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Van de Redactie
Zo snel alweer? Nog maar een half jaar geleden kreeg u een aflevering van de Nieuwe
Schouwschuit toegestuurd en hieriseralweer
één. Dit komt niet omdat besloten is voortaan
met twee afleveringen per jaar uit ie komen,
maar omdat we bij nader inzien liever in het
najaar met een nummer uitkomen dan in het
voorjaar wanneer u de stukken voor de jaarvergadering ook al krijgt toegestuurd. Zoals

het er nu voor staat komt het volgende nummer dus in november 2006 uit.
De redactie is in de loop van dit jaar enigszins van samenstelling verandert. Ans EngelJonkhart heeft ons verlaten wegens haar vertrek uit de Beemster. We bedanken Ans voor
haar inzet en verwelkomen Auk Greydanus
in de Redaktie.

Inundatiesluis in de Zuiddijk van de Beemster
Aifx Bands (werkzaam bij Hoogheemraadschap

Hollands 'Noorderkwartier)

De Beemster is onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Vijf forten van de stelling zijn in het 17de eeuwse droogmakerijlandschap duidelijk zichtbaar. Behalve
deze forten zijn vele andere objecten van de Stelling in de Beemster terug te vinden. Eén van die objecten is de inundatiesluis in de Zuiddijk van de Beemster.
De rond 1960 buiten gebruik gestelde sluis is in de afgelopen decennia in verval
geraakt. In het najaar van 2005 wordt naar verwachting de sluis door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gerenoveerd.
De Stelling van Amsterdam
De Stelling van Amsterdam had een militair
doel en diende om de stad Amsterdam bij een
eventuele aanval te verdedigen. De verdedigingskring rond de hoofdstad is door het Deparlement van Oorlog gebouwd lussen 1880
en 1920. De Stelling bestaat uit een combinatie van inundatiegebieden, 36 forten, twee
kuslforlen, twee vestingen, drie batterijen en
twee kustbatterijen. Door middel van een ingenieus stelsel van kunstwerken, zoals sluizen
en zogenaamde aflaatwerken konden delen
van hei platieland onder waler gezel worden,
Hierdoor werd hel land rondom Amsterdam
zo goed als onbegaanbaar. Vanuit de forten
had de verdediger goed zicht op de aanvaller
en bevond hij zich altijd in een sterke posilie. De Sielhngvan Amsterdam is in 1997 op
de Werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. De Beemster zelfheeft sinds 1999 als
droogmakerij dezelfde status. Het is dan ook

uniek in de wereld, dat in hetzelfde gebied
twee Werelderfgoederen aanwezig zijn.
Om de inundaties, die onderdeel uitmaken
van de Stelling van Amsterdam, veilig te stellen was de controle over de waterwerken
essentieel. De aanvoer van voldoende water
en het vast kunnen houden van water was
cruciaal. Voor het handhaven van een inundatie konden normale waterwerken worden
gebruikt, zoals schutsluizen en gemalen. Om
zoveel mogelijk water in zo kort mogelijke
tijd in de polders te kunnen brengen, moesten er extra waterwerken worden gebouwd:
inundatiesluizen. De Genie heeft deze kunstwerken aangelegd, met vergunning van hel
polderbestuur, gefinancierd met gelden uit de
begroting van het Ministerie van Oorlog,
Inundatiesluizen
Op 24 plaatsen zijn voor de Stelling van Amsterdam inundatiesluizen gebouwd. In tijden

van oorlog of oorlogsdreiging konden ze worden opengezet, waardoor grote oppervlakten
land onder water kwamen te staan. De militaire inlaatpunten waren strategisch gelegen
bij de hoofdverdedigingslïjn, zodat tijdens een
beleg de verdedigers controle konden blijven
uitoefenen over de sluizen.
De meeste inundaüesluizen waren van bescheiden afmetingen en waren vaak niet meer
dan een duiker (inlaatkoker) niet een schuif.
Omdat die sluizen alleen een militaire functie hadden en in de loop der lijd niet meer
nodig waren, werden ze niet meer onderhouden. De bijzondere waterstaatkundige werken
kwamen er verwaarloosd bij te liggen. Of ze
werden weggewerkt in dijken of gebruikt als
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onderbouw voor een klein geniaal. Sommige
zijn zelfs verdwenen.
De Stelling in de Beemster
Veel elementen van de Stelling zijn in de Beemster nog aanwezig. Duidelijk zichtbaar en herkenbaar in het landschap zijn de vijf forten;
Fort Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg, Fort
aan de Middenweg, Fort aan de Nekkerweg
en Fort Benoorden Purmerend. De kleinere
kunstwerken die nodig waren voor de inundatie zijn meer 'verborgen'. Het inundatiegebied
zelf is al helemaal niet in het landschap herkenbaar en is, net als in het verleden, normaal in
gebruik. Het is nooit de bedoeling geweest om
in oorlogstijd de gehele Beemster onder water
te zetten. Het ging om het zuidelijk gebied met
zijn forten, grofweg een derde van de Beemster. De dorpen Zuidoostbeemsteren Middenbeemster moesten droog blijven, net als het
gehele noordelijke deel van de droogmakerij.
Om dit te realiseren zijn verschillende wegen
opgehoogd. Zodoende konden zij fungeren
als interne waterkering. Het inundaiiegebied
is gearceerd op de kaart aangegeven. Deze
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plattegrond stamt oorspronkelijk uit 1908 en
is in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als calamitei ten plan. Op de achterzijde van de kaan
staan namelijk voor ieder vak op de kaan een
contactpersoon met telefoonnummer. Naast
deze contactpersonen zijn per vak meerdere
namen geschreven. Die groepjes fungeerden
als rampenteam, zij moesten voorkomen dat
het inundatiegebied kon leeglopen en overlast
zou veroorzaken in de rest van de polder. De
cirkels op de kaart markeren de openingen
in de weg/waterkering. Bij bruggen konden
watergangen afgesloten worden met schotbalken. Duikers werden met een schuif gesloten.
In de Volgerweg is nog zo'n duiker aanwezig,
Het waren de zwakke schakels van het inundatiegebied.

Gebruik van de Stelling
De Stelling van Amsterdam heeft nooit gefunctioneerd voor het doel waarvoor hij is
gebouwd. Daar was in het eerste deel van de
twindgste eeuw geen aanleiding toe. Nederland was tijdens de 1ste Wereldoorlogneutraal
en doordat men vliegtuigen ging gebruiken,
was de stelling eigenlij k een al lang achterhaald
verdedigingsmiddel. Toch is in de Tweede Wereldoorlog twee keer gebruik gemaakt van de
inundatiesluizen en is het zuidelijk deel van de
Beemster daadwerkelijk onder water gezet. In
1940 door de Nederlandse strijdkrachten om
de inval van de Duitsers te hinderen. Na enkele dagen strijd was Nederland bezet en kon
men korte tijd later hel land weerdroogmalen.
Er was betrekkelijk weinig schade. De tweede
keer dat de Beernster onder water stond was

