Nieuwe Apeldoornse Courant, november 1961-januari 1962
Over de ziekenauto: De Nieuwe Schouwschuit, november 2014
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Beemsterlingen in dienst van Napoleon
Jack Otsen

Van 1810 tot 1813 waren de Nederlanden een deel van het Franse keizerrijk. De gehele 
staatsorganisatie werd op Franse leest geschoeid.

De commune of kanton Purmerend werd 
met  omliggende plaatsen administra-
tief ingedeeld in het Departement van 
de Zuiderzee, arrondissement Hoorn. 
Aan het hoofd van de tien departemen-
ten stond gouverneur-generaal Lebrun. 
Het departement van de Zuiderzee stond 
onder leiding van de prefect graaf De 
Celles. Om de veiligheid te garanderen 
– hij was tenslotte een vertegenwoordi-
ger van de bezettende macht – moest er 
zo veel mogelijk informatie verzameld 
worden. Met de onderprefect Mollerus 
had Purmerend het meest te maken. 
Hij voerde de besluiten van de prefect 
uit. Talloze brieven – in de Franse taal 
gesteld – in het Waterlands Archief over 
de meest alledaagse onderwerpen zijn 
door hem verstuurd naar de maire van 
het kanton Purmerend. 

Stempel Empire Français, Zo'n stempel stond op aller-
lei wetten van het Franse bestuur en op de correspon-
dentie van de overheid

De maire was de vertegenwoordiger van 
het keizerlijk gezag op lokaal niveau. 
Hij was belast met administratieve 
zaken als het optekenen van geboorten, 
sterfgevallen en huwelijken – de start 
van de burgerlijke stand – belastingin-
ning, rechtspraak en het kadaster. Mai-
re Jan Waardenburg werd geassisteerd 
door twee adjuncten, Jacob Wormer en 
Bernardus van Balen. De Municipale 
Raad, bestaande uit twintig leden, was 
een papieren tijger: in het jaar 1812 ver-
gaderde de raad welgeteld twee keer.

Het meeste opzien baarde in deze peri-
ode de ‘conscriptie’ of de gedwongen 
dienstplicht. De algemene dienstplicht 
vloeide voort uit de machtshonger van 
Napoleon. Elk departement moest een 
aantal rekruten leveren evenredig aan 
het aantal inwoners. Door loting werd 
bepaald of men onder de wapenen 
moest komen. Wie ingeloot was, kon – 
als hij geld genoeg had – een plaatsver-
vanger of remplaçant betalen om voor 
hem dienst te nemen.

Van verzet is niet veel sprake, hoewel 
bij de keuring van rekruten opvallend 
veel personen last bleken te hebben van 
rug- en oogklachten. In Amsterdam 
kwam het in 1811 tot rellen waarbij de 
in Purmerend geboren Anthony Han-
telman werd gearresteerd. Hij zou met 
stenen hebben gegooid en een politie-
man hebben mishandeld. De 19-jarige 
Anthony werd door een Franse militaire 
rechtbank veroordeeld tot de doodstraf 
en door een vuurpeloton terechtgesteld.
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In een indrukwekkende studie van 
Johan Joor, getiteld De Adelaar en het 
Lam, wordt het aantal manschappen 
dat als dienstplichtige heeft gediend, 
geschat op ruim 30.000 in vier jaar tijds. 
Dienstplichtigen werden opgeroepen in 
jaarklassen, de eerste opgeroepen lich-
ting waren jongens die geboren waren 
in 1788 en dus 23 jaar in 1811. Ik beperk 
me in dit artikel tot deze lichting. 

Op 30 maart 1811 vond de loting plaats 
in de Grote Kerk op de Kaasmarkt in 
Purmerend. De conscriptielijst telde 71 
namen van jongemannen uit Purmerend 
(16), Beemster (21), Wijde Wormer (1), 
Wormer (20), Jisp (6), Purmerland en 
Den Ilp (4) en Ilpendam (3). Alle 71 
conscrits moesten een nummer trekken 
uit een kartonnen doos. Wie een hoog 
nummer trok, ontsprong – voorlopig – 

de dans. Wie een laag nummer trok 
moest daadwerkelijk opkomen voor het 
leger, althans als hij bij de keuring geen 
gebreken vertoonde. Jongemannen die 
getrouwd waren kregen vrijstelling. Zij 
dienden aan de rekruteringsraad een 
bewijs te laten zien. Dat gold voor Joost 
Boots, Cornelis Smit, Pieter de Graaf en 
Jan Heylo. Ook zij die konden aantonen 
enig kind te zijn, zoals Hendrik Ane-
pool, werden gespaard.

Opvallend is het aantal kandidaten met 
de aantekening ‘gebroken’. Voor Maar-
ten Jansz. Braak, Gerrit de Wit, Pieter 
van Sante en Gerrit de Lange een reden 
voor afkeuring. Jacob de Jong en Sijmon 
Brugman hadden ‘gebrek aan de beene’, 
Sijmen Velseboer ‘heeft overvalle’, Jan 
Pels had een ‘lamme arm’, Pieter Kool 
had iets aan zijn ogen en ‘kwade borst’. 

De loting voor de inschrijving voor militaire dienst in de Amstelkerk te Amsterdam in 1811. Een jonge man trekt een 
lot uit een mand op een tafel, achter de tafel zitten zes Franse militairen    (Gravure van Elizabeth Schmetterling)
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Cornelis van Goor Hinloopen kreeg 
vrijstelling omdat hij adjunct-secretaris 
was en Willem Brouwer omdat hij ‘een 
gebrekkige moeder heeft waarvoor hij de 
kost wint’.

Achter de namen van de 21 gezonde 
rekruten stond de aantekening: ‘Geschikt 
voor den dienst’. Van deze groep zouden 
er 13 door het kanton Purmerend moeten 
worden geleverd aan het keizerlijke leger. 
Hofleverancier werd Wormer met 7 per-
sonen. Beemster was goede tweede met 6 
personen. Uit Purmerend kwamen er vier, 

uit Ilpendam drie en Purmerland slechts 
één.
Van de eerste drie lotelingen uit Beemster 
kon de doopinschrijving van 1788 in de 
gereformeerde kerk worden gevonden: 
Jacob Boukes (lotnummer 14), Pieter 
Kloek (nr. 43) en Pieter Muijs (nr. 26).   
Vermoedelijk zijn de overige drie elders 
geboren: P.G. Grood (nr. 36), Jb. Pappot 
(nr. 69) en Gerrit Folk (nr. 33). De uitgelo-
te Sijmen Velseboer werd in de roomska-
tholieke kerk gedoopt. Nader onderzoek 
zou moeten uitwijzen of deze lotelingen 
aan veldslagen hebben deelgenomen.

