
1

Van de Redactie
Terug in de tijd

In het jaar dat het Historisch Genootschap Beemster 85 jaar bestaat, kijken we terug op 
de jaren dat het Genootschap werd opgericht. Niemand minder dan Gerrit Köhne, een van 
de oprichters, schreef  lang geleden zijn herinneringen aan de eerste jaren op. Met een 
bewerking van deze tekst openen we deze Nieuwe Schouwschuit.
Het is een gevarieerd nummer geworden. Jack Otsen ontdekte een oude leerlooierij aan de 
Rijperweg achter de kerk en reconstrueerde dit stukje onbekende Beemster-geschiedenis. 
Hij beschrijft onder meer het looiproces. Omdat dit voor nogal wat stankoverlast zorgde, 
waren dergelijke bedrijven meestal buiten de woonomgeving gevestigd. Het artikel maakt 
ook duidelijk dat de leerlooierij financieel gezien een moeizaam avontuur was.

De Beemster Veeteeltstudieclub gaat minder ver terug in de tijd en is tot op de dag van 
vandaag actief. Het doel van deze studieclub is het verrijken van kennis en inzichten op het 
gebied van de rundveehouderij en –fokkerij, om zo de bedrijfsresultaten te verbeteren. Dat 
hoopt men te bereiken door sprekers uit te nodigen, excursies te organiseren en wedstrijden 
te houden. De archiefstukken van deze vereniging laten de veranderingen zien die zich 
de afgelopen 50 jaar hebben voorgedaan in de wereld van melkveehouderij en fokkerij. 

Mevr. A. Hesselingen-Kramer is geboren in 1874 in een van de oostelijke watermolens die 
toen in de Beemster nog volop in bedrijf waren. Zij was een watermolenkind en vertelde 
op hoge leeftijd haar bijzondere verhaal.

In de zomer van dit jaar verscheen een prachtig vormgegeven boekje waarin voor een 
jeugdig publiek de geschiedenis van de Beemster geschetst wordt. Deze Kleine Kroniek 
verscheen onder auspiciën van het Historisch Genootschap Beemster en Corrie Beemster-
boer vertelt wat zij ervan vindt. Van haar hand is ook een bijzonder verhaal over een bijna 
uitgestorven tak van sport: schoonrijden. Corrie beschrijft niet alleen haar eigen ervarin-
gen, maar interviewde ook twee Beemsterlingen die zeer bedreven waren in het zwieren 
op de ijsbaan. Uiteraard zijn daar passende foto’s bij gevonden.

Foto’s bereikten de redactie ook als aanvulling op het artikel over dokter Veening in het 
vorige nummer. Een van de auto’s van deze automobiel-pionier heeft nog jarenlang in 
Beemster rond gereden, meestal bij speciale gebeurtenissen.

Hoewel de redactie zich voorgenomen had de verhalen over de Tweede Wereldoorlog even naar 
het tweede plan te schuiven, konden we niet om de nieuwe informatie heen over enkele (Beem-
ster) oorlogsslachtoffers. Cees Mechielsen en Vincent Falger presenteren die nieuwe gegevens.

In de colofon van deze editie mist u een naam. Al de jaren, sinds het verschijnen van de 
Schouwschuit in maart 2003, was Theo Molenaar de persoon die zorgde voor de finishing 
touch bij de opmaak. We hebben veel van Theo geleerd. Hij is van mening dat we nu ook 
zonder zijn advies de kwaliteit van ons blad kunnen handhaven.

De redactie hoopt dat u plezier beleeft aan de uitstapjes naar het verleden. 
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Hoe het begon

Het Historisch Genootschap Beemster bestaat 85 jaar.  Gerrit Köhne was een van 
de oprichters en zette lang geleden zijn herinneringen aan de eerste jaren op papier.  
Alie Vis vond de handgeschreven tekst in een map en tikte het verhaal uit. Een deel 
hiervan, tot ca. 1962, publiceren wij met enkele kleine aanpassingen hieronder.
Foto's komen uit het familiearchief van G. Köhne, tenzij anders vermeld

Het Historisch Genootschap Jan Adriaens-
zoon Leeghwater  is opgericht in navolging 
van het Historisch Genootschap ‘Oud 
West-Friesland’. Dat Genootschap had 
zich ten doel gesteld de belangstelling 
voor de historie en de folklore in 
West-Friesland te bevorderen. Jaarlijks 
verscheen een bundel met opstellen, 
gedichten enz. In de maand augustus 
hield men een Westfriezendag en zo is 
het nog steeds.

De naderende Beemsterfeesten in 1937 
stimuleerden ons om te overwegen om 
ook in de Beemster zo’n genootschap op 
te richten  en een maandblad uit te geven 

gewijd aan folklore, natuurhistorie en 
geschiedenis in Midden Noord-Holland.
Het was de heer W.A. Porte, hoofd van 
de school en groot minnaar van al wat 
leeft en groeit, en was een boeiend ver-
teller over wat zijn ogen zagen in de vrije 
natuur, die mij uitnodigde mee te helpen 
zo’n tijdschriftje uit te geven. Een oud-
leerling van hem, Piet Zeeman voelde er 
ook veel voor en zo duurde het niet lang 
of de Beemster zat Oud West-Friesland 
op de hielen met een eigen orgaan, dat 
de naam ‘Schouwschuit’ kreeg. Zeeman 
voerde de administratie en was tevens 
de typograaf, waarvoor de schrijfma-
chine van de gemeentesecretarie, waar 
hij volontair was, mooi dienst kon doen. 
Samen draaiden we de stencils af op de 
daarvoor bestemde machine van de Nuts-
spaarbank. Het bezorgen in de naaste 
omgeving hielden we ook in eigen hand 
evenals het veroveren van abonnees en 
advertenties. Een jaargang kostte ƒ 0,75 
en een advertentie een kwartje.
De inhoud van de Schouwschuit was zeer 
gevarieerd, zelfs de berichten van vereni-
gingen op het gebied van spel en sport 
waren welkom. Hoofdzaak waren echter 
de artikelen en stukjes over de levende 
natuur en de geschiedenis. Porte was 
redacteur van de eerste en ondergeteken-
de van de tweede rubriek.
Het blad sloeg aan en een jaar later kon er 
zelfs een drukker worden gevonden, die 
enthousiast wilde meewerken. Het was 
G.J. Hoogkarspel in de Rijp. De abon-
nementsprijs werd verhoogd tot ƒ 1,-- op 
kunstdrukpapier ƒ 1,50.

Moeder Beemster en zoon (tekening W. Porte, 
De Schouwschuit, maart 1936)

Gerrit Köhne
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Tot aan het uitbreken van de oorlog heb-
ben we vier jaar met de Schouwschuit de 
Beemster van alle kanten verkend. Het 
aardige van de inhoud was vooral de 
inbreng van de lezers zelf, die interessante 
mededelingen ten beste gaven over vroe-
ger tijden, die ze zelf nog beleefd hadden.

Toen in 1936 de voorbereidingen tot 
viering van het 325-jarig bestaan van de 
Beemster van de grond kwamen en ver-
schillende feestcomités werden geïnstal-
leerd, werd onze redactie benaderd voor 
het organiseren van een oudheidkundige 
tentoonstelling. We hadden zoiets enige 
jaren eerder in de Schermer gezien en 
vonden dat de Beemster niet mocht ach-
terblijven.
In het gemeentehuis was echter zo goed 
als niets aanwezig, in de kerk nog minder 
en het Waterschap ‘De Beemster’ kon 
alleen bogen op een portret van Dirck van 
Oss en een tekening van Leeghwater. We 

zouden dus de boer op moeten om aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen en het 
idee rees om een bescheiden oudheidka-
mer in te richten. Het hoofdcomité van 
de feesten had daar wel oren naar, als 
het maar niets kostte. Om hierin te kun-
nen slagen moest er een vereniging wor-
den opgericht, zodat er een bestuur kon 
worden gevormd en leden aangeworven. 
Deze vereniging werd op 21 april 1936 
opgericht en kreeg de luisterrijke naam 
van ‘Historisch Genootschap Jan Adri-
aenszoon Leeghwater’.
Een spreekwoord zegt dat men het 
ijzer moet smeden als het heet is. Aan 
de vooravond van een Feestelijke Her-
denking, waarin de Beemster z’n beste 
beentje wilde voorzetten, achtten wij 
de kans groot dat er wel wat loskomt. 
Zowel in de Schouwschuit als in De Drie 
Meren en in de Waterlander plaatsten 
wij oproepen en gaven uiteenzetting van 
het beoogde doel.

Zittend vlnr J. Hogeboom, Cornelis Pieter Hartog, Willem Arie Porte, voorzitter, Gerrit Köhne, 
secretaris, Jacob de Hart. Staand vlnr Aris Weder, N. Groot, Pieter Zeeman, penningmeester

 (Met dank aan J. de Groot foto collectie HGB)
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Vereniging én museum

De oprichtingsvergadering in het Hee-
renhuis werd bijgewoond door D. Nobel, 
C.P. Hartog, Jac. de Hart, H. Oosterink, 
M. Hemmer, W. Molenaar en K. Börne-
mann. Van D.J. Doorenbos, A. Weder, 
A. Doets en M. Roos-Homan werden 
sympathiebetuigingen ontvangen. Een 
bestuur werd samengesteld met W.A. 
Porte als voorzitter, ondergetekende werd 
secretaris, P. Zeeman penningmeester, 
C.P. Hartog, Jac. de Hart. Later traden nog 
toe de heren N. Groot en A. Weder.
Het bestuur kon nu uitzien naar een 
geschikte ruimte waar het beoogde  
museum in zou worden ondergebracht. 
Het was de heer Hartog, wethouder van 
de Beemster, die voorstelde een beroep op 
de Gemeente te doen en te vragen of de 
voormalige ziekenbarak  beschikbaar kon 
worden gesteld. Geen bezwaar, mits het 
gebouw terstond zou worden ontruimd 
indien nodig. 
Een en ander werd als voorwaarde gesteld 
omdat je nooit kon weten of er nog eens 
een oorlogstoestand zou ontstaan. Het 
dreigde toen al.
De ziekenbarak lag achter het pand van 
het Burgerlijk Armbestuur, thans Mid-
denweg 141. Jaap Molenaar, familie van 
de gemeente secretaris Willem Mole-
naar, was zo vriendelijk belangeloos een 
ontwerp te maken voor de inrichting. Er 
waren vier vertrekken en een brede gang.
Ondertussen werd er geld bijeengebracht 
via nieuwe leden en kleine bijdragen van 
enige instanties. We kregen bovendien de 
toezegging dat het Waterschap jaarlijks 
ƒ 25,-- zou bijdragen. 
De Nutsspaarbank gaf ƒ 100,-- als start-
geld. De Gemeente vroeg geen huur en 
alle voorbereidende werkzaamheden wer-
den zonder kosten uitgevoerd.
In de Schouwschuit publiceerden wij 
hoe de vlag er bij stond en wekten wij de 
Beemsterlingen op eens op de zolders na 

te gaan of er iets voor het museum bij was.
Op vrije middagen gingen we er met 
paard en wagen op uit om de toezeggin-
gen in ontvangst te nemen. Alles vonden 
we geschikt. Vuurpot en hangijzer, beu-
gels en tangen waren er nog te over, kof-
fiepotten, kraantjeskannen, oude tafels en 
stoelen en kleren, we waren onuitspreke-
lijk dankbaar, als het maar niets kostte.

