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Van de Redactie
U hebt het tweede nummer, tevens de tweede jaargang, van 'De Nieuwe Schouwschuit'
in handen. Aan deze aflevering werkten vijf
auteurs rnee - een zelfde aantal als vorig jaar.
Wel zijn er andere namen bij, dus het auteursbestand breidt zich uit. Dat geldt ook
voor de omvang: deze aflevering is iets dikker
dan de vorige. Dat neemt niet weg dat meer
copij van harte welkom is. Dus, wanneer u
iets uit de geschiedenis van de Beemster zou
willen delen met de andere leden van ons Genootschap, aarzel dan niet en grijp de pen.

dat er weer een tijdschrift is" en een enkele
negatieve: "dat onderwerp had meer uitgediept moeten worden" - maar toch niet genoeg om er een aparte rubriek aan te wijden. We volstaan ermee ze hier te noemen
en hopen voor het volgende nummer zoveel concrete aanmerkingen, corrrecties en
aanvullingen te ontvangen dat we er wel
een rubriek mee kunnen vullen.
De rubriek 'Bekende Nederlanders en de
Beemster' is dit keer gewijd aan de tekenaar/illustrator Braakensiek; mocht u, lezer, meer personen en gebouwen in de
We hadden in het vorige nummer aange- Beemster weten welke model gestaan hebkondigd dat 'De Nieuwe Schouwschuit' een ben voor ilustraties van Braakensiek, dan
aantal vaste rubrieken zou bevatten. Ge- hoort de redactie dat graag van u.
noemd werden 'Het Interview', 'Bekende
Nederlanders en de Beemster' en 'Reacties Het colofon (op de binnenkant van het
van lezers'. Dat maken we in dit nummer achteromslag) laat zien dat de redactie nu
niet helemaal waar. Er waren wel enkele uit vier personen bestaat; Johan de Jong uit
'Reacties van lezers' - positieve, zoals: "leuk Zuidooslbeemster is ons komen versterken.

Maartje Molenaar
Geert Hdfcens
Johan Coenraad de Wit, pachter van Het Heerenhuis in Middenbeemster, besluit in januari 1906 een dienstbode in huis te nemen. Maartje Molenaar uit Anna Paulowna reageert op de advertentie die onder andere verschijnt in de Schager Courant. De sollicitatieprocedure verloopt voorspoedig want al op 2 februari treedt Maartje in dienst en
neemt ze haar intrek bij de familie de Wit. Daar blijft ze tot het einde van haar kortstondige dienstbetrekking op 26 december 1907. Omdat ze geen familie in de Beemster
heeft wonen, vertrekt ze enkele dagen later weer naar haar zuster en zwager, de familie
Keppel, in Anna Paulowna.
Tot zover lijkt het een onschuldige beschrijving van een alledaagse gebeurtenis. Vanaf
het moment van haar vertrek uit de polder
neemt het verhaal echter een bizarre wending. Het verplichte verhuisbericht komt als
geweigerd retour en de burgemeester van
Anna Paulowna probeert in een uitgebreide
correspondentie met zijn ambtsgenoot in de
Beemster, deze ervan te overtuigen dat
Maartje weer opgehaald moet worden. Een
voorlopig dieptepunt wordt gevormd door
het "afleveren" van Maartje op het gemeentehuis in de Beemster. De begeleidende
veldwachter heeft de uitdrukkelijke order
gekregen om zonder haar weer terug te komen. Vanwaar deze drukte om en gesol met
Maartje Molenaar?
Wat blijkt? Bij haar terugkeer in Paulowna is
Maartje gekeurd door een arts. Deze heeft
haar krankzinnig verklaard en ze moet opgenomen worden in een inrichting. Maartje
zelf is echter armlastig en het is de vraag wie
voor de opname- en verzorgingskosten verantwoordelijk is. Beide gemeentes leggen de
schuldvraag bij de ander. Vandaar de weigering van burgemeester Koopman van de
Beemster om Maartje op te halen en de uiteindelijke beslissing van burgemeester Wijdenes Spaans om haar in de Beemster af te
zetten. Mede ingegeven door het feit dat ze
op 8 januari brand veroorzaakte ten huize
van de familie Keppel.
Omdat Maartje moeilijk weer teruggestuurd

kan worden, kan ze voor een nacht bij haar
voormalige werkgever slapen. De volgende
dag wordt Maartje uitvoerig onderzocht
door dokter Lubsen. Deze koml lot een gelijkluidend oordeel als zijn collega in Anna
Paulowna. Ze wordt krankzinnig verklaard
en de dokter durft niet met zekerheid te zeggen wanneer deze verschijnselen begonnen
zijn. Maar volgens hem kan als vaststaand
worden aangenomen "dat zij reeds voor
twee jaar niet nonnaal was".
Op 11 januari 1908 wordt Maartje overgebracht naar het krankzinnigengesticht Meerenberg in Bloemendaal. De officier van
Justitie in Haarlem wordt op de hoogte gebracht en daarmee lijkt aan alle formaliteiten voldaan te zijn.
Schijn bedriegt echter. De geneeskundig directeur van Meerenberg laat weten dat de
patiënt pas opgenomen kan worden als duidelijk is wie voor de kosten opdraait. En
daar zit hem nou net de kneep van het probleem. Wat zegt de wet hierover? Deze
schrijft voor dat bij armlastige personen de
gemeente waar de betrokken persoon
woont op het moment dal plaatsing in een
inrichting noodzakelijk is, de kosten voor
haar rekening moet nemen. De gemeente
Beemsier beweerl dal, geluige hel verslag
van dokter Lubsen, de opname al nodig was
voordat Maartje als dienstbode solliciteerde.
Het feit dat burgemeester Koopman haar
heeft laten opnemen in Meerenberg doet

aan dit feit niets af. Het college in Anna
Paulowna houdt echter vol dat Maartje in
december 1907 niet meer kon beslissen om
van woonplaats te veranderen. Ze heeft zelf
ook geen bewijs van woonplaatsverandering aangevraagd of aangeboden gekregen.
Dat heeft de gemeente Beemster zelf gedaan
en dus woont Maartje volgens deze gedachtengang nog steeds in de Beemster. Beide gemeentes komen er zelf niet uit en het geschil
wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Stalen
van Noordholland.
Laten we eerst even terugblikken in de geschiedenis van Maarlje Molenaar. Ze wordt
op 20 februari 1882 in Aalsmeer geboren.
Ruim drie jaar later wordt ze samen met
haar beide oudere zusters Trijntje en Guurtje ingeschreven in de Weesinrichting Neerbosch bij Nijmegen. Trijntje overlijdt daar
op 7 maart 1892 en haar andere zusje Guurtje vertrekt drie jaar later naar Franeker.
Maartje blijft tot 18 februari 1902 in het
weeshuis en vertrekt op die dag, twee dagen
voor haar twintigste verjaardag, naar de gemeente Twisk. In de zomer van 1905 verhuist ze naar haar zwager Jan Dirk Keppel in
Barsingerhorn, gemeente Anna Paulowna.
Aangezien ze werk kan krijgen in het Weeshuis, neemt ze daar haar intrek. Na negen
weken volgt echter haar ontslag vanwege
haar 'vreemd gedrag' en wordt ze uitbesteed
bij de familie Tiessen, rijksveldwachter aldaar. In 1906 begint haar carrière als dienstbode in de Beemster.
De sollicitatie en de verhuizing schijnt echter onder enigszins vreemde omstandigheden gebeurd te zijn. In haar sollicitiatiebrief
had Maartje geschreven dal ze de komende
woensdag langs zou komen en dat ze alvast
wat kleren vooruit stuurde. Mevrouw de
Wit had dus bijna geen tijd gehad om nadere informatie in te winnen en Maartje was
wel erg voortvarend te werk gegaan. Zoals
afgesproken stond Maartje op de door haar
vastgestelde datum op de stoep. Vergezeld
door mevrouw Tiessen. Deze laatste voerde,
volgens de verklaring van mevrouw de Wit,