De 21 goed gekeurde dienstplichtigen uit de Beemster, van wie er 13 opkomstplicht hadden
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Van een andere Beemsterling weten we 
wel dat hij is opgenomen in het Franse 
leger en wel bij de Garde d’Honneur. Na 
de nederlaag in Rusland in 1812 moest 
Napoleon zijn leger aanvullen met nieu-
we cavaleristen. Hij richtte een eregarde 
op uit zonen van ‘de eerste families van 
het rijk.’ Zo werd de twintigjarige Klaas 

Brantjes, zoon van de vermogende Jan 
Brantjes zaliger, ingelijfd. Hoewel hij 
met zijn huwelijk op 23 mei1813 met 
de toen pas 18-jarige Maartje Stuijt deze 
legerdienst nog trachtte te voorkomen, 
ging hij met paard en oppasser Cornelis 
Roelofsen op weg naar zijn garnizoens-
plaats Metz. 

Briefhoofd met de keizerlijke adelaar

K. Brantjes M. Brantjes-Stuijt
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Bronnen:
Johan Joor, De Adelaar en het Lam, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam, 2000
O.W. Mertens, Klaas Brantjes en zijn familie 1793-1869, Nederlandse Genealogische Vereniging Zaanstreek-
Waterland, 2002, blz. 13-31
Waterlands Archief, Ingekomen brieven, Toegangsnr. 0054, inventarisnr. 113 (1810-1813)

Dit elitecorps was alles behalve een 
gevechtseenheid. Gaandeweg werd duide-
lijk dat de gardesoldaten door Napoleon 
werden beschouwd als gijzelaars. Dit had te 
maken met de toenemende mate van onvrede 
en verzet, vooral tegen de oprichting van de 
Nationale Garde, een soort gewapende bur-
gerwacht om binnenlandse ordeverstoringen 
te bestrijden. Hiervoor konden mannen wor-
den opgeroepen tot de leeftijd van wel 60 
jaar. Als de opstootjes zouden uitgroeien tot 
een opstand tegen het Franse gezag, dan hield 
Napoleon de optie open deze elitezonen naar 
het slagveld te sturen.

Tijdens een nachtelijk oproer was bij een 
tabaksverkoper in Purmerend de keizerlijke 
adelaar van de gevel gerukt. Onderprefect 
Mollerus probeerde met sussende woorden 
deze onrust te bezweren. Zo schreef hij aan 
de maire van Purmerend: ‘Reeds vroeger heb 
ik u te kennen gegeven, dat geene personen 
tot de actieve dienst der Nationale Garde zul-
len worden opgeroepen, dan de zoodanigen 
welke door hun ledigheid het minste nuttig 
zijn voor de Maatschappij, of wel zodanig 
bemiddeld zijn, dat zij zich gemakkelijk kun-

nen doen remplaçeren; het is geenszins het 
oogmerk om den werkman, den landman, de 
vader van een talrijk huisgezin voor dezen 
dienst op te roepen, het is alleen pro forma 
dat zij op de lijsten worden ingeschreven.’

Uit de correspondentie die Klaas Brantjes 
voerde met het thuisfront bleek dat de dienst 
bestond uit exerceren en het uitvoeren van 
manoeuvres te paard. Het slagveld heeft hij 
nooit gezien. Het meest klaagde hij over de 
uren stalwacht en het vuile stalwerk. Ver-
der zocht hij met zijn welgestelde vrienden 
vertier in koffiehuizen of herbergen. In de 
loop van 1814 keerde hij weer terug naar de 
Beemster, waar hij met zijn vrouw en pas-
geboren zoontje Nicolaas nog korte tijd zou 
blijven wonen.  

Bij de viering van hun 50-jarig huwelijk in 
1863 liet het echtpaar met trots penningen 
vervaardigen voor hun kinderen in zilver en 
voor hun kleinkinderen in brons. Tegelijker-
tijd herdacht de bruidegom diens lidmaat-
schap van de keizerlijke garde van een halve 
eeuw geleden, ten bewijze dat het hem geen 
trauma had opgeleverd. 

Klaas Brantjes gedesigneerd Garde d’Honneur onder het Fransche keizerrijk 1813 en Maartje Stuijt 50-jarige 
echtvereeniging Purmerende 23 mei 1863                      (herlomst niet bekend)

Schouwschuit juli 2021.indd   21 9-2-2022   14:09:27



22 23

Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig
Perry Moree1

De onafscheidelijke Betje Wolff en Aagje Deken vormen het bekendste schrijversduo uit 
de Nederlandse literatuur. De dames zijn nog steeds bekend door hun lijvige brievenro-
man de Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782), maar publiceerden sinds 1777 een 
groot aantal andere werken. In genoemd jaar, kort na de dood van Betjes echtgenoot domi-
nee Wolff, huurden Betje en Aagje een huisje in De Rijp. De rest is literatuurgeschiedenis.2 

Elisabeth Bekker

Betje werd geboren als Elisabeth Bekker 
in Vlissingen op 24 juli 1738 als jongste 
dochter van het Nederduits Gereformeerde 
echtpaar Jan Bekker en Johanna Boudrie. 

Haar vaders handel in specerijen en krui-
den bracht het gezin welstand. In 1755, 
het jaar waarin dit verhaal zich afspeelt, 
had Betje drie broers en een oudere zus en 
bezaten de Bekkers een pand in de Bak-
kersgang, een ‘speelhof met huysinge’ in 
de voorstad Oud-Vlissingen en de Wal-
cherse buitenplaats ‘Altijd Wel’. De wat 
fragiele Betje, die al op jeugdige leeftijd 
een talent voor dichten en tekenen bleek te 
bezitten, verloor haar moeder in december 
1751. Betje bezocht de Franse school en 
verwierf daarnaast enige kennis van het 
Latijn en de Engelse taal.  Op 24 juli 1755 
werd Betje zeventien jaar. Kort daarna 
werd zij geschaakt (= vrijwillig maar zon-
der toestemming van haar ouders wegge-
voerd) door de zeven jaar oudere Mattheus 
Gargon.

Mattheus Gargon 

Mattheus werd op 15 februari 1731 gebo-
ren in het dorpje Zuidzande3 (in Zeeuws 
Vlaanderen) als zoon van dominee Fran-
ciscus Henricus Gargon en Adriana du 

1  Perry Moree (Vlaardingen, 1960) is maritiem historicus, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC). Hij is directeur-bestuurder van ZB - Bibliotheek van Zeeland in Middelburg

2  Het meesterwerk Wolff en Deken. Een biografie (Leiden, 1984) van P.J. Buijnsters vormt de grondslag van dit 
artikel. De geciteerde archiefstukken, met uitzondering van die afkomstig uit het VOC-archief en het CBG, staan 
vermeld in Buijnsters’ boek

3  Om allitererende redenen heb ik de vrijheid genomen Mattheus te betitelen als Vlissingse vaandrig. Gezien zijn 
feitelijke geboorteplaats zou Zuidzandse vaandrig correcter zijn geweest

Met een hart gescheurd tot aan den wortel toe (…) heb ik de verrukkingen eener jeugdige 
liefde betaalt.