in 1944. Deze inundatie vond plaats op bevel
van de Duitse bezetter en duurde tot het einde
van de oorlog, mei 1945.
De heer C.J. van der Oord, hoofdopzichter van
het waterschap (van 1923 tot 1953), heefteen
dagboekbijgehoudenoverdevoorbereidingen
van en gebeurtenissen in deze tweede inundatieperiode. De volgende tekst is gebaseerd op
zijn waarnemingen. Op 14 februari 1944 werd
in het Heerenhuis te Middenbeemster vergaderd over de door de Duitsers bevolen inundatie. Voor het waterschap waren aanwezig
Dijkgraaf P Otjes en hoofdopzichter Van der
Oord en voor de gemeente burgemeester M.
van der Kuur, secretaris R. Middelburg en de
wethouders J. IJff en C. Hartog. De stemming
was gedrukt. De inundatie betekende dat er
afdammingen nodig waren en dat 5 bruggen
en 12 duikers moesten worden afgesloten en
versterkt. Ook was het nodig om gebieden te
ontruimen en mensen en vee te evacueren.
Op maandag 21 februari moest de inundatie
starten en op 8 maan klaar zijn. De Duitsers
bemoeiden zich nergens mee, voor hen was
alleen de onderwaterzetting van belang, ledereen wist dat als er geen keringen gemaakt
zouden worden, gewoonweg de gehele polder
blank zou komen te staan. Uiteindelijk is pas
op 7 maan gestart met het inlaten van water.
Tot die tijd is door waterschap, aannemers en
inwoners veel werk verzet om zich voor te bereiden op de inundatie. Op een aantal plaatsen
bleek dat extra maatregelen noodzakelijk waren om het water te keren. Verschillende particulieren deden, niet meer of minder succes,
pogingen om droog te blijven. Dijken en afdammingen werden aangelegd en noodbemalinkjes geplaatst. Menigeen zou hier een eigen
geschiedenis over kunnen schrijven. Anderen
kregen van de gemeente opdracht om hun
woningen te ontruimen. Enkelen vertrokken al spoedig, maar er waren mensen die de
ontwikkelingen afwachtten. Die stapten dan
op een ochtend uit bed het water in. In drie
dagen was de inundatie een feit. Een oppervlakte van ongeveer 1.900 hectare in het zuidelijk deel van de Beemster stond onderwater.

Dit betekende een lange periode van oplettendheid om het water te blijven keren. Op verschillende plaatsen sijpelde water door het grondlichaarn van de wegen en bij sommige bruggen
was het metselwerk niet dicht meer. Doordat
het water steeds hoger kwam te staan, moest
ook op een aantal plekken de wegen verhoogd
worden. Op woensdag 5 mei 1944 brak tijdens
stormachtig weer de waterkering van de tuinders bij de Nekkerweg door. In korte tijd liepen
de tuinen onder water. Direct werd geprobeerd
om de afdamming te herstellen. Door de storm
lukte dit in eerste instantie niet, een paar dagen
later slaagde men daarin wel. Na verloop van
tijd waren de problemen bij de verschillende
keringen verholpen en was de inundatie onder
controle. Door de sterk verslechterde energievoorziening was het niet mogelijk om de gemalen goed te laten draaien. Door storm en regen
stroomde het water over de waterkerende wegen. Met balen stro en gerooide bomen werd
geprobeerd om de golfslag te keren. Vooral in
december waren de waterstanden angstvallig
hoog. Allerlei gewassen stonden nog op het
land. Met laarzen aan en met behulp van booljes probeerde men nog wat bieten en aardappels te redden. Ook moest er gedorst worden,
want schelven tarwe en erwten werden ook uit
het water gehaald. Voor het stoomgemaal waren maar weinig kolen beschikbaar en de voorraad kon niet aange\oild worden. Daarom werd
besloten om vanaf half november dan maar
bomen te gaan verstoken. Het gemaal verslond
het hout sneller dan dat het aangesleept kon
worden, per uur werden 4 bomen verstookt,
In december alleen al 100.000 kilo hout. Op
een gegeven moment was ook de elektriciteitsvoorziening geheel stilgelegd. Alleen gasolie en
hout waren nog als brandstof beschikbaar om
overtollig water uit de Beernster te pompen. In
het voorjaar van 1945 werd de angsi voor uitbreiding van de inundalies groter. De Duitsers,
die steeds meer terrein verloren, plaatsten in
verschillende polderdijken springstoffen. Die
angst bleek terecht, want op 17 april werd de
dijk van de Wieringermeer opgeblazen. Dit is
de Beemsler gelukkig bespaard gebleven. Na de

be\Tijding werd snel gestart mei het droogmalen van de polder. Door sterke regenval was de
waterstand zo hoog opgelopen dat het dieselgemaal dag en nacht moest werken. Als brandstof voor het stoomgemaal werd 300 ton koolzaadkoeken geleverd. En het elektrisch gemaal
kreeg weer stroom. Alle duikers en schuiven
in de Beemster werden geopend om het water
zo snel mogelijk bij de gemalen te krijgen. Op
19 mei was het water overal van het land af.
De Beernster was na ruim een jaar gedeeltelijke
inundatie weer droog. De grootste ellende was
verdwenen. De akkerbouwers konden gelijk
weer aan de slag. Maar voor de veeboeren en
met name de fruitkwekers duurde dat veel
langer. Ongeveer 17.000 vruchtbomen waren
dood en moesten gerooid worden,
De inundatiesluis in de Zuiddijk
De inundatiesluis in de Zuiddijk van de Beemster is één van de grotere in zijn soort. De sluis
ligt tussen het fort aan de Middenwegen die aan
de Nekkerweg. De sluis is gebouwd rond 1890
en kon water uit het Noordhollandsch Kanaal
inlaten. De sluis is gebouwd door aannemer
C.D. Kleyn voor 80.400 gulden. De sluis is gefundeerd op palen en heeft een betonnen vloer,
De sluis is in metselwerk uitgevoerd. Er zijn zes
kokers van ongeveer anderhalve meter breed,
Deze openingen zijn overkluisd door segmentbooggewelven. Op de sluis stonden windwerken waarmee de eikenhouten schuiven van de
openingen werden bediend. Voor en achter de
sluis waren de bodem en laluds met basaltstenen bekleed, de zogenaamde stortebedden, dit
om wegspoelen van grond te voorkomen,
Renovatie van de sluis
In 1959 vroeg het Ministerie van Oorlog aan
hel waterschap of het belang had bij het voortbeslaan van de inundatiesluis. De sluis had
immers geen militaire betekenis meer. Het Waterschap de Beemster wilde dat de sluis in zijn
geheel werd verwijderd. Een dijkbeheerder
heeft liever geen 'vreemde' objeclen in zijn dijk,
omdat ze de waterkerende functie verzwakken,
Uiteindelijk beslool het Ministerie van Defensie

de inundatiesluis niet te slopen, maar met onder
andere beton en grond af te sluiten. De reden
daarvoor was dat het slopen van de sluis veel
duurder was. In 1962 stelde de Genie de sluis
buiten gebruik. Aan de kant van het Noordhollandsch Kanaal is toen de dubbele rij houten
schotbalken vervangen door balken van gewa-

overgenomen door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de organisatie waarin
het waterschap is opgegaan. Het hoogheemraadschap voelt zich verant woordelijk voor cultuurhistorische objecten. Het heeft echter geen
taak om ze ie onderhouden. Het verkrijgen van
subsidie was een voorwaarde voor renovatie.

pend beton. Daartussen is beton gestort. Aan Het Programmabureau De Groene Long heeft
de binnenzijde werden de houten schotbalken gezorgd dat het hoogheemraadschap subsidie
vernieuwd en die ruimte werd opge\na!d met krijgt voor driekwart van de renovatiekosten.
klei. Het metselwerk is toen ook hersteld. Het Het betreft Europese gelden vanuit het Plattestortebed van de sluis is in de jaren zeventig landsontwikkelingsplan Nederland (POP), de
door het waterschap gebruikt voor opslag van Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB)
bagger uit Zuidoostbeemster. De daarachter ge- en de provinciale Deelverordening restauratie
legen ontvangstkom, en waterplas, is door het en onderhoud monumenten Noord-Hol land.
rijk verkocht. Het is in particulier bezit.
In het najaar van 2005 zal, de subsidies moeten
Sindsdien is er geen onderhoud meer gepleegd natuurlijk wel eerst binnen zijn, naar verwachen de sluis is sterk in verval geraakt. Voormalig ting de renovatie worden uitgevoerd. De inunWaterschap De Waterlanden heeft in 2002 het datiesluis in de Zuiddijk zal dan weer in al haar
idee opgevat om het inmiddels cultuurhistorisch schoonheid te bewonderen. Een verrijking van
waardevolle object te herstellen. Dit initiatiefis de erfgoedstatus van droogmakerij en stelling.
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De drie K's: 'Kerk, Kazerne & Kapitaal...'
Wijndelj. G. Jongens ©fotografie & tekst (reprofoto 1994)

