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Van de Redactie
Ditmaal veel over de kerk in Middenbeemster. Over de bouw - in 1607 zó
vanzelfsprekend dat het octrooi voorschreef: "....zal gelaten worden den honderdsten bedijkten morgen van alle de
landen... tol onderhoud van de kerk en de
kerkelijke diensten" - en over het onderhoud nu. Over het uurwerk in de toren
waar de mensen, toen nog zonder polshorloge, naar opkeken - zo laat alweer?en de klok deed oproepen tot Kerkgang,

maar Wijndel Jongens uit de slaap rukte.
Driehonderd jaar lang was het een uur
gaans naar Purmerend, want de
'benenwagen' was het gangbare vervoermiddel, meer dan koets en Speelwagen.
Een eeuw geleden kwam daar met veel
geraas en stank verandering in: het automobiel verscheen op de polderwegen.
In dit nummer ook, voor de eerste maal.
de rubriek "Reacties van lezers". Maar
we beginnen met

Een Vorstelijk Geschenk
Ger Ernsiing
Een zilveren drinkschaal, door Koning-stadhouder Willem III geschonken
aan de familie van Oss, wordt na een verblijf van bijna twee eeuwen op
Zwaansvliet aan Koning Willem II geretourneerd.
Feest op Zwaansvliet
Het is het jaar 1828. Zwaansvliet bestaat 200 jaar en haar bewoner. Mr. Jan
van Goor Hinloopen (1753 - 1833), is
75 jaar geworden. Hij is in deze contreien een belangrijk man: burgemeester
van Purmerend, lid der Staten van

Noord-Holland en vanaf 1820 dijkgraaf
van de Beemster. Ter gelegenheid van
de beide verjaardagen heeft zijn schoonzoon een feestrijm geschreven - de laatste twee coupletten luiden:

Heil ons! Wij vieren zaam het dubbeld feest met vreugde
Wij brengen hulde toe, met dankbaar warm gevoel
Aan Hem, wiens leven reeds zoo lang zijn huis verheugde,
Wien heil te wenschen, was ons eerste en grootste doel!
Maar, parend met dat doel, de stichting ook te vieren
Van Zwaan 'svliet, welks gebouw twee eeuwen reeds mogt sieren
De vlakke Beemster grond, Noordhoilandsch schoonen oord.
Hinloopen! in wiens heil en leven we ons verblijden
Van Os.' aan wien wij thans ook onze zangen wijden,
Uw beider naam en roem worde eeuwen lang gehoord!
Ook Zwaan 'svliet sta nog lang, bewoont als tot op heden
Door 't waardig nageslacht van Hem, die 't heeft gebouwd
Dat huis weleer bezocht door Vorst en overheden
't Welk Derden Willem zelf met wellus! heeft beschouwd
Getuig' de drink-pokaal door Hem, dit huis geschonken,
Waaruit nog menigmaal met geestdrift wordt gedronken
Heil nogmaals, zij dit Huis! heil Hem', die 't nog bewoont

Helaas, Zwaansvliet zou niet lang meer
'staan 1 , en nog korter werd het door het
'waardig nageslacht' van Dirk van Oss
bewoond. In 1833 overlijdt Mr. van
Goor Hinloopen en een jaar later wordt
het Huis door zijn twee dochters verkocht aan Trijntje Pan waarna het in
1855 wordt gesloopt. De oudste van de
twee dochters, Jacoba Anna, trouwt in

1834 met Frans Nicolaas van Bern en
dit echtpaar raakt in het bezit van de in
het laatste couplet genoemde 'drinkpokaaT.
Het bezoek van 'Derden Willem'' aan
Zwaansvliet was al eens eerder, en in
duidelijker bewoordingen, bezongen.
In 1808 dichtte een zekere Ds. R. P.
van de Kasteele:

't Was Zwaansvliet, dat eens d'Eer genoot
Dat Koning Willem eertijds groot
Int tnagtig Albion en in de Nederlanden
dit rustverblijv wierd opgeleid
En zijn bewijs van Dankbaarheid
Bli/v' 't kroost dat Willem eert steeds met gevoel in handen
De drinkschaal wordt geretourneerd
Twintig jaar later, in 1848, ontvangt
Koning Willem II een geschenk, hem
aangeboden door de heer en mevrouw
van Bern-van Goor Hinloopen. Het is
een verguld zilveren drinkschaal. In de
aanbiedingsbrief schrijven zij dat
Koning-Stadhouder Willem III de
drinkschaal heeft geschonken aan de
voorouders van mevrouw van Bern,
leden van de familie van Oss, bij zijn
bezoek aan Zwaansvliet. Zij voegden
hier aan toe: 'van dat nakroost, dat
steeds in liefde en trouw voor het doorluchtig Huis van Oranje-Nassau is opgevoed, de laatst-overgeblevene, Jacoba Anna van Goor Hinloopen, echtgenoote van Frans Nicolaas van Bern.
burgemeester van Zeyst, de eerbiedige
vrijheid (neemt) deze drinkschaal aan
Uwe Majesteit aan te bieden'.
De koning is zeer ingenomen met het
geschenk en laat de gevers weten dat
dit familiestuk voor hem 'veel! zeer
veel waarde heeft', en aldus 'verdwijnt' de drinkschaal in de collectie
van het Koninklijk Huis. En daar staat
hij nu al zo'n 150 jaar - de drinkschaal
waaruit gedurende twee eeuwen aan

de Volgerweg gedronken werd.
Een personeelsuitje
Najaar 2005 - Het Koninklijk Huisarchief heeft haar personeelsuitje en dat
leidt naar Museum Betje Wolff. Tijdens het bezoek wordt de rondleiders
van het museum verteld dat het Koninklijk Huis een zilveren drinkschaal
bezit die ooit de bewoners van Zwaansvliet heeft toebehoord. Mies Porte geeft
die informatie door aan schrijver dezes
en die belt Paleis Noordeinde. De
drinkschaal, zo verneemt hij, is op dat
moment onderdeel van de expositie
'Haags Zilver 1 in het Gemeentemuseum van Den Haag. Daar stond hij inderdaad te schitteren in een vitrine met
erbij een bordje:
Het wapen van Frederik Hendrik is
binnen in de drinkschaal gegraveerd. De schaal werd door stadhouder Willem III aan een familie
in de Beemster geschonken. Een
nazaat gaf de beker in de 19e eeuw
weer terug aan koning Willem II
De schaal heeft een diameter van 20.8
cm en is 35 cm. hoog.

De decoratie bestaat uit platte ingegraveerde banden met een heel fijn ruitpatroon. Op de buitenrand van de schaal
is het jaarteken en meesterteken te vinden die aangeven dat de schaal in 1636
werd vervaardigd. Gegeven het jaartal
en het wapen was de oorspronkelijke
eigenaar van de drinkschaal dus Frederik Hendrik (1584-1667).
Zwaansvliet, 2'' helft 17° eeuw
Wie waren de bewoners van Zwaansvliet ten tijde van Koning-stadhouder
Willem III (1650 - 1702)? Dat was
allereerst Francois van Oss {15921660). Hij was de tweede zoon van
Dirk van Oss, grondlegger van de
Beemster. Francois van Oss had
Zwaansvliet in 1628 laten bouwen. Na
zijn overlijden kwam het Huis in bezit
van zijn schoonzoon Joan van Reygersberg die met Francois' dochter Sara
was getrouwd; hij was van 1685 tot
1693 dijkgraaf van de Beemster. Eén
van hun dochters, ook Sara genaamd,
trouwde in 1684 met Mr. Francois Hinloopen; zij waren vanaf 1693 de bewoners van Zwaansvliet.
De buurman ten westen van Zwaansvliet, wonend op een nog indruk-

wekkender buitenplaats, was Francois 1
broer Dirk. Deze Dirk van Oss (1590 1668) was in 1618 tot dijkgraaf benoemd en zou dat blijven tot 1666. Een
jaar na die benoeming was hij door
Prins Maurits benoemd tot LuitenantHoutvester van de Beemster. Een belangrijk man dus, bezongen door Vondel en geportretteerd door Rembrandt.
Hij stierf kinderloos - kinderen van zijn
broers Francois en David waren zijn
erfgenamen.
Het is niet erg aannemelijk dat Willem
I I I de drinkschaal van zijn grootvader
aan Francois van Oss schonk. Immers,
Willem I I I was pas tien jaar oud toen
Francois van Oss overleed (hoewel,
Willem II was nog maar vier jaar oud
toen hij tot Generaal der Cavalerie
werd benoemd). Blijft over Joan van
Reygersberg, of misschien Dirk van
Oss. We zouden het weten indien bekend was wanneer Willem I I I Zwaansvliet, en dus de Beemster, bezocht.
Maar de geschiedenis van de Beemster,
opgetekend in de 'Resoluties' van het
polderbestuur en in de 'Kroniek van de
Beemster' maakt geen melding van
zo'n bezoek van Willem I I I . Jammer,
en ook bevreemdend want bezoeken
van Prinsen van Oranje aan onze contreien zorgden voor veel ophef en werden opgetekend: Maurits en Frederik
Hendrik in 1612, Willem 11 in 1650,
Willem IV in 1748 en Willem V in
1773. Van Willem III wordt alleen vermeld dat hij in 1669 een raam heeft
geschonken aan de kerk in Middenbeemster.
Bronnen:
M. Loonslra, Een ilrinkschaal van Frederik Hendrik uil 1636 (Geschied-kundige vereniging OranjeNassau, jaarboek 1985/86).
M. G. Wildeman, Hinhopeniana (Do Nederlandsche Leeuw 1905, p. 33).
A. J. Kölker. Kroniek van de Beemster (Alphen aan
de Rijn, 1981)