aldoor het woord en verklaarde het zwijgen
van de sollicitante als voortkomend uit
Maartjes doofheid. Toch werd ze aangenomen omdat de pachtervrouw vertrouwen
stelde in hetgeen mevrouw Tiessen ter aanbeveling aanvoerde. En daar kwam nog bij
dat er door het gebrek aan goede hulp niet
al te hoge eisen gesteld konden worden aan
een dienstbode.
Tijdens haar dienstverband schijnt ze af en
toe ook al vreemd gedaan te hebben. Ze
deed haar werk heel wisselvallig en mevrouw de Wit verklaarde dat "de betrokken
persoon gedurende hare inwoning meermalen vreemd deed. Van het begin af vestigde zij
den indruk van niet geheel toerekenbaar te
zijn: de ccne lijd wel meer dan den anderen.
Soms deed zij haar werk niet zooals zij anders wel gewoon was, dan was het vooraf
noodig geduld met haar te hebben".
In die tijd was ze ook al eens onderzocht
door dokter Keijser; deze zag toen geen aanleiding haar verplicht te laten opnemen.
Hoewel het niet zo expliciet gezegd wordt,
vermoedt het college van Beemster dat
Maartje zo snel mogelijk uit Anna Paulowna
weg moest omdat ze haar opname al voorzagen. De advertentie bood een mooie gelegenheid om dit idee uit te voeren. Als de gemeente Anna Paulowna aanvoerde dat
Maartje niet vrij was in haar keus om na haar
ontslag uit het Heerenhuis terug te keren
naar haar zwager, dan kon datzelfde argument aangevoerd worden voor de komst
naar de Beemster. Achter haar sollicitatie zat
dwang door de autoriteiten in Anna Paulowna! Alle bemiddelingspogingen ten spijt,
komt de zaak voor bij de Raad van State. Op
woensdag 24 juni om elf uur bepaalt de vicepresident van Swinderen dat geen van beide
gemeentes als woonplaats van de armlastige
krankzinnige Maartje Molenaar kan worden
aangewezen. Het Rijk draait voor de gemaakte en nog te maken verpleegkosten op.
Hoe is het met Maartje afgelopen? Ik weet
het niet. In de loop van 1908 is ze van Bloe-

mendaal o\-ergeplaatst naar een Rijksgesticht in Medernblik. Uit een brief van haar
zuster Guurtje Bakker Molenaar uit Slooten
blijki dat deze goede hoop heeft op herstel.
Ze verzoekt het gemeentebestuur om Maartjes achtergebleven spullen naar haar op te
sturen. Hel betreft de volgende spullen; een
portemonnaie met f 11,16, een onbetaalde
rekening ad f 3,40 van dokter Keijser, vier
kleine sleutekjes, een schoenhaakje, een
doosje met zilveren broche, armband, horloge en ring, een koperen speldje met rode
steen, een koffer met lijtskleren en een naai-

doosje met naaigaren. De kosten voor het
verblijf van acht maanden in Meerenberg
bedragen f 141,33. Op 18 januari 1910 is
ze naar Duin en Bosch gegaan en vijfjaar later naar Bloemendaal bij Den Haag. Deze
laatste overplaatsing bleek gedaan op verzoek van een zus van Maart je die haar in een
christelijke inrichting geplaatst wilde hebben. Vervolgens is ze overgeplaast naar
Wolfheze en daar houdt het spoor op. Er
worden om privacy-redenen geen gegevens
verstrekt aan derden. Het is zelfs niet bekend wanneer Maartje is overleden.

De Beemster en de Armada
Cc r Ernsting

"Hoe wonderbaar is in dezen de leiding der Goddelijke Voorzienigheid. Het geld, eenmaal door koning Philips ten verderve des vaderlands geschikt, moest weinige jaren
daarna, dienen ter bevordering van een der gewigtigste en gelukkigst uitgevallen ondernemingen voor het belang en den roem der inwoners van Holland".
(Scheltema. 1825)
We schrijven 1588. Koning Philips II van
Spanje heeft de Armada gebouwd en toegerust om Engeland te veroveren. Dat lukt niet
- in het Kanaal wordt de Onoverwinnelijke
vloot door de Engelse vloot zo niet overwonnen, dan toch wel een flinke slag toegebracht.
De natuur doet de rest: een storm jaagt de
Spaanse schepen noordwaarts en doet de bevelhebbers besluiten om zich bewesten
Schotland terug te trekken. Op de Ierse kust
gaat een deel van de vloot ten onder. Tot zover is het ons op school verteld.
Maar het verhaal heeft natuurlijk vele vervolgen. Eén daarvan betreft Pieter Pikmans,
schipper te Hoorn. Die komt op het idee om
de schatten van de Armada boven water te halen. In 1595 of 1596 zou dat gelukt zijn; drie
reizen naar de westkust van Ierland maken
Pikmans een zeer rijk man. Hij laat een aanzienlijk huis bouwen te Hoorn en huwt zijn
twee dochters uit aan zonen van voorname
burgers van die stad. Het verhaal besluit met

de mededeling dat "uit zijnen of haren rijkdom de eerste aanzienlijk bedrage gekomen is
tot het fonds, hetwelk noodig werd geoordeeld om de bedijking en droogmaking van
de Beemster te kunnen aanvangen1'.
De moraal van het hele verhaai was de geschiedschrijver Scheltema duidelijk.
Het is een aansprekend verhaal en het wordt
dan ook vaak en met graagte verteld. De
schrijver Geert Holle gebruikte het om een
spannend jongensavontuur te schrijven: "Met
Pieter Pikmans het zeegat uit". Holle heefl de
kern van zijn verhaal ontleend aan het boek
"Een drietal gedenkwaardige tajereelen uit de Geschiedenis van Noord Holland - Amsterdam in
1535 - Enkhuizen in 1572 - Beemster in 1612"
van D. R. Erdbrink (1854). Deze Erdbrink romantiseert er nogal op los. Na verteld te hebben over het vissen naar de schatten van de
Armada laat hij Pikmans eind decemeber
1607, dus geruime tijd na afloop van zijn

