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Voorwoord
Geachte Leden en overige Beemsterlingen,
Hier is ie dan!! Met veel trots presenteren wij
ons Periodiek:
De Nieuwe Schouwschuit
Na een wat lange dracht, maar wel met een
zeer zorgvuldige voorbereiding, heeft de
vereniging 'Historisch Genootschap Beemster' haar eigen periodiek.
Veel is er gesproken over de wijze waarop
wij, passend binnen de doelstellingen van
onze ruim zestig jaren oude vereniging, naar
buiten zouden treden.
Onze doelstelling luidt: het Historisch Genootschap Beemster stelt zich ten doel belangstelling op te wekken voor de historie in
het algemeen en in het bijzonder voor de
historie van de Beeemster.
In deze tijd past daarin natuurlijk, naast een
"vakblad", de elektronische post, zelfs bij
een historische vereniging als de onze. De
website is al in de lucht. U kunt haar bezoeken op uw eigen beeldscherm, in uw eigen
tijd en op elk moment van de dag:
www.historisch-genootschap-beemster.nl
Met een vakblad ligt dat anders. Hoe vaak
per jaar? Hoeveel energie en middelen beschikbaar? Wie van de vrijwilligers "dragen"

wij zoiets op? etc. Het bestuur heeft de redactie van zowel de website als het periodiek
ondergebracht bij de afdeling: Cultuurhistorisch Onderzoek en Advies, de voorzitter
daarvan is lid van ons Algemeen Bestuur.
"De Nieuwe Schouwschuit " zal voorlopig
eenmaal per jaar, in maart, verschijnen.
Aan de hand van uw reacties op de combinatie van het tijdschrift en de levende website zullen wij trachten in te spelen op uw
wensen.
De redactiecommissie bestaat nu uit mevr.
A.(Ans) Engel en de heren G.(Ger) Ernsting
(voorzitter) enj.(jan) de Groot. (AB-lid).
De eerste aflevering van ons periodiek is niet
alleen aan onze leden maar ook aan alle
Beemsterlingen verstuurd. Aanmelden voor
het lidmaatschap en/of toetreden tot het vrijwilligerscorps van onze prachtige vereniging
heeft hierdoor zo'n brede aandacht gekregen
dat wij een grote toestroom verwachten. Het
bestuur dankt de redactiecommissie voor
haar inzet, een compliment voor het mooie
resultaat.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier toe.
Historisch Genootschap Beemster.
Henkj.Komin.

(voorzitter).

Van de Redactie
De naam van het tijdschrift, "De Nieuwe
Schouwschuit", verdient enige toelichting.
Allereerst "Schouwschuit" - dat gedeelte
van de naam verwijst naar een taak van het
waterschap: het schouwen (inspecteren)
van sloten en tochten om te controleren of
de ingelanden de keur (voorschriften) naar
behoren naleven. Die taak werd (en wordt
nog steeds) gedeeltelijk per schuit uitgevoerd. Ons tijdschrift wil berichten over de
schouw van de Beemster geschiedenis - zodoende. De toevoeging "Nieuwe" wil zeggen dat eerder een "Schouwschuit" heeft
bestaan. Dat was het tijdschrift "De
Schouwschuit" dat van 1936 tot 1941 door
het Historisch Genootschap werd uitgegeven. Na een periode van ruim zestig jaar
kun je natuurlijk niet met een zesde jaargang van dat tijdschrift uitkomen. Vandaar

dat dit nummer de eerste jaargang betreft
van "De Nieuwe Schouwschuit".
Het ligt in de bedoeling om tenminste éénmaal per jaar een aflevering uit te brengen.
Het zou tweemaal per jaar kunnen worden
indien de hoeveelheid copij en de financieën dat mogelijk maken. De eerste voorwaarde hoeft geen probleem te zijn - wie
iets weet dat in de schouw van de Beemster
geschiedenis past kan dat nu kwijt.
Het tijdschrift zal een aantal vaste rubrieken bevatten, zoals 'Bekende Nederlanders
en de Beemster', 'Interview' en 'Reacties van
lezers'. Vanzelfsprekend ontbreekt de laatste rubriek in deze eerste aflevering, maar in
een volgend nummer kan iedereen zijn/
haar op- en aanmerkingen, aanvullingen en
correcties kwijt.

Zevenenzestig jaar
Historisch Genootschap
jan de Groot
In 1936 begon de Beemster zich voor te bereiden op de festiviteiten van haar 325 jarig
bestaan in 1937. Het Feestcomité opperde
het idee om, naar het voorbeeld van de
Schermer feest en in 1933, een tentoonstelling te organiseren. De heren W Porte, G.
Köhne en P Zeeman, namen die taak op
zich. Ze stelden voor om het tentoongestelde materiaal na afloop van de feesten niet te
verkopen, zoals destijds na de Schermerfeesten, maar om het te bewaren voor het
nageslacht in een op te richten vereniging of
stichting. Men ging accoord en zo werd op
21 april 1936 het Historisch Genootschap
Jan Adriaensz. Leeghwater opgericht. Het
bestuur bestond uit W A. Porte (voorzitter),
G. Köhne (secretaris), F Zeeman (penningmeester), en de leden Jac. de Hart, C.P Hartog - later nog uitgebreid met N. Groot en A.
Weder. Het genootschap gaf vanaf het begin
Lot 1941 een tijdschrift uit: "de Schouwschuit".
Als onderkomen voor de tentoonstelling
mocht gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke ziekenbarak, achter het pand
van het Burgerlijk Armenbestuur (thans
Middenweg 141). Om aan spullen, "oudheden", te komen ging het Genootschap met
paard en wagen "de boer op". Er werd van
alles verzameld, zoals kaaspersen, tobben,
bokkenwagens, arresleden, portretten, servies, boeken, kasten, tafels enz. In het boekje "60 jaar Historisch Genootschap Jan Adriaensz. Leeghwater" kunt u de complete ontstaansgeschiedenis lezen. De tentoonstelling
werd een groot succes - meer dan 2000
mensen kwamen kijken.
Op 9 september 1937 werd het museum officieel geopend door de commissaris van de
koningin Jhr. Roëll. De verbouwing had on-