We bezochten met ons gerij ook de omge-
ving, Beets, de Rijp. Een bezoek aan de 
boerderij Broedersbouw aan de Oostdijk 
leverde een oude schrijfkast op, die van de 
hooizolder moest worden gehesen. Alles 
lukte, maar toen we terug reden naar Mid-
denbeemster, zakte de hele kast in elkaar 
en Porte had grote moeite de onderdelen 
bijeen te houden, terwijl het paard wat 
schrikachtig z’n passen versnelde. 
En zo groeide onze verzameling bij de 
dag. Ons bestuurslid De Hart, oud-Beem-
sterling en zeer enthousiast, begon contac-
ten te leggen met vrienden uit zijn jonge 
jaren en vond deze genegen een speciaal 
comité te vormen met het doel een monu-
ment voor Leeghwater op te richten en ons 
museum te steunen. Samen met A. Edel en 
Reindert Visser gelukte dit wonderwel en 
het borstbeeld voor het Heerenhuis is er het 
resultaat van. De Hart legde de grondslag 
bovendien van onze kostuumverzameling 
en de fotocollectie. Helaas is hij een paar 
jaar later veel te jong gestorven.

Een blik op de opbrengst, rechts de heer J. de Hart
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Geld voor aankopen was er niet. We konden 
een prachtige arrenslede bekomen, maar 
deze moest ƒ 10,-- kosten. De toenmalige 
huisarts dokter Veening, was bereid dit 
bedrag beschikbaar te stellen. De ar werd 
dan zijn eigendom en kreeg een plaats in 
het museum.  Toen dokter enige jaren later 
naar Gelderland verhuisde ging de ar mee. 
Volgens afspraak, want als rustend arts en 

groot liefhebber van wintersport zou hij 
met de ar er in de winter fijn op uit kun-
nen trekken. Jaren later hebben we hem 
gevraagd of de ar nog in gebruik was. Een 
bijzonder aardige brief ontvingen wij terug 
met de mededeling dat deze weer van harte 
tot onze beschikking was en daarbij gaf hij 
een prachtig tuig met bellen en pluimen. 
De ar is dus weer in de Beemster terug. 

De onthulling, met oa Burgemeester Kikkert, in het midden op de rug gezien, links van hem Dijkgraaf Nobel, 
meest rechts in pak A. Edel         (foto collectie HGB)

De arrenslee van dokter Veening staat in het Agrarisch Museum ‘Westerhem’          (foto: Jan Jobsis)
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Gehoord hebbende van onze museumplan-
nen, schreef een mejuffrouw G.P. Maats uit 
den Haag ons dat zij bereid was de kostbare 
inboedel van haar oom Jan Maats, destijds 
geneesheer in Middenbeemster, aan het 
museum na te laten.
Omdat zij kleiner zou gaan wonen moch-
ten wij reeds nu een deel komen ophalen. 
Het porselein, de kasten en meubels zijn in 
de loop der jaren naar de Beemster overge-
bracht en van tijd tot tijd kwam zij en ook 
de familie Maats naar Middenbeemster om 
een en ander weer te zien.

Behalve dus de voorwerpen, die wij 
ophaalden, volgden ook belangrijke 
schenkingen uit familiebezit, zoals de 
portretten van bekende Beemsterlingen, 
Jacobus Bouman, Wouter Sluis en Cor-
nelis Hartog.
Heel erg waardevol vonden we de oude 

zuivelgereedschappen, die van de zol-
ders tevoorschijn kwamen. 
De inrichting van de ziekenbarak moest 
voor de feesten voltooid zin. De verbou-
wing kostte in totaal nog geen ƒ 300,--. 
De stoffering bestond uit geschonken kar-
petten en ringetjes gordijnen, die genaaid 
werden door dames van de vrouwen-
club. In de voorkamer kwamen een oude 
schoorsteenbetimmering en kastjes uit 
de verbouwde boerderij Kroonenburg 
van de familie Waal aan de Middenweg. 
Uit deze plaats kwam ook de 18e -eeuw-
se wandschildering.
Toen de jubileumfeesten werden inge-
luid was het museum klaar. Een feest 
voor het oog vonden we allemaal. Wat 
achteraf gelegen, een groene plank met 
het woord ‘Museum’ aan de weg.
Burgemeester Kikkert introduceerde de 
commissaris van de Koningin de heer 
J. Roëll en deze was de eerste die ons 
bezoekersboek tekende. Er volgden  nog 
velen. De Beemsterfeesten boden tal van 
attracties, waarvan de meeste in de open 
lucht. En omdat het vrijwel alle dagen 
regende en het museum niet lekte kwa-
men er honderden schuilen en genieten 
in ons Beemster museum, geopend op 
9 september 1937. We noteerden 2000 
bezoekers. Entree ƒ 0,10, kinderen ƒ 0,05.

Hoe het verder ging

Natuurlijk gingen we vol goede moed 
voort. Bij de eindafrekening bleek het 
Hoofdcomité een flink bedrag te heb-
ben overgehouden. Hiervan kregen wij 
ƒ 750,00 waarvan we een gedeelte reser-
veerden voor tegenslagen later.
In 1938 hielp het Genootschap mee de 
Beemster deelname aan de historisch- 
allegorische optocht ter gelegenheid 
van het 40-jarig regeringsjubileum van 
Koningin Wilhelmina te verzorgen. Met 
twee boerenwagens en een drietal antie-
ke  sjezen reden we door Amsterdam 

Het Maats-servies                   (foto Johan de Jong)
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naar het stadion. De wagens en sjezen 
waren bezet met plaatsgenoten in kle-
derdracht. Onze equipage genoot extra 
aandacht van de wuivende majesteit en 
haar gevolg.

Museum in oorlogstijd

Een jaar later, in 1939, werd over de 
wereld de noodklok geluid. De 2e W.O. 
was uitgebroken en bracht met zich mee 
dat wij met spoed ons museum dienden 
te ontruimen. We mochten op diverse 
zolders de spullen opslaan. Iemand atten-
deerde ons op een gedeeltelijk vrijgeko-
men huis aan de Rijperweg, nummer 72. 
Daar woonde 
mevrouw Trijn-
tje Blokker-
Dirkmaat, die 
wel genegen 
bleek een paar 
vertrekken af 
te staan. We 
waren toen 
mooi gered 
en het duurde 
maar kort of het 
bord ‘Museum’ prijkte op de voorgevel. 

Mevrouw Blokker vond in het museum 
veel voldoening, want zij kon er  vertel-
len over vroeger en bezat een aangeboren 
talent om met de stofdoek om te gaan. 
Tijdens de oorlog bleven er toch heel 
wat bezoekers komen en ontvingen we 
ook nog enige interessante geschenken. 
Zo ontdekten we in een antiquariaat te 
Amsterdam een boek van Pieter Post, 
17e-eeuws bouwmeester, waarin afbeel-
dingen stonden van de buitenplaats 
Vredenburgh aan de Zuiderweg. Dit 
boek kochten we met geleend geld voor 
ƒ 16,00. 
Een bezoeker uit Medemblik herinnerde 
zich dat op de zolder van het Koggehuis 
een kist stond met een maquette gelijk 
aan onze prent. Omdat dit unieke bouw-
model voor de Beemster van belang was, 
mochten we het in het museum plaatsen 
en behouden. Het bleek later een zeer 
zeldzaam exemplaar te zijn, zodat we van 
het Anjerfonds subsidie konden krijgen 
om er een vitrine voor aan te schaffen. 
Een andere bezoeker wist dat er een por-
tefeuille met detailstudies en interieur 
schetsen bestond en zorgde er voor dat 
we deze in fotokopieën bij de maquette 
kunnen tonen.

Kastelein Molenijzer en vrouw
(tekening Joh. Braakensiek)

Maquette van Vredenburg             (foto Marianne Slot-Dekker)
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Zo verwierven we ook het originele inkt-
stel van Betje Wolff, dat in een vitrine-
kastje te pronk staat. 

Gedurende de oorlogsjaren was een deel 
van onze boeken- en prenten verzameling 
opgeslagen op de zolder van de Nuts-
spaarbank. Scheringa, de directeur van de 
bank was opvolger geworden van Pieter 
Zeeman, de penningmeester. 
Onze verzameling werd in 1944 onver-
wacht verrijkt met een flinke collectie 
voorwerpen van koper en tin. Deze dien-
den te worden ingeleverd ten behoeve van 
de Duitse oorlogsvoering. In het museum 
stonden ze veilig, omdat musea vrijge-
steld waren. Naar herkomst werd geen 
onderzoek ingesteld. 

Andere besognes

Toen de oorlog voorbij was zag de Beem-
ster er zeer verdrietig uit. Als gevolg van de 
inundatie was het zuidelijk gedeelte van de 
polder zwaar gehavend. Alle bomen langs 
de wegen en op de erven waren dood. Het 
genootschap riep een werkgroep in het leven 
om deze beplanting vakkundig opnieuw aan 
te brengen. In overleg met Staatsbosbeheer 
werd voor elk bedrijf een plannetje opge-
steld. Een deel hiervan is tot z’n recht geko-
men en na jaren kunnen we hier en daar van 
mooie gelijkmatige erfbeplanting genieten. 
In datzelfde jaar trad tot het bestuur toe de 
heer J. Klaver, vroeger veehouder, maar nu 
rustend in Middenbeemster. Twintig jaar 
heeft hij zijn beste krachten gegeven. Hij 
ontving bezoekers, hield de tuin bij, verzorg-
de het huis en nam het secretariaat waar, toen 
het voor ons te lastig was gevonden, omdat 
wij buiten de Beemster werkzaam woonden. 
Na het aftreden van de heer Scheringa als 
penningmeester nam hij ook die functie ten 
dele waar. Hij kon genieten van de contacten 
met bezoekers. “Je leert van iedereen wat,” 
zei hij met voldoening. Omdat voorzitter 
Porte als gevolg van een zware operatie zich 
niet langer beschikbaar stelde om de voorzit-
tershamer te hanteren, werd de heer Hartog 

zijn waarnemer; later 
werd de heer Hem-
mer diens opvolger. 
Destijds was deze 
aan de ULO-school 
verbonden en in het 
culturele leven van 
Beemster een belang-
rijke figuur. Tijdens 
de Beemsterfeesten 
was hij regisseur van 
de revue; hij was 
jarenlang lid van de 
toneelvereniging en 
een bekend voor-
drachtskunstenaar. 
Toen Hemmer hoofd 

Aan BW toegeschreven inkstel     (foto Johan de Jong)

De zogenaamde ‘Oude Kamer’van het PEN 
(arrangement van  mevr. Bommezij-Schaak)
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werd van een ULO-school in Hilversum 
moesten wij hem in de Beemster helaas mis-
sen. Hij werd in 1951 als voorzitter opge-
volgd door Burgemeester Pesman, deze ver-
trok naar Heiloo in 1961. Toen moesten we 
het zelf redden.
Behalve het verzorgen en uitbreiden van de 
museumcollectie hield het bestuur ook de 
vinger aan de pols van het monumentenbe-
zit in de polder.
Zo gelukte het de oude bakkerij te Midden-
beemster van de ondergang te redden en werd 
restauratie gerealiseerd. Hetzelfde betrof de 
boerderij ‘de Eenhoorn’ en kon bereikt wor-
den dat de oude smederij te Middenbeemster 
behouden blijft. Hoewel het een zaak was 
die gemeentebestuur en kerkvoogdij betrof-
fen waren wij ten nauwste betrokken bij de 
restauratie van toren en kerk. 