Betje Wolff, 1770

Elisabeth Bekker op ongeveer 16-jarige leeftijd 
(ca. 1754)
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Mont (of Dumon). Mattheus was ver-
noemd naar zijn grootvader, de auteur 
van de Walcherse Arkadia (1715-1717). 
Dominee Gargon kreeg negen kinderen. 
Mattheus’ broer Franciscus Hendrik werd 
ook in Zuidzande geboren, maar zijn jon-
gere broers Petrus Mattheus en Arnoldus 
Johannes zagen het daglicht in Menen (in 
West-Vlaanderen) respectievelijk Kats 
(op Noord-Beveland), omdat hun vader 
als predikant regelmatig van woonplaats 
wisselde. Geen van deze vier broers volg-
de in vaders voetsporen, maar uiteindelijk 
zouden ze allen in dienst van de kamer 
Zeeland van de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC) treden. Drie van de 
vier deden dat vrijwillig, Mattheus waar-
schijnlijk niet. 
Mattheus koos voor een carrière als leger-
officier in dienst van de Republiek. In 
januari 1747 werd hij op 15-jarige leef-
tijd tegen het einde van de Oostenrijkse 
Successieoorlog (1740-1748) benoemd 
tot vaandrig (officier in opleiding) bij de 
zevende - en later de zesde - compagnie 
van het Staatse leger. Dit duurde tot begin 
1753 toen hij op wachtgeld (halve soldij) 
geplaatst werd. Mattheus vestigde zich 
met veel andere militairen in de Breewa-
terstraat in Vlissingen, dichtbij de Bak-
kersgang, waar Betje woonde. Mattheus 
schreef zich in maart 1753 in als lidmaat 
van de Gereformeerde Kerk, Betje deed 
dat zestien maanden later. In de zomer 
erna, die van 1755, schaakte de 24-jarige 
Vlissingse vaandrig de 17-jarige Betje.

Op het klappertje gesteld

Wat zich precies heeft afgespeeld tussen 
Betje en Mattheus of waar zij verbleven 
tijdens de schaking, zal vermoedelijk 
altijd onbekend blijven. Zeker is dat Betje 
heel kort erna (“daags”) weer terugkeer-

de naar huis. De Vlissingse Nederduits 
Gereformeerde Kerk greep streng in: op 9 
september stelde de kerkenraad de gelief-
den onder censuur4 (“op het klappertje 
gesteldt”), waarbij Betjes oudste en klein-
zielige broer Laurens een hoofdrol speel-
de. Mattheus had zich wegens het “weg-
gaan met Elisabeth Bekker” onmogelijk 
gemaakt in het Vlissingse, en werd pas op 
17 december 1757 van de censuur ontsla-
gen. Betje werd dat al in mei 1756, “daer 
sy sig tegenwoordig stigtelyk gedroeg”. 
Haar verhouding met haar vader was toen 
al weer geruime tijd hersteld. De familie 
van Betje kreeg eind 1758 contact met de 
31-jaar oudere weduwnaar Adriaan Wolff 
(1707-1777), gereformeerd predikant in 
de Beemster. Zij huwden in november 
1759. Dominee Wolff, die zijn jonge bruid 
haar “kwade uitstap” met de Vlissingse 
vaandrig niet kwalijk nam, voerde Betje 
weg uit het strenge Vlissingen, naar zijn 
pastorie waar Betje haar literaire talenten 
volop kon ontwikkelen. De 21-jarige Bet-
je liet Zeeland snel voor wat het was, maar 
is Mattheus nooit vergeten, zoals blijkt uit 
een brief uit 1770 aan een bevriende pre-
dikant:

Ik zou niets Gods ter waereld gedaan heb-
ben dan myn lieven jongen beminnen & 
nagt & dag myn harsens hebben gebroken, 
om tog zyn heele hart te houden, want ik 
zou er geen klein stipje van hebben kunnen 
missen, als eene kleine speldeknop groot. 

Hoe was het eigenlijk Betjes lieve jongen 
vergaan?

Naar de Oost met de Compagnie

Nog geen twee weken nadat Mattheus Gar-
gon op 17 december 1757 ontslagen werd 
van de kerkelijke censuur, verliet hij met 

 4  Betje en Mattheus kwamen onder kerkelijk toezicht te staan, onder curatele. Door aantoonbaar goed en vroom 
gedrag kon dit weer opgeheven worden. Het ‘klappertje’ is vermoedelijk een inschrijfboek van de Kerkenraad.
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het schip Middelburg de haven van Ram-
mekens, om nooit meer terug te keren. 
Dit schip van de kamer Zeeland van de 
VOC, was gebouwd in 1749 en verliet 
de Republiek der Verenigde Nederlanden 
voor de derde en laatste keer. De schipper 
was Adriaan van den Boer uit Klooster-
zande (thans Hulst). Hij voerde het gezag 
over 346 opvarenden, onder wie Mattheus 
in de rang van sergeant. De Middelburg 
bereikte Batavia (thans Jakarta) op 16 juli 
1758. Mattheus verdiende als VOC-mili-
tair twintig gulden per maand. Van zijn 
jaarsalaris zou hij steeds drie maanden 
gage voor zijn moeder Adriana du Mont, 
sinds 1751 weduwe, reserveren. Op ver-
toon van een biljet kon zijn moeder zich 
vervoegen bij het Oost-Indisch Huis te 
Middelburg waar, nadat door de kamer-

bode was vastgesteld was dat Mattheus 
zich nog levend in Compagniesdienst 
bevond, uitbetaling plaatsvond. De eerste 
keer dat moeder Gargon drie maanden 
gage ontving was in december 1759, de 
laatste keer in december 1772.5

Zoals hierboven is aangegeven was VOC-
dienst niet iets ongebruikelijks in het gezin 
Gargon. Mattheus’ broer Franciscus Hen-
drik maakte in de jaren 1751-1757 twee 
reizen naar de Oost op Zeeuwse VOC-
schepen, de eerste onder de Vlissingse 
schipper Hendrik Booms, gehuwd met 
Agneta Adriana Gargon. Franciscus keer-
de met de Welgelegen terug in juli 1757 
en was in staat Mattheus in te lichten over 
het leven in de Oost. Nadat Mattheus eind 
december 1757 was weggezeild, vertrok 
Franciscus zelf ook weer in april 1758, 

5 Nationaal Archief, Den Haag, VOC-archief, inv.nr. 13.090, scheeps-soldijboek Middelburg 1757.

Pentekening uit Verzameling van vier en tachtig Hollandsche schepen (1786-1801) door G. Groenewegen
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nu als kwartiermeester op het Zeeuwse 
VOC-schip Hof d’Uno. Hij overleed ech-
ter acht dagen later aan boord, op 2 mei 
1758. Ondanks deze treurige gebeurte-
nis zeilden zijn jongere broers Arnoldus 

Johannes en Petrus Mattheus in 1759 
uit op de Zeeuwse Oost-Indiëvaarders 
Radermacher en Keukenhof. Ze keerden 
beiden terug en maakten daarna nog meer 
reizen voor de Compagnie.6 

6  Nationaal Archief, Den Haag, VOC-archief, inv.nrs. 13.051, 13.069, 13.104 en 13.107, scheeps-soldijboeken 
Hercules, Visvliet, Radermacher en Keukenhof. 