geveer Fl 450,- gekost. In de zomer van
1939 moest het museum echter ontruimd
worden omdat de barak weer als hospitaal
moest gaan dienen in verband met de oorlogsdreiging. De spullen werden op verschillende plaatsen ondergebracht. Voor een
deel van de collectie werd een nieuwe behuizing gevonden: Rijperweg 72. Dat museum moest in 1944 gesloten worden, maar
werd op 17 juli 1945 heropend. De omvang
van de collectie maakte het echter nodig om
naar een grotere, en vooral ook permanente, ruimte om te zien. In 1950 diende de
mogelijkheid zich aan om de oude (18e
eeuwse) pastorie aan de Middenweg te
kopen. Dankzij een hypotheek van Fl
7000,- werd het pand eigendom van het
Historisch Genootschap. Die pastorie is uit
historisch oogpunt een zeer interessant
pand, want het is in de 18e eeuw langdurig
bewoond geweest door de schrijfster Betje
Wolff. Het museum kreeg dan ook de naam
"Betje Wolff'. Het pand moest wel grondig
gerestaureerd worden. In 1965 werd de eerste restauratie gerealiseerd en in 1976 kwam
de tweede verbouwing gereed.
Het museum kreeg regionale en landelijke
belangstelling. In de jaren 50 besteedde Anne
H. Mulder, in het radioprogramma "Passé
Partout", aandacht aan het museum. De
schrijver Jan Mens liet zich inspireren door
de Beemster en schreef de roman 'Elizabeth'.
In 1985 besteedde het NCRV programma
"Kerkepad" aandacht aan het museum en de
hervormde kerk. Koningin Beatrix ging, op
doorreis naar de Wieringermeer, in 1985 bij
"Betje" op de koffie.
Vele mensen hebben zich ingezet voor het
Historisch genootschap. De heren G. Köhne,
D. Schuijternaker, WPorte, C.P Hartog,

A. Wittebrood, P Koeman, J. de Groot en de
dames A. Vis, C. Vierhout, M. Porte en M.
Bekhof-Hartog deden dat jarenlang in bestuursfuncties. In 1975 werd Henk Tol door
het gemeentebestuur aangesteld als cultureel ambtenaar met als deeltaak 'museumbeheerder'. Henk Tol was bekend als illustrator, schrijver van toneelstukken en
van de revue van 1987, toneelspeler, decorbouwer en zanger; hij voerde met toneelvereniging Middenbeemster een toneelstuk op
in het museum waarin het verleden tot leven
werd gebracht. Het was een groot succes.
Het museum bezit één van de grootste
kostuumverzamelingen van Noord-Holland. De bibliotheek heeft een uitgebreide
collectie boeken uit Betje's tijd en publicaties
over de Beemster. Er is een uitgebreide verzameling foto's van de Beemster in vroeger
tijden, bijeen gebracht door de heer J. de
Groot. Ook de meubelcollectie mag gezien

worden, mede dankzij restauraties uitgevoerd door de heren A. Karskens en R Leguit.
In 2000 realiseerde het Historisch Genootschap een tweede museum: "het Agrarisch
Museum" in de stolp "Westerhem", Middenweg 187. In 1995 was het geld, dat nodig
was voor de restauratie van de stolp, bijeengebracht dankzij het VSB-fonds, de Rabobank en particulieren, waaronder de vroegere eigenaar van Westerhem, de heer P Smit.
Met al die roerende en onroerende bezittingen was Het Historisch Genootschap toe
aan een andere organisatiestructuur. De organisatie omvat nu de Stichting "Beheer Gebouwen Jan Adriaensz. Leeghwater", de
werkgroep "Museum Betje Wolff', de werkgroep "Agrarisch Museum Westerhem" en
de "Commissie Cultuurhistorie" - alles
onderdeel van het "Historisch Genootschap
Beemster".

Een vroege geschiedenis van de
Beemster
Ger Ernsüng

Op 19 mei 1612 werd de Beemster officieel droog verklaard, maar echt droog was het
niet. Het was zelfs zo nat dat de financiers/landeigenaren van de Beemster in 1621 de
Staten van Holland verzochten om extra vrijstelling van belastingen omdat volgens hen
de droogmaking pas in 1617 voltooid was.
Wanneer dan ook - vóór de droogmaking
was er ook al Beemster: het Beemstermeer,
dat in open verbinding stond met andere
Noord-Hollandse nieren zoals de Schermer,
de Wormer, de Purmer, de Starnmeer. Deze
streek, achter de strandwallen, was in de late
middeleeuwen een watervlakte met eilanden, een lagune.

veen met afwaterende veenriviertjes.
En daarvoor? - we zoeken het tot op de bodem uit.
De bodem