Ierse tochten, naar Amsterdam schaatsen.
Onderweg krijgt hij bij Oosthuizen gezelschap van Dirck van Oss en Jan Adriaansz.
Leeghwater. Vervolgens zouden zij gedrieën
op l januari 1608 in de Drie Morianen op de
Nieuwendijk de openbare aanbesteding van
de eerste molens hebben bijgewoond.
In de moderne literatuur wordt het verhaal
o.a. verteld door M. Reints in de beschouwing: Geometrie vraagt om Geometrie (in de
bundel Nacht- en dag\verk, de Bezige Bij,
1998) en in Zee van Land (W Reh & C.M.
Steenbergen, Techn. Universiteit Delft, 1999).
Iemand die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Beemster had over Pikmans' daden
ook kunnen lezen in het boek van Jacob Bouman "Bedijking, Opkomst en Bloei van de Beemster' (.1857). Bouman laat het er verder bij,
waardoor de lezer met nogal wat vragen blijft
zitten. Welke ingeland bezit kavels die met dal
Armada geld zijn gekocht, welk stuk dijk is ermee aangelegd, welke molens zijn ervan gebouwd? Kortom, kunnen we het verhaal vervolgen?
Bouman vermeldt als bron van het Pikmansverhaal "Noord-Holland en de Noord-Hollanders in den Vrijheidsoorlog tegen Spanje" van
A. Beeloo (1852). Maar die heeft het ook van
een ander; evenals Erdbrink verwijst hij naar
"De uitrusting en ondergang der onovenvinnelijke vloot van Philips U, in J588" vanj. Schetterna (1825). Ook dan zijn we er nog niet, want
Scheltema verwijst voor het schau-issersgedeelte van hel verhaal naar llhet gedrukt verhaal achter de reizen van Bontekoe", en voor
Pikmans' bijdrage aan de droogmaking van de
Beemster naar "gelijktijdige schriftelijke aantekeningen, vermoedelijk van de hand van
Jan Adriaansz. Leeghwater, den schrijver van
het Haarlemmermeerboek". Dat laatste klinkt
weinig overtuigend, ook al omdat er inmiddels ruim tweehonderd jaar voorbij zijn
gegaan. Je zou een bewijs van de gift willen
zien in de boekhouding van de bedijkers, of
iets dergelijks. Maar waarschijnlijk is dat er
niet. Bouman heeft zijn boek, voorzover het
de aanloop naar de droogmaking van de

Beemster betreft, gebaseerd op het Memoriaal
(aantekenboek) van Nicolaas Cromhout, één
der octrooiaanvragers. Deze heeft daarin de
geschiedenis van de bedijking gedurende de
jaren 1607 en 1608 nauwkeurig gedocumenteerd. Pikmans wordt in het Memoriaal niet
genoemd - Bouman moet het doen met de
verwijzing van Schellema in 1825 en wij
waarschijnlijk ook.
En hoe zit het met het schatvissersgedeelte dat zou opgetekend zijn in "het gedrukt verhaal achter de reizen van Bontekoe"? Bedoeld
wordt het "IOVRNAEL OFTE Gedenckwaerdighe beschrij\1nghe van de Oost-Indische
Reijse van Willem IJsbrantsz. Bontekoe van
Hoorn", een journaal dat ongeveer zeventig
maal herdrukt is. Om lege bladzijden op te
vullen werden in dat journaal korte scheepsverhalen opgenomen, meestal onder de titel
"Een Ander". In een uitgave van 1648 gaat
"Een Ander" verhaal inderdaad over Pikmans.
Het begint als volgt: "Een zeker schipper van
Hoorn genaamt Pieter Jansz. Pickman, (nu
eenige jaren overleden, zijn vaan hebbende
op Ierland, Schotland en die gewesten, bij velen bekend door zijn practijk van 't geschut te
vissen op de kust van lerlandt van de gebleven Spaanse schepen van 't jaar 1588,) is het
gebeurt soo hij ", maar dan vervolgt het
verhaal met een verslag van het redden, in
1616, van een bijna verhongerde Engelsman
van een klip in de wateren van Ierland - over
Pikmans Armada reizen tot nu toe geen spoor.
Dan misschien in Velius' Kroniek van Hoorn. Je
zou toch verwachten dat Velius voor zo'n opzienbarende prestatie wel een plaats in zijn gedetailleerde kroniek zou hebben ingeruimd.
Pikmans wordt er niet in genoemd.
Wie vandaag de dag in Hoorn de vraag stelt
"kent u Pikmans?" wordt niet wijzer, ook niet
bij de Vereniging Oud Hoorn of bij het Westfries Museum. Een enkeling weet dat de naam
voorkomt in de titel van een jongensboek,
maar waar "het aanzienlijke huis" staat of gestaan heeft weet niemand - gaandeweg steken
twijfels de kop op: het zal toch allemaal niet
verzonnen zijn?

Meneer de Ruiter & museum Betje Wolff
WïjndelJ.G. Jongens jzn.f-fotografie & tekst

(foto 1963)

Begin jaren 60 van de vorige eeuw diende zich bij de voorzitter {bovenmeester Gerrit
Köhne Jzn.) van het toenmalige Historisch Genootschap J. Azn. Leeghwater, plotsklaps
een bejaarde meubelmaker aan, afkomstig van de Purmerenderweg te Zuidoostbeernster.
Door zijn pensionering bood heer de Ruiter (.1895-1969?) zich aan om vele krakkemikkige of kapotte meubelen en andere museale stukken van het museum te gaan repareren.
Volgens mij was hij een vakman met geduld en veel liefde, een geschenk uit de hemel dus
voor het Historisch Genootschap, nu Beemster geheten. Aanvankelijk reisde hij per solex
tussen Z.O.- & Middenbeemster en kwam hij later in het Nederlandse Hervormde rusthuis aan de Korte Lindengracht nabij de buurt wonen. Tijdens zijn werk in de destijds
ontluisterde tuinkamer, achterin het museum, heb ik ettelijke foto's van deze aardige rijzige heer met baardje, mogen maken. Een fotogenieke en ijdele grijsharige, rokende
schrijnwerker. Hij bezat uniek gereedschap, geschikt voor zeer speciale houtsoorten.
Voordien had hij restauratiewerk verricht o.a. in en aan paleis 't Loo te Apeldoorn.