Betje Wolff

Het Museum aan de Rijperweg moest in 
maart 1944 gesloten worden, al kon het 
nog wel als opslag gebruikt worden. In 
1950 werd ons, dank zij een goede rela-
tie van de heer Klaver met zijn buren, de 
familie Bos-Edel, aangeboden het huis 
‘Betje Wolff’ aan de Middenweg t.z.t. aan 
te kopen om er het museum in te vestigen.
Reeds spoedig kon hierop worden inge-
gaan. Huis en erf zouden ƒ 6000,-- moe-
ten opbrengen. Onze Nutsspaarbank was 
zo vriendelijk een hypotheek te verlenen 
groot ƒ 6000,-- en bovendien nog ƒ 1000,-
- voor restauratie. Van dit laatste bedrag 
meenden we heel wat te kunnen doen. 
Een gedeelte van het huis kwam meteen 
beschikbaar en de overige vertrekken na 
verhuizing van het echtpaar Bos-Edel.
We vatten de koe bij de horens, stelden ons 
in verbinding met de plaatselijke timmer-
man en het restaureren begon. Heel spoe-
dig kwamen we tot het inzicht dat goed res-
taureren van een monumentaal pand alleen 
onder deskundige leiding kans van slagen 
heeft. Maar wat doe je met ƒ 1000,--?

We stapten naar de heer Royaards en 
vroegen om goede raad. Deze sympathie-
ke man wilde ons graag op gang helpen 
door belangeloos voor de voornaamste 
vertrekken een goed plan te maken. Op 
allerlei manieren hebben we geld bijeen 
trachten te brengen. Een radio praatje 
door Anne Mulder leverde geld op, een 
actie onder de lezers van Jan Mens, een 
gift van deze en een gift van die. De Rijks-
inspecteur voor de roerende monumenten 
de heer D.F. Lunsingh Scheurleer wist ook 
nog een gaatje en zo kon in eerste instan-
tie het boekenkamertje van de schrijf-
ster in de oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. Een succes voor museum, 
timmerman, schilder en architect, die de 
komende jaren ons telkens van dienst was 
door ons vooral te behoeden voor restau-
reren op eigen houtje. Een en ander kostte 
wel veel tijd maar geduld overwint alles.

Aan de vooravond van de viering van de 
Beemsterfeesten in 1962 staken we weer 
de koppen bij elkaar en dankzij de con-
tacten van de architect en Burgemeester 
Pesman met monumentenzorg en hogere 
overheid kwam er zoveel geld op tafel 
dat een wat uitgebreidere restauratie-
ronde kon worden voorbereid.
Ons bestuurslid A. Wittebrood zou als 
aannemer het werk ter hand nemen na 
uitvoerige afwegingen, want we moes-
ten binnen de begroting blijven. Wegens 
hoge ouderdom van het gebouw kon het 
verschrikkelijk lekken en soms moesten 
we emmers en tobben neerzetten om het 
regenwater op te vangen. Het was echt 
tobben, maar de moed werd nooit opge-
geven.
En toen in 1962 er weer groot feest was 
in de Beemster stond ‘Betje Wolff’ mede 
in de belangstelling en even overweldi-
gend was het aantal bezoekers als 25 jaar 
eerder. Het regende weer alle dagen van 
de week, maar bij Betje in huis was het 
droog en gezellig.
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Leerlooierij in de Beemster
Jack Otsen

Ter herdenking van 400 jaar Beemster verschenen in 2012 twee vuistdikke geschied-
werken, waarin de complete historie van deze droogmakerij in kaart leek te zijn ge-
bracht. Dat bleek betrekkelijk waar. Nergens vond ik een vermelding van de leerlooi-
erij die gedurende een aantal jaren aan de Rijperweg achter de kerk werkzaam was. 
Bij toeval vond ik in het Waterlands Archief een notariële akte met de boedelscheiding 
van Trijntje Jacobs, waarin erfgenaam Jacob van der Laan de beschikking kreeg over 
dit ambachtelijk bedrijf. Vanwege de lacunes in de archiefbronnen is het niet mogelijk 
gebleken de onderneming in al zijn facetten te beschrijven. Toch gaven de bronnen 
genoeg prijs om deze leemte in de geschiedschrijving op te vullen.

Over het jaar van vestiging konden geen gegevens worden gevonden. Omstreeks 1680 
moet Pieter van der Laan zijn bedrijf hebben opgezet. In een looierij werden runder-
huiden van ongerechtigheden als vlees- en botresten ontdaan. Vervolgens werden de 
vellen in looikuipen gelegd, vaak half in de grond gegraven, met daartussen een flinke 
laag gemalen eikenschors, afgevuld met water. Hierin begon het eigenlijke looiproces, 
dat ongeveer 9 tot 12 maanden kon duren. Omdat het looiproces voor stankoverlast 
zorgde, waren dergelijke bedrijven meestal buiten de woonomgeving gevestigd. De 
looierij van Pieter van der Laan lag aan de Kerksloot, tussen de kerk en het weeshuis, 
achteraf aan de Rijperweg.

Het voormalige weeshuis aan de Rijperweg nr. 104           (fotoarchief HGB)
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De leerlooierij was een kapitaalintensieve onderneming en het duurde een tijd voordat 
een huid eindelijk verkocht kon worden en er geld op de plank kwam. We werden hiervan 
gewaar bij lezing van de akte, opgemaakt op 4 januari 1718 bij de Purmerendse notaris 
Abraham Baars. De nalatenschap van Trijn Jacobs, weduwe van leerlooier Pieter van der 
Laan, bedroeg in geld een som van ruim 5000 gulden. Dit bedrag moest verdeeld worden 
onder vier volwassen kinderen (Lammert, Jacob, Jannetje en Claas) en de minderjarige 

kleindochter Neeltje. Zij erfden 
ieder 1044 gulden, 12 stuivers 
en 13 penningen. Opvolger van 
zijn vader werd Jacob van der 
Laan, die het huis, de leerlooie-
rij en de voorraad overnam. Hij 
kocht zijn mede-erfgenamen uit 
voor een totaalbedrag van bijna 
2400 gulden. Het lijkt erop dat 
deze en meerdere investeringen 
Jacob de kop kostten, met dra-
matische gevolgen, waarover 
straks meer.
De looierij met huis en schuur 
werd getaxeerd op een bedrag 
van 700 gulden. Een tweede 
huisje, dichter aan de Rijper-

De leerlooier 
(gravure van Jan Luyken uit 1694)

Hoek Rijperweg Kerksloot                    (foto Jack Otsen)
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Nr. 3 Een huijs en erve met de 
loijerije, kuijpen ende ’t schuur 
mitsgaders de plantagie en boo-
men soo op de worff als de weg 
voor ’t voors[chreven] huijs, 
staande naast en beoosten het 
weeshuijs aande zuijdkant van-
de Rijperweg inde Beemster, 
getaxeert op seven honderd gul-
den f  700-0-0.

Nr.4 Nog een huijs en erve met 
de boomen op ’t erff en de weg 
voor ’t huijs staande naast en 
beoosten ’t voors[chreven] huijs 
waardig geoordeeld de somme 
van driehonderd vijff en twintig 
gulden f  325.-.-.

weg, had een getaxeerde waarde van 325 gulden en kwam in bezit van Jan van der Maij, 
de echtgenoot van Jannetje van der Laan. Bij de uitkoop van zijn mede-erfgenamen 
zaten voorraden leer en ‘groene huijden in de kalck’ ten bedrage van ruim 6200 gulden.

Over de bedrijfsvoering na de uitkoop van zijn familie is weinig tot niets bekend. Wel 
liet een aantekening in het weeskamerarchief zien dat Jacob borg stond voor het erfdeel 
van Neeltje, de dochter van zijn broer Claas. Het erfdeel van f 1044.12.13, dat bij Jacob 
berustte, was met rente opgelopen tot een bedrag van f 1240.-.-. Dit bleek een molen-
steen om de nek van Jacob. In een procedure, aangespannen door Pieter Doedsz. Werff, 
voogd over het weeskind Neeltje, vonnisten de schepenen in 1725 ten nadele van Jacob.
Den 7e Junij 1718 
D’E[eerbare] Jacob van der Laan, oud schepen van de Beem-
ster is schuldig aan de minderjarige dogter van wijlen Claas 
Pietersz. van der Laan en Welmoet Jacobs zal[iger] ter weeska-
mer van de Beemster voortigtigt de somme van twaalfhonderd 
veertig gulden tegen 4 gulden per cent f 1240.-.-. Onder verband 
van een huijs en erve mitsgaders een leerloijerije met sijn ap- en 
dependentie bij de Beemster kerk.

Klaarblijkelijk kon Jacob het bedrag niet 
ophoesten en werd op de looierij met ‘ap- en 
dependentie’ beslag gelegd. In een openbare 
veiling werd Jan Hendricksz. Wubking koper 
voor 600 gulden. Hij verkocht de opstallen enkele 
jaren later door aan Jan Veen. Wubking werd in 
het verpondingsregister van 1733 aangeslagen 
voor zijn bezit en dan is er geen sprake meer van 
een leerlooierij. Over Jacob van der Laan zwijgen 
de bronnen totdat op 8 oktober 1735 zijn naam opdook in het begraafregister met de 
toevoeging: Verdronken gevonden in de wegsloot aan de Rijperweg bij de Jisperweg 
op het kerkhof begraven. Jacob werd van de armen begraven, waarbij voor een half uur 
luiden van de klokken 1 gulden en 10 stuivers werd betaald.
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1969 – 2019   50 Jaar Veeteeltstudieclub Beemster
Jan van Weerdenburg1

In de Beemster veeteeltstudieclub werd niet alleen praktisch bruikbare kennis in de 
veeteelt opgedaan maar zorgde het georganiseerde verband ook voor de achtergrond 
van stimulerende wedstrijden en onderling sociaal contact. Op basis van archiefmate-
riaal van de club en eigen inzichten en beleving wordt hier een halve eeuw agrarische 
geschiedenis geschreven. Zo’n terugblik levert grond op voor een cijfermatig over-
zicht en een aanbeveling: ‘Op naar de volgende 50 jaar!’