Een heipaal die in de Beemster de grond in
wordt gedreven stuit op een meter of twintig diepte op een stevige zandlaag - de paal
Dat was in de vroege middeleeuwen wel an- is dan ruim tienduizend jaar de geschiededers. Toen was het allemaal land, tenminste nis in gedrongen tot op de laatste ijstijd. De
als je veen zo kunt noemen. Een dik pak Noordzee lag nog grotendeels droog - je

kon naar Engeland lopen. Het landijs van de
laatste ijstijd had Nederland weliswaar niet
bereikt, maar koud was het hier wel. De
ondergrond was permanent bevroren. Het
was te koud voor plantengroei waardoor,
gedurende duizenden jaren ijstijd, de wind
ongehinderd grote hoeveelheden zand kon
aanvoeren. Geologen spreken over dekzanden omdat deze golvende zandlaag nog oudere lagen afdekt. Zware gebouwen worden
tegenwoordig op deze zandlaag gefundeerd.
Direct voor de ontmoeting met de ijstijd is
de heipaal een veenlaag gepasseerd. Dat
veen werd gevormd toen na de laatste ijstijd
de temperatuur omhoog ging. Het tandijs
smolt en dientengevolge ging de zeespiegel,
en ook het nivo van het grondwater, omhoog. Het warme en vochtige klimaat was
goed voor plantengroei, en de ooit zo gure
zandvlakte veranderde in moeras. In een
moeras komt afgestorven plantaardig materiaal terecht in een waterige, zuurstofarme
omgeving waar het slecht of niet wordt afgebroken. Het hoopt zich op - en dat wordt
veen genoemd. De veenlaag die zo ontstond, bovenop het dekzand, wordt door
geologen het basisveen genoemd.

Maar de zeespiegel bleef stijgen. In oostelijke richting werden daardoor steeds nieuwe terreinen in moerassen veranderd. In het
westelijke, lage gedeelte werd de veenlaag
overspoeld door de zee. Er ontstonden
kustwallen waarachter door de zee klei en
zand werden afgezet, bovenop het basisveen. Door het steeds stijgende zeewaternivo werden de kustwallen ook weer opgeruimd om wat verder oostwaarts weer gevormd te worden. Van west naar oost had je
achtereenvolgens een zandige kustzone met
strandwallen en duinen, vervolgens een
zone met kleiige kwelders en daarachter een
zone met veen - en dat geheel schoof langzaam oostwaarts (1).
Omstreeks 3000 jaar voor Christus begon
de stijging van de zeespieget af te nemen. De
kustwallen werden niet meer opgeruimd en
het kweldergebied achter de kustwallen verlandde meer en meer. Bovenop de ktei-afzettingen kwam grootschalige veenvorming op
gang (1), het zogenaamde Hollandveen.
Naarmate het veen zich ook in de hoogte
uitbreidde werd het steeds afhankelijker
van regenwater als voedingsbron. Regenwater is voedselarm en onder die omstandighe-

Terzijde: onder die laag klei/zand achter de kustwallen lag
- en ligt waarschijnlijk nog steeds - het basisveen te gisten.
Er wordt daar door bacterieën gas gevormd. Omdat de
druk op die diepte hoog is komt dat gas, opgelost in grondwater, omhoog op plaatsen waar de kleilaag lekt. Je kunt de
kleilaag ook lek steken, bijvoorbeeld met een buis. Op laag
gelegen gronden kan dat gas (brongas genaamd) dan gewonnen worden omdat het daar met overdruk door de buis
aan het oppervlak komt. Wouter Sluis was de eerste die probeerde het gas te benutten-dat was in 1875, maar het lukte hem niet. Twintig jaar later lukte het de Beemsterlingjan
Lankelma wel; in 1895 werd door hem de eerste brongasinstallatie geïnstalleerd. In totaal zijn er in Noord-Holland
boven het Noordzeekanaal zo'n 10.000 brongasmstallaties
in gebruik geweest, waarvan de meesten in de droogmakerijen - een voordeel van hun ligging, enkele meters beneden NAP (2).

Linfes: Noord-West Nederland zoals het er in de vroege middeleeuwen waarschijn/ijk uitzag; de huidige contouren
van Noord-Holkmd en Texel zijn gestippeld weergegeven, l. de Zijpe; 2. het Almere; 3. het Vlie.
Rechts: De sjroomstelseis van Kennemerland en Groot-Waterland. I. Bamestra; 2. Rckere; 3- Schermer; 4. Stierop; 5, Dije; 6 IJ.

den is veenmos de belangrijkste veenvormer. In het westen en noorden van Nederland ontstond zo een aaneengesloten, voedselarm, veenmosveengebied dat zich uitstrekte van Vlaanderen tot in Noordwest
Duitsland. Het verhief zich op veel plaatsen
meters boven zeenivo. Waar nu de Afsluitdijk loopt was veen, en op de plaats van het
IJsselmeer lag toen het veel kleinere Flevomeer. Dat loosde zijn inhoud onder andere
via het Oer-lJ in de Noordzee. De monding,
in de buurt van Castricum, slibde omstreeks
het begin van de jaartelling dicht. Daardoor
verslechterde de afwatering van het Flevomeer en ontstond het grotere Alrnere, dat in
het noorden via geulen en het Vlie op de
Noordzee loosde.
Het veengebied tusen IJ en West-Friesland
raakte overtollig water kwij t via twee
stroomstelsels. Het stroomstelsel van GrootWaterland (de Zeevang en Waterland), met
riviertjes als de lip en de Ee, mondde uit in
het Almere; het andere stroomstelsel, dat
van Kennemerland, loosde in de Noordzee.
Eén van de Kennemerland riviertjes was de