Tot Nut van 't Algemeen
John Dcht1

In "Het compliment voor Beemster vrijwilligers" (december 2001) komen uiteraard
ook de bestuursleden van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen - afdeling Middenbeemster, aan het woord: vol trots vertellen zij over de oudste vereniging die de Beemster kent: op 12 januari 1841 richtten enkele vooruitstrevende Beemsterlingen deze vereniging op. In het Waterlands Archief worden sinds kort de archiefstukken bewaard,
die ons een blik geven op een bijzonder stukje verleden.
Ontstaan van de Maatschappij
In 1784 werd de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen opgericht in de woning van Martinus Nieuwenhuyzen, in Edam. Hij wordt
gezien als de geestelijke vader van de beweging, maar zijn zoon Jan, predikant, was de
man die het initiatief nam tol de oprichting.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
was een genootschap dat zich tot doel stelde
het welzijn van individu en gemeenschap te
bevorderen. 'Het Nut' beslaat nog steeds en
hoewel de idealen van toen soms ver weg lijken te staan van wat de vele Nutsverenigingen in het land tegenwoordig voor ogen
staat, zijn er wel degelijk verbanden.
Het laatste kwart van de achttiende eeuw
was vervuld van allerlei min of meer revolutionaire partijen die op de een of andere
manier de Verlichtingsidealen van die tijd in
de praktijk trachtten te brengen. Men wilde
de onderontwikkelde mens de weg wijzen
naar de bevrijding uil zijn eigen onwetendheid en zich daarbij vooral richten op de lagere bevolkingsgroepen. Volgens het Nut
zou verspreiding van deugd en verlichte
kennis een eind maken aan het heersend zedelijk verval; men wilde aan deze groepen
de scholing verschaffen, die voor het economisch herstel van de natie zo broodnodig
was. De ideeën van de Maatschappij sloegen
aan en zij groeide snel.
De Maatschappij organiseerde bijeenkomsten, bracht publicaties uit en schreef wedstrijden uit, waarbij de deelnemers gevraagd

werd hun visie te geven op vragen als "Welk
verband bestaat er tusschen de huiselijke
opvoeding en het onderwijs in de scholen?"
De vraag werd in 1833 gesteld, maar zou
nog steeds actueel kunnen zijn. Jaarlijks
schonk men prijzen aan leerlingen die "volgens getuigenis van den onderwijzer" uitgeblonken hadden "door leerzaamheid en
vlijt, door geschiktheid en gedrag". De
Maatschappij had vooral oog voor de zwakkeren in de samenleving. Dat was 'de doelgroep' en zo kunnen we 'projecten1 tegenkomen die gericht waren op de ontwikkeling en vorming van geheel verwaarloosde
kinderen, of "op de zedelijke en maatschappelijke beschaving en opvoeding der
mindere standen". In 1865 werd er serieus
gesproken over de positie van de vrouw in
de maatschappij, de "vermeerdering van de
bronnen van bestaan voor de vrouw neemt
een voorname plaats in onder de wezenlijke
behoeften van onze tijd". Het oprichten van
een "industrieschool voor vrouwelijke
jeugd" zou een eerste stap in de richting
kunnen zijn. Scholing en opvoeding waren
kernpunten in de activiteiten. "Verbetering
van het volksonderwijs" heette dat toen en
als die verbetering bereikt was, bijvoorbeeld door het oprichten van een plaatselijke bewaarschool, trachtle men hel gymnasliek onderwijs te verbeteren of speelplaatsen in te richten.
Verschillende plaatsen in de regio hadden
een eigen afdeling ('Departement') die de
idealen van de Maatschappij tot Nut van

Ledenlijst van de afdeting Middenbeemster

't Algemeen trachtten in te vullen. Van enkele van die Departementen wordt het papieren verleden in het Waterlands Archief
bewaard. Ook het archief van hel Departement Middenbeenister wordt er sinds februari 2002 beheerd. Het gaat om circa twee
meter archiefstukken, die een periode van
zo'n honderd jaar bestrijken: de jaren 18421957.

Het Nut in de Beemster
De activiteiten die de verschillende Departementen organiseerden, werden deels aangestuurd door het Hoofdbestuur, deels
georganiseerd door de afdelingen zelf. De
activiteiten van het Departement Middenbeemster leveren niet alleen een aantal
bekende namen op, maar maken ook duidelijk wat in het verleden kennelijk als een
behoefte werd gezien. Enkele van die
activiteiten worden in dit artikel belicht. Eigenlijk is het Nut in de Beemster twee keer
opgericht. Al in 1803 deden enkele Beemsterlingen een eerste poging, maar na de
jaren van de Franse overheersing kwam er
in 1815 een eind aan de activiteiten.
Misschien kwam dat ook wel omdat de
bijeenkomsten toen uitsluitend door de
mannelijke leden bezocht mochten worden; vrouwen, huisgenoten en andere
gasten waren niet welkom.
Op 7 december 1840 waagde de doopsgezinde predikant P. Douwes Dekker (een
broer van Eduard Douwes Dekker) een
nieuwe poging. Hij benaderde een aantal
vooraanstaande Beemsterlingen om te zien
of zij gezamenlijk opnieuw een departement van de grond konden krijgen. Op 11
december kwamen zij al in vergadering bijeen, in januari 1841 werd een eerste verenigingsreglement ('Huishoudelijke Wet')
op papier gezet. In de wintermaanden kwamen de leden maandelijks bijeen, s zomers
lag de frequentie wat lager. In de donkere
Beemster bepaalde de stand van de maan de
datum van de bijeenkomst: als de maan

hoog en vol aan de hemel stond, was de
kans op een behouden thuiskomst het
grootst.

De activiteiten
Mannen én vrouwen bezochten nu de bijeenkomsten, in de eerste jaren schommelde
het ledenaantal rond de zestig, in de jaren
twintig van de twintigste eeuw was dit aantal verdubbeld. Eerst handelden de mannen
de zakelijke beslommeringen af, daarna sloten de dames zich aan voor de "nuttige en
meer aangename programma-onderdelen".
De vulling van de avonden bestond vooral
uit voordrachten uit eigen werk of publicaties van anderen, maar men trad ook al snel
nadrukkelijk naar buiten. In november
1841 werd besloten tot de oprichting van
een "Leesbibliotheek voor het volk". Aanvankelijk twijfelde men even of die er wel
moest komen, omdat men meende "dat de
Beemsterlingen nog niet rijp waren om te
gaan lezen", maar de proef wees uit dat het
"nogal redelijk" ging. Op zondagochtenden,
om de veertien dagen, konden na het uitgaan van de kerk boeken geleend en teruggebracht worden. De titels laten zien dat er
een boodschap uitgedragen moest worden
en dat opvoedkundige gedachten aan de basis lagen van het aangeschafte materiaal.
Jaarlijks bracht de commissie die belast was
met het toezicht op de bibliotheek, verslag
uit aan haar bestuur en steeds waren de geluiden positief: de "leeslust" onder de Beemsterlingen was groot, vooral de "mindergegoeden" behoorden tot de doelgroep. De
Nutsbibliotheek heeft in de Beemster bijna
125 jaar bestaan. In 1964 werd lot opheffing
besloten, omdat de rijdende bibliotheek een
steeds vertrouwder verschijnsel in het dorp
was geworden.
Bij een terugblik op het eerste verenigingsjaar constateerde het bestuur dat er veel en
goed werk verricht was, maar dat er nog een
belangrijke taak lag: een spaarbank, die "aan
handwerkslieden en dienstboden, of liever
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Programma voor de Bcemsteravond van de "MAATSCHAPPIJ
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TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN"gehouden op