1  Jan van Weerdenburg verhuisde in 1983 zijn bedrijf van Amstelveen naar Beets. Vanaf die tijd is hij lid van de 
Veeteeltstudieclub Beemster. Na bedrijfsbeëindiging in 2009 is hij gaan werken als stamboekinspecteur in welke 
functie hij veeteeltstudieclubs in heel Noord-Holland ondersteunt.

Het is 16 oktober 1969 als op initiatief van 
de Plattelands Jongeren Gemeenschap, 
de fokvereniging Beemster en stalcon-
troleur Wim Zee de oprichtingsvergade-
ring van de Veeteeltstudieclub Beemster 
plaats vindt in café Mulder. Het doel van 
deze veeteeltstudieclub werd als volgt 
omschreven:
Het verrijken van de kennis en de inzich-
ten op het gebied van de rundveehouderij 
en -fokkerij, teneinde een bijdrage te leve-
ren aan betere bedrijfsresultaten. 
Dit doel te bereiken door:
•   Het houden van besprekingen en dis-

cussies
•  Het uitnodigen van sprekers
•  Het maken van excursies
•   Het beoefenen van de praktische vee-

beoordeling.
Deze uitdaging werd opgepakt door het 
eerste gekozen bestuur bestaande uit:
Voorzitter:  C. Pauw
Secretaris:  G. van de Nes
Penningmeester: K. Muys
Bestuursleden:   A.D. Ruyter en 
  M. Timmerman
Adviserend lid:  C. de Waal 
Dat er behoefte was aan deze club blijkt 
wel uit het feit dat er in het eerste jaar 
al 70 leden waren, voor het overgrote 
deel Beemster veehouders. Dit aantal is 
ook door de jaren heen redelijk constant 

gebleven, al was niet altijd iedereen meer 
actief veehouder.

Op de eerste bijeenkomst werd er door 
de heer Van den Broek, medewerker van 
K.I. Ceres, direct al een duidelijke stelling 
neergezet. Fokkerij begint bij de stieren-
keuze en een fokker moet een doel voor 
ogen hebben. Niet achter kampioenen van 
tentoonstellingen aanlopen maar de rap-
porten lezen die van een stier gemaakt zijn 
en ook tussen de regels door lezen.

Mijns inziens duidelijke taal, fokkerij 
moet niet gebaseerd zijn op emotie maar 
op feiten.
De oefenavonden voor het beoordelen 
van vee werden ook al in dit eerste jaar 
georganiseerd. Tijdens deze oefenavon-
den, die meestal gegeven worden door 
een inspecteur van het stamboek, wordt 
uitleg gegeven over hoe een koe er uit 
zou moeten zien op het gebied van uit-
wendige kenmerken. Er wordt gekeken 
naar het frame van de koe, dit is de cor-
rectheid van bouw in combinatie met een 
gepaste capaciteit. Ook het type van de 
koe is belangrijk, je moet aan een koe 
kunnen zien dat ze voldoende melk wil 
produceren maar zij moet het ook aankun-
nen om dit te doen, zij moet oud kunnen 
worden. Daarnaast moet zij goede benen 
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hebben waar ze goed op kan lopen en een 
goede uier hebben om de melk te kunnen 
produceren. Na deze uitleg gaan de deel-
nemers zelf aan de slag, zij moeten dan 
een vijftal koeien op deze kenmerken op 
volgorde zetten van goed naar minder goed 
en hierbij een uitleg geven. Dit alles om 
inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun 
eigen veestapel en om mee te kunnen doen 
aan wedstrijden in het vee beoordelen.

Op 8 augustus 1970 werd voor het eerst 
deelgenomen aan de provinciale wed-
strijd, welke werd gehouden in Midden-
beemster. Een van de deelnemers ein-
digde direct in de finale op de zevende 
plaats. De deelname aan deze provinciale 
wedstrijd was een jaarlijks terugkerende 
activiteit. In 1973 werd voor de eer-
ste keer als club de eerste prijs behaald 
en in 1980 behaalde Piet Oud als eerste 
Beemsterling het individueel kampioen-
schap. Vanaf 1976 werd de provinciale 
veebeoordelingswedstrijd een onderdeel 
van de kermisweek. Met regelmaat wer-
den goede resultaten behaald maar met 
name de laatste vijftien jaar werd er door 
de Beemster veeteeltstudieclub verhou-
dingsgewijs provinciaal veel gewonnen. 

Wat ook het eerste jaar al lukte was om 
een kalveropfokwedstrijd te houden. Er 
deden 30 kalveren aan mee. Deze wed-
strijd werd gehouden op 30 september 
1970 op het bedrijf van voorzitter Cees 
Pauw. De opfokwedstrijd bestond uit de 
volgende onderdelen.
1   Opfokmethoden door middel van het 

bijhouden van een opfokboekje. Er 
werd o.a. gekeken of het kalf gevoerd 
was met koemelk of kunstmelk, hoe de 
beweiding had plaats gevonden, welke 
ontwormmethoden waren er toegepast. 
Wat voor groeiresultaten dit had opge-
leverd en wat de kosten hiervan waren 
geweest.

2  Exterieur van het kalf.

3   Het toilet van het kalf. Bij het beoorde-
len van het toilet werd gekeken of het 
kalf netjes gewassen en geknipt was.

In de beginjaren werd er door de leden van 
de veeteeltstudieclub ook deelgenomen 
aan de jaarlijkse veekeuring in Purmerend. 

Aagje 33. 1A Purmerend 1972. Eigenaar: B. Büscher  
Vader: Blitsaerd Keimpe

Terugkerende activiteiten waren de hier-
voor genoemde activiteiten, maar ook zeker 
de excursies die jaarlijks werden georga-
niseerd naar bedrijven van eigen leden en 
naar andere bedrijven binnen en buiten de 
provincie. Zo werd de kennis verbreed en 
werden inzichten verkregen van wat er op 
bedrijven buiten de Beemster gebeurde. 
Soms werd er een keer een stapje buiten de 
koeien gemaakt en werd er een schapenbe-
oordeling en -keuring gehouden.

In de jaren 70 vonden er grote verander-
ingen plaats in de melkveehouderij. Er 
vond schaalvergroting plaats en een om- 
schakeling van de traditionele grupstal 
naar de loopstal. Uit de notulen blijkt dat 
niet iedereen hierover even enthousiast 
was: “van de lekkere warme stal met de 
koeien mooi in het stro naar grote koude 
stallen en waar de koeien in de stront 
lopen”.
Ook in de fokkerij vielen grote verande-
ringen waar te nemen. De fokkerij van 
de Fries-Hollandse koe begon vast te 
lopen, de vooruitgang bleef uit en door 
het optreden van inteelt kwamen er erfe-
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lijke gebreken tevoorschijn zoals zink-
gebrek en gladde tong. Zinkgebrek geeft 
een slechte eetlust, verminderde groei en 
weerstand en ook verdikte huidvorming 
op de kop en poten. En bij gladde tong 
ontbreken de papillen op de tong waar-
door het plukken en eten van gras bijna 
niet meer mogelijk is.

Voorzichtig werd er over de grens gekeken 
en dan vooral naar Amerika. Door dit land 
waren aan het eind van de 19e eeuw koeien 
vanuit Noord-Holland geïmporteerd. De 
fokrichting was in Amerika veel meer op 
de melkproductie en betere uiers gericht. 
Deze overgang ging met name in Noord-
Holland wat stroperig; de advisering en 
de fokkers stonden een paar jaar in een 
tweestrijd. Dit was ook wel begrijpelijk. In 
Noord-Holland was er een hogere produc-
tie per koe en waren de koeien ook beter 
ontwikkeld en hadden ze betere uiers dan 
in de andere provincies. Daardoor was er 
ook wel wat te verliezen en de noodzaak 
om te veranderen was dan ook iets minder 
dan in sommige andere provincies.
Eind 70er jaren, begin 80er jaren vond in de 
Beemster de grote omslag plaats naar de 

HF fokkerij, gestimuleerd door het verslag 
van A.D. Ruyter over zijn reis naar Ame-
rika en Canada. Ook het bezoek aan de 
bedrijven van T. Griffioen en van Koepon 
brachten een omslag in het denken teweeg.
Een opmerkelijk citaat vond ik in de notu-
len na een inleiding over embryotransplan-
tatie door de directeur van een K.I. station 
dat past in de tijd van de grote verander-
ingen in de fokkerij: “Dit onderwerp is 
natuurlijk voor de doorsnee veehouder 
een droom die nooit werkelijkheid kan 
worden.”  Dit was gebaseerd op de kosten 
die hierbij hoorden, maar een aantal jaren 
later werd embryotransplantatie toch al 
veel vaker ook op doorsnee bedrijven uit-
gevoerd. De tijd staat niet stil.

Inmiddels bestond de veeteeltstudieclub 
bijna tien jaar en werd de eerste lustrum-
keuring gehouden. Kampioenen van deze 
keuring zijn Jans 51 en Jans 54, beide 
eigendom van K. Box. Een mooi compli-
ment van de jury over het niveau: Dieren 
met veel ras en kwaliteit.

Dat goede afspraken maken en nakomen 
belangrijk is ondervond de secretaris in 
1985 bij een excursie naar Giesenburg. 
Daar de beheerder had begrepen dat we 
om tien uur koffie kwamen drinken en we 
dit niet gedaan hadden kreeg de secreta-
ris de wind van voren. Maar ondanks dit 

voorval was de 
b r o o d m a a l t i j d 
met wel vier kop-
pen koffie prima 
verzorgd. Dat de 
tijd snel gaat besef 
je niet iedere dag, 

maar als je leest dat er tijdens een excursie 
grote ongerustheid ontstond bij het thuis-
front omdat niemand op tijd thuis kwam 
en er niemand bereikbaar was. Niet voor 
te stellen in het mobiele tijdperk van nu.
De tijd gaat door en in ’85-’86 werden er 
verdere stappen gezet in de samenwer-

De lekker warme grupstal
(foto uit Portret van de Beemster 1962)
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king en het opschalen van organisaties. 
De kalverenkeuring werd in dit jaar voor het 
eerst in samenwerking met de studieclubs 
uit de regio georganiseerd in de kalverenhal 
in Purmerend. Ook was er de start van de 
provinciale kalverenkeuring. In Purmerend  
kwamen  van zeven regionale keuringen de 
beste kalveren bijeen. Op beide keuring-
en kwam de Veeteeltstudieclub Beemster 
goed voor de dag met direct al tweemaal 
een kampioen, namelijk Willy 54 kampi-
oen oudere kalveren en Koosje 130 kampi-
oen jonge kalveren, beide van K. Muys op 
de regionale keuring in Purmerend.

Ook in de volgende jaren vonden er keuring-
en, lezingen en excursies plaats en werkten 
we toe naar ons twintigjarig bestaan dat 
gevierd werd met een keuring van kalveren 
en vaarzen. De jury omschreef de keuring 
als van een ‘vlot goed’ tot een ‘zeer goed’ 
niveau. Het jubileumjaar werd afgesloten 
met een geslaagde feestavond. Het onder-

linge contact was op deze gelegenheden 
het belangrijkst, er werd wat afgepraat. 
Ook op de feestavond werd onder het 
genot van een hapje en een drankje met een 
gezellig stukje muziek op de achtergrond, 
al het lief en leed met elkaar gedeeld.