7  Zie voor deze uitvoerig vastgelegde schaking Perry Moree, “Rotterdam is remarkably clean”. Mary Shelley in 
Nederland, september 1814 (Vlaardingen, 2021).

Handtekening van Mattheus, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (CBG), Oost-Indische Bronnen,  
inv. nr. VIBDNI006280

Mattheus Gargon begon na zijn aankomst 
in medio 1758 in het garnizoen van Bata-
via een behoorlijke carrière als militair. 
Hij klom op tot luitenant (1760), Kapitein-
luitenant (1762) en kapitein (1763). In 
mei 1767 zette hij zijn loopbaan voort op 
Malakka, tegen inmiddels honderd gulden 
per maand. Hij ging er wonen met zijn 
bemiddelde echtgenote Margaretha Jaco-
mina Brommert en zij voerden er een huis-
houden met een tiental slaven en slavinnen. 
Mattheus Gargon overleed op Malakka op 
19 april 1772 (41 jaar oud), na een testa-
ment te hebben gemaakt waarbij zijn moe-
der erfgename was. Toen op 10 maart 1774 
in de VOC-kamer de eindafrekening van 
Mattheus’ verdiensten gemaakt werd, was 
de moeder waarschijnlijk al overleden. 
Margaretha erfde toen dit bedrag (ruim 
755 gulden). Zij overleed uiteindelijk in 
Batavia op 13 februari 1784.

Net als Betje is Mattheus dus getrouwd. 
Hij huwde in Batavia op 8 oktober 1761 

met de jonge Margaretha, weduwe van 
de in februari 1761 overleden predikant 
Nicolaas Graaij (uit het Zuid-Hollandse 
Nieuwveen). Graaij was vermoedelijk 
kort daarvoor, in het voorjaar van 1760, 
aan de Kaap de Goede Hoop met Marga-
retha getrouwd. 

Betje Wolff heeft de herinnering aan haar 
jeugdliefde altijd levend gehouden. Of 
Mattheus nog vaak heeft teruggedacht 
aan de zomer van 1755 is niet na te gaan. 
Het is spijtig dat er niet meer bekend is 
over de schaking van Betje door haar 
Vlissingse vaandrig. Dat het ook anders 
kon, bewezen Percy Shelley (21) en Mary 
Godwin (16) in juli 1814, toen zij naar het 
continent vluchtten (en snel en berooid 
weer terugkeerden naar Londen). Zij 
bedienden het nageslacht goed door het 
bijhouden van een gedetailleerd journal.7 

Maar dat gebeurde bijna zestig jaar later, 
en tien jaar na de dood van Betje Wolff.
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Een brief van Betje
Cor Wagenaar1

Na een tip van Adri Ligthart over een brief van Betje Wolff in het Regionaal Archief 
Alkmaar volgde een speurtocht naar een van haar buren in Middel Beemster, de fa-
milie Van der Mieden. Wie was deze familie en wat is de relatie met Betje?

Deze familie woonde in de zomer schuin 
tegenover de kerk in het nu als doktershuis 
bekendstaande pand aan het Marktplein. 
Volgens Buijnsters, die alles tot het laat-
ste draadje heeft uitgezocht inzake Betje 
Wolff, heeft Betje menige bundel gedich-
ten opgedragen aan Mr. Adriaan van der 
Mieden, heer van Opmeer en president 
van het hof van Holland. Ze noemde hem   
‘Myn dierbren Kunstmeçeen.’
    Buijnsters schrijft dat er veel intel-
lectueel verkeer was tussen de zoon van 
Adriaan, Gualtherus George Gidion van 
der Mieden, en Betje maar nog meer met 
diens knappe jonge vrouw Maria Cardi-
naal (1742-1789). Maria Cardinaal was 
toevalligerwijs in hetzelfde jaar als Betje, 
namelijk op 12 februari 1759, piepjong 
getrouwd met een aanzienlijk oudere 

man. Logisch dat er tussen die twee vrou-
wen een innige band groeide. Omstreeks 
1780 werd opeens de band met de Van 
der Miedens verbroken. Verder lezende 
in de geschiedenis van Betje, blijkt dat 
een terugkerend patroon te zijn: hevige 
vriendschappen die ineens weer stuklo-
pen om onduidelijke redenen. Ook hier 
blijft het gissen naar het waarom. Dat is 
iets om later eens in te verdiepen. Maar 
wat staat er in de brief?

Aan Mr. G.G.G. van der Mieden, in Alk-
maar.  Wel-Edel-Gestrenge-Heer!
 
Met het uiterste genoegen hebbe ik de Verhandeling 
van ‘de ziele onkundig van zich zelve’ gelezen! 't Is een 
zeer schoon stuk & doet u, als vertaaler, veel eere. Mus-
schenbroek verdient, dat een man als Gy, zyne ledige 
uuren en kundigheden aanlegt, om my en anderen, die 
smaak hebben in zulke Methafisische onderwerpen, te 
verpligten, door ons zyne gedagten over te brengen.
Gy hebt ook zeer wel gedaan om, voor uwe belezenen, 
de aanmerkingen er by te voegen: met één woord - myn 
oordeel zy dan van veel of weinig belang, dat ik niet 
onderzoek - ik meene dat het stuk meesterlyk is uit-
gevoerd & ik hoop des, dat het u zal amuseeren om 
ons van tyd tot tyd op deze wyze aan uwe naarstigheid 
te verpligten. Ik neme de vryheid om het manuscript, 
hier neevens dankelyk te restitueeren, denkende dat ik 
met het spoedig thuis te zenden best voldoe aan uwe 
intentie.
Myne complimenten verzoekende aan mevrouw & het 
verder gezelschap, tekene ik my met hoogachting

Uwe ootmoedige Dienaresse 
E. Wolff geb. Bekker.

Van huis, 5 Aug. 1776

1 Cor Wagenaar is neerlandicus en vrijwilliger bij het Betje Wolff Museum.
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Dit is een bedankbrief voor een verhan-
deling die zij had gekregen. De verhan-
deling heeft als oorspronkelijke titel 
Oratio inauguralis de mente humana 
semet ignorante (Inaugurele oratie over 
de menselijke geest in zijn onbekend-
heid met zichzelf). De auteur was de 
bekende natuurkundige Pieter van Mus-
schenbroeck, geboren op 14 maart 1692  
te Leiden en op 15 december 1739 aan-
gesteld als hoogleraar wiskunde en wijs-
begeerte aan de universiteit van Leiden 
alwaar hij in januari 1740 zijn inaugu-
rele rede hield. Mr. G. van der Mieden 
vertaalde de Latijnse tekst en gaf die aan 
Betje te lezen. Het is een bedankbriefje 
dus, niet meer dan dat, maar geeft toch 
wel een klein stukje van de totale puzzel 
die Betje nog steeds is. Maar wie was 
eigenlijk de genoemde Van Musschen-
broeck? 