Het bordje, zoals hierboven ie zien, is een door een koperslager in geel koper gedreven
reliëf {afmetingen: 18 x 25 cm). Het hangt bij ons in de dam, een smalle muur tussen twee
hoge ramen in de woonkamer, waar doorgaans een lange damspiegel hangt. Symbolisch in
deze afbeelding: de kolf wordt niet van het geweer gebroken, maar het schietmechanisme
wordt kapot gemaakt...! De stralende zon in de achtergrond duidt op de 'dageraad der
vrede'. De aaneengeschakelde ketting in de rand van dit koper reliëf, verbeeldt de eenheid
onder antimilitaristen, heden pacifisten genoemd. Dieuwertje C. Schuijtemaker (1955)
heeft dit kleinood indirect geërfd van haar overgrootmoeder Catharina Koster-Rezelman
(1877-1948), wier voorgeslacht sedert 1655 doopsgezind was. In de jaren kort na WO l
0914 '18) kwam 't gebroken geweerlje' in zwang, alsook de leuze 'nooit meer oorlog' ('nie
wieder krieg'). Binnen de sociaal democratische arbeiders partij (SDAP anno 1894) was al
een antimilitaristische stroming aanwezig. Het 'gebroken geweertje' werd daar gesymboliseerd in een zilveren speld, zichtbaar gedragen op revers. Het tijdschrift 'De wapens neder'
heeft deze afbeelding toentertijd in de kop van het blad opgenomen.
met dank aan Jan Deckwitz te Uitgeest

Beemster Jachten
GerErnsting
Een trekjacht uit de Beemster?
Wie op de begane grond van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam van de winkel naar
het restaurant loopt, zal meteen na de winkel een fraai gerestaureerd trekjacht zien liggen.
Het is een flink jacht: 25 voet lang en 8 voet breed. Bij het jacht is een bordje met informatie aan de muur bevestigd: Trekjacht ca. 1750. DU scheepje uit de Beemster is het enige in
Nederland bewaard gebleven trekjacht. Doorgaans werd een trekjacht voortbewogen door een
paard. Trekjachten werden gebruikt voor het vervoer van hoogwaardigheidsbekleders

Iemand die het jacht bekijkt én de Beemster kent zal verrast zijn over de combinatie
van de twee. Immers, binnendijks waren er
wel wegen maar die kwamen vanwege de
bomenrijen (men sprak wel van lanen) vast
niet in aanmerking als jaagweg; bovendien,
de wegsloten zijn te smal voor dit jacht. De
ringvaart -ja, daar zouden we ons dit trekjacht wel voor kunnen stellen, vanaf de dijk
voortbewogen door een jager te paard en
afmerend aan één van de vele opschepingen', vanwaar de eigenaar met een wagen
naar zijn buitenplaats wordt gereden. Een
mooi beeld -je zou het graag willen onderbouwen met gegevens.
In het archief van het Scheepvaartmuseum is
enige documentatie over het trekjacht aanwe-

zig. Daaruit blijkt dat het jacht in 1912 door
G. C. E. Crone werd 'ontdekt' in Volendam.
Crone was een autoriteit op scheepvaarkundig gebied en auteur van een aantal boeken
over Nederlandse jachten. Hij zag direct dat
daar, in het Brijkje te Volendam, iets bijzonderslag. Het jacht, hoewel sterk verwaarloosd,
verkeerde nog geheel in de oorspronkelijke
toestand. Het werd bewoond door een zekere
Gerrit Duif - in Volendam stond het dan ook
bekend als de schuit van Duif. Op verschillende ansichtkaarten uit die periode staat het, met
Volendarnmers in klederdracht, afgebeeld,
Duif was ogenblikkelijk bereid zijn 'woonboot' te verkopen. Crone liet het restaureren en schonk het jacht uiteindelijk aan het
Scheepvaartmuseum.
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Hel trekjacht, liggend in het Brijkjc Ie Volcndam. De opname
h gemaakt tijdens de aankoop van hel jacht dooi G.C.E.
Crone. Behalve de koper zijn o.a. Marie Kip en de heer Duif
aanwezig.

In de beschrijving van het jacht 2 stelt Crone
dat het ontbreken van roeiklampen op het
boord en van banken in het voorschip erop
wijst dat dit 'bepaaldelijk' een trekjacht is,
getrokken door een paard. Volgens Crone
had het jacht ooit dienst gedaan in Waterland "en schijnt iemand van den Purrnerendschen naam Jaski er betrekking op gehad te hebben". De naam Jaski komt echter
in de burgerlijke stand van Purmerend niet
voor - wel in het archief van de gemeente
Edam-Volendam. Jaski blijkt een Amsterdamse makelaar in schepen en scheepsbenodigdheden te zijn geweest. In een brief,
gedateerd 23 november 1901 en gericht
aan de burgemeester van Edam,' schrijft
hij: "Zooeven kwam mij ter oore dat mijn
oud Zaansche Jacht, dat ik aan Gerrit Duif
te huur 4 heb afgestaan en waarmede hij zich
een ligplaats in Volendam heeft gekozen aan
de ketting is gelegd". Hij verzoekt de burgemeester hem in kennis te stellen "wal van dit
zaakje waar is". Meer over 'dit zaakje' komen
we in het archief helaas niet tegen. Intussen zijn er al drie vaargebieden genoemd: de
Beemsler, Waterland en de Zaanstreek. Daar
komt Amsterdam nog bij want het hekwerk
wordt, aan de buitenkant, gesierd door het
wapen van die stad. Twijfelen aan de betrouwbaarheid van al deze informatie hoeft
nog niet: wellicht heeft het jacht meerdere
eigenaren gehad.