Bamestra. Van zijn bovenloop (niet ver van
waar nu Oosthuizen en Beets liggen)
stroomde het in zuidwestelijke richting en
verenigde zich met de riviertjes de Stierop,
de Schermer (Scirmere), de Wormer en de
Zaan om via de Dije bij Egmond in zee te
stromen. Bewoning was geconcentreerd in
het kustgebied - de grote veengebieden waren onbewoond, met uittzondering van wat
nederzettingen langs de oevers van de veenriviertjes.
Dat was de situatie in de vroege middeleeuwen, en als het zo gebleven was dan had er
in de 17e eeuw niet zoveel droog gemaakt
hoeven te worden. Maar het bleef niet zo de mens ging het veen ontginnen.
Duizend jaar geleden werd er in de
Beemster al geboerd
De periode van 800 - 1200 jaar was een
warme periode. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de boomgrens die in centraal Europa in die periode ongeveer 160 meter omhoog ging. Het warmere klimaat zorgde

voor hogere voedselopbrengsten en de be- te zijn met het tegenwoordige Oosihuizen, toen Asthuvolking in Europa nam in die periode snel sa minor genoemd (Klein-Oosthuizen). Er was ook een
Asthusa major (Grooi-Oosthuizen), het tegenwoordige
in aantal toe. Dat was ook het geval in wat G rusthuizen (4).
nu Nederland genoemd wordt: in het jaar
800 telde de bevolking op zijn hoogst
100.000 mensen maar in 1250 waren dat er Waardoor de bodem daalde
al 750.000 - 1.000.000. Er was meer en
meer voedsel nodig, en op grote schaal wer- De agrarische bedrijvigheid had een keerzijden woeste gronden ontgonnen. Overal in de. Ontwatering, bedoeld om het veen droWest-Europa gingen bossen voor de bijl en ger te maken, heeft een voor de hand liggenveengebieden op de schop. Dat gebeurde de bijwerking: het veen klinkt in. Minder
ook in Noord-Holland waar de ontginning voor de hand ligt een tweede oorzaak van
van het veen vooral in de l Ie eeuw plaats- maaivelddaling: het droge veen wordt bloot
vond (1). Die ontginningen hielden in dat gesteld aan zuurstof waardoor het verteert,
het veen ontwaterd werd door ontwate- ofwel verdwijnt (leveranciers van tuinaarde
ringssloten te graven, dwars op de veenri- leven hier van)*. Gaandeweg daalde het
vierljes. Op het ontwaterde veen werd vee maaiveld naar zeenivo; de akkers werden
gehouden en werden akkers uitgelegd natter en waren op den duur alleen nog gewaarop tarwe, gerst, vlas en rogge werden schikt voor beweiding tot het ook daarvoor
verbouwd. Het veen was voedselarm - daar te drassig werd. Door afnemend hoogtevermoest wat aan gedaan worden. Onder het schil gingen de veenriviertjes trager strozure en voedselarme mosveen ligt voedsel- men, het water stagneerde waardoor de ririjk veen (zo begint de opbouw van een viertjes breder werden. Steeds moeilijker
veenlaag altijd) en daaronder klei en zand. werd het om de voeten, ja zelfs het hoofd,
De boeren baggerden in de sloten dat voed- droog te houden. Hoewel het gebied naar
selrijke veen op en ze baggerden dieper ook het westen toe beschermd werd door de
klei op. Daar werd nog mest aan toege- Oude Duinen kwamen invallen van de zee
voegd en met het mengsel maakten ze hun via de Zijpe en de zeegaten bij Texel steeds
akkers vruchtbaarder, ook steviger, en werd vaker voor. De stormvloeden verbreedden
de zure veengrond geneutraliseerd. Binnen de monding van de Rekere in de Zijpe,
wat nu de grenzen van de Beemster zijn ge- waardoor het zeewater tot de omgeving van
beurde dat ook - in het oostelijk gedeelte Alkmaar kon doordringen. Stormvloeden in
van de Beemster liggen rijen, nu met veen- de 12eeeuw(1163, 1170,1196) braken op
slik opgevulde, kleiputten (zgn. daliegaten) twee plaatsen door de duinrug tussen de Zijin het verlengde van sloten in het oude land pe en Texel waardoor Marsdiep en Heers(1). Dat ruim 1000 jaar geleden hier al werd diep (tussen Callantsoog en Huisduinen)
geboerd blijkt ook uit oude geschriften ontstonden; Wieringen raakte los van Texel
waarin is te lezen dat omstreeks het midden en het veengebied ten Noorden van Westder 10e eeuw een hoeve, gelegen ten oosten Friesland veranderde in een waddengebied.
van de rivier de Bamestra ("ab oriente flu- De ergste van de stormvloeden in de 12e
minis quod dicitur Bamestra"), door graaf eeuw, de Allerheiligenvloed van 1170,
Dirk 11 aan de abdij van Egmond werd ge- ruimde het veen tussen Noord-Holland en
schonken (3). Ook wordt een grondruil Friesland op en drong het Almere binnen
vermeld nabij de nederzetting Bemestre* in dat aanzienlijk werd vergroot (waarna rnen
is gaan spreken van Zuiderzee - nog omhet begin van de 12e eeuw (4).
* Uit een lijst van inkomsten van de abdij van Egmond streeks 1450 werd in Friesland verteld dat
uit het begin van de 12e eeuw blijkl Bemestre identiek ooit tussen Stavoren en Enkhuizen land lag
7

en men daar te voet kon gaan (5). Het water
rukte op tot aan de stad Utrecht - binnen de
stadsmuren werd wijting gevangen (5); ook
Kennemerland en Waterland stonden blank,
In deze periode zijn door overstromingen,
golfslag en wind de veenrivieren veranderd
in meertjes en van lieverlede in nieren:
Beemster, Purmer, Wormer, Schermer en de
Waard. Zoals Ds. Wolff (de man van Betje)
in de 18e eeuw
rijmde:
MenzagdeBeemster! Ja, een staande Meer,
Geen' loopende rivier, gelijk weleer (3)
Het verlies aan land (en bewoners) in een tegen stormvloeden zo goed als weerloos
Noord-Holland ging ook in de 13e eeuw

*

door. Er waren stormvloeden in 1214,1219
en 1248/49, 1257, 1287 en 1288. Vooral de
drie, vlak op elkaar volgende, stormvloeden
van 1248/49 veroorzaakten enorme verliezen aan land, vee en mensen (6). Er moest
wat ondernomen worden - afdammen en
bedijken, en dat gebeurde ook. Maar het resultaat van dit alles was dat aan het eind van
de 13e eeuw zo'n zeventig procent van het
vroeg-middeleeuwse Noord-Hollandse landschap was verdwenen (7). In dat merengebied was landbouw een marginale bedrijvigheid geworden en grotendeels vervangen
door visserij en handel.