zaterdag 3 maart 1956 des avonds half acht in het HEERENHUIS te M.-Beemster

aan de geheel lagere klasse welke iets verdient, gelegenheid geeft om een gedeelte der
verdiende penningen in bewaring te geven."
Het motto zou moeten zijn: "Armoede weren, door sparen te leren". C. Hartog, die later dijkgraaf van de Beemster, burgemeester
én voorzitter van het Nut zou worden, was
de initiatiefnemer. Hoewel de commissie die
hierover het bestuur moest adviseren, de
vele bezwaren en problemen die aan dit project kleefden, uitgebreid belichtte, wogen de
voordelen toch zwaarder en werd in 1843
besloten tot de oprichting. Ondanks een
wat aarzelende start zou de spaarbank zich
ontwikkelen tot één van de meest succesvolle initiatieven van het Nut. Dankzij de
steun van de spaarbank kon bovendien de
contributie laag gehouden worden en werd
de bibliotheek gestaag uitgebreid.
Misschien van minder belang, maar bijna
even succesvol, was de verhuur van volks-

tuintjes. De gemeente Beemster stelde vanaf 1911 stukken grond hiervoor beschikbaar, het Nut regelde de verhuur. De tuinen
lagen o.a. aan de Nekkerweg, op de hoek
van Middenweg en Oosthuizerweg, de Jisperwegen de Hobrederweg. In 1928betaalde men voor een tuin van 250 m2 een bedrag van fl. 4,50 per jaar. De huurder mocht
alleen producten telen die voor huishoudelijk gebruik bestemd waren, moest zijn tuin
vrij van onkruid houden en was verplicht
jaarlijks een hoeveelheid bagger of kunstmest in zijn grond te verwerken. Zondag
was een rustdag en mocht er in de tuin niet
gewerkt worden.
Een ander initiatief was de oprichling van
een zangkoor. In de woorden van toen
(1845), een poging tot verbetering van het
"Volksgezang", in de innige overtuiging dat
dit in nauw verband slond met het hoofddoel van de Maatschappij: het aanbrengen
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van volksbeschaving en volksgeluk. Ook
zou zo'n koor het tegenwicht kunnen zijn
van de "ergerlijke straatliederen" die men zo
hier en daar "tot nadeel van de goede zeden"
kon horen. Dat ook het kerkgezang aanzienlijk zou verbeteren was volgens de oprichters mooi meegenomen.
"Kunstmatige Ligchaamsoefeningen", lichamelijke opvoeding zouden wij zeggen, zag
men in de Beemster nog niet als prioriteit.
Weliswaar was ook dit een onmisbaar bestanddeel van de volksopvoeding, maar als
men zo naar de Beemster jeugd keek, lag de
noodzaak niet voor de hand. De gezondheidstoestand van de kinderen was over het
algemeen "zeer voldoende" en daarbij verschaften die kinderen zich "door allerlei eigenaardige spelen" veel beweging.
Uiteraard stond bij het Nut het verzorgen
van goed onderwijs hoog in het vaandel. In
sommige gemeenten werden speciale Nutsscholen gesticht, maar de kwaliteit van hei
onderwijs in de Beemster gaf daar geen aanleiding toe. Wel werd jaarlijks een bedrag
uitgetrokken om kinderen van "minvermogenden" (die niet het schoolgeld konden betalen) onderwijs ie laten volgen op de Beemster scholen. In de jaarverslagen werd steeds
het succes van dit onderwijs geëvalueerd en
kan men lezen welke eisen aan de jongens
en meisjes gesteld werden. "Lust en vatbaarheid" voor het leren was een basisvoorwaarde. Ook droeg men bij in de vervoerskosten van leerlingen die in naburige gemeentes ambachtsonderwijs volgden.

De weg naar ontwikkeling
Tot op de dag van vandaag organiseert het
Nut cursussen, lezingen en voordrachtsavonden. Ook daar vinden we in het archief
de sporen van terug. Toneelvereniging
Middenbeemster speelde in 1936 'De opgaande zon' van Herman Heijermans. De
voordrachtskunstenaar Henri Dekking verzorgde optredens, een doctor Van der Steen
hield in de jaren dertig spreekbeurten met
II

"door hem zelfvervaardigde lichtbeelden en
Agfa-smalfim". Hij rnoet een bereisd man
geweest zijn, want hij had een aantal exotische bestemmingen in zijn programma-aanbod: 'Met de KLM op reis', 'Op bezoek bij de
Papoea's en Communisten aan den Boven
Digoel'. In de Beemster vertelde hij over zijn
'Zwerftochten door Tropisch Britsch-lndie'.
De organisatoren hadden ook toen al een
scherp oog voor de veiligheid van de voorstellingen: een emmer water met dweil diende in de buurt van de filmprojector aanwezig te zijn, ruime looppaden tussen de stoelen moesten een snelle ontruiming van de
zaal mogelijk maken.
In één winterseizoen plande men minstens
drie verschillende soorten activiteiten: een
zang- en muziekavond, een avond met een
literaire voordracht en een avond waarin
een ver land centraal stond. In de notulen
kunnen we lezen dat een voordracht over
'Merijntje Gijzen's jeugd' door iedereen gewaardeerd werd: "een prachtige, geheel
voor de vuist uitgesproken rede", met "menige mooie gedachte over de opvoeding, die
in menig huisgezin stof tot overdenking zou
geven". Bij een spreekbeurt over Java ("met
lichtbeelden") werden ook de leerlingen van
de ULO-school uitgenodigd.
Veel van de ideeën van vroeger zijn nog
steeds te herkennen in de activiteiten die het
Nut tegenwoordig in de Beemster organiseert, al dragen de programmaonderdelen
en de wijze van communiceren duidelijk de
sporen van deze tijd. Op de website
(www.nutalgemeen.nl) worden de lezingen
(Kernfusie, Islarn, dementie) aangekondigd,
net als de excursies, het bezoek aan bedrijven, de damesgymnastiek, de concerten en
cabaretvoorstellingen. De "zwakkeren in de
samenleving" vormen niet meer de doelgroep. Wie de website bezoekt, kan lezen
waar het nu om gaat: "Kennis is de weg naar
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling". In die uitspraak zouden de oprichters van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen zich prima kunnen herkennen.