Ook op het hekwerk, maar dan aan de binnenkant, is een zogenaamd alliantiewapen
aangebracht - een combinatie van de familiewapens van een echtpaar, het linker
van de man en het rechter van de vrouw.
Deze wapens zouden ons naar één van de
eigenaren kunnen leiden. De wapens komen niet in de familie Jaski voor (mondelinge mededeling van de familie), noch op
de wapenkaarten van de Hoofdingelanden
van de Beemster (waarop toch zo'n 240 familiewapens staan afgebeeld). Ook zijn ze
niet te vinden in de de wapenboeken van
Amsterdam en zelfs niet in de collectie van
het Centraal Bureau voor Genealogie. Uiteindelijk lost de correspondentie tussen de
heer Crone en het Scheepvaartmuseum het
probleem op: het linker wapen is dat van de
familie Crone en het rechter van zijn vrouw,
MacFarlane. Crone heeft de familiewapens
in 1912, bij de koop van het jacht, laten
aanbrengen.
De oorspronkelijke eigenaar blijft vooralsnog onbekend en zolang dat zo is kunnen
wij fantaseren dat dit jacht misschien wel
het "Beemster Lants Jagt" is dat ten dienste
van het polderbestuur trek- en ringvaart
heeft bevaren.
Het Beemster Lants Jagt
Een gemeentebestuurder, burgemeester of
wethouder, hoort te wonen in de gemeente
die hij of zij bestuurt. Zo denken wij er tegenwoordig over. Wanneer dat in de 17e eeuw
ook de gangbare opvatting was, dan hadden de gewone ingelanden van de Beemster
volop reden tot ongenoegen. De bestuurders
van de Beemster hadden hun hoofddomicilie
elders - de meesten in Amsterdam. We hebben het dan over de dijkgraaf, de heemraden
en hoofdingelanden. Tot aan de Bataafse Republiek waren zij het enige bestuurscollege
van de Beemster. Zij hadden hier vaak wel een
tweede woning - hun buitenverblijf- en een
flink stuk grond. Hoofdingeland kon je alleen
worden wanneer je tenminste twintig morgen
land bezat.
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Er moest door de bestuurders dus veel ge- hooge-heemraden en opper-poldermeesters
reisd worden: van Amsterdam naar Purme- op de rechtdagen en schouwen twee gulden
rend, waar op 'regtdagen' vergaderd werd in en tien stuivers ontvangt, en zelfs vier gulden
het stadhuis, of verder de Beemster in op de wanneer hij ze op één dag moet afhalen en
vele schouwdagen. Vanaf 1661 konden zij terugbrengen. Behalve de bode bestond de
gebruik maken van de trekvaart van Buik- bemanning van het jacht uit nog een dienaar
sloot naar Hoorn, met één van de routes via van de 'dijckagie'. Aan de wal op het jaagpad
Purmerend, want in dat jaar werd die trek- zorgde een jager (hopelijk te paard) voor de
vaart in gebruik genomen'. Ze hadden met voortgang. Waarschijnlijk hadden veel meer
de trekschuit kunnen reizen, maar dat was polderbestu ren een jacht. Het bestuurvan het
meer iets voor het 'gemene' volk. De bestuur- Hoogheemraadschap van de Hondsbossche
ders reisden per jacht. Vanaf 1682 komen we en Duinen tot Petten had er in ieder geval één,
het 'Beemster trekjacht' regelmatig in het ar- en ook het bestuur van het Hoogheemraadchief tegen; er wordt voor dat jaar vernield schap Rijnland had een trekjacht.
dat Claes Pietersz 'schuytemaecker tot Pur- Het polderbestuur van de Beemster was zuimereijndt' het Beemster Lants Jagt heeft ver- nig op het jacht - jaar in jaar uit wordt het
nieuwd". Hij krijgt 52 gulden en 2 stuivers gerepareerd, geschilderd en worden 'glasen'
uitbetaald. De thuishaven van het jacht (ook (ramen) vervangen of 'gestopt'. Omdat het
wel 'Heerejagt' genoemd) was natuurlijk de misschien wel eens'(uit)geleend'werd kreeg
Beemster, maar de Beemster heeft ze nooit de bode herhaaldelijk de uitdrukkelijke ingezien. Afgemeerd werd ze in het 'jagthuijs', structie dat niemand "de nieuwe wagen en
dat waarschijnlijk vlak bij de Beemsterbrug 't jagt van de Beemster sal mogen gebruiken
in de ringvaan stond; het wordt althans ge- als 'd Heeren Hoofd-Ingelanden, Dijkgraaf
noemdalséén van de werken bij Purmerend, en hooge-heemraden". Voor alle duidelijksamen met de Beemsterbrug en de opsche- heid werd er aan toegevoegd dat hij er nieping (tegenover de Beemsterburgwal) aldaar, mand "buijten kennisse en consent" van
Een belangrijk reisdoel van het jacht was deze heren mee mocht laten varen. 7
Buiksloot. Daar werden de Heeren, na over Zoveel zorg hield toch het verval niet tegen
het IJ gezet te zijn door een schuit van het want in 1707 'proponeert' dijkgraaf CoyBuiksloter Veer, op het jacht ontvangen door mans op de algemene vergadering van de
de Bode. In de "Keuren en Ordonnantien van hoofdingelanden dat het jacht niet langer gehet Heemraadschap van de Beemster" staat in bruikt kan worden. Hij stelt voor een nieuw
de instructie voor de Bode ie lezen dat hij voor jacht te laten maken of'een hal ff gesleten' te
hel afhalen of terugbrengen van de dijkgraaf, kopen. Daarop worden de dijkgraaf en hoo-
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5chouiv doorfunctionarissen van het hoogheemraadschap Rijnland - de bode staat aan het nvr van het jacht. De tekening
dateert van 1869, maar gedurende een fKtttr honderd jaar daaraan voorafgaand was dit beeld te Oen.

ge heemraden gemachtigd "omme ten nutte
en dienste van de Beemster een ander Jagt
te mogen aanleggen".8 Het oude jacht wordt
voor twee-en-dertig gulden verkocht en de
timmerlieden Jacob en Jan Claesz Swaan te
Amsterdam krijgen opdracht een nieuw jacht
te bouwen. Zij ontvangen nog in het zelfde
jaar 1700 gulden voor het maken en goed
opleveren van een groot trekjacht.g Er wordt
in de stukken gedurende enige tijd nadien
gesproken over het "nieuwe jagt"(NB. omdat
het jacht ook gebruikt werd voor de schouw
van de ringvaart en de zogenaamde buitenwerken zou het toen, oneerbiedig, de Nieuwe
Schouwschuit genoemd kunnen zijn).
Met een tweetal onderbrekingen heeft het
nieuwe jacht dienst gedaan tot 1879. In
1739 wordt het gedurende enige tijd uit de
vaart genomen om het door Evert Kuijlman
te laten voorzien van'snij-en beelthouwerswerk'. De rekening, 470 gulden, is naar het
oordeel van het polderbestuur buitensporig;
twee beeldhouwersbazen uit Amsterdam
wordt om een oordeel gevraagd10 waarna
Even Kuijlman slechts tweehonderd en vijftig gulden uitbetaald krijgt." Van nieuwe
'Princevlagh en wimpels' voorzien12 is het
jacht dan weer gereed voor het vervoer van
de Heeren. Gelukkig maar, want ten tijde dat
hel jacht vermaakt werd moesten ze reizen
met de jaagschuit van Purmerend.' 3

De Bataafse Republiek zorgt voor de tweede
onderbreking. In 1795 wordt het polderbestuur door de revolutionairen afgezet.
Wanneer het bestuur in 1804 in dezelfde
samenstelling, met dijkgraaf Frederik Alewijn aan hel hoofd, weer aantreedt is één
van de eerste besluiten van de hoofdingelanden om "de schouwwagens, het Jagt en
de kroosschuijtjes in staat van behoorlijke
dienst te stellen".1"1 Het jacht is dan weer
in goede handen getuige de vele uitgaven
voor onderhoud en reparaties in de loop
van de negentiende eeuw - de eeuw waarin
het jacht het stoomtijdperk in vaart, haar
einde tegemoet. In 1870 wordt voor maart
nog genoteerd dal dijkgraaf en heemraden
in het jacht vergaderen "houdende kanaalpeiling en rietschouw". Het einde komt in
1879 - dan worden jacht en jachthuis tot
'amotie' (sloop) te koop aangeboden. De
percelen worden voor 200 gulden aan G.
Honijk te Purmerend afgestaan, "onder uitdrukkehjk beding dat één en ander voor
ultimo oktober 1879 moet zijn gesloopt
en het water, waarin het jachthuis staat
gebouwd, geheel schoon moet worden opgeleverd".'Mn dat zelfde jaar wordt aan de
heer J. Pot vijftig gulden betaald voor het
verschaffen van een stoombootje ten behoeve van de zornerschouw.'"