Voor een bijdrage op het sociale vlak loopt 
de veeteeltstudieclub niet weg. Zo werd 
er in 1997 een kalf geschonken voor het 
boerderijgedeelte van de stichting Breida-
blick, wordt er ieder jaar nauw samenge-
werkt met de Beemster Gemeenschap bij 
de invulling van de kermisweek en is er 
bij de jubilea van 375 en 400 jaar Beem-
ster een afvaardiging van de Veeteeltstu-
dieclub betrokken geweest bij de invulling 
van het agrarisch deel.
Het aantal bedrijven in de Beemster nam 
af, net als in de hele provincie. Het samen-
voegen van evenementen was hierdoor 
noodzakelijk. De provinciale veekeuring 
in Schoorl en de regionale keuring tij-

Winnaars van de Champion League vee beoordelen in 2014 door het team van Peter Akkerman, Pieter Jan Groot, 
Arno Helder en Trimco de Jonge                       (foto uit  Nieuwe Oogst)
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dens de landbouwdag in Opmeer werden 
samengevoegd tot de provinciale keuring 
op de landbouwdag. De winterkeuring in 
Abbekerk werd uitgebreid tot een keuring 
voor heel Noord-Holland.

Aan beide evenementen wordt door leden 
van de Veeteeltstudieclub meegedaan en 
vooral de laatste vijftien jaar regelmatig 
met succes en worden er kampioensprij-
zen mee naar huis genomen. Ook is in deze 
vijftien jaar met veel succes deelgenomen 
aan de Waterlandse veebeoordelingswed-
strijd in januari en de provinciale wedstrijd 
tijdens de kermisweek. Als grootste succes 
wordt gezien het winnen van de Champi-
on League vee beoordelen in 2014 door 
het team van Peter Akkerman, Pieter Jan 
Groot, Arno Helder en Trimco de Jonge. 
Deze Champion League-wedstrijd voor 
provinciale teams wordt jaarlijks georga-

niseerd. In 2013 eindigde het team uit de 
Beemster als tweede.
Een paar keer is er een excursie georga-
niseerd naar het buitenland. Denemarken 
is bezocht; hier werd een bezoek aan een 
geëmigreerd lid van de studieclub gecom-
bineerd met het bezoek aan een paar ande-
re bedrijven teneinde een indruk te krijgen 
van de veehouderij in dit land. Ook Frank-
rijk werd bezocht met een beperkte groep 
die een indruk opdeed van de veehouderij 
in dit land. Deze keer georganiseerd door 
een voormalig adviseur van de studieclub.
   Ik wil deze terugblik beëindigen met 
de viering van het 50-jarig bestaan op 31 
augustus en 9 november 2019. Onder stra-
lende omstandigheden is op 31 augustus 
een kalveren- en koeienkeuring ge-houden 
op het terrein van de Beemster ruiters. 
Ongeveer 70 koeien en 50 kalveren van 
25 inzenders deden hieraan mee.

Sonja 58 (vader: Atwood). 
Algemeen kampioen jubileumkeuring 2019. 
Eigenaar P. Akkerman. Fokker T. de Jonge

             Annie 79 (vader: Mr. Burns).
Kampioen oudere koeien 
  jubileumkeuring 2019. 

  Eigenaar P.J. Groot. Fokker T. de Jonge.

Opvallend bij deze twee kampioenen 
is dat ze beide zijn gefokt door voor-
malig voorzitter en veel te jong overleden Trimco de Jonge. Ook zijn er deze dag 
demonstratiegroepen gepresenteerd van drie verschillende kruisingsrassen, namelijk 
Noors roodbont x Holstein Frisian, Brown Swiss x H. F. en Fleckvieh x H.F. Deze 
keuring was van hoog niveau met hele beste kampioenen.

Schouwschuit november 2021.indd   17 9-11-2021   19:14:44



18 19

Ook is er een verkiezing van de beste boerenkoe van de Beemster gehouden. Hier telde 
niet alleen het uiterlijk van het dier mee maar ook de productie, vruchtbaarheid en 
uiergezondheid. De winnaar, Mina 165 van de familie Ittman, is een koe die op al deze 
vlakken goed was, dus een echte allround koe. Deze winnaar werd bekend gemaakt op 
de gezellige afsluitende feestavond op 9 november 2019. Als de getoonde dieren het 
resultaat zijn van 50 jaar Veeteeltstudieclub Beemster mogen we hier best trots op zijn.

Gezellige afsluiting met feestavond en prijsuitreiking

De winnaar, Mina 165 van de familie Ittman
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Overzicht keuringsterrein van de jubileumkeuring

Na deze weergave van 50 jaar Veeteeltstudieclub wil ik toch ook nog graag even de veran-
deringen in de melkveehouderij in de Beemster in haar totaliteit proberen weer te geven.

Het aantal melkveebedrijven is onge-
veer met 80% afgenomen: er zijn er nu 
nog ruim 50 over. Deze bedrijven zijn 
in oppervlakte toegenomen van 20 ha in 
1969 tot 80 ha per bedrijf in 2019. Op 
deze ruim 50 bedrijven lopen 6400 melk-
koeien en 3000 stuks jongvee.
Dit is een toename per bedrijf van 30 koeien 
die ieder 5500 kg melk produceerden naar 
110 koeien die ieder 9200 kg melk produ-
ceren. In totaal is de melkproductie in 
de Beemster in 50 jaar toegenomen van
27 miljoen kg melk naar 59 miljoen kg 
melk. Kortom, een enorme toename van 
productiviteit op de Beemster polder-
grond. Is hier ook een invloed van de Vee-
teeltstudieclub aanwezig? Dit is niet hard 
te maken, maar het lijkt er wel op.

Mooi is te zien dat er continuïteit is in het 
ledenaantal doordat er steeds jonge leden 

toetreden tot de club. Op andere plaatsen 
in de provincie zien we helaas wel eens 
een ander beeld. Ledenaantallen nemen 
daar af of veeteeltclubs fuseren of ver-
dwijnen zelfs helemaal.

De voorzitters die de Veeteeltstudieclub 
door de 50 jaar heen hebben geleid zijn:
Cees Pauw  1969 – 1980
Henk Akkerman  1980 – 1985 
Joop  Köhne Dzn 1985 – 1994
Wim Duin    1994 – 2003 
Trimco de Jonge  2003 – 2011
Johan Duin  2011 – Heden

De formule waar de Veeteeltstudieclub 
Beemster 50 jaar geleden mee is gestart is 
door deze zes voorzitters 50 jaar gehand-
haafd en de uitspraak van de eerste inlei-
der is nog steeds de sleutel tot succes.  
Op naar de volgende 50 jaar!
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Jeugdherinneringen van een watermolenkind
Mevrouw A. Hesselingen-Kramer1

1 Mevr. A. Hesselingen-Kramer woonde in 1961 in de P.L. Takstraat 38 te Zaandam.

In het HGB-archief van de afdeling Beemster Erfgoed bevindt zich een kort verhaal 
dat eigenlijk bedoeld was voor het boek Portret van de Beemster ter gelegenheid van 
het 350-jarige jubileum van de polder. De vertelster werd in 1874 geboren op een van 
de oostelijke watermolens die toen nog volop in bedrijf waren. Zij liet haar verhaal 
optekenen in 1961 toen zij 87 jaar oud was. De tekst is letterlijk overgenomen.

Hier volgt haar vertelling

Mijn vader, Klaas Kramer Corneliszoon, is 
geboren aan de Beemster dijk, tussen Scher-
merhorn en de Rijp. Zijn ouders woonden 
daar in een watermolen. Vader had twee 
broers, Volkert en Kees en een zuster Antje. 
Ik meen dat die buurt ‘Het Woud’ genoemd 
werd, want vader zei altijd als hij naar zijn 
molen ging “Ik ga naar het Woud”.

Toen mijn vader in de molen van Draaioord 
kwam, woonde daar de weduwvrouw van 
Sijmen de Groot in. Vader was daar toen 
molenaarsknecht en trouwde later met de 
weduwe. Draaioord was ter hoogte waar 
nu nog een huis staat met die naam er op. 
De molen van Dirk Kerkhof stond links van 
de Purmerenderweg gerekend vanaf Pur-
merend. Aan de rechterkant de molen waar 
wij in woonden, dan de molen achter die 
van ons met molenaar Jan Held. De molen 
van Maarten Kerkhof [was] een ‘kilmolen’ 
meer het land in.

Toen ik vijf jaar was zijn wij verhuisd 
naar de Kwadijkergang aan de Purmeren-
derweg, of dat nu een vaste naam was, of 
maar zo genoemd werd door de molenaars 
weet ik niet. Twee molens stonden in een 
rij, onze molen stond het dichtste bij de 
weg, daar achter die van Gert Groot die 
stond vlak bij de dijk, zuidelijk de molen 
van Evert Groot, nog meer zuidelijk naar 
de Kwadijkerweg toe de molen van Klaas 

Held. De laatste molen was de bovenmo-
len. Die waar wij in woonden was de onder-
molen. Onze molen moest het water uit de 
Beemsterpolder opmalen naar die van Gert 
Groot, de tweede maalde het water naar 
de derde en de derde maalde het naar de 
vierde of de bovenmolen en die maalde 
op zijn beurt het water naar de ringsloot. 
Als de ringsloot boven peil kwam werd het 
malen stop gezet.

Ik was ongeveer 8 of 9 jaar en dat was in 
1882 of 1883 toen onze molen door blik-
sem getroffen werd en verbrand is. Het was 
op Zaterdag 19 Juni om 1 uur. Moeder was 
alleen thuis in de molen, toen er plotseling 
een harde onweerslag kwam. Vader was aan 

De plek waar de molen stond en waar mevr. Hesselingen 
haar jeugd doorbracht

(kaart van Jan Switzers uit 1769)
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het hooien in de Kwadijker koog, dat was 
tussen de Beemsterdijk en Kwadijk in. Daar 
stond een molen die ook raak sloeg maar 
naar ik meen niet verbrand is. De vrouw 
werd wel getroffen en mijn vader moest toen 
het paard ophalen en inspannen om de dokter 
te halen. En terwijl hij het paard ophaalde lie-
pen er een paar jongens op de Beemsterdijk 
te schreeuwen “De molen van Klaas Kramer 
staat in brand.” Vader gaf toen het paard over 
aan Kees Snoek van wie het paard was en 
zelf ging hij hard lopend het land door naar 
de ringsloot toe. Daar lag een schuitje waar-
mee hij overvoer en in de verwarring nam 
hij een van zijn roeiriemen mee totdat hij 
vlak bij de molen was en het toen pas in de 
gaten kreeg. De molen was van riet en hout 
en is tot de grond toe afgebrand. De andere 
twee molens zijn Woensdag 23 juni ook raak 
geslagen maar niet verbrand. Onze koestal 
bleef gespaard en daar hebben wij de hele 
zomer in moeten wonen.