Beemster, hoeve 'Jacatra'
WljndelJ.G. Jongens jzn. © fotografie &> tekst

(foto 1965)

De Beemster stolp hoeve 'Jacatra', met dubbel vierkant, was tot circa 1970 zichtbaar van het
type afgeleide Weslfriese stolp: de darsdeuren aan de voorkant en de dars haaks op de koestal erachter. Op een kaart uil 1644 staat op deze plek (Rijperweg - AK 25) een bouwsel,
waardoor het lijkt of een VO.C.-koopman er een boerenplaats heeft laten zetten met de naam
Jacatra, want zo heette toentertijd de Indonesische stad Djakarta. Zomer 1965, na afsluiting
van een dagopleiding fotografie in Den Haag, had ik hier mijn eerste onderkomen & studio
in huur. De betonnen brug met gesmede ijzeren krullen dateert uil ca. 1920. In de voortuin:
twee beelden van David van de Kop (l 937-'94) en zes lindebomen vóór de gemetselde gevel
(19de eeuws), waarin T-ramen en de voordeur met gietijzeren rooster. Aan weerszijden van
het entreehalletje achter de voordeur, iwee immens grote kamers van hout, betimmerd mei
messing & groef schot. Ertussen, in het verlengde van het halletje, bedsteden, de openslaande deuren achter het behang geplakt. Onder het zij raam op het westen een prachtige houten
vensterbank. Dan een woonkeuken en daaronder een even grote kelder met gele en groene
plavuizen, helaas lek als een mandje. Vervolgens de kaas- of zoutkamer in stallen-blauw. Op
de kocgangme\ belegd, waarvan de lange regel nog intact was, hetgemal; ofnc
100. De dars met een prachtige open houten paardentuigen kast. Hooibergen korte regel waren doorgebroken in de 60er jaren vanwege bedrij fs verandering van veehouderij naar fruitteelt. Vandaar de noodzakelijke opslag van het geplukte fruit in blank houten veilingkisten
waarop de tekst B.R&O. (coöperatieve veilingvereniging Beemster, Purmerend & Omstreken,
anno 1896). Opzij links is een houten juk te zien, waarin de brongasketel hangt. Als barometer zeer betrouwbaar, want bij minder aanvoer van bron-, met haan- of moerasgas, komt er best
weer of vorst. Met regen of sneeuw in aantocht, een lage drukgebied, levert de bron veel CH^
gas, dus vaak gebakken eieren. Vanwege vermeende watervervuiling was de milieuheffing van
hoogheemraadschap Uitwaterendc Sluizen destijds fl 10,- per jaar!
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Verdronken Land
Gt'rErnsting

In de loop van een paar honderd jaar was het riviertje Bamestra een meer geworden dat
ook in de zestiende eeuw nog met iedere stormvloed groter werd en waarvan de golfslag
onophoudelijk aan de oevers vrat. Aan het begin van die eeuw bestond de N-O hoek
van de latere Beemster, de Havermeer, nog uit een groot aantal eilanden en tussen het
Beemstermeer en Oosthuizen lag nog flink wat land (l, 2). Aan het eind van de zestiende eeuw lag in de Havermeer alleen nog het grootste eiland, De Halich, boven water en
was de Beemster tot aan Oosthuizen opgerukt. In het octrooi van 1607 wordt dan ook
als één van de argumenten voor bedijking genoemd dat "alle jaren meer dan 25 morgen
land, daar rondom gelegen, door het water afgenomen wordt en afgespoeld". Al dat verdronken land was ooit iemands eigendom. Eén van de eigenaren was het Grafelijk Huis
Arenberg.
Het Huis Arenberg
De vijftien "Heeren Bedyckers" van de
Beemster, die zichzelf tot Hoofdingeland benoemden nog voor er iets bedijkt was, kregen van de Staten vergunning om de hele
Beemster droog te maken: "zowel de partijen van gronden de Graajlijkhdd van Holland
van ouds compcterendc, ah hetgeen door annexie der stede Purmerende de Graaflijhhcid
is toegekomen, mitsgaders hetgeen de Gravin van Arenberg in dezelve Beemster eertijds heeft toebehoord..."(3).
Margaretha van der Marck, Gravin van
Arenberg (ook wel geschreven Aremberg)
was de echtgenote vanjohan van Ligne, Baron van Barbencon, Heer van Terschelling
en Griend eic., die door zijn huwelijk met
Margaretha in 1547 de naam en de bezittingen van het geslacht Arenberg had verworven. In de Goudse St. Janskerk staat het
echtpaar, samen met Johannes de Doper, afgebeeld op een door hen geschonken gebrandschilderd raam. In 1560 erfde Johan
van Ligne, Graaf van Arenberg, de Heerlijkheid Oosthuizen. Tussen de begrenzingen in
het zuiden (Drayoord) en het noorden (Cruysoord) omvaile de Heerlijkheid land dat
gaandeweg in het groter wordende Beemstermeer onder water was komen ie staan.

Dat ging om een flink gebied, want in 1607
stelden de Hoofdingelanden de omvang
van de Arenberger gronden vast op 2000
morgen. Ze maakten het voorbehoud dat
bij meting die schatting fout zou kunnen
blijken - uiteindelijk besloegen in 1612 de
Arenberger kavels 2300 morgen. Waar de
Hoofdingelanden hun schatting van de
Arenberger gronden op baseerden is niet
helemaal duidelijk. Dat het gebied inlag
tussen Cruysoord en Drayoord is te begrijpen, want dat waren, langs de oever van het
meer, de grenzen van de heerlijkheid Oosthuizen. Maar tot waar, in het meer, het gebied zich uitstrekte wordt alleen duidelijk
uit de kavel verdeling. Verspringend met
tochtsloten en wegen liggen de Arenberger
kavels in de driehoek Drayoord (AK 72) Middenbeemster (AK 1) - Cruysoord (AK
33) (Fig. 1). Nog steeds herinnert de boerderij 'Arenberg' aan de Oosthuizerweg aan
dat Oosthuizense verleden.
Voor het echter tot verkavelen kwam, dienden nog wel wat problemen betreffende de
eigendomsrechten van de Arenberger gronden uit de weg te worden geruimd. Welke
problemen dat waren en hoe ze werden opgelost is niet in alle details duidelijk. Voor
een samenhangend verslag doen we een
stapje terug in de geschiedenis en moeten
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Fig. 1. De Bcemstcr (Abraham Goos, 1616) mft daarin aangegeven de Anmfccigsche polder

we aan de overgeleverde 'feiten' enkele veronderstellingen toevoegen.
Johan van Llgne, graaf van Arenberg werd
in l549 benoemd tot Stadhouder van Friesland, Drenthe, Groningen en de Ommelanden Overijssel en üngen, met als standplaats Vollenhove. Arenberg was Katholiek
én afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, dus koos hij bij het begin van de Opstand de Spaanse zijde. Een fatale keus reeds in 1568 sneuvelde hij in de slag bij
Heiligerlee. Hij liet een echtgenote en een
zoon na, Karel. Die werd de negende Heer
van Oosthuizen, maar was op dat moment
waarschijnlijk nog minderjarig want zijn
moeder werd tot voogdes benoemd (4).
Ook Karel koos, toen hij wal ouder was, de
Spaanse kant- Hij was betrokken bij de
bouw van de Armada en was één van de bevelhebbers in het leger van de Hertog van
Parma dat in 1588 in de Zuidelijke Nederlanden de Armada opwachtte om scheep ie