Ook is veel veen verdwenen omdat het van oudsher, in de vorm van turf, als brandstof werd gebruikt. In
Noord-Holland boven het IJ heeft dat echter geen belangrijke rol gespeeld vanwege de slechte kwaliteit van
de turf (8). In het westen van het land, met name in Zeeland, is bovendien veel veen verdwenen als gevolg
van zoutwinning. Bij deze bedrijvigheid, die 'selnering' of ook wel 'darinckdelven' werd genoemd, werd veen
opgegraven en op hopen te drogen gelegd waarna het werd verbrand. Uit de zouthoudende as werd vervolgens in zoutziederijen het zout gewonnen. In Noord-Holland zou selnering niet hebben plaats gevonden
(8); hoewel
in West-Friesland zijn bij archeologische opgravingen in o.a. de Zijpe, asplekken gevonden
die op zoutwinning wijzen (6)
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Met dank aan:
Technische Dienst Beemster/Zeevang
Ewout Schurink, Historische Vereniging Oosthuizen

Interview met Jan Stolp
•Piet Ernsting

Op een natte namiddag in november ben ik, gewapend met een bandrecordertje, naar
buurman Stolp gegaan. Die is geboren in 1912; sinds 2 maanden is hij 90. In de rustige
keuken, met de hond aan zijn voeten, hebben we een paar uur gepraat of eigenlijk moet
ik zeggen, heeft buurman Stolp een paar uur verteld over vroeger, zijn leven, z'n familie,
over oude buren enz. Hij heeft een goed geheugen en is een goeie verteller, dus die paar
uren waren zo om. En hoewel ik al sinds 1970 weg ben uit de Beemster, is hij voor mij
nog steeds buurman Stolp en ben ik voor hem Piet. In het volgende komt zoveel mogelijk, en zo letterlijk mogelijk, buurman Stolp aan het woord; slechts af en toe onderbroken door een stukje verbindende tekst.
"Dat was aan de Neckerweg waar ik werd
geboren. Weetje nog, dat houten huis daar,
zo'n sierlijk huis. D'r heeft nog een wethouder in gewoond. Daar net naast op hetzelfde
erf staat ook een huis, een klein huissie.
Daarnaast, dat is nou helemaal verbouwd,
daar woonde rn'n grootvader en m'n vader.
Daar was een schuur bij met een puntdak,
en daar hadden ze de slachterij in. Toen
slachtte men in zo'n stenen schuur, met een
stenen vloer. Dat moest je wel hebben. Maar
anders hoefde je niks te hebben. Ja, een
slachttafel en haken. Je kon zo'n beest slachten en dan kon je het verkopen. M'n grootvader was noodslachter. Die werd geroepen
als er een paard of koe dood lag. En ook wel
levend werk, varkens, eentje die een poot
gebroken had. En hij deed ook huisslachting, bij die boeren, de hele herfst tot aan december toe, een varken slachten of een éénjarige koe, net hoe groot het gezin was. Mijn
grootvader en vader deden dat. Daar werd ik
geboren.
Mijn grootvader was geen geboren Beemsterling. Die kwam van de richting Assendelft/Zaanstad. Die z'n grootvader woonde
ook daar en die was met zijn broers molenbouwer en bouwer van stolpies. In de tijd
van Napoleon moesten ze een achternaam
kiezen. Vandaar die naam Stolp. M'n grootvader is met z'n vrouw, Maartje van Doorn,
naar de Beemster gekomen. En toen is ie

gaan wonen aan de Neckerweg en is ie begonnen in dat slachten, na eerst een tijdje
gewerkt te hebben op de Grote Bijenkorf
aan de Middenweg, lopend heen en lopend
terug. Maar dat had ie wel in de gaten: je
had soorten mensen, begrijpje wel. Je had
de eigengeërfde boer, je had de pachtboer,
dan had je het werkend volk, maar dan had
je ook volk dat geen werk had. Die werkten dan hier, dan daar. M'n grootvader
dacht bij z'n eigen: een kleine zelfstandige
is beter dan een slaaf. Want hoe was dat
toen? De dag begon en die eindigde, net zo
goed als alle dagen. Maar wanneer begin je
en wanneer schei je uit? Toen was er geen
begin en er was geen einde. D'r werd gezegd: zo laat wil ik je hebben, morgenochtend om vijf uur hier. 's Avonds om 7 uur,
eerder was je niet klaar, kon je naar huis,
lopend. Dat is veranderd; later is dat 6 uur
geworden. Ook hier in de tuinderijen begonnen we om 6 uur, tot 7 uur 's avonds.
Om 6 uur beginnen, om 8 uur sneetje
brood eten, 10 uur hadden we koffie, om
12 uur middageten. Dan hadden we een
uur schaft van 12 tot 1. Precies l uur waren we weer aan de gang. Om drie uur
kreegje thee en om 5 uur kon je je sneetje
brood eten en om 7 uur kon je naar huis.
Zo was dat ingedeeld. Dat was niet zo
slecht ingedeeld nog. Maar ik bedoel maar,
wat een dag evengoed".