Hij was in die tijd een beroemdheid op 
het gebied van de wetenschap, doctor in 
de medicijnen en natuurwetenschappen 
en uitvinder van de Leidse fles. Dat was 
de eerste condensator en werd ook gede-
monstreerd in publieksexperimenten 
waarbij de aanwezigen bij aanraking een 
schok kregen. Wat had Betje hiermee te 
maken? Buijnsters schrijft dat in een van 
de brieven van Sara Burgerhart aan een 
experiment wordt gerefereerd dat toen 
veel opzien baarde. Het was een poging 
om statische elektriciteit op te slaan. Het 
personage Hendrik Edeling zegt daar-
over het volgende:

‘Waarlyk, mijne kniën knikten onder mij; 't 
was, op mijn woord, juist of ik een electri-
sche, ik mag zeggen Musschenbroecksche, 
schok door mijne ziel voelde heen horten.’

De brief maakt dus iets duidelijk over 
Betje en haar interesses en hoe ze die 
gebruikt voor haar personages.

Met dank aan Harry de Raad van Regionaal 
Archief Alkmaar. Helaas bleek de brief 
geen nog onontdekte brief te zijn, Buijn-
sters had hem ook al gelezen en verslag 
ervan gedaan, zo meldde mij Alie Vis. Wie 
meer wil uitzoeken over de familie Van 
der Mieden kan terecht in het Alkmaars 
archief onder inventarisnummer 1480.

Bronnen: 
P.J. Buijnsters, Hella S. Haasse en Daisy Wolthers (red.), Betje Wolff en Aagje Deken (Schrijversprentenboek 20). 
De Bezige Bij, Amsterdam/ Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, Den Haag 1979 
https://www.dbnl.org/tekst/buij001betj01_01/buij001betj01_01.pdf
https://www.deleidscheflesch.nl/p/geschiedenis
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/science/mi/boek-leidse-wiskundigen-met-omslag_uni-
versiteit-leiden.pdf
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Het Leidse exemplaar van de kaart van de   
onbedijkte Beemster van Pieter Cornelisz. Cort
Wim Zalm1

In het Leids stadsarchief Erfgoed Leiden en Omstreken bevindt zich een kaart van de 
nog niet drooggemaakte Beemstermeer in 1607 van Pieter Cornelisz. Cort.2 De kaart 
(afb. 1) is toegevoegd aan het verslag van de reis die stadssecretaris Jan van Hout en 
stadsmeestertimmerman Jan Ottensz. van Seijst in oktober 1608 in opdracht van de 
stad Leiden naar de Beemster maakten.

1  Wim Zalm is chemicus, was werkzaam bij het Europees Octrooibureau en is op dit moment als molengids ver-
bonden aan molen De Put in Leiden. De auteur is bereikbaar via e-mail wimzalm@planet.nl.

2 Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), Stadsarchief 1574-1816, inv. nr. 5172, pag. 108.

Afb. 1 Kaart van Pieter Cornelisz. Cort2

Alhoewel de kaart van Cort al uit diverse 
publicaties bekend is, bevat dit Leidse 
exemplaar een interessante toevoeging. In 
de linker marge staan namelijk in vier ali-
nea’s berekeningen betreffende watervo-

lumes en molenmaalcapaciteiten (afb. 2). 
Naast de vraag wat deze berekeningen 
behelzen kan men zich terecht afvragen 
waarom twee Leidenaren een reis naar de 
Beemster ondernamen.
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Na het Spaans beleg van 1574 ging het 
de stad Leiden voor de wind. De lakenin-
dustrie floreerde en het aantal inwoners 
steeg van 10.000 vlak na het beleg naar 
25.000 in de eerste jaren van de zeven-
tiende eeuw. Daar al deze inwoners met 
hun nering zich binnen de veilige stads-
muren vestigden nam de vervuiling van 
de grachten sterk toe en ontstond al snel 
een onhoudbare situatie. Met name het 
vollen van de geweven lakenstoffen in de 
vollerijen droeg sterk bij aan de veront-
reiniging van het grachtwater, vooral in 
de zomer als het waterpeil in de grachten 
erg laag was. Gedurende het vollen wer-
den lakens in een kuip gevuld met water, 
urine en vollersaarde gebracht en met 
de voeten bewerkt. Hierdoor werd het 
weefsel gereinigd en aan het oppervlak 
vervilt, hetgeen het uiterlijk en eigen-
schappen als slijtage en waterdichtheid 
ten goede kwam. De uitgewerkte vloei-

stoffen werden vervolgens samen met 
spoelwater in de grachten geloosd. Het 
stadsbestuur besloot in 1591 de volle-
rijen in één stadsdeel samen te brengen 
en het grachtwater uit dit stadsdeel van 
tijd tot tijd af te voeren naar buiten de 
stad gelegen sloten. In maart 1608 ging 
men nog een stap verder door voor deze 
kunstmatige waterverversing een spe-
ciale vuilwatersloot te graven naar een 
nieuw te plaatsen molen met grote maal-
capaciteit. Hierdoor zou het vuile water 
beter richting de plassen ten noorden van 
de stad, nu bekend als de Kagerplassen, 
kunnen worden gebracht. Alhoewel men 
in de stad wel ervaring had met de bouw 
van standerdmolens (op de stadswal-
len stonden er destijds zestien) beslo-
ten Burgemeesters en Schepenen voor 
de bouw van de windwatermolen eerst 
elders hun licht op te steken. Gedurende 
de eerste maanden van 1608 was men 

Afb. 2. Detail van de kaart met in de marge de berekeningen2
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Afb. 3. Constructietekening van de geoctrooieerde 
inventie. De twee schepraderen (links breed en rechts 
smal) zijn bevestigd op een horizontaal geplaatste, 
uit twee delen bestaande houten as. Een ijzeren pen 
(zwart) houdt de twee delen in één lijn. Door middel 
van een verschuifbare houten koker kan het smalle 
scheprad (rechts) worden ontkoppeld. In het midden 
zijn van boven naar beneden de door de wind aange-
dreven koningsspil met schijfloop en waterwiel afge-
beeld.  (tekening auteur)