gaan naar Engeland (5, 6). In 1600 werden
Ka re I's bezittingen verbeurd verklaard; ze
vervielen aan de Staten van Holland en
Westfriesland (6). Je zou dus denken dat er
in 1607 voor de bedijkers weinig problemen waren met de Arenberger gronden.
Maar die waren er wel.
De Arenberger gronden zouden nog voor de
verbeurdverklaring een nieuwe eigenaar
hebben gekregen: Lamberi Wijngaartsz. van
Vollenhoven, de baljuw van Oosthuizen.
Dat werd in de octrooiaanvraag gemeld.
Daarin staat dat de vijftien hoofdingelanden
"elk een portie en gedeelte (van de Arenberger gronden) verkregen hebben van den Ed.
Lambcrt Wijngaarfs van Vollenhffven, met al
zulk regten actie als hem gecompeteerd heeft
ter zake van zekere gift aan hem gedaan bij
leven van Margrieta, Gravin van Arenberg
op den 4den Fcbruarij 1599, krachtens de
acte van Mainlevée van de Uceren Staten van
Holland en West-Vries land" (3). Anders ge14

zegd: de Gravin van Arenberg had al in 1599
de gronden afgestaan aan de baljuw en de
Staten waren daarmee akkoord want de inbeslagname was door hen opgeschort*. De
baljuw had vervolgens ieder van de Hoofdingelanden een gedeelte van zijn pas verworven bezit gegund. Die leverden tegenprestaties: na verlening van het octrooi, komen we in de documenten de baljuw tegen
als zestiende Hoofdingeland. Hij schreef in
voor 200 morgen van de graaflijkheidsgronden en in april 1608 werd hij tot dijkgraaf
benoemd. Een jaar later, in 1609, werd het
twaalfjarig bestand gesloten en de veronderstelling is dat Karel van Arenberg, krachtens
de bestandsovereenkomst, weer in het bezit
gesteld moest worden van de Heerlijkheid
Oosthuizen (dat is in ieder geval gebeurd
met de Heerlijkheid Terschelling waar hij
ook Heer van was geweest). In dat jaar
kwam een vertegenwoordiger van Karel van
Arenberg naar Purmerend om de baljuw te
arresteren. Naar de reden van dat voornemen moeten we gissen, maar waarschijnlijk

was de gift van Karel's moeder aan de baljuw
niet in de haak. De arrestatie ging niet door
want de baljuw had al zo'n vermoeden en
was op weg naar Den Haag orn zijn zaak te
bepleiten. Blijkbaar lukte hem dat niet of
onvolledig want Lambert Wijngaartsz. Van
Vollenhoven komt na 1609 niet meer in het
verhaal voor. Tobias de Coene volgde hem
in 1610 op als dijkgraaf.
De Heerlijkheid Oosthuizen werd in 1615
door Graaf van Arenberg verkocht aan Reynout van Brederode. Die was van mening
dat de jurisdictie over de Arenberger gronden, inmiddels de Arenbergsche polder, bij
de koop was inbegrepen. Zijn pogingen om
dat erkend te krijgen werden in 1630 beloond. In dat jaar werden alle rechten over
het in de Beemster gelegen gedeelte van de
Heerlijkheid Oosthuizen overgedragen aan
het polderbestuur. Reynout van Brederode
ontving daarvoor Fl. 34000 (3) - een flink
bedrag in een tijd waarin het gemiddelde
dagloon van een arbeider 17 stuivers was.

Acte van Mainlevée = een acte die de effecten van een inbeslagname opschort.
Volgens Bouman is Gravin Margaretha van Arenberg in 1597 overleden, hetgeen strijdig is met de gift aan
van Vollenhoven in 1599. Waarschijnlijk moet het eerste jaanal ook 1599 zijn, hetgeen betekent dat de Gravin op het eind van haar leven het land aan haar baljuw zou hebben geschonken.

Literatuur:
1. Manuscriptkaart inj.Doets. De Geslachten Doets en Bccts tnt de Beemster. 1992
2. Kaan "Waeterlant" in C.StreeSherk.j. Wctnei, h~ Wieringa (red.). Perfect Gemeten. Stichting Uitgeverij Noord-Hol\and. J 994
3. J. Bouman. Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster. 1857.
-J. G. Bakker. De Heren van Oosïfiui^fn. De Achteruitkijkspiegel 2002
5. j. Schehcma. De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Pfiili/is Jf, in 1588. 1825
6. H. Danner. Van water tot land, van land tot water. 1987
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Genie peilschaal te Beemster
WijndclJ.C. Jongens jzn.r fotografie & tekst

(foto 1988)
Van voor de eerste wereldoorlog (anno 1914 -18), kortweg WO I, met als dreigende vijand
de teutonen, dateert de zogenaamde genie peilschaal (anno 1912), die bij inundatie de
extra hoge waterstand van ca. 50 cm tot l meter aangeeft.
Nabij de rand van droogmakerij de Beemster, aan 't Kwadtjkerlaantje nr 7-8, ligt het fort
'Benoorden Purmerend' (anno 1912), één uit de ring van 41 forten, totale lengte 135 km,
die deel uitmaken van de Stelling van Amsterdam (anno 1883-1920). Meestal wordt het fort
tegenwoordig in de volksmond foutief fort Kwadijk genoemd. Nu is het gedeeltelijk in gebruik voor koele wijnopslag en distributie centrum, een ander deel als exquis restaurant La
Cïbaulette. Nabij dit fort hing in zeer desolate staat aan een paal, het restant van een oude
donkerblauw geëmailleerde genie peilschaal, met het oog op inundatie geplaatst in dit deel
van de Stelling van Amsterdam. Ter hoogte van Rijperweg 131 (Arenberger Kavel-AK 30)
vanaf de brug, aan 't erf van hoeve 'Arends-bwch', was die school goed zichtbaar in de oostcrtochtsloot.
Binnen deze droogmakerij liggen vijf forten van de stelling en beide staan op de werelderfgoedlijst van Unesco. In de zuiddijk is ooit een zgn. mundcitiesluis gebouwd, voor 't eerst
gebruikt door de Hollandse genie, begin WO II in 1940, toen de Beemster gedeeltelijk onder water werd gezet tegen bezetting. Voor 't laatst door de moffen, de Duitse bezetter, 7
maan 1944 t/m 7 mei 1945. Daardoor heeft de peilscnaal slechts tweemaal dienst kunnen
doen. Inmiddels is deze gehavende historische genie peilschaol helaas verdwenen.
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Bekende Nederlanders en de Beemster