Stolp zelf werkte 15 jaar lang in de nachtdienst bij de toenmalige melkfabriek Hollandia aan de Jaagweg, tot de fabriek zijn
poorten sloot. En vervolgens heeft hij nog 7
jaar gewerkt bij de drukkerij Henkes-Senefelder, ook in Purmerend. Daarnaast werkte hij, in elk geval tijdens de Hollandia periode, nog 30 uur per week bij zijn vader in
de tuin, aan de Zuiderweg.
Zelf zegt hij daarover:
"Ik zal je vertellen, ik maakte bij Hollandia
42 uur, toen was de 48 uur er al af, en voor
de rest werkte ik 30 uur bij m'n vader. 'sAvonds om 12 uur begon ik op de Hollandia
en om 9 uur de volgende ochtend was ik
hier weer, in de tuin. 'sAvonds om 6 uur
ging ik te bed, en om half 12 ging ik eruit
en dan ging m'n vrouw te bed. Zo was ik de
hele dag hier. Dus m'n vader miste me niet,
want hij had er een hekel aan dat ik naar de
Hollandia ging.
Ik hielp wel eens die bouwboeren ook hè,
maar je moest altijd komen als ze het hardstikke druk hadden. En dan zeiden ze tegen
m'n vader: ken Jan misschien nog es een
week helpen. Nou ja, dan deed ik dat, maar
het was geen makkelijk werk. Want in het
aangenomen aardappelrooien, 100 kisten
op een dag eruit gooien bij zo'n bouwboer,
dan begon je om 6 uur 'smorgens en om
kwart over 6 dreef je al in het zweet, want
het moest hard gaan, want je zat met z'n vieren naast elkaar, tegen mekaar op, tegen mekaar op. Dat was beulen, maar je beulde je
eigen. Dat ik dacht, dat hou ik niet vol tot
m'n 65e. Toen zeg ik tegen m'n vader, ik ga
naar de Hollandia toe. Ze lachten me allemaal uit. 'tStandaardloon was daar toen 43
gulden 20 cent. Maar die ambtenaar die hier
die sloten opknapte en die bomen opknapte voor Rijkswaterstaat had ook 43 gulden.
Dat was een ambtenaar. En ik was een prutser. Maar ik had er een moordbaan".
En dan volgen er mooie verhalen over zijn
werk bij de Hollandia en bij Henkes-Senefelder, maar dan zitten we in Purmerend,
buitendijks terrein dus. Later in het gesprek

komen we weer terug in de Beemster. En
dan vervolgt buurman Stolp: "De zelfstandigen liepen LsZondags met een bolhoed op
of een gleufhoed. De burgemeester droeg
een hoge hoed en ik zeg altijd maar het
klootjesvolk, de werkman die had een pet
op. M'n vader zei altijd "je moet precies boven de laagste laag zien te blijven; beter een
kleine zelfstandige dan een grote knecht".
Dat was toen zo. Nou hoeft dat niet meer,
als je nou een flinke knecht bent, dan ken
het ook. Maar in die tijd was dat niet zo.
Mijn vader heeft nog bij een paar tuinders
gewerkt, hij heeft onder andere ook bij je
grootvader gewerkt, op het lange pad - daar
woonde hij met zijn broer Jan, een oudoom
van jou dus, met nog 2 zusters, Hil en Jaan.
Mijn vader had koeien en jouw grootvader
had een spruitenveld en als die spruiten er
af wazzen, dan kocht mijn vader die struiken weer voor de koeien. En een andere
broer van je grootvader, Willem, Wullem
zei m'n vader altijd, die woonde aan de
Neckerweg. Die heb jij niet gekend, nee, ik
denk het niet jongen, want die is al jaren
weg. Hoe oud ben jij nou, Piet?
Goed mijn vader had dat, wat 't werken hier
in de Beemster betreft, in de gaten: als je te
werk moest hier, dan was je een slaaf. Toen
wist ie aan de Volgerweg een stuk grond te
huren en toen ging ie voor z'n eigen tuinen.
En toen kwam dit leeg. Hier woonde ene
Gediking en die ging naar Amsterdam toe.
Dit is van het Evangelisch Luthers weeshuis. Die hopen dat ik zo gauw mogelijk
dood ga natuurlijk, begrijp je wel.
Nee, mijn vader was niet Luthers. Mijn
grootvader was van de Gereformeerde kerk.
Die stuurde z'n kinderen naar de Gereformeerde kerk toe, maar ze voldeden er niet
allemaal aan. De meissies wel: mijn vaders
5 zusters waren allemaal aan de Gereformeerde kant, maar mijn vader met zijn
broers zijn aan de Hervormde kant gebleven. En nou kijk ik wel es naar de nazaten,
Piet. D'r is er niet één meer die naar de kerk
gaat. Ik ook niet.
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Zoals ik nou ben: ik loop aan de arm van
Magere Hein, begrijp je wel? Morgen ken ik
dood wezen. M'n grootvader zat in de stoel
met z'n pijpie, bleef zo zitten, mooie dood.
Zo gaan ik ook, hier in de hoek en rn'n hond
naast me. Maar dan denk ik; of Magere Hein
nou morgen binnenkomt of overmorgen,
dat maakt je niet meer uit. Ik heb een leeftijd, ik kom geen mens meer tegen. D'r is
operette en dat vind ik mooi. Ik ga er ook altijd heen. Ik ben nou 3 keer geweest. D'r

benne 5 uitvoeringen, 'k heb toch niks te
doen dus ik ga d'r heen. Ik heb 1500 man
bekeken, ik heb er geen een herkend. Ik ben
alles kwijt. Dan gaat de zaak weg en dan zit
ik in die foyer zo te kijken wat er weg gaat.
Ik denk dan zien ze mij en dan zeggen ze
soms "hé Stolp". Nou niet één heeft er "hé
Stolp" gezegd. Ze kenden mij ook niet, 't waren allemaal vreemden. Dan is het stil, dan
is het zó stil om je heen".