Er stond nog een stenen muurtje om de 
molen en die stenen en het half verbrande 
hout wat er nog over was heeft vader van 
het polderbestuur gekocht. Mijn vader had 
een stukje grond vanaf de Purmerenderweg 

tot aan de molen toe, daarop had hij al eens 
2 arbeiderswoningen laten bouwen. Bij de 
mensen die daar woonden sliepen wij toen 
de boel bij ons verbrand was. Vader en moe-
der in het ene en de kinderen in het andere 
huis. Van de stenen van de verbrande molen 
is toen naast de twee huizen die er stonden 
een huis voor ons gebouwd: het derde huis 
vanaf de Purmerenderweg vlak bij de Rijper-
weg. Het huis staat er nog met het uitzicht op 
het Kwadijkerfort wat er toen nog niet was.

Het huis werd gebouwd door twee zoons 
van Evert Groot uit de derde molen, Klaas 
en Sijmen Groot. De een was timmerman, 
de ander metselaar en ze woonden in Water-
gang. Toen wij daar woonden moesten wij 
naar de school van meester Ott, dat was de 
school  aan de Purmerenderweg waar nu een 
timmerfabriek of houthandel is. De school 
van meester Dekker  was te ver, die was Vol-
gerweg hoek Nekkerweg. Jaren hebben wij 
aan de Purmerenderweg gewoond en later 
zijn mijn zusters en ik allen uit de Beemster 
vertrokken, mijn broer Cor Kramer is in de 
Beemster gebleven. Ik ben al 63 jaar uit de 
Beemster vandaan, maar de mooie polder is 
mij altijd zeer dierbaar gebleven.

Molenhuisje aan de Oostdijk, nabij Kwadijk met fam. Held, het huisje is vergelijkbaar met dat van 
de fam. Kramer. Op de achtergrond de heimachines voor het te bouwen fort (fotoarchief HGB)
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Schoonrijden en zwieren  op de ijsbaan 
Corrie Beemsterboer-Köhne

Sinds tien jaar doe ik mijn best om de kunst van 
het  schoonrijden te leren. Thea de Groot en ik 
zouden een keer gaan kijken omdat we schoonrij-
den zo mooi vonden om te zien. En het zag er zo re-
laxed uit. We namen contact op met de ijsbaan in 
Hoorn en ja we konden komen kijken, maar dan 
moesten we het ook meteen maar proberen. Er 
waren nog wel een paar (oude)schoonrijschaatsen 
die ons vast wel pasten. Er was natuurlijk behoef-
te aan nieuwe leden vandaar deze voortvarende start. En daar gingen we en o, wat was 
dat moeilijk. Rechtop staan, wiebelende ronde schaatsen en dan zien vooruit te komen. 
We werden aan de stok meegenomen en dat hielp. Zo konden we een beetje wennen 
aan een nieuwe schaatsslag. We begrepen er nog niks van. En het zag er zo bedrieglijk 
eenvoudig uit. Maar we vonden het wel een uitdaging. 

Wat is schoonrijden?

Schoonrijden is de oudste vorm van schaat-
sen en stamt uit de Gouden Eeuw.
Het is een rustige slag die ontstaat door beur-
telings op de buiten- en dan de binnenkant 
van de ijzers te rijden waardoor de schaatser 
in vloeiende bewegingen grote bogen over 
het ijs maakt. In de 16e en 17e eeuw werd 
gesproken van de ‘Hollandse slag’, het Hol-

landse schaatsenrijden. Het werd een revo-
lutionaire ontwikkeling in de vaardigheid 
van het schaatsen genoemd. Men schaatste 
niet alleen om zich te kunnen verplaatsen 
over de kanalen, sloten en meren, maar het 
werd ook een winters vertier om aan mee te 
doen of om naar te kijken. Op de schilde-
rijen van onder andere Hendrick Averkamp 
kun je zwierende en sierlijke schaatsers zien 
die zich vermaken op het ijs.

Schouwschuit november 2021.indd   22 9-11-2021   19:14:47



22 23

Deze ‘Hollandse slag’ is de basis van 
het voorwaarts schaatsen, het hardrijden, 
zoals we dat nu kennen. 
Het schaatsen zoals de Hollanders dat 
deden waaide ook over naar Duitsland, 
daar werd het ‘Holländern’ genoemd en 
naar Engeland waar men sprak van de 
‘Dutch roll’, in Friesland spreekt men 
van ‘Pronkriden’. Hollandse kolonisten 
verspreidden de schaatssport in de Ver-
enigde Staten en Canada en Tsaar Peter 
de Grote introduceerde de schaatssport in 
Rusland. In het midden van de 19e eeuw 
ontwikkelde het schaatsen zich tot een 
sport. Er kwamen verschillende soorten 
schaatsen. IJsclubs werden opgericht en 
de eerste kunstijsbanen kwamen. Wed-

strijden werden uitgeschreven. De stijl-
en van schaatsen in de diverse landen 
begonnen verschillen te tonen. In Neder-
land was het hardrijden op de korte baan 
populair, vanuit Amerika kwam een meer 
artistieke manier van schaatsen, het latere 
kunstschaatsen. In Nederland sprak men 
in de tweede helft van de 19e eeuw steeds 
meer over schoonrijden, als men het over 
de oude Hollandse slag had.  

Zwieren in de Beemster

De ijsbaan in Middenbeemster was lange 
tijd de grootste ijsbaan hier in de omge-
ving en was ruim twee keer zo groot als 
de baan nu. De baan liep toen tot de Rij-

Foto boven: een oude foto waarop is te 
zien dat de ijsbaan tot aan de Rijperweg 
liep; ook de entree was daar.

(foto collectie Cor Roet)

Afbeelding links: de zwarte contouren 
geven aan hoe groot de ijsbaan was
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perweg en tot en met het voorste gedeelte 
van de begraafplaats. Vanuit de hele pol-
der en ook daarbuiten kwam men hier 
schaatsen. Er was een lange baan voor 
de hardrijders en banen voor het zwieren, 
schoonrijden en ook wel kunstrijden. De 
termen ‘schoonrijden’ en ‘kunstrijden’ 
worden ook wel door elkaar gebruikt, 
maar bij kunstrijden maakt men sprongen 
en pirouttes. Denk aan Sjoukje Dijkstra.
    IJsclub Bamestra was al opgericht in 
1909. Voordat de ijsbaan er was werd er 
op de tochtsloten geschaatst en op de ring-
vaart. Niet ideaal want door het warme 
brongaswater had je wakken in de sloten 
en menigeen is daar doorheen gezakt. Op 
de tochtsloten kon je wel lekker doorrijden 
omdat er nog geen stuwen waren. Tussen 
1909 en 1922 was er maar één ijswinter. 
Daarna werden de winters strenger en de 
eerste hardrijwedstrijden werden in 1932 
gereden op de fortgracht van Fort Nek-
kerweg. In navolging van de omringende 
gemeentes werd op 9 december 1933 de 
ijsbaan in Middenbeemster geopend.                 

Zwieren werd vroeger veel gedaan op 
rondrijders of zwierschaatsen en was ook 
een vorm van schoonrijden. Je kon grote of 
kleine krullen draaien omdat de schaatsen 

korter en ronder waren dan de schoonrij-
schaats. Het was geen wedstrijdsport. 
Zwieren en schoonrijden was in de eerste 
helft van de twintigste eeuw heel populair 
in Noord- en Zuid-Holland en later ook in 
heel Nederland. Het verdween in de jaren 
’60 naar de achtergrond toen kunstrijden 
en hardrijden populair werden. Sjouk-
je Dijkstra en Joan Haanappel waren 
beroemde kunstschaatskampioenen en 
Ard Schenk en Kees Verkerk wonnen de 
ene na de andere (inter)nationale prijs met 
hardrijden. Men ging op ijzeren noren rij-
den en, vooral meisjes, op kunstschaatsen. 
Door woninguitbreiding werd de ijsbaan 
in Middenbeemster in 1957 verkleind tot 
de huidige baan. En zwieren en schoon-
rijden op de ijsbaan in Middenbeemster 
werd verleden tijd. 
 
Herinneringen 
   
Tin Noome en Janny Köhne-Koeman 
hebben in hun jeugd volop gezwierd en 
schoongereden op de ijsbaan in Midden-
beemster. Jong en oud en alle gezind-
ten vermaakten zich met deze vorm van 
schaatsen en zij kunnen er enthousiast 
over vertellen. Tin zwierde het liefst op 
zijn kunstschaatsen met zijn broer Wim 
en Janny vond schoonrijden heel leuk 
maar best wel moeilijk. Haar man Dik 
kon het heel goed en hij heeft vele prijzen 
gewonnen. 

Janny Köhne-Koeman: 
‟Ik ben geboren in 1930 aan de Rijperweg, 
vlakbij de Nekkerweg. Als er ijs was ging 
ik als lagere schoolkind naar de ijsbaan. 
En dan ging ik leren schaatsen op mijn 
Friese doorlopertjes. Ik vond het ontzet-
tend leuk want er werd heel veel gereden. 
Niet alleen kinderen uit Middenbeemster 
maar ook katholieke meisjes uit West-
beemster kwamen hier rijden. Schaatsen-
rijden mocht wel maar ze mochten niet 
naar de gymvereniging in Middenbeem-(collectie Cor Roet)
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ster. Ze konden over het algemeen goed 
schaatsen. Dat hadden ze thuis al geleerd 
op de sloten. Zo leerden we elkaar ken-
nen. Er waren wedstrijden tussen de scho-
len van de Beemster. Hardrijden. Er was 
in die tijd vaak ijs in de winter. Ik deed 
wel mee aan wedstrijden met onze klas. 
Ik heb een keer een prijs gewonnen omdat 
degene die zou winnen, viel, en toen was 
ik eerste. Dat vergeet je nooit. 
Ook in de oorlog hebben we veel 
geschaatst. Juist toen waren er een paar 
strenge winters. Op de ijsbaan was een 
kantine, waar je chocola kon drinken. 
Ook was er een ijsclub en daar was ik 
lid van. Toen ik een jaar of 15 was, na de 
oorlog, ging ik zwieren op schaatsen met 
schoenen. Met schoenen was wel deftig 
hoor, dat reed heel lekker. Hoeveel ik ook 
oefende, mijn rechter been ging wel en 
mijn  linkerbeen ging niet zo goed. En ik 
reed altijd met mijn nicht, Lobke Spaar-
man, hand in hand. Zij had een ander been 
dat niet zo goed ging. Maar gezamenlijk 
konden we wel zwieren. 
De schoonrijders deden wedstrijden. Daar 
deed Dik ook aan mee, met Mieke Ruyter, 
daar kon hij het beste mee schaatsen. Hier 
in Noord-Holland, maar ook wel in Gel-
derland. Het was moeilijker omdat je het 

zo precies volgens de regels moest doen. 
Je reed alleen of met z’n tweeën. En dan 
moest je aan het eind van de 100 meter 
baan draaien en dan moest je helemaal op 
één been die rondte om, om weer terug te 
schaatsen. Ze trainden ook op de kunstijs-
baan in de Apollohal in Amsterdam. Som-

migen konden kunstrijden. Gewoon voor de 
lol. Die konden pirouetjes maken, achteruit 
schaatsen en in zweefstand. Jan Rol, Geer 
Brouwer, Tin Noome. Maarten Fransen, 
Arie Brommersma, Bram Eyssen, Catrien 
Beeker, Jan Kreuger en de familie Waal. 
Ze konden het soms allebei. Hardrijden en 
schoonrijden waren allebei populair in die 
tijd. Meisjes gingen eigenlijk niet hardrij-
den. Wij droegen een lange broek met een 
trui, die katholieke meisjes droegen een rok 
of een wijde jurk met een bontje er onder 
aan. Op de rechterkant van de ijsbaan, werd 
gezwierd en schoongereden. Dat was een 
mooi gezicht. Toen het zuidelijk deel van 
de Beemster in ’44/45 onder water stond 
was het een enorme ijsvlakte en konden we 
heerlijk grote afstanden rijden. Van Mid-
denbeemster naar Zuidoostbeemster en 
Spijkerboor.”  