Braakensiek tekende in de Beemster
Kees Niessen
Jaap Groen wist het stellig: "Braakensiek tekende in de Beemster, daar woonde
familie van hem".
Jaap Groen was een bekende journalist/schrijver uit onze regio. Veel artikelen van zijn hand
verschenen in de Nieuwe Noordhollandse Courant, in De N oord-Amsterdammer, in Ons
Amsterdam en andere bladen. De door hem genoemde Braakensiek was Johan Coenraad
Braakensiek, de bekende vooroorlogse politiek tekenaar wiens wekelijkse prenten in het
weekblad De Amsterdammer (later De Groene Amsterdammer - zo genoemd wegens de
kleur van het omslag) mateloos populair waren. Daarnaast werkte hij als illustrator van boeken, onder andere die van Justus van Maurik (1846 - 1904). Van Maurik - volksschrijver
bij uitnemendheid - schreef in De Amsterdammer er\n Het Vaderland. In 1879 verschenen
zijn schetsen gebundeld. Deze eerste bundel was geïllustreerd door Joh. Braakensiek. Van
Maurik en Braakensiek zijn sindsdien vrienden gebleven. Een jaar voor zijn overlijden verscheen van de hand van Van Maurik zijn bekende boek Toen ik nog jong was' met opstellen uit zijn jeugdjaren. Ook dit werk is voorzien van illustraties van Braakensiek.

Fig. L Voor het bock'Toen ik nog jong was' van Justus van Maurik tekende Braakensiek deze circus-prent (vermoedelijk
het circus van Herman Bianus).
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Dik Trom
Een andere schrijver van wie een aantal
boeken werden voorzien van tekeningen
van Braakensiek, was C. Joh. Kieviet, de
geestelijke vader van Dik Trom. De uit
Hoofddorp afkomstige schrijver was rond
1900 hoofdonderwijzer van de school in
Etersheim. Daar werd Dik Trom geboren.
Voor de figuur van Dik zou een scholier uit
Hillegom model hebben gestaan; andere
personages, zoals Jan Vos, Piet van Dril,
Bruin Boon en veldwachter Flipsen, stamden uit de Hoofddorpse periode van de
schrijver. Over de bijbehorende tekeningen
schreef Jaap Groen in een van zijn publikaties het volgende: l'de illustraties van Johan
C. Braakensiek ontstonden in vele gevallen
in de Beemster, waar de schoonfamilie van
de tekenaar woonde. Diverse Beemsterlingen gaven de begaafde Amsterdamse illustrator inspiratie tot het maken van zijn,
door vele duizenden bewonderde, plaatjes".
De Beemsterlingen die toen inspirerend
werkten op de tekendrift van Braakensiek,
zijn nu uiteraard moeilijk te determineren,
maar dat zou mogelijk wel het geval
kunnen zijn met de getekende bouwsels!
Met een fotokopie van twee door Braaken-

siek getekende huizen voor het boek 'Toen
Dik Trom een jongen was', fietsten mijn
vrouw en ik op een mooie zondag in
augustus 2003 naar Middenbeemster om
te kijken of we de getekende objecten
konden terugvinden.
Het eerste plaatje - een gebouw waar bij gelegenheid van het schuttersfeest enkele
vlaggen uithingen - toonden we aan een bewoner van een huis aan het Marktplein die
in zijn achtertuin bezig was. Hij veronderstelde dat een huisje aan de Rijperweg waarin vroeger een bakkerij was geweest, model
heeft gestaan voor de tekening. Een wandelend echtpaar deelde die mening: "typisch
een huisje, zoals ze hier aan de Rijperweg
staan". Of de andere tekening geïnspireerd
kon zijn door het Herenhuis, werd door de
mannelijke helft van het paar betwijfeld:
"nee, dan denk ik eerder aan 'Rustenhoven'
met dat dak en twee schoorstenen". Dat gingen we bekijken. De fiets die op het Marktplein was geparkeerd, bracht ons naar 'Rustenhoven1, het grote herenhuis op Volgerweg 2 5, hoek Middenweg. De i wee
schoorstenen op het dak en de dakkapel komen op de tekening fraai met de werkelijk-

Fig. 2. Rijpe rwg 74.
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Fig. 3. In het dorp van Dik Trom was dit de woning
van de heer Althof; in Becmster is het pand bekend ah 'Rustcnhoven'.

heid overeen. Met de entree heeft de tekenaar zich enige vrijheden veroorloofd: enkele stoeplreden meer naar de voordeur en
de wit gelaten rechthoek tussen de voordeur
en het raam daarboven is niet de aanduiding
van een balkon, maar is de gevelsteen die de
naam Rustenhoven, alsmede het bouwjaar
1768 vermeldt.Maar het is ontegenzeggelijk
hel defüge gebouw dat in het boek van Dik
Trom wordt omschreven als het herenhuis
van de heer Althof. Het bewijs is geleverd;
Jaap Groen had gelijk: Braakensiek heeft in
de Beemsier getekend!

Fig. 4. Dih Trom op bezoek bij de burgemeester (burgemeester Klaas Edel?).
"V

T

Fig. 5. Een bedelend gesin. De heer
links is de liberaal Goeman Borgfsius die in 1895 voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
een rapport schreef over de plicht
van de overheid om onderstand
te verlenen aan hulpbehoevenden die niet zelf in hun ondcrliDud dunnen voorzien.

Johan Coenraad Braakensiek
(1858 -1940)
Johan Coenraad Braakensiek werd 24 mei 1858 in Amslerdam geboren als zoon van
Alben Braakensiek en Wilhelmina Charlotie Elisabelh Anna Moolenijzer. De vader
van Johan was kaarieniekenaar en sieendrukker.
Zijn eersie lekenwerk verrichtte Johan voor een modezaak. Hij volgde een avondcursus bij de schilder J.B. Telar van Elven. Op voorspraak van de kunstcrilicus Martin Kalff, die wat van zijn lekenwerk had gezien, mocht hij in 1876 het toelatingsexamen doen voor de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam. Daar
werd hij - ook Financieel - geholpen door direcleur Allebé, die zelf een vooraanstaand schilder en tekenaar was. In 1881 deed Braakensiek het eindexamen van de
academie. Hij werkte mee aan het Geïllustreerd Poiitienieuws en maakte reclamebiljetten voor de schouwburg. In 1886 werd hij de vaste politiek tekenaar voor het
weekblad De Amsterdammer, later De Groene Amsterdammer.
Op 23 september 1888 trouwde Johan Braakensiek met Pietertje Kooijman. Uit dit
huwelijk werden drie dochters geboren; een van hen trouwde met de concertzanger Hendrik Oort. Hun zoon Jan zou later zeer bekend worden onder zijn verfranste naam Jean Dulieu.
Johan Braakensiek werkte tot 1931 aan De Groene Amsterdammer, Toen hij in dat
jaar de tekenpen neerlegde verscheen er een speciaal aan hem gewijd nummer. Op
27 februari 1940 overleed Johan Coenraad Braakensiek in zijn woning aan de Overtoom te Amsterdam.
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