3  Een meer volledige bespreking van het gaande werk van de molen is gepubliceerd in De Nieuwe Molenwereld, 
nr. 6 (dec 2020), pag. 23-26

namelijk begonnen met de bedijking en 
het uitmalen van het Beemstermeer met 
krachtige poldermolens voorzien van 
een ‘inventie’. Door de molenmakers 
Pieter Claesz. uit Graftdijk en Pieter 
Pietersz. uit De Rijp was in november 
1607 octrooi verkregen voor molens uit-
gerust met twee schepraderen waardoor 
zo’n molen aanmerkelijk meer, tot wel 
vijftig procent extra water kon uitwer-
pen. Alhoewel molens met twee schep-
raderen op zich al wel bekend waren 
betrof ‘de inventie’ een methode om op 
eenvoudige manier met één of met twee 
schepraderen te kunnen malen. Daar 
deze een verschillende breedte hadden 
kon er meer of minder water worden 
uitgemalen, afhankelijk van de hoe-
veelheid wind. Door een houten koker 
over de uiteinden van de assen van de 
twee schepraderen te schuiven werd een 
koppeling tussen één of beide raderen 
en het draaiende wiekenkruis tot stand 
gebracht (afb 3).3 

De stadssecretaris Jan van Hout (afb. 
4) en de stadsmeestertimmerman Jan 
Ottensz. van Seijst lieten zich op dins-
dag 21 oktober 1608 per schuit vanuit 

Afb. 4. Portret van Jan van Hout (1542-1609). Gra-
vure uit het jaar van de reis 1608, van Willem Isaacsz. 
van Swanenburgh. Bron:Erfgoed Leiden en Omstre-
ken, Stadsarchief 1574-1816 PV52345 (PV voor 
Prentenverzameling)

Leiden naar het Beemstermeer varen om 
daar de nieuwe molens te inspecteren. 
Op 26 oktober 1608 leverden zij bij Bur-
gemeesters en Schepenen een verslag 
met hun bevindingen en advies in met 
daarbij de getoonde kaart van Cort met 
aantekeningen.

Schouwschuit juli 2021.indd   30 9-2-2022   14:09:31



30 31

   Genomen dat een achtcante moelen mit 
elcken ommegang van ’t waterrat uyt-
werpt 20 vaten waters en[de] in elcker 
uyr ommegaat 240 malen te weten elcke 
minuyt 4 werven [?] zo zoude elcke uyr 
uytgeworpen werden vaten 4800 ende 
in het etmaal 115200 ’t welc stijf  een 
derdepaert van de boven gecalculeerde 
somme

   Als men aanneemt dat een achtkante 
molen met elke omwenteling van het 
waterrad 20 vaten (3,10 m3) uitmaalt en 
elk uur 240 omwentelingen maakt (4 per 
minuut) dan wordt door elke molen per 
minuut 80 vaten (12,4 m3) en per etmaal 
115.200 vaten (17.833 m3) uitgemaald. 
Dit is iets meer dan een derde deel van 
de hierboven berekende hoeveelheid. 

Alle maten zijn Rijnlands; 1 morgen = 0,85 ha, 1 roede = 3,77 m, 1 voet = 31,4 cm. Verder is 1 teerling = 1 kubieke 
voet = 31 dm3, 1 vat = 5 kubieke voet = 155 dm3

   Om ’t zelve water uyt te malen zijn besteet 
42 moelens van eender grootte in vougen 
dat men hout dat elc even veel zal uytmalen 
comt tot last van elcken moelen 22217143 
vaten. Ende als men gissinge maect dat alle 
de moelens gesamentlicken in een etmael 
’t welck zijn 24 uyren een duym waters 
zouden connen uytwerpen en verlagen zo 
zouden zij de plasse connen uytmaelen in 
72 dagen en[de] zoude elcke moelen in der 
daet loozen 308571 vaten ’s daechs

   Om deze hoeveelheid water uit te malen 
zijn 42 molens van gelijke grootte aanbe-
steed, hetgeen betekent voor elke molen 
22.217.143 vaten (3.439.213 m3). 

    Als men stelt dat alle molens tezamen 
in 24 uur het peil 1 duim (2,62 cm) kun-
nen verlagen dan zouden zij het water 
uit het 188 cm diepe meer in 72 dagen 
kunnen leegmalen waarbij elke molen 
inderdaad 308.571 vaten (47.767 m3) 
per dag uitwerpt.

De tekst in de marge van de kaart is de volgende:

   Den buyten ring zal ten minsten xm roe-
den lang zal zijn en[de] als men voor den 
bozem daer de binnen moelens op zullen 
maelen en[de] om mit eenen te dienen voor 
een vaert maecke een graft of weteringe 
van xxv roeden wijtte zo zal men verliezen 
417 morgen landts

Transcriptie

   De Beemster zo die jegenwoordelicken bedijct 
wert zeijt men dat groot zoude zijn 9000 mer-
gen comt de superficie of vlacte van dien vier-
cante roeden 5400000 voeten 777600000 Ende 
men zeijt dat de voors[chreven] Beemster deur 
de banck mit water diep staet zes roede voeten 
zo dat in haren rinck of te leggen dijcken of 
caden gesloten zouden zijn 4665600000 taer-
ling of cubycke voeten waters genomen dat 
5 cubycke voeten maecken ton of vat waters 
comt 933120000 te weten negenhondert drien-
dertich millioenen hondertduyzent e[nde] 
twintich duyzent vaten waters

Hertaling

   De ringvaart (boezem) waarop de molens 
zullen uitwateren zal tenminste 10.000 
roede (37,7 km) lang zijn. Als de vaart 
ook voor scheepvaart gebruikt wordt moet 
deze 25 roede (94 m) breed zijn en zal men 
417 morgen (354 ha) land verliezen.

   De Beemster zoals die nu bedijkt wordt, 
is naar men zegt 9000 morgen (7650 
ha) groot hetgeen overeenkomt met 
5.400.000 vierkante roede of 777.600.000 
vierkante voet.