Met dank aan:
Mevr. E. K. Spits, Conservator schcepsmodellen van hei Schee p vaan m u se u m ie Amsterdam, voor hei versirekken
van de in hel museum aanwezige documentatie belreffende hel irekjacht; Mevr. C. Schaap-Jongens (een verre
nazaat van Gerru Duif) die mij foto's van hei irekjacht, informatie overGerrit Duif en een copie van de brief van
Jaski toesmurde; De heer j. Kes van de Vereniging Oud Volendam van wie ik foio s van de schuil van Duif in het
Brijkje ontving en die mij verleide over de relatie lussen Zaankamers (zoals Gerril DuiO en Volendammers.
Nolen:
1. Opschepingen waren aanlegplaatsen in de ringvaart waar geladen en gelosi kon worden. Op de meeste plaatsen
waar een weg op de dijk uitkwam, was er één. Op een paar na zijn de opschepingen in de loop van de 20e eeuw
verwijderd; aan het zuideinde van de Middenweg, het noordeinde van de Nekkerweg en aan het westeinde van
VolgerwegenHobrederwegzijnze nog aanwezig. 2. G. C. E. Crone (1926) Nederionsche Jachten, Binnenschepen, Visschersvüflmigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. (Amsterdam 1926). 3. Nieuw-archief Edam, 397.
4. Kennelijk is de huurder Duif tussen 1901 en 1912 eigenaar geworden. 5. J. Deht(l99T)LoontdenBode:degeschtenis van de Post in Purmeren, Beemster en de Rijp. (Zuidoosibeemster 1998). 6. Archief van hei Polderbestuur Beemster
1607-1812,148. 7. idem, 34-bladz. 160. 8. idem, 34-bladz. 71. 9. idem, 159; ter vergelijking: hetjaanraciemeni
van de onderwijzer was in die tijd honderd gulden. 10. idem, 59(57). 11. idem, 192.12. idem, 191.13. idem, 192.
14. idem, 34(36). 15. Archief van het Polderbestuur Beemsier, 1812-1929, 11 -bladz. 182. 16. idem, 102.
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Beemsterzuiddijk, Nh. Kanaal en Neckermolen
Wijndd J. G. jongens © fotografie 6- tekst (foto 1965)

Links het talud van de zuiddijk der droogmakerij Beemster (anno 1612} met Noordhollands
kanaal, begrensd door een rietkraag, heden een zielloze damwand. De ringvaart werd
lussen 1608 en 1610 met mankracht gegraven en tussen 1819 en 1824 verbreed tot het
Groot NoordhoHands kanaal, een idee en ontwerp van ir. Jan Blanken jzn. Opdrachtgever
voor deze zeil-scheepvaarlverbinding binnendoor, tussen Amsterdam en Den Helder, was
koning Wtllem I en de route werd 'Holland op zijn langst' genoemd. Het kanaal kon worden
overgestoken via drijvende houten vlotbruggen op diverse plaatsen. Vanuit militair oogpunt is er in de voorgaande bocht van de zuiddijk een inundatiesluis aangelegd. Rechts de
Neckermolen (anno 163 J), een boven- ofbinnenkruier vijzelwatermolen, die water uitmaalt
vanaf de Kromme Ganssloot naar, voorheen de Beemsterringvaart, sinds 1824 het Noordhollands kanaal. Eigenlijk bemaalt deze houten machine, via de Kromme-, in het verlengde
van de Noorderganssloot, hel Wormer- en Jispen'eld. De molen was officieel tot 1981 een
zgn. sdnoverbrenger (nr3) van de Schermeer boezem (hoogste maalpeil bereikt) en slaat hier
op een oostelijke windrichting gekruid, wat goed past bij dit winterweer.
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Een prachtige weg, maar.
John Dehé
In 1641 reisde Carel Fabritius met de plun- dere manier aangepast aan de behoeften van
jezak op de schouder uit de Beemster naar andere tijden.
Amsterdam. Ik weet niet in welke maand Veel meer dan een kleiweg, 'versterkt' met
hij die zo belangrijke tocht naar de grote puin en zand kan de oudste Purmerenderstad maakte, maar ik neem aan dat hij het weg niet geweest zijn. Het was een lange,
in de zomermaanden deed. In de herfst en eenzame weg, zo hier en daar een boerderij,
de winter waren de Beemster wegen onbe- Jacobus Bouman schrijft in Bedijking, opgaanbaar en stonden grote stukken van de komst en bloei van de Beemster. "Wel waren
polder onder water. Moest hij lopen of kon de breede en ruime Beemsterwegen in den
hij met iemand meerijden? Een tocht op een beginne in het natte seizoen dikwijls zoozeer
boerenkar naar Purrnerend behoorde tol de doorweekt en diepsporig, dat twee paarden
mogelijkheden, vandaar bestond een beurt- werk genoeg hadden om eenen ledigen waveerverbinding richting Buiksloot.
gen er door te trekken, hetwelk door het
Misschien maakte Carel gebruik van het gedurig aanhoogen met nieuwe specie, niet
Beemster veer op Purrnerend. Daar werd verbeterde; doch dit is een natuurlijk kwaad,
een zeilschuit voor gebruikt en als het hard aan alle klei- en modderwegen eigen, een
waaide was dat een hachelijk avontuur. Bij kwaad dat des te grooter en te lastiger is,
windstilte of tegenwind moest er geroeid of naarmate de wegen smaller worden aangeboomd worden en dal schoot ook niet op. gelegd." De Purmerenderweg was met een
De trekschuit voer nog niet toen Carel op breedte van elf meter een behoorlijk brede
pad ging, die werd in Waterland pas twintig weg, als we bedenken dat bijvoorbeeld de
jaar later als openbaar vervoermiddel 'ont- 'hoofdweg' van Purrnerend naar de Buikdekt',
sloot ('uitvalshaven' naar Amsterdam) niet
Voor wie lopend of met paard en wagen van- meer dan drie meter breed was.
uit Middenbeemster naar Purrnerend wilde,
met de kar o f t e voet, leidde een deel van Meer dan twee eeuwen lang is het aanzien en
de route waarschijnlijk wel over de weg die karakter van de weg onveranderd gebleven,
in dit artikel centraal staat, de Purmerender- Pas halverwege de negentiende eeuw kreeg
weg, de 'straat' waar ik woon. Al op de oud- de Purmerenderweg iets meer van zijn huiste kaarten die van de Beemster gemaakt zijn dige karakter: de weg werd bestraat. Het was
zien we een strakke lijn door de polder, met een modernisering die paste in de geest des
een knik om in Purrnerend uit te komen. De tijds: we beleven in die periode de opkomst
bedijkers van de Beemster bepaalden al in van de stoomtrein en de stoomboot. Snel1612 de breedte van de aan te leggen hoofd- heid en reiscomfort werden steeds belangrijwegen: drie roeden, iets meer dan elf meter, ker gevonden en goed bestrate wegen pasten
Ik heb het even nagemeten en het zal u niet ook in dat beeld.' De trekschuit begon aan
verbazen dat er in al die eeuwen niets veran- populariteit in te boeten en de schippers
derd is: de weg is nog steeds zo'n elf meter schreven die teruglopende belangstelling
breed. Aan de sloten die de bedijkers aan onder meer toe aan het groeiend vervoer
weerszijden van hun wegen lieten aanleggen 'per as'. De verbeterde (bestrate) toegangsis natuurlijk wel heel wat veranderd. Veel is weg naar Purrnerend, de Purmerenderweg
gedempt, versmald, verbreed of op een an- dus, was hun een doorn in het oog, al begre12

pen ze ook wel dat de modernisering niet te
stoppen viel.
De Purmeren de rweg is een lange weg en hel
beheer ervan was in handen van verschillende instanties. De aanbesteding van het
bestratingswerk vond dan ook wat gespreid
plaats. In Kroniek van de Becmster lezen we
dat een eerste aanbesteding plaatsvond op
11 september 1850. De aannemer moet rap
gewerkt hebben, want op 27 november van
dat jaar vond er een buitengewone vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden plaats,
voorafgaande aan "de finale afschouw van
den Straatweg van Purmerend tot Avenhorn
en De Rijp". Vanuit Purmerend, waar dit
college vergaderde, reed men gezamenlijk
naar Middenbeemster, waar de groep zich
splitste, een deel ging naar Avenhorn, een
deel naar De Rijp. Na de inspectie reden de
heren terug naar Purmerend, waar in het
Herenlogement, ongetwijfeld onder hei genot van wat hapjes en drankjes, de balans
opgemaakt werd. De heren verklaarden zich
tevreden met de wijze waarop de aannemer,
A. Bakker, de klus geklaard had. Hij ontving
bij die gelegenheid de laatste termijn van de
aanneemsom, een bedrag van fl. 20.900,--.
In de Kroniek is ook een afbeelding van een