Het architectonisch
ontwerp van de Beemster
Paulinc Hartman

De Beemster is beroemd om zijn architectonisch ontwerp. Hoewel de polder reeds in
de zeventiende eeuw is ingepolderd, is de
basis van de inrichting van de polder sindsdien weinig veranderd. Iedereen kan nog
gemakkelijk het raster herkennen dat gevormd wordt door de wegen en sloten. De
schoonheidsidealen uit de Gouden Eeuw
lijken bij dit ontwerp te zijn toegepast. Dit
was aanleiding voor Dominique Blom en
mij om een onderzoek te doen naar de wijze waarop het architectonisch ontwerp van
de Beemster is ontstaan. Tijdens ons onderzoek hebben wij aanwijzingen gevonden
dat de regels van de 16e eeuwse Italiaanse
architect Serlio daadwerkelijk zijn toegepast. Daarbij lijkt de maat en ligging van het
raster bepaald te zijn door de afmetingen en
vorm van het oorspronkelijke meer dat is
drooggelegd. Bovendien blijkt er een sterke
relatie te zijn tussen het raster en malen die
voor het menselijk handelen functioneel
waren. De Romeinse architect en ingenieur,
Marcus Vitruvius Pollio, legde ooit de basis
waar een goed architectonisch ontwerp aan
moest voldoen: het ontwerp moest bruik-

baar zijn, het moest duurzaam zijn en het
moest schoonheid bevatten. Alle drie de elementen moeten in het ontwerp evenveel
aandacht krijgen. Deze Romeinse architect
en ingenieur uit de eerste eeuw voor
Christus, was de auteur van de oudste en
meest invloedrijke architectuurtheorie. De
architecten in de renaissance, zoals Serlio en
Michelangelo, bestudeerden zijn theoriën
en gebruikten deze ook als basis voor hun
eigen opvattingen over schoonheid. Aan het
eind van de 16e eeuw verscheen in Nederland een vertaling van een boek van de Italiaanse architect Serlio. Hij geeft in zijn
boek: "Het eerste boek van architecturen,
tracterende van geometrie" een aantal basale geometrische regels die elke architect en
landmeter diende te kennen. De Beemster
lijkt met behulp van dit boek te zijn ontworpen.Destijds was het onderscheid tussen
(landschaps)architectuur en landmeetkunde niet zo groot als tegenwoordig. Het ontwerp van de Beemster hebben de landmeters Pieter Cornelisz Cort, Lucas Jansz Sinck
en Jan Pietersz Dou gemaakt. Jan Adriaensz
Leeghwater wordt vaak ten onrechte gezien
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als de ontwerper van de Beemster. Hij was
molenmeester en heeft naar alle waarschijnlijkheid wel een grote rol gespeeld tijdens de drooglegging van de Beemster.
De architecten zochten in de zestiende en
zeventiende eew naar meetkundige regels
waarmee zij hun schoonheidsideaal konden uitdrukken. Daarvoor keken ze naar de
verhoudingen in het menselijk lichaam, in
de muziek en in de natuur. De door Serlio
genoemde regels waren een houvast voor
de Nederlandse landmeters en architecten.
In het ontwerp voor de Beemster zien we
dat het vierkant centraal staat. De indeling
is gebaseerd op blokken van 1850 x 1850
rneter en wordt als eerste genoemd in de
vergaderingvan de hoofdingelanden op 27
maart 1611. Deze blokken worden gevormd door vijf wegen die van oost naar
west lopen en drie wegen in noord-zuid
richting. De zo ontstane blokken worden
vervolgens door de 4 hoofdsloten in oostwest richting en de 4 hoofdsloten in noordzuid richting opgedeeld in vierkanten van
925 x 925 meter.
Tijdens het onderzoek vonden we een interessante landkaart in het koninklijk archief
in Den Haag waarop aanwijzingen stonden
dat in de Beemster de Gulden Snede en de
regels van Serlio daadwerkelijk waren toegepast. De hoofdvorm van de Beemster is
hoogstwaarschijnlijk de basis geweest voor
het bepalen van de maat van het raster (fi-

guur 1). De randen van de polder waren
grillig en daar moest het raster worden aangepast. Vierkanten konden hier niet gevormd worden. Voor het bepalen van de ligging van de Wormerweg en de Purmerenderweg lijkt gebruik te zijn gemaakt van de
Gulden Snede die wordt gedefinieerd als
"a : b = b : (a + b)". In de afbeelding (figuur
2) is weergegeven hoe de Gulden Snede geometrisch kan worden bepaald.
De Zuiderweg is iets anders tot stand gekomen. Hier gebruikten de landmeters de
omzetting van een vierkant in een rechthoek volgens Serlio (figuur 3). Ook de aanpassing van het waterraster bleek te zijn bepaald door de toepassing van de Gulden
Snede (figuur 4).
In de Zuidoost hoek van de Beemster maakten de landmeters de kavels kleiner, zodat
er meer en goedkopere kavels ontstonden
voor de kooplieden. Deze hoek van de polder was aantrekkelijk vanwege de nabijheid van de handelsstad Purmerend. Opvallend is verder dat de afstand tussen De
Rijp en Midden Beemster en tussen Purmerend en Midden Beemster ongeveer 6 kilometer is. Dat betekent dat het midden van
beide afstanden een halfuur gaans is, wat in
die tijd als een redelijke loopafstand voor
landarbeiders werd gezien. Op deze wijze
pastten de landmeters het architectonisch
ontwerp aan aan de wensen en eisen van de
eerste inwoners van de Beemster.