Tin Noome, geboren in 1933, is voorzitter 
geweest van IJsclub ‘Bamestra’ van 1963 
tot 1996 en ook hij was een enthousiast be-
oefenaar van het zwieren op het ijs. 
‟Ik was een jaar of 5/6 toen ik op klomp-Mieke Ruyter en Dik Köhne    (collectie fam. D. Köhne)

Wedstrijdverslag uit het Gedenkboek van de LVS 
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schaatsjes, korte schaatsjes, ging rijden. 
Met die klompschaatsjes kon je goed bocht-
jes maken en was je veel wendbaarder dan 
op lange rechte schaatsen. 
Bochten van 40, 50, 60 graden kon je 
maken. Er waren niet zoveel kinderen die 
op die klompschaatsen reden. Vanuit de 
familie hadden we klompschaatsen. Mijn 
ouders deden aan zwieren. Heel veel zwie-
ren. We reden eerst op de sloot en later op 
de ijsbaan. Toen ik een jaar of 13/14 was 
ben ik echt gaan zwieren op kunstschaatsen. 
Ik denk dat zo’n 20/30% van de jongeren 
ging zwieren. Die schaatsen waren duurder 
dan gewone rechte schaatsen, Friese door-
lopers en dergelijke. Ik denk dat we ze uit 
Zaandam haalden, want daar hadden we al 
jaren een vaste slijper, en die verkocht ook 
schaatsen. Hij kwam hier elk jaar op een 
aantal adressen in de Beemster de schaat-
sen ophalen, ging ze in Zaandam slijpen en 
bracht ze dan weer terug. Dat was Jan Pels. 
Hardrijden werd al gedaan toen de ijsbaan 
er nog niet was. En door de ijsbanen, die 
in de dertiger jaren overal in de omgeving 
kwamen, werd er veel gezwierd. 
Vanuit het zwieren zijn ze gaan schoon-
rijden en kunstrijden. Ikzelf heb nooit aan 
hardrijden gedaan. En ik vond zwieren 
en kunstrijden leuker dan hardrijden. Met 
zwieren kon je een bocht maken, bijna een 
rondje. Je moest eerst met het ene been een 

bocht maken tot je bijna weer op het begin-
punt uitkwam en dan het andere been. Het 
was wel te doen voor veel mensen, want je 
kon een kleine zwier maken of als je dat 
moeilijk vond een grote. Mensen konden 
dat vrij makkelijk oppakken.   
Zwieren en kunstrijden deed je echt voor 
de lol, er waren geen echte regels voor. 
Wij konden van alles. Draaien, pootje over 
achteruit, linksom en rechtsom. Toch gin-
gen we later ook wel schoonrijden op onze 
kunstschaatsen. 

Wat nog wel een mooi verhaal is: jarenlang, 
wel vijftien jaar, ik was toen al voorzitter, 
hadden we een ‘minne’ pastoor die stond te 
controleren op het dijkje van de ijsbaan of 
katholieke jongens met protestante meisjes 
omgingen. Hij was gewoon een katholieke 
boer, hij was helemaal geen pastoor, maar 
wij noemden hem zo. En hij was fana-
tiek. En in die tijd, de vijftiger/zestiger 
jaren speelde dat nog. En als het zo was 
dan zwaaide er wat. Je kunt het je nu niet 
meer voorstellen. Maar hij zag niet alles, 
want dat hoorde ik wel van iemand die met 
een protestants meisje had staan zoenen. 
We maakten er niet veel van. Wat komisch 
was, we deden ook wel mee aan schoonrij-
wedstrijden, maar dan gingen wij tussen de 
wedstrijdonderdelen door kunstrijden. Als 
wij gingen kunstrijden op muziek met die 
meiden van Ruyter, Mieke, Tini en Martha, 
dan ging in een mum al het publiek naar ons 
kijken. Dat was leuker om te zien. En als we 
dan opgeroepen werden voor de wedstrijd 
dan gingen we daar weer naartoe. We von-
den het schoonrijden wat stijf. Met schoon-
rijden moest je nette kleding aan, de dames 
in een rok. En wilde je het goed doen dan 
had je speciale schoonrijschaatsen nodig. 
Voor wedstrijden gingen we wel naar Gel-
derland. Op de uiterwaarden van de rivieren 
was dan een ijsbaan gemaakt en daar kon je 
geweldig goed op rijden. In Noord-Holland 
waren er wedstrijden in Anna Paulowna, 
Nieuwe Niedorp, Bergen of hier in Mid-

Arie Leeghwater aan het kunstrijden op de ijsbaan in 
Middenbeemster                   (collectie Cor Roet)
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Bronnen: 
Het Schaatsenrijdersboek. Gedenkboek bij het 50-jarig jubileum van de Landelijke  Vereniging van Schoonrijders
IJsclub Bamestra Middenbeemster 1909- 2009
Dank aan Janny Köhne-Koeman en Tin Noome voor hun herinneringen en Cor Roet voor de foto’s. 

denbeemster en omgeving. Net na de oor-
log werd schoonrijden heel veel gedaan. Ik 
deed veel aan kunstrijden met mijn broer 
Wim. Later met mijn vrouw Koos.  
   Voor de ijsclub was het natuurlijk belang-
rijk dat de baan er goed bij lag, dat ie mooi 
glad was. Melkfabriek Bamestra, in de 
Schoolstraat in Middenbeemster, bracht 
een tank warm water van 60 à 70°. Brand-
weervrijwilligers sproeiden dan het warme 
water over de baan en met zes à zeven man 
gingen we met brede schuiven over het ijs 
tot het spiegelglad werd. Dat hebben we 
ook jaren gedaan met water van de Tijd. 
Later hadden we er zelf een tank voor. Dat 
wordt nu niet meer gedaan omdat er geen 
warm water meer is, maar dat ging toen wel. 
Dat hebben we gedaan tot in de ’70er jaren. 
In de ’60er jaren was het zwieren en schoon-
rijden helemaal over. Er werd nog wel gere-
den op kunstschaatsen maar individueel en 
niet meer met elkaar”.

Schoonrijden nu

Schoonrijden is een sport die veel ple-
zier geeft. Veel mensen zijn er enthousi-
ast, recreatief of in wedstrijdverband mee 
bezig. Er zijn ongeveer 240 leden en dona-
teurs van de Landelijke Vereniging van 

Schoonrijders, opgericht in 1946. Zo’n 45 
schoonrijders doen mee aan wedstrijden. 
Er zijn trainingsgroepen op de kunstijsba-
nen in Hoorn, Alkmaar, Utrecht, Dordrecht, 
Heerenveen en Deventer. De trainingsgroe-
pen bestaan uit mensen die het al jong leer-
den of die op latere leeftijd beginnen, van-
uit het langebaanschaatsen, het kunstrijden, 
het toerrijden of zelfs shorttracken. Ze zijn 
de uitdaging aangegaan om de sierlijke slag 
onder de knie te krijgen tijdens de gezellige 
wekelijkse trainingen. Sinds 2013 staat het 
schoonrijden op de lijst van het Nederlands 
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ard Schenk 
is sinds 2012 ambassadeur.

Voor mij was het ook een uitdaging om 
het te leren. Thea is een paar jaar geleden 
gestopt, maar ik schaats nog steeds. Het 
heeft jaren geduurd voordat ik een beetje 
ontspannen kon rijden en een topper word 
ik nooit, maar deze manier van schaatsen 
is zo ontzettend leuk om te doen. En het is 
heel gezellig om met elkaar op  muziek te 
schaatsen. Ik zou zeggen: kom eens kijken 
in Hoorn of Alkmaar op onze trainingsuren. 
Of nog beter: ga het eens proberen

Jan. 2010, de brandweer helpt de ijsclub, maar nu wel 
met koud water           (archief IJsclub ‘Bamestra’)
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Nieuwe informatie over oorlogsslachtoffers
C. Mechielsen en V.S.E. Falger

Op p. 36 van het julinummer 2020 van De Nieuwe Schouwschuit werd om inlichtingen 
over Cornelis Kramer en Adrianus Bernardus Commandeur gevraagd.
HGB-lid Cees Mechielsen uit Oosthuizen, tevens goed thuis in genealogisch onder-
zoek, leverde waardevolle nieuwe informatie aan over deze twee personen, maar ook 
over andere ‘losse eindjes’ in het boekje De prijs van de Tweede Wereldoorlog (2020). 
Hieronder volgen zijn bevindingen.

Cornelis Kramer staat vermeld op p. 70 
van De prijs van de Tweede Wereldoorlog 
maar niet op de plaquette aan de westmuur 
van Hair World naast het Landje in Mid-
denbeemster. Nu blijkt de informatie op de 
website van ‘Oorlogslevens’ niet compleet 
en niet juist te zijn. Naspeuringen van Cees 
Mechielsen leverden op dat Cornelis Kra-
mer zeer waarschijnlijk tijdens de treinreis 
naar Wenen is ontsnapt en uiteindelijk weer 
terug is gekomen in Nederland. Hij was al 
in of voor de oorlog getrouwd met Maria 
Tuinzaad en overleed op 14 april 1984 
waarna hij werd begraven op de begraaf-
plaats van Nieuwe Niedorp. De naam van 
Cornelis Kramer dient dus doorgehaald te 
worden in ons boekje en achteraf is het een 
geluk bij een ongeluk dat zijn naam niet op 
de plaquette terecht is gekomen.

Adrianus Bernardus Commandeur, 
wiens naam ook opdook in de website 
‘Oorlogslevens’, blijkt eveneens de oor-
log te hebben overleefd. Geboren in 
Beemster op 3 maart 1924, van beroep 
varkensfokker, is hij overleden te Graft/
De Rijp op 21 mei 2007. Waarom zijn 
naam vermeld staat op ‘Oorlogslevens’ is 
nog niet duidelijk.

Na deze twee correcties kon Cees Mechiel-
sen verschillende aanvullingen leveren. 
De prijs van de Tweede Wereldoorlog ver-
meldt op p. 63 dat (Niek) Burgering op 26 
januari 1945 bij een ongeluk tijdens ille-
gale bomenkap in Noordbeemster om het 
leven kwam. 