aandeel opgenomen, waarmee het geld voor
de aanleg van de weg binnengehaald werd.
Het ging voor dit traject om een "negotiatie"
van fl. 70.000,-. De uitzet van de aandelen
vond plaats in opdracht van dijkgraaf en
hoogheemraden.
Gezien vanuit Purmerend was de Purmerenderweg nu bestraat tot aan de Volgerweg. In het voorjaar van 1851 werd deel
twee onder handen genomen. De aanbesteding vond plaats in opdracht van het college van "Gecommitteerden tot de Directie
over de Wegen en Vaarten tusschen de Zes
Noord-Hollandsche Steden". Het ging, in de
woorden van toen, om "(...) het leggen van
eenen Straatweg van de Stad Purmerende af,
door de zoogenaame Purmerender-Weg in
de Beemsier, tot de Kerkbrug van het Dorp
Oosthuizen, en van daar de Beemsterdijk
vervolgende tot de zoogenaamde Beemsterbrug over de Ringsloot bij genoemd dorp
C..)".
In het uitgebreide "Bestek en Voorwaarden"
worden we nauwkeurig geïnformeerd over
de plichten van de aannemer die dit werk
op zich zou willen nemen en lezen we ook
dat het gaat om het stuk vanaf de Volgerweg. "Waalsche Klinkert-Moppen" moesten

Purmerenderwtg: l' lid/t van de vorige eeuw.
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ervoor gebruikt worden, de lengtes van de te
bestralen stukken weg werden nauwkeurig in
ellen aangegeven. Degene die het werk aannam, diende ook voor het onderhoud ervan
tot eind juli 1852 garant te staan. Onder de
straatstenen moest een dikke zandlaag aangebracht zijn. Met half werk nam men geen
genoegen, alle gebruikte materialen moesten
"de beste in hunnen soorten zijn. Het Zand
zuiver en scherp van de duinen of ommestreken van Naarden, zonder inmengselen. De
Klinkert-Moppen van de hardste soort, niet
veel getrokken, en zonder scheuren, gebakken aan de Rivier de Waal, lang 22 duim,
breed 11 duim, dik 5 duim, en volgens een
voorhanden zijnde monster op het Werk te
leveren."
Bijna veertig jaar lang heeft de weg er op deze
wijze bcklinkerd bij gelegen, tot hij tegen het
eind van de negentiende eeuw een belangrijke gedaanteverandering onderging met de
komst van de stoomtram. Al in 1881 waren er

aantal jaren later werd wel een ander project
gerealiseerd.
Vanaf 1888 exploiteerde een particuliere
maatschappij, de NV Noord-Hollandsche
Tramweg Maatschappij, een verbinding tussen Amsterdam en Edam. In 1894 werd een
zijtak naar Purmerend geopend.2 Vanaf 'l
Schouw reed de tram naar het Tramplein, bij
de Amsterdamse Poort. Vandaar werden de
rails doorgetrokken: door de Beemster, langs
de Rijp naar Alkmaar. Dat ging snel, want in
1895 klonken al de eerste verontruste geluiden over de snelheid waarmee de tram door
de polder raasde.
Vanuit Purmerend moest de tram het Noordhollands Kanaal oversteken, over een speciaal
daartoe aangelegde Trambrug. Deze lag op de
hoek van de Beemsterburgwal en de Kanaalkade. Daarna 'daalde hij af' naar de Beemster,
aan de westzijde (zeg maar de oneven nummers) van de Purmerenderweg. Bij de Vol-

De stoomtram rijdt de Beemster in.

plannen voor een "Stoomtramweg" van Hoorn
over Alkmaar en vandaar door de Beemster
naar Purmerend. Hoewel de opstellers van dit
plan meenden dat "de zwarigheden waarop
de aanleg van deze Stoomtramweg mocht
stuiten", "(...) van onbeduidende aard" waren, is die verbinding er nooit gekomen. Een

gerweg sloeg de tram linksaf, om zijn weg te
vervolgen naar de Middenweg. Vandaar liep
de route door de kom van Middenbeemster,
naar de Rijperweg. De Rijperweg werd helemaal uitgereden, vanaf het tramstation bij De
Rijp ging het richting Alkmaar.
Er zijn heel wat oude foto's en ansichtkaarten
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bewaard gebleven van de Purmerenderweg,
maar hoewel de stoomtrams dagelijks vele
malen passeerden, zijn er maar weinig waar
de tram in volle actie op staat.
Er was flink wat bezorgdheid over de nieuwe
techniek en gezien de ongelukken die ermee
gebeurden, was dat niet geheel onterecht. Zo
schrijft de redacteur van 'De drie Meren' in
augustus 1901 dat men dagelijks kan zien hoe
wielrijders hun uiterste best doen om met de
tram op te rijden. Dat leidde meer dan eens
tot gevaarlijke situaties en resulteerde zelfs
in een dodelijk ongeluk. Een Amsterdamse
jongen "reed met snellen vaan in de onmiddellijke nabijheid van de locomotief'. Bij het
Pelderweggetje (het Zuiderpad) verloor hij de
macht over het stuur en "ontving toen van den
eersten wagen zulk een vreeselijken stoot tegen het hoofd, dat het gedeeltelijk verbrijzeld
werd." In het Purmerendse gasthuis bleek de
hulp van dr. Jelgersma tevergeefs. "Men kan
zich den toestand der ouders, die inmiddels
waren overgekomen, denken. Dit treurig ongeluk zij aan vele jeugdige onbezonnen wielrijders tot afschrikkend voorbeeld!"
Kort daarna wezen zo'n vijftig bewoners van

De Purmererufcrweg ruim veertigjaar geleden.

het Zuiderpad de gemeente op de gevaarlijke
situatie ter plaatse en verzochten er een beschermend hekwerk te plaatsen. Mocht dat
niet mogelijk zijn, dan was het toch op zijn
minst wenselijk dat de machinist 'Vóór het
passeren van het Zuiderpad flink en onafgebroken de bel laat hooren." De Tramwegmaatschappij liet weten de noodzaak van een
afscheiding niet in te zien en nadat een raadscommissie de situatie ter plekke bekeken had,
stelde zij zich op hetzelfde standpunt. Toch
zou de Purmerenderweg altijd een gevaarlijke
weg blijven, waar het verkeer vele dodelijke
slachtoffers gemaakt heeft.
Iets meer dan dertig jaar hebben de bewoners
van de Purmerenderweg mogen genieten van
de langs stomende trams. Op 5 september
1931 reed de tram Purmerend- Alkmaar voor
de laatste maal, op 6 september werd de autobusdienst Purmerend-Graft geopend en kon
de tramwegmaatschappij beginnen met het
opaiimen van de rails. Vier jaren later kreeg de
Purmerenderweg een modern jasje. In 1935
werd tussen Purmerend en de Volgerweg een
"asphalt-betonweg" neergelegd. De aannemer

was J. Ooms uit Avenhorn, voor fl. 13.824,- inclusief fundering en brugdek. Met die asfaltering kreeg de moderne tijd in de Beemster pas echt gestalte. Na de oorlog kregen we
ook met alle nare aspecten daarvan te maken:
verkeersdrukte, onveiligheid, ongelukken. Er
verschenen dreigende borden langs de weg.
Het waren vooral de automobilisten en motorrijders die de weg om'eilig maakten. In een
klein berichtje maakte de Nieuwe Noordhollandsche Courant in december 1946 een balans op: een auto tegen een boom, een jeep te
water, twee vrachtwagens die met een snelheid van zo 'n 80-100 km per uur tegen elkaar
reden, drenkelingen, gewonden, doden. Een
wielrijder door een auto gegrepen, een kind
zwaar gewond door een motorfiets,
"Het gemeentebestuur heeft het loffelijk iniliatief genomen op de meest bedreigde plekken
groote borden te plaatsen met opschriften als
"Hier loert de Dood", bekroond met een ...
doodskop. Het is te probeeren. Sommigen

beweren dat alleen tankvallen een behoorlijke beveiliging tegen 100 km. vreters zijn".5
Onder het berichtje kon meteen een nieuwe
melding geplaatst worden, van een weg waar
het ook vaak mis ging: "Andermaal is er een
slachtoffer gevallen door het krankzinnige
razen langs de weg van allerlei motorvoertuigen. Een meisje van 12 kwam op de Zuiderweg onder een auto en moest zwaar gewond
in het Purmerendse ziekenhuis worden opgenomen."
Auto's en fietsers worden tegenwoordig deels
over aparte banen geleid, verkeersremmers,
bulten, wegversmallingen en snelheidsbepalingen moeten de automobilisten in toom
houden. Het helpt een beetje, maar de bewoners van deze mooie weg weten als geen
ander hoe weinig mensen zich iets van die
snelheidsbeperkende maatregelen aantrekken. Een paar tankvallen, misschien niet eens
zo'n gek idee.