   Men zegt dat de Beemster gemiddeld zes 
voet (1,88 m) diep is, zodat na het sluiten 
van de ringdijk het watervolume bedraagt 
4.665.600.000 teerling (140.000.000 m3) 
oftewel 933.120.000 vaten water.
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In de eerste alinea berekent de schrijver 
de oppervlakte van het land nodig voor het 
graven van de ringvaart. De vaart is geen 
25 roede (94 meter) breed geweest, maar de 
maat geeft de totale breedte van de strook 
land aan die gebruikt werd voor dijk en ring-
vaart. De stad Alkmaar had op 19 septem-
ber 1607 al bedongen dat rondom nagenoeg 
de gehele droogmakerij een 15 tot 19 meter 
brede en ruim 2 meter diepe vaart zou wor-
den aangelegd. Dit om de doorstroming van 
water gemalen uit polders ten westen van de 
Beemster naar de Zuiderzee te garanderen. 
Hoorn sloot zich in november 1607 bij deze 
eis aan in verband met de scheepvaart naar 
Amsterdam en bepleitte een zo recht moge-
lijke vaart, ‘gelijk de vaart van Den Haag 
naar Delft’. Hierdoor zal op sommige stuk-
ken van de ringsloot meer land nodig zijn 
geweest. De dijk werd immers niet in het 
meer gelegd maar de ringvaart werd zoveel 
mogelijk in de oever van het bestaande land 
gegraven. De uitdrukking ‘verliezen’ in de 
tekst slaat dus niet op een vermindering van 
de droog te leggen wateroppervlakte maar 
op de gronden die moesten worden aange-
kocht voordat men met het eigenlijke uitma-
len kon beginnen. 
In de berekening van de tweede alinea wordt 
het uit te malen watervolume berekend, 
waarbij wordt uitgegaan van de bekende 
oppervlakte van het meer en een geschatte 
gemiddelde diepte van bijna twee meter. 
Duidelijk blijkt uit de tekst dat de schrijver 
deze gegevens niet uit eigen kennis opschrijft 
maar ze van een ander heeft verkregen. Wie 
deze bron was is niet bekend.
De derde alinea betreft de berekening van 
de waterverplaatsing per molen per dag. De 
schrijver heeft vernomen dat er 42 molens 
geplaatst zullen worden, die het in de tweede 
alinea berekende watervolume gaan uitma-
len. Daarmee is bekend dat elke molen bijna 
3,5 miljoen m3 water in de boezem zal moe-
ten uitwerpen voordat het meer gaat droog-
vallen. Deze 42 molens zouden het water-
peil van het meer in één dag één duim (2,62 

cm) moeten kunnen verlagen. Bij een diepte 
van zes voet (188 cm) zou de klus dan in 72 
dagen geklaard moeten kunnen zijn! Hierbij 
wordt voorbijgegaan aan het feit dat in het 
Hollands weer geen enkele molen 72 dagen 
24 uur per dag water uitmaalt. Ook is niet 
meegenomen dat de ringdijk water inlekt 
terwijl ook de regenval in die periode buiten 
beschouwing is gelaten. Maar er werd wel 
een indicatie van de maalduur verkregen op 
basis waarvan de Compagnie van Bedijkers 
(de investeerders) de bouw van de molens 
kon gaan inplannen. Tevens is becijferd dat 
elk van de 42 molens ongeveer 47.000 m3 
water gaat uitmalen.
Tenslotte berekent de schrijver op basis van 
eigen kennis in de vierde alinea de maal-
capaciteit van de achtkante poldermolen per 
dag. Hij stelt dat het scheprad van een molen 
4 omwentelingen per minuut maakt, hetgeen 
bij een destijds gangbare overbrengingsver-
houding betekent dat de wiekenas 6 tot 7 
keer per minuut ronddraait. Met dit vrij lage 
draaitempo wordt er per molen in één minuut 
slechts 80 vaten (12,4 m3) water de ringvaart 
ingemalen oftewel ongeveer 18.000 m3 per 
dag, hetgeen maar een derde deel is van de 
in de derde alinea berekende hoeveelheid 
van 47.000 m3 per molen. Er zouden dus 
drie keer zoveel molens nodig zijn dan in de 
derde alinea berekend was.

Op de kaart ontbreekt verder commentaar 
terwijl ook in het reisverslag de uitkomst 
van deze berekeningen niet expliciet wordt 
gebruikt. Wel worden in het verslag enkele 
nadelen van een poldermolen met twee schep-
raderen besproken. Zo was door de aanwezig-
heid van het tweede scheprad de ruimte in de 
molen niet meer geschikt voor bewoning en 
werden er bij de Beemstermolens aparte huis-
jes voor de molenaars gebouwd. Alhoewel de 
Leidenaars bij het Spijkerboorgat meerdere 
molens, later aangeduid als de Volgermolens, 
met een dubbel scheprad water zien uitmalen 
twijfelen zij ook aan het rendement van de 
molens. Immers – zo stellen zij – ‘het kan wel 
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waar zijn dat bij effen water (Beemstermeer 
en ringvaart gelijk peil) meer water wordt uit-
geslagen, men zal pas echt kunnen oordelen 
als het water uit het meer hoog moet worden 
opgemalen’. Zij vrezen dat het de molens dan 
aan kracht zal ontbreken om beide scheprade-
ren te kunnen laten draaien. Zo eindigen zij dit 
deel van hun verslag min of meer verzuchtend 
met een ‘Den tijt salt leeren’. Het stadsbestuur 
van Leiden besluit eind oktober 1608 dan ook 
een achtkante molen met maar één, weliswaar 
breed scheprad te plaatsen, in de verwachting 
dat de kwaliteit van het grachtwater daardoor 
aanzienlijk zal verbeteren.4

Mogelijk hebben Van Hout en Van Seijst toch 
wel het juiste oordeel over de te verwach-
ten prestaties van de dubbelschepradmolens 
geveld, omdat tot nu toe uit geen publicatie 
is gebleken dat bij de droogmaking van het 

Beemstermeer deze molens een significante 
rol hebben gespeeld. Dat zij langs de nieuwe 
ringvaart van de Beemster zijn gebouwd en 
daadwerkelijk (tenminste aanvankelijk) heb-
ben gemalen is echter met de vondst van dit 
verslag wel aangetoond. Het is de onderzoe-
kers die zich al die jaren met de geschiedenis 
van de Beemstermolens hebben beziggehou-
den overigens niet zwaar aan te rekenen dat 
zij dit verslag in het uitgebreide stadsarchief 
in Leiden niet konden traceren.
Onduidelijk is nog wie de informatie in de 
eerste drie alinea’s aan Jan van Hout en Jan 
Ottensz. van Seijst verstrekte. Mogelijk is het 
de Leidse molenmaker Gerritsz. Verspeck die 
zij, na via de Knollendam weer terug te zijn 
gezeild, bij het Purmereinde tot hun verras-
sing bij een molen aantroffen (afb. 6). Deze 
was daar met knechten bezig de door hem 
aangenomen, met twee schepraderen uitge-
ruste molens te stellen. Het is goed voorstel-
baar dat zij met hem op een dijkstuk stonden 
waar nieuwe achtkantpoldermolens volop 
water uitmaalden, met aan één zijde de nieuwe 
ringvaart en aan de andere zijde de nog uitge-
strekte watervlakte van het Beemstermeer dat 
binnen afzienbare tijd zoveel vruchtbaar land 
zou gaan opleveren.

4  De Leidse situatie komt uitgebreider aan de orde in het artikel ‘Jan van Hout op dienstreis naar de Beemster’ dat deel 
gaat uitmaken van het Jaarboek 2021 van de Historische Vereniging Oud-Leiden

Afb. 6 Detail van het verslag van de dienstreis waarin 
beschreven wordt dat men naar de Knollendam terug-
zeilde en vandaar naar het Purmereinde waar men de 
Leidse molenmaker Verspeck aantrof

Afb. 5 De Hondsdijkse molen in Koudekerk aan den Rijn nabij 
Leiden. Als enige binnenkruier in Zuid-Holland is het een 
voorbeeld van de molens zoals die in Leiden en bij de Beem-
ster er in de zeventiende eeuw hebben uitgezien  (foto auteur)
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Weer een boek over Leeghwater en de Beemster? Er is al zo ontstellend veel gepubli-
ceerd over de man die aan de basis stond van onze prachtige polder. Vuistdikke stu-
dies, tientallen artikelen en onderzoeksverslagen. Romans, verhalen en verhaaltjes, 
ook van Leeghwater zelf. Is er nog ruimte voor een boek dat een aanvulling biedt op 
het beeld dat hierin geschetst wordt?