Liieratuur:
Serlio, Sebastiani. Het eerste boek van architecturen, tracterende van geometrie. Over-gbeset uyt d'Italiaensche in Ncdcrduytschc sprake door Pieter Coecke van Aelst. Amsterdam: 1616.
Blom, Dominique en Hartman, Pauline. Vierkant, verborgen symbool voor eindige perfectie. Sectie Landschapsarchitectuur,
vakgroep Ruimtelijke Planvorming, Landbouwuniversiteit Wögeningen, 1995.
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Figuur l. Wegenraster afgeleid uit de poldermaat met daarin de plaatsing van het waterraster

Figuur 2. Bepaiingvande Wormerwegmet
behulp van de Gulden Snede

Figuur 3. Vastlegging van de Zuiderwg mei
behulp van een cirkel

Figuur 4. Aanpassing van het vvaterraster door
middel van de Gulden Snede
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Leo Gestel in de Beemster
Ans Engel
De schoonheid van de Beemster heeft veel kunstenaars geïnspireerd, waaronder
ook de bekende kunstschilder Leo Gestel.
Leo Gestel wordt op 22 november 1881 in Woerden geboren. Zijn vader is in die plaaats
huis- en decoratieschilder en bovendien directeur van de Avondtekenschool. Als Leo vijftienjaar is gaat hij bij zijn vader in de zaak werken en in 1899 haalt hij de LO akte handtekenen. Dan, in 1900, vertrekt hij naar Amsterdam en volgt daar de avondopleiding aan
de Academie voor de Beeldende Kunsten - in 1903 slaagt hij voor het examen MO-handtekenen. Tot 1920 blijft hij in Amsterdam wonen, maar vanaf 1915 is hij ook een groot
gedeelte van het jaar in Bergen; van 1920 tot 1923 is Bergen zijn enige woonplaats. Hij
behoort vanaf het begin tot de spil van de 'Bergense School', een vriendengroep van gelijkgestemde kunstschilders. Het werk van Gestel is expressionistisch, geïnspireerd door
Cézanne en later door Le Fauconnier.

Tijdens een autotocht met de kunstverzamelaar Piet Boendermaker ontdekt hij in
1921 de Beemster. "Toen de perebloesems
bloeiden, de landerijen sappig gloeiden en
jongvee overal rondsprong - alles ademde
een nieuwen tijd", zo schrijft hij; "het was als
een apotheose van jeugd en blijheid"(l). Na
de ontdekking van dit prachtige landschap
zal hij de Beemster de daarop volgende twee
jaar regelmatig bezoeken. Soms logeert hij
in het hotel "Het Bruine Paard, tegenover
het Heerenhuis, maar meestal verblijft hij
op de boerderij "de Eenhoorn" - destijds bewoond door de familie Bos. Op die boerderij is hij in zijn element - het meeste van zijn
Beemsler werk ontstaat daar. Voor het dochtertje Dora schrijft hij een gedichtje in haar
poëziealbum. Een getekend portret van de
kunstenaar, vriendelijk lachend, moet haar
weer vrolijk maken wanneer ze verdrietig is
(zie pagina 18,19).

Ook Dicky, het andere dochtertje in de familie Bos, heeft een poëziealbum waarin Gestel
schrijft en tekent (2); de meisjes en hun
broertje inspireren hem bovendien tot het
schilderen van een groepsportret.
De natuur, het landschap, de pasgeboren
dieren, de boomgaarden - dit alles vormt de
bron waaruit hij gedurende zijn laatste Bergense jaren zou putten. Het thema 'dierfiguren' verdwijnt niet meer uit zijn werk. Ook
inwoners van de Beemster worden door
hem geportretteerd. Wanneer hij drie weken in de boerderij verblijft kan hij, zonder
aanloop van vrienden, ongestoord werken;
hij maakt in die periode veel houtskooltekeningen en gouaches. Aan zijn vriend, de
kunstrecensent Jan Slagter, schrijft hij: "dus
ik ben al een week of drie in de Beemster en
zit daar lekker met de verfdoos en zware
lasten van een goede studie te leeren maken"(3).
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Hij bezoekt onder anderen de familie Edel, Literatuur
die in de voormalige pastorie van Ds. Wolff (1) "Gestel als Modernist" Catalogus Frans Hals MuseumNoordBrabants museum
en zijn vrouw Betje (thans museum) woont. (2) Zie: Boerderij "De Eenhoorn", een monument in de
De portretten die hij van de heer en me- Beemster. Niek van der Lee & Marianne Teunis.
vrouw Edel gemaakt heeft (zie bovenstaande (3) "Gestel in Bergen" Catalogus Museum Kranenburgh,
ajbeeïdingen), zijn in het bezit van het museum.
Met dank aan de familie H.A. Bos.
In december 1922 besluit hij weer te gaan
reizen. Begin 1923 verlaat Gestel Bergen, en
daarmee ook de Beemster. Hij laat veel werk
in Bergen achter - bij een brand in 1929 gaat
dat verloren.
Leo Gestel overlijdt in 1941 in Blaricum.
Zijn werk is niet vergeten - een 'Gestel' is
tegenwoordig een veel gezocht kunstwerk.

Wie weet, uit overlevering, meer over leven
en werk van Leo Gestel in de Beemster?
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