Noten:
1 Uitgebreider in: J. Dehé, Een slaafsch en ongezond bedrijf. De geschiedenis van het openbaar vervoer in
Waterland, 1630-1880. Hilversum 2005
2 Over de stoomiramrciute heeft Michiel Hooijberg een heel aardige website gemaakt: http://home.hccnei.
nl/m.hooijberg/Beemster/
3 Met zulke "vallen', meestal betonnen versperringen, hoopten de Duitsers eens de geallieerde invasie ie sloppen.

De buurt krijgt haar eigen 'Ziekenbarak'
Geert Heikcns

Aanleiding
Begin van de twintigste eeuw is weliswaar
goede vooruitgang geboekt met de beperking van besmettelijke ziektes als pokken
en cholera in West Europa, maar de dreiging
van een uitbraak blij ft aanwezig. Daarom adviseert de Minister van Binnenlandse Zaken
in 1906 alle gemeentes een gebouw beschikbaar te houden waarin patiënten geïsoleerd
opgenomen kunnen worden.
Onze gemeente heeft weliswaar een ruimte
voor verpleging (het oude schoolgebouw,
thans 'Onder de Linden'), maar deze ruimte

wordt ook voor tal van andere doeleinden
gebruikt. Op nadrukkelijk advies van de
inspecteur van de volksgezondheid in onze
regio, wordt de voorkeur gegeven aan de
bouw van een lokaal waar ook andere patiënten opgenomen kunnen worden. Het
is immers ruim veertig jaar geleden dat het
laatste geval van cholera zich in de polder
heefl voorgedaan.
De gemeente laai haar oog vallen op een
open veld achter het Directiegebouw van
het Burgerlijk Armbestuur aan de Middenweg (thans 141). De gezondheidscom-
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missie in Purmerend gaat akkoord met de
bouwplannen op voorwaarde dat de open
afvoer van, onder andere, het water uit de
badkamer in de wegsloot veranderd wordt,
Dat zou de kans op besmetting wel erg groot
maken! Achler het gebouw moet een flink
diepe zinkput komen waardoor het water
in de bodem dringt en zo gefilterd wordt,
Daar zou dan een desinfecterend middel op
gegooid moeten worden. Aannemer Willem
Leuntjes blijkt bij de aanbesteding de goedkoopste inschrijver (ƒ 2725,=)
Bezwaar tegen de bouw
Een bezwaarschrift vanjacob van der Molen,
die aan het begin van het voetpad woont,
dreigt alsnog roet in hei eten te gooien. Hij
vindt dal de gemeente zich moet houden aan
haar oorspronkelijke plan om ie bouwen op
grond langs de Kerkhoflaan. Uiteindelijk is
dit plan niei doorgegaan omdat men vreest
dat de jaarlijkse feestweek op het Koolland
voor te veel overlast zal zorgen. Een tweede,
meer psychologisch bezwaar, is gelegen in
het feit dal dit pad uitsluiiend gebruikt wordt
voor begrafenissen. Het is niet zo'n prettig en
opwekkend gezichi als je vanuitje ziekbed
vooridurend geconfronieerd wordi mei rouwende mensen en langslrekkende doodskisten. De bezwaren worden om procedurele
redenen - de klager had veel eerder gebruik
moelen maken van de mogelijkheden tot inspraak - niet ontvankelijk verklaard.
Oplevering en gebruik
Op l februari 1909, om klokslag 12 uur, vindt
de feitelijke overdracht plaats van het gebouw,
inclusief een uilgebreide koffietafel voor genodigden. Het Witte Kruis is daarmee in het
bezit gekomen van een solide pand met twee
ziekenzalen, een woonkamer, een keuken,
een badkamer, drie portalen en drie privaten,
Ruim dertien meter lang en vijf meter breed,
met achier hel gebouw een regenwaterbak

voor 5500 liter. Dirk Oudes heeft de twijfelachtige eer de eerste gebruiker te zijn. Hij
lijdt aan tuberculose en kan in zijn kosthuis
niet meer behoorlijk verpleegd worden. Na
een half jaar keert hij aanzienlijk opgeknapt
weer huiswaarts. In datzelfde jaar wordt het
gebouw ook tweemaal met succes gebruikt
vooreen'operatieve ingreep'.
De opnamekosten, variërend van vijftig cent
tot vier gulden afhankelijk van de aard en
ernst van de ziekte, moeten door de patiënten
zelf betaald worden. Armlastigen daarentegen
worden verpleegd op kosten van het Burgerlijk
of Kerkelijk Armbestuur of het Witte Kruis.
De dagelijkse verzorging en schoonmaak
wordt gedaan door een bij het gebouw wonende werkvrouw Deze kan in noodgevallen
mei een eleclrische bel opgeroepen worden,
De meer geneeskundige verpleging wordi verricht door de wijkzuster die zonodig enkele
malen per dag langs koml. Als iemand ernstig
ziek is, kan een nachtwaker in dienst genomen
worden. Maar geld voor permanente verpleegkundige hulp is er niet. Gelukkig heeft het
gebouw niet aan heel veel mensen (met een
besmettelijke ziekie) onderdak hoeven te verlenen. In september 1918 krijgt de wijkverpleegsier zelfs loeslemming van hei College
om hel gebouw als woning ie gebruiken. In
1937 krijgt het gebouw een museale bestemming als onderdak voor de uilgebreide collecde van het jaar daarvoor opgerichte Historisch
Genootschap Leeghwater. Voorwaarde is dan
wel dal hel gebouw in tijden van nood direcl
haar oorspronkelijke funciie lerug krijgt.
Dal gebeurt in de zomervan 1939. De verhouding met Duitsland is dan zo gespannen dat
de Raad hel verstandig acht om het gebouw
ie ontruimen. De collectie wordt aanvankelijk
her en der op de Buurt opgeslagen om uiteindelijk te worden ondergebracht in het huis van
de weduwe Trijntje Blokker-Dirkmaal aan de
Rijperweg 72. De barak is na de oorlog gesloopt.