Bob Kiel: “Historici, schrijvers en journalisten deden onderzoek en checkten feiten, 
bewierookten zijn waterbouwkundige kwaliteiten en hekelden zijn inbreng in de ont-
staansgeschiedenis van het Hollandse landschap. Leeghwater de ziener, de realist, de 
dromer, de fantast, de stuntman, de vernufteling. Alle kwalificaties kwamen voorbij.”
Kiel wil vooral de rol schetsen die Jan Adriaensz heeft gespeeld in zijn eigen regio, 
de betekenis die hij had voor De Rijp, Beemster en Schermer en die invalshoek heeft 
geresulteerd in een prima boekje, mooi vormgegeven, dat mensen die belangstelling 
hebben voor het ontstaan van ‘ons gebied’ een goed leesbaar en leerzaam verhaal ver-
telt. Het boekje telt ruim tachtig pagina’s, met mooie kaarten en prenten in kleur. De 
foto’s van Elsbeth Pilz uit Grootschermer zijn werkelijk subliem.

Het verhaal begint met de pioniers die zich op het Schermer Eiland trachtten te vesti-
gen en daar een leven op te bouwen, een leven dat vaak gekleurd werd door de strijd 
tegen het water. Het zal duidelijk zijn dat we in een boekje van deze omvang met grote 
stappen door de geschiedenis gaan: de strijd tegen de Spanjaarden, het ontstaan van 
kleine dorpen in het natte land, Schermer, Graft, Schermerhorn, De Rijp. Daar zag Jan 
Adriaensz in 1575 het levenslicht in een kleine woning aan het Westeinde.  Aan zijn 
leven in dit dorp is een apart hoofdstuk gewijd, met aardige geschiedkundige informa-
tie voor mensen die lopend of fietsend het dorp en de omgeving willen leren kennen. 
Bob Kiel schrijft in zijn inleiding dat het boekje vooral bedoeld is voor mensen ‘die 
interesse hebben in het gebied waar Leeghwater is opgegroeid. Ze kunnen het ook 
meenemen als naslagwerk tijdens de wandeling of fietstocht door het gebied dat door 
mensenhanden is gemaakt.’

Het hoofdstuk over de droogmaking van de Beemster opent met een prachtige foto van 
het eindresultaat: een paard met wagen in stemmig avondlicht. Het boekje beschrijft 
de inpolderingsplannen, de weerstand, de mislukkingen, het uiteindelijke succes en de 
economische activiteiten in het gebied. 

Tegen het eind van zijn verhaal stelt de auteur de vraag wat de reactie van Leeghwater 
zou zijn als hij kon terugkeren in het land dat naar hem genoemd is. In zijn geboor-
tedorp De Rijp zou het een feest der herkenning zijn, maar verder is het landschap 
uiteraard ingrijpend veranderd. ‘Van het plan van zijn oude vriend Dirck van Os om 
in de Beemster een aantal dorpen te bouwen met grote pleinen rond de kruispunten is 
niet veel terecht gekomen. In Middenbeemster is men er nog het beste in geslaagd het 
gedachtegoed van Van Os vorm te geven.’ Daar staat voor het voormalige Heerenhuis 
een borstbeeld om hem te eren.

Boeksignalement
John Dehé
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Bob Kiel, Land van Leeghwater - Door mensen gemaakt, 

Het boekje is te koop voor € 14,95

Verkrijgbaar bij:
Museum In ’t Houten Huis, Tuingracht 13, 1487 AP De Rijp
Bezoekerscentrum Beemster, Middenweg 185, 1462 HJ Middenbeemster
Serendipity Antiquariaat, Middenweg 161, 1462 HJ Middenbeemster 
Ook kan men het boekje bestellen via boekleeghwater@ziggo.nl
In de Beemster brengt Bob het boekje persoonlijk langs.
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Aanvullingen op De prijs van de Tweede Wereldoorlog (plaquette en boekje uit 2020)

Nadat de namen op de herinneringsplaquette op de muur van Hair World aan de rand van het 
Landje waren gedrukt, kwam er op de website van www.oorlogslevens.nl een nog onbekende 
Beemsterling-van-geboorte voor: Cornelis Kramer, geboren 16 mei 1917, na 15 januari 1945 ver-
mist. Na gevangenschap in Kamp Amersfoort is hij op transport naar Wenen gestuurd, mogelijk 
om daar dwangarbeid te verrichten. Wat er van hem is geworden, is onbekend. Iets meer details 
konden nog wel opgenomen worden in het boekje De prijs van de Tweede Wereldoorlog, p. 70.

Op dezelfde site www.oorlogslevens.nl dook kortgeleden nóg een ons onbekende naam op: 
Adrianus Bernardus Commandeur, geboren 3 maart 1924 te Beemster. Hij werd afgevoerd naar 
Kamp Amersfoort op 7 december 1944 en per 5 februari 1945 op transport gesteld naar Gronau. 
Over zijn einde is niets bekend. Bij dezen een oproep aan de lezers: wie kan ons achtergronden 
van dit oorlogsslachtoffer verschaffen? Reacties s.v.p. richten aan V.Falger@gmail.com.

In de biografische schets van Gerhard Sperber staat op p. 36 vermeld dat zijn exacte verblijf-
plaats aan de Middenweg onbekend was. Mevr. Trien Zweed-de Heer liet weten dat hij werkte 
op de boerderij van haar ouders, de Eenhoorn. Een afdruk van de verlovingsfoto op p. 37 is altijd 
in de familie geweest en is kortgeleden geschonken aan de zoon van Irene Sperber. Zie ook het 
indrukwekkende interview met deze enige dochter van het echtpaar Sperber-Chlebowski op 
NH-Nieuws. Irene verloor haar ouders tijdens de oorlog toen zij nog maar een baby was 

De heer C. de Waal berichtte ons het volgende, over het DNS-novembernummer 2020:
- pagina 15: Fok Otjes moet zijn Vok Otjes [voluit: Volkert Otjes Kz.]
-  pagina 30,36, 40: Rein of Reindert moet zijn Rijn of Rijndert
-  pagina 34 en 38: D. Kooren moet zijn D. Koorn. Toelichting: hij was naast rijwielher-

steller ook melkmonsternemer bij de Beemster Rundveefokvereniging. Hierna werd hij 
caféhouder in Hoogkarspel.

- pagina 37: Cor van Splunter moet zijn Co van Splunter

Reactie van lezers
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