Wouter Geurtsz. en het Beemster Uurwerk
Henk Smit

Tijdens onderzoek naar mijn familiegeschiedenis stuitte ik op het testament
van smid-slotenmaker Wouter Geurtsz. (1565-1638), één van mijn verre
voorvaderen. Toen Wouter zijn einde voelde naderen liet hij op 19 oktober
1638 notaris L.Lamberti aan zijn ziekbed komen teneinde een testament op
te maken. In dit testament was sprake van 't beemster uyrwerck \t gegeven
wekte mijn belangstelling, aangezien bij mij van Wouter alleen Amsterdams
werk bekend was. Het was het begin van een verrassende zoektocht in oude
boeken en documenten.
Wie was Wouter Geurtsz.
Wouter Geurtsz. was de bekendste, je
mag wel zeggen de beroemdste telg uil
een geslacht van smeden-slotenmakers
sinds begin 15L' eeuw. Zijn ouders
woonden bij zijn geboorte bij de Sint
Anthoniespoort, de tegenwoordige
Waag op de Nieuwmarkt te Amsterdam.
Wouter werd net als zijn vader
smid-slotenmaker. De meeste bekendheid verwierf hij echter als
uurwerkmaker. Het vak van uurwerkmaker was in de I61' en 17L'
eeuw nauw verwant aan dat van
slotenmaker. Het smidsvuur met
blaasbalgen en zware aambeelden
waren namelijk al in de werkplaats
aanwezig. Dat er bij het maken van
zo'n uurwerk heel wat kwam kijken
kunnen we opmaken uit de gang
van zaken rond een andere opdracht
die Wouter Geurtsz. kreeg.
Het college van burgemeesters besloot op 12 september 1612, dat er
een nieuw uurwerk in de Oudekerkstoren geplaatst moest worden. Via
de 'fabryhneester' Jan van Hoorn
werd deze opdracht aan Wouter
Geurtsz. gegund. Hiervoor werd op
5 december 1612 een contract opge-

steld. Hij kreeg hierbij de opdracht tot
het maken van een nieuw 'uynverk'.
Het nu nog steeds bestaande en functionerende uurwerk werd nauwkeurig
beschreven. Het gewicht zou zestienduizend pond moeten bedragen en het
moest ieder kwartier slaan en spelen
met achttien klokken. Hij kreeg hiervoor drie jaar de tijd met daarboven