Bronnen
De notulen van de gemeenteraad en van het college van b&w over de betreffende periode en de Ingekomen en
Uitgegane stukken.
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'Polder Buschoot en noodseingever nr 10'
Wijndel j.G. Jongens ©fotografie &> tekst (foto 1980)
Deze opname is gemaakt vanuit droogmakerij de Beemster, naast de stolp van het Westfriese type op Middenweg nr l, heden volgens opschrift boven de darsdeuren, hoeve
'Bamestra' genaamd. In de achtergrond nog betrekkelijk jonge populieren op de kruin van
de onverharde Beemsternoorddijk. Die is nu een natuurwandelroute, georganiseerd vanuil
café 'les deux ponts' te Oudendijk. Boven de dijk uit torent het gemaal Beschoot (anno
1870) gebouwd als stoomgemaal met schoorsteen, kolenschuur & seinmast nr 10. Alléén
het casco van dit gemaal is blijven bestaan, evenals de achterwaterloop beneden in polder
Beschoot. De voorwaterloop, die uitwatert op de Beernsterringvaart, tevens uitwatering van
de Schermeer boezem, is een soort havenlje geworden. De machinisten woning is gesloopt
in de jaren '90 en vervangen door een moderne nieuwe woning. Verdwenen zijn: de stenen
schoorsteen, wat later ook de ijzeren seinmast en de houten kolenloods. De peilseinmast
meldde overdag per blauwe vlag en 's nachts per electrisch licht in top, dat er geen water
mocht worden uitgemalen, omdat de boezem vol was. Dit stoomgemaal verving destijds
de Buschoter molens aldaar, op oude landkaarten van Westfriesland uit de 17e, 18e & 19e
eeuw goed te zien. Sinds 1982 maalt een electrisch gemaal nabij Scharwoude rechtstreeks
uit op het Markermeer.

Willem Marinus Dudok
Ans Engcl-Jonkhart & Ger Ernstmg
Niet veel Beemsterlingen zullen weten dat de beroemde architect
Dudok korte tijd in de Beemster heeft gewoond. Wij wisten dat
ook niet, maar een brief van een lezeres van het tijdschrift "Eigen
Huis en Interieur" bracht daar verandering in.
In dat tijdschrift verscheen in 1998 een artikel over een historisch pand in Purmerend.
In dat pand, Weerwal 21/22, is een winkel
gevestigd waarin één van ons (Ans) toentertijd werkte. Het artikel had bij Mevrouw Eshuis-Reysenbach herinneringen opgeroepen
aan Purmerend, aan haar vader en aan zijn
vriend Dudok, herinneringen die ze per brief
naar de winkel verstuurde. Zij schreef onder
andere het volgende:
"Mijn vader, die dolgraag architect wilde worden, raakte in Breda bevriend met een medestudent, de later beroemd geworden Dudok. Toen zij
beide afgestudeerd waren was juist in ons land
in wording de zogenaamde 'Stelling van Amsterdam', een trans van forten die de gehele regio
zouden moeten beschermen. Beiden werden als
fonbouwmeester benoemd en wel Reysenbach te
Edam en Dudok te Purmerend, omstreeks het
jaar 1910. Daar de gemeente Edam geen passende woning voor een beginnend gezin opleverde werd voor mijn vader in het Oorgat te Edam
een woonboot als dienstwoning geplaatst
Purmerend echter had wél een woning en hier
ligt nu de reden van deze brief met een vraag
aan u: zou er in Purmerend nog iets bekend zijn
van een woning die begin deze eeuw opgeknapt
en bewoond werd door de beroemde Dudok?"
Zoekend in het be vol kinsregister van Purmerend kwamen we inderdaad de naam W
M. Dudok tegen. In het register van Ingekomen Personen' wordt vermeld: W M. Dudok
(l persoon), vanuit Amsterdam op 7 April 1911.

Aan het eind van dat zelfde jaar komt Dudok nogmaals in het bevolkingsregister voor.
Op 2 december 1911 doet hij aangifte van
de geboorte van zijn dochter Maria die op l
december was geboren 'in het huis staande
alhier Heerengracht F honderd vier1*.
Na ruim eenjaar vertrekt het gezin uit Purmerend. Dat blijkt uit het Register van Vertrokken Personen2 dat ook de bestemming van
het gezin vermeldt: W M. Dudok + gezin (MI,
V2), naar Beemster, Fort Middenweg, op 2 augustus 1912. De bestemming wordt bevestigd
door de Gezinskaarten Bevolking - Gemeente
Beemster die vermelden dat het gezin zich
op 2 augustus 1912 in de Beemster vestigde
en op 3 september werd ingeschreven op het
adres Zuiddijk 15, de woning behorend bij

het Fort aan de Middenweg. De fortbouwmeester was naar zijn werk verhuisd zou je
kunnen zeggen.
Ruim een halfjaar later vertrekken ze naar
Leiden: op l april 1913 wordt het gezin uitgeschreven.
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Architect W M. Dudokwerd op 6 juli 1884 te Amsterdam geboren. Na de Lagere School
doorloopt hij de 3 jarige HBS en gaat vervolgens naar de Cadettenschool in Alkmaar voor
een elementaire militaire training-een opstapje naar de de Koninklijke Militaire Academie
in Breda waar hij in 1902 naar toe gaat. Na deze opleiding en benoemd tot 2e luitenant
der Genie, gaat hij in 1905 naar Utrecht waar hij geplaatst is bij het Technische Bataljon
van het regiment Genietroepen, afdeling telegrafie. Naast de diensttaak oefent hij zich in
het architectonisch ontwerpen. De oudst bewaard gebleven architectonische tekeningen
stammen uit de jaren 1907 en 1908. In 1909 maakt Dudok een ontwerp voor een Militair
Tehuis in Den Helder. Mogelijk kreeg hij deze opdrachi via zijn grote voorbeeld Berlage
met wie hij intussen in kontakt was gekomen. In april 1910 wordt Dudok overgeplaatst
naar de Staf der Genie in Amsterdam als fort-bouwmeester. Tijdens zijn verblijf in Purmerend leert hij de architect J J.POud kennen wat resulteert in een levenslange vriendschap.
Vanuit de Beemster vertrekt hij, bevorderd tot kapitein-ingenieur, naar Leiden waar hij
plaatsvervangend Directeur van Gemeentewerken wordt. In 1914 verlaat hij de militaire
diensl. Eenjaar later wordt hij Directeur van Gemeentewerken in Hilversum en in 1928
gemeentearchitect van die gemeente. Hij blijft dat tot zijn pensionering in 1954. In 1974
overlijdt hij. Hij heeft dan gedurende een periode van van zo'n 60 jaar een buitengewoon
omvangrijk architectonisch en stedebouwkundig oeuvre opgebouwd. Met name het door
hem ontworpen raadhuis van Hilversum heeft hem wereldberoemd gemaakt.
Toen Dudok in Purmerend en de Beemster
woonde was hij, zoals boven vermeld, geplaatst bij de Staf der Genie in Amsterdam.
Hij was in deze periode belast met het tekenwerk en de bouw van enkele bomvrije kazematten. Dudok raakte zodoende vertrouwd
met de eigenschappen van 'beton'. Zijn interesse voor de mogelijkheden van dit materiaal
blijkt bv. uit een publicatie, in 1912, over "de
statische berekening van gewapend betonnen
regenbakken".* In de Ie helft van de vorige
eeuw bij boerderijen aangebrachte regenbak-

ken zijn inderdaad vaak van dit materiaal gemaakt, ook in de Beemster.
Tijdens Dudoks verblijf in de Beemster werden in 1912 en 1913 van het Fort aan de
Middenweg en de Jisperweg de bomvrije
gebouwen gemaakt. In enkele kwetsbare
delen, zoals het hèfkoepe[gebouw, werd ook
gewapend beton gebruikt. Zijn huisvesting in
de fort wachterswoning moet wel betekenen
dat Dudok bij de bouw van deze onderdelen
nauw betrokken was.
* Wij zijn er niei in geslaagd hel pand aan de Herengracht te identificeren. Hei nummer F honderdvier is
een nummer behorend bij de toenmalige wijkindeling - in de twintiger jaren van de vorige eeuw zijn die
wijknummers omgenummerd naar de huidige straatnummers. Helaas zijn de omnummerlijsten niet meer
te vinden.

-

'.•->;

Bronnen
1 Nieuw Archief Purmerend 1814 - 1929; Register Ingekomen Personen 1908-1913
2 Nieuw ArchiefPurmerend 1814- 1929: RegisterVertrokken Personen 1907-1912
3 Herman van Bergeijk. Willem Mürinus Dudok, Architect-sïedfiböiiwfeundige 1884-1974. (Naarden 1995)
www. stelling-amsterdam.org
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