Klaas Albertus Burgering was weliswaar 
geen geboren Beemsterling, wel Alkmaar-
der, maar zijn moeder Guurtje Groen woon-
de in Noordbeemster. Hij werd geboren op 5 
december 1915 en was dus bij zijn overlijden 
29 jaar oud, in de oorlog een riskante leeftijd 
zoals blijkt uit zijn ‘Aanvraag buitenlandsch 
paspoort voor Duitschland’ uit 1943. Dat 
leverde wel een portret van de onderduiker 
op die op zijn overlijdensaangifte in Purme-
rend te boek stond als landbouwers knecht.

(bron: Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, 
Paspoortaanvragen ’40-’45

Deel: 7325, Periode: 1939-1945, Amsterdam, archief 
5181, inventarisnummer 7325, 5 december 1915, 

Paspoortaanvragen ’40-’45)
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De lastigste namen om te achterhalen 
waren wel ‘Zoon van C. van den Berg 
en zoon van J.H.C. van der Linden’ die 
genoemd werden door burgemeester Nina-
ber op 8 november 1945 (De prijs van de 
Tweede Wereldoorlog, p. 69). Zonder nu 
in detail in te gaan op het fraaie speurwerk 

van Cees Mechielsen en Theo Molenaar, 
is intussen vast komen te staan dat het hier 
gaat om Carel Richardus van der Linde 
(zonder n), zoon van Johannes Henricus 
Carel van der Linde, conducteur der artil-
lerie, wonend Oostdijk D216 (= Fort Kwa-
dijk; determinatie Th. Molenaar).

Fort Kwadijk, conducteurswoning                    (foto Geert Heikens, 2017, via Th. Molenaar)

Carel werd geboren op 3 april 1904 te 
Naarden en is overleden te Nederlands-
Indië in het Midden-Javaanse burger-
kamp Ambarawa, kamp 7, op 15 augustus 
1945 (nota bene de dag waarop een eind 
kwam aan de Tweede Wereldoorlog). Hij 
ligt begraven op het ereveld Munteng 
Pulo Jakarta. Toen Carel op 10 novem-
ber 1932 trouwde met Adriana Catharina 
Smit uit Purmerend stond hij ingeschre-
ven als inwoner van de gemeente Beem-
ster, evenals zijn vader. Hiermee is de 
link met de vermelding van burgemees-
ter Ninaber duidelijk geworden.

(bron: Carel Richardus van der Linde 
(oorlogsgravenstichting.nl)
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Waarom verwees burgemeester Ninaber op 8 nomber 1945 naar deze Hendrik van den 
Berg? Een sluitend antwoord hebben we niet, maar het feit dat Hendrik torpedospecia-
list werd en Carel van der Linde bij zijn militaire keuring had opgegeven belangstelling 
te hebben voor de torpedodienst – en dat ze in hun jonge jaren heel dicht bij elkaar 
woonden – maakt het aannemelijk dat zij elkaar goed hebben gekend. In ieder geval 
zijn nu de zonen geïdentificeerd en is deze lacune in de lijst met biografische gegevens 
opgevuld. Voeg een verwijzing naar deze aanvulling toe op p. 69 van uw exemplaar 
van De prijs van de Tweede Wereldoorlog.

(bron: Hendrik van den Berg              (oorlogsgravenstichting.nl)
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Reactie van lezers
De auto van de dokter

Op het artikel over dokter Veening in het vorige nummer van DNS kregen we een 
leuke reactie van Hans Middelveld. Zijn broer Willem (Zuidoostbeemster) was gedu-
rende enige tijd de eigenaar van een van de auto’s van de dokter, een Chevrolet uit 
1935. Dokter Veening was de huisarts van de familie Middelveld en deed de bevalling 
van Willem in 1934.  

Gerrit Köhne en echtgenote in de Chevrolet, die eens eigendom was van dokter Veening en in 1964 gekocht werd 
door Willem Middelveld, voor f 500. De rijtoer in deze auto vond plaats in juni 1979, ter gelegenheid van het 
afscheid van Gerrit Köhne als hoofd van de Lagere School in Zuidoostbeemster          (foto’s: Willem Middelveld)
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De autosleutels van de dokter 
en de wieldop van de auto
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Geachte DNS redactie,
 
Met veel genoegen las ik in de juli 2021-editie het artikel over de heer J. de Groot.
Op bladzijde 6 staat echter een klein foutje. Jan vertelt daar dat hij voor zijn grootmoe-
der, die aan de Purmerenderweg woonde, wel eens een boodschap moest doen bij de 
Spar in de Breedstraat te Purmerend “terwijl Koelemeijer op de hoek zat”. De winkel 
op de hoek waar Jan het over heeft moet de Sparwinkel zijn van Jac. Koelemaij en niet 
‘Koelemeijer’. Deze winkel werd in 1941 geopend (zie bijlage) en stond schuin tegen-
over het huis waar ik van ong. 1943 tot ong.1948 met mijn ouders en zuster woonde 
en waar ik nog enkele herinneringen aan heb. Onze achtertuin grensde aan de tuin van 
fruitbedrijf Waterhout. In de hongerwinter schoot een Duitser op een eend die op het 
ijs zat. De kogel ketste waarschijnlijk op het ijs en belandde, via de raamsponning, 
in de schuifdeur van onze kamer. Mijn vader ontdekte dat bij thuiskomst en vond de 
ingeslagen kogel in het kozijn van de schuifdeur die daardoor muurvast zat. Ten tijde 
van de inslag bevonden mijn zuster en ik ons in de kamer en hebben dus bijna in de 
‘baan van het schot’ gezeten.
 
Het leek mij zinvol om het voorgaande aan u te melden.
  
Cees Mechielsen, Oosthuizen

De Drie Meren, 10 mei 1941, p.6
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Boeksignalement
Corrie Beemsterboer-Köhne

Er zijn al vele boeken geschreven over de geschiedenis van de Beemster en allemaal zijn 
ze gericht op het volwassen lezerspubliek, maar nu is er een boekje dat speciaal voor 
kinderen is gemaakt. 
Aafje de Jong, voorzitter van Museum Betje Wolff, had het idee om dit te gaan maken 
ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Beemster. Een 
heel leuk idee en een team van enthousiaste mensen, met ervaring in het onderwijs, werd 
gevormd. Een professionele vormgever kwam erbij en dankzij de financiële steun van de 
gemeenten Beemster en Purmerend kon op 12 september 2021 het prachtige resultaat 
worden gepresenteerd in het gemeentehuis van Beemster.
Met het oog op de fusie, per 1 januari 2022, is het boekje De Kleine Kroniek van de Beem-
ster uitgereikt op de basisscholen in Beemster en in Purmerend. Het boekje vormt een 
leerzame aanvulling op de geschiedenislessen van de groepen 6,7 en 8. 

De Kleine Kroniek van de Beemster heeft het uiterlijk van een stripverhaal. Heel aansprekend 
voor kinderen. Het is kleurrijk en creatief vormgegeven door Arjen IJff. Het telt 16 bladzijden 
en is gedrukt in een oplage van 3400 exemplaren. 
Op het omslag staan de prachtig beschilderde molenzeilen gemaakt door de leerlingen van 
de lagere scholen in Beemster ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van korenmolen ‘De 
Nachtegaal’ in 2019. 
In het boekje lees je in korte, eenvoudige en aantrekkelijke verhaaltjes de 400-jarige geschie-
denis van de Beemster. 
Het vertelt over het ontstaan van het Beemstermeer. De plannen om het meer droog te maken rond 
1600.  Over Leeghwater die toezicht hield bij de bouw van de molens. Dat 50 molens nodig waren 
om de Beemster droog te houden, terwijl nu nog slechts met twee elektrische gemalen nodig zijn.
Het oorspronkelijke plan om in de Beemster vijf dorpen, met ieder een kerk en een graanmolen 
te bouwen. Uiteindelijk kwam er maar één molen, ‘De Nachtegaal’, en die is een aantal keren 
verhuisd. De ‘paleisachtige’ buitenplaatsen en buitenverblijven die allemaal verdwenen zijn in de 
18e en 19e eeuw, maar er zijn nog wel mooie boerderijen uit de 17e eeuw.  De maquette van de bui-
tenplaats ‘Vredenburg’ en de tekening van de strak ingerichte tuin zijn heel mooi weergegeven.
Een bladzijde over archeologische vondsten die op het land en in de sloten zijn gevonden. Onder 
andere een vuurstenen bijl, een waterkruik en een scherf van een blauwe schotel.
En wat is nou zo bijzonder aan een stolpboerderij? En hoe woonde en werkte men daar? 
Vroeger moest je je wassen bij de kraan in de keuken en was de wc buiten, vaak boven sloot. 
Dat wordt duidelijk uitgelegd en geïllustreerd met tekeningen en foto’s.
Het boekje gaat verder met een verhaaltje over kaas. Hoe werd vroeger de kaas gemaakt op 
de boerderij, later in fabriekjes. Nu komt de kaas van de CONO kaasfabriek, Beemsterkaas 
die wereldwijd bekend is. 
Wat het boekje extra aantrekkelijk maakt zijn de puzzels tussendoor. Zoek de 10 verschillen 
in de twee afbeeldingen van buitenplaats ‘Vredenburg’, een prachtige tekening van Henk 
Tol. Verder een woordzoeker en twee fietspuzzeltochten. 
De tram die door de Beemster reed van 1895 tot 1931. Op het kaartje kun je goed zien hoe 
de tram reed en waar hij stopte. Door de QR-code te scannen zie je de tram zelfs rijden. 
Foto’s en plaatjes van de scholen van lang geleden, zijn, origineel bedacht, afgedrukt op 
een schrijflei.
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De musea vertellen hun verhaal. Uitnodigend om ze eens te bezoeken en alles zelf te gaan zien. 
De vrijwillige brandweer en de weegbrug aan de Jisperweg hebben ook hun geschiedenis.
En tot slot wordt uitgelegd waarom de Stelling van Amsterdam in 1996 en de Beemster in 1999  
UNESCO Werelderfgoed zijn geworden.

Het boekje is te koop voor € 5,- en verkrijgbaar bij: 
Betje Wolff Museum, het Agrarisch Museum en molen ‘de Nachtegaal’.
Antiquariaat Serendipity, en het Bezoekerscentrum  Beemster, 

De Kleine Kroniek van deBeemster (2021)
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Voorzitters van het HGB

Dhr. W.A. Porte      1936 - 1945

Dhr. M. Hemmer    1945 - 1951

Burgemeester J.A. Pesman   1951 - 1961

Dhr. G. Köhne     1961 - 1988

Dhr. D. Schuijtemaker    1988 - 1995

Dhr. A. Mulder      1995 - 1998

Dhr. C. Schumacher  1999 - 2002

Dhr. H. Komin     2002 - 2013

Dhr. C. de Groot   2013 -2021

Ereleden:
Dhr. C. de Waal

Dhr. A. Reym 

Dhr. J. de Groot

Mw. A. Vis-Best

Dhr. G. Heikens

Dhr. J. Jobsis

Mw. A. de Jong-de Boer

Dhr. A. Jaarsma

Dhr. G. Ernsting
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