Hef speelwerk in de Oudekerksloren.
Foto: Gemeentearchief Amsterdam

nog drie maanden speling. Wouter *
alle de groote Uurwerken die 't
kreeg alvast een voorschot van zeshon- sedert dit, in dese Stat, ja bykans in 'f
derd gulden. Eventueel konden er, als gantsche Landt gemaakt zijn, en noch
dat nodig was, meerdere voorschotten ghemaakt worden, zijn hier nagebootst;
uitbetaald worden. Zodra het uurwerk het is gemaackt en in desen Tooren
klaar was zouden drie of vier personen ghestelt in 't Jaer 16... door WOUTER
het werk keuren.
GEURTSEN woonachtigh t'AmsterHet uurwerk werd op 3 juli 1617 in de dam. Meester Smit, die in sijn leven
Oudekerkstoren geplaatst. Wouter had veel konstig werk gemaakt heeft, niet
er ruim vier jaar over gedaan om het te alleen in Uurwercken, maar ook in
smeden. Het gewicht kwam uiteinde- Ysere traliën met Loofwerk en krullen
lijk uit op 14540 pond'. De stad zou doorvlochten, ja selfs voor uytheemvolgens de boeken van de Oude Kerk sche Princen als S weeden en andere.
aan Wouter het bedrag van 9807 gulden moeten betalen, maar zover was Fokkens is hier niet zeker van het jaar
het nog niet. Wouter zou nog twee jaar van oplevering. Hij gaat in zijn benodig hebben om het uurwerk speel- schrijving verder:
klaar op te leveren. Slaghamers, kle- '
onder alle staen alhier twee tralipels, raderen, veren, wijzers, wijzerpla- ën, seer hinstigh, d'eene op de Singel
ten en alles om een uurwerk te laten by de Gasthuysmoolesteegh, en d'ander
draaien, de klokken te laten spelen, om op 't Rokkin',
de hele en halve uren te laten slaan, Met het laatste huis wordt bedoeld Romoesten nog gesmeed worden. Intus- kin 64, het Huis met de Moor.
sen werd door de stad een bestelling in
Utrecht geplaatst voor achttien nieuwe Voordat Wouter de opdracht kreeg om
speelklokken die in de loop van 1618 het uurwerk voor de Oudekerkstoren te
geleverd moesten worden.
smeden, verrichtte hij al enige reparaDe officiële oplevering vond plaats op tiewerkzaamheden voor de Oude Kerk.
4 j u l i 1619. Het totaalgewicht was ge- Dit blijkt uit rekeningen die door de
komen op 23277 pond, inclusief mate- Oude Kerk aan hem betaald zijn. Een
riaal dat nodig was voor de ombouw van deze rekeningen, van 15 december
van het uurwerk in de Zuiderkerks- 1615 ten bedrage van 23 gulden. 10
toren. Dit was het oude uurwerk uit de stuivers en 8 penningen, betreft het
Oudekerkstoren, dat in juni 1617 naar lichter luiden van de klok 2 . Er waren
de Zuiderkerkstoren was overgebracht. regelmatig problemen met deze klok.
Wouter moest voor dit uurwerk twee Dit was de aanleiding om aan Wouter
slaghamers en vier wijzerplaten leve- de opdracht te gunnen een nieuw uurren. Tegen een afgesproken tarief van werk te maken. De speelklokken zou132 stuivers per pond kreeg Wouter den dan meteen vernieuwd worden.
15712 gulden, 6 stuivers en 4 pennin- Dat Wouter meester-slotenmaker was,
gen uitbetaald.
blijkt ondermeer uit een verklaring van
De Amsterdamse geschiedschrijver de slotenmaker Jacob Willemsz., d.d.
Fokkens schrijft in 1663 in zijn 18 juli 1613, dat 'M1, getuyge, in den
"Beschri/vinge der
\vijdtvermaerde jaere 1595 zijn meesterprouve van -i/n
Koopstadt Amstelredam' dat het 'een voors. ambacht ten huyse van Wouier
seer konsligh stuck' is, en verder:
Geurtsen gedaan hebbende f.....)3.

Deze Jacob Willemsz. moet als gezel
werkzaam zijn geweest bij Wouter. Hij
woonde in de Stilsteeg, de straat waar
Wouter een huis bezat. Wellicht was
hij huurder van een kamer in dat huis.
Wouter trouwde oktober 1587, op
tweeëntwintigjarige leeftijd, met Lijsbet Albertsdr. (1565-1619). Hij woonde toen in de Bloedstraat. Het echtpaar
kreeg acht kinderen: drie dochters en
vijf zonen. Wouter was niet onbemiddeld. Hij bezat enige huizen in Amsterdam waaronder het huidige pand Oudezijds Achterburgwal 65. Hoogstwaarschijnlijk was op dat nummer de smederij gevestigd, waar o.a. dus het
Beemster uurwerk is gesmeed. Dit huis
ging met alle gereedschappen over naar
zijn zoon Claes, die naast smidslotenmaker ook een bekend uurwerkmaker was.
Bij zijn dood, oktober 1638, woonde
Wouter op de Oudezijds Achterburgwal. Hij werd begraven in de Oude
Kerk. Zijn grafsteen (nr. 384) is nog
steeds te vinden tegenover het grafmonument van oud-burgemeester De
Graef. Zijn steen draagt het opschrift:
HIER LYT BEGRAVEN
WOUTER GEURTZEN
OBYT 24 OCKTOBER
A' 1638
Wouter werd drieënzeventig jaar oud.
De erfgenamen kochten het genoemde
graf voor tweehonderdvijfüg gulden.
Het graf is via zijtakken tot ver in de
19e eeuw in het bezit van de familie
gebleven.
Het Beemster uurwerk
Zoals eerder is gemeld bevatte het testament van Wouter een mededeling
over het Beemster uurwerk. Hierin
kwam de volgende passage voor:

'
aen Geurt Woittersz. ende Claes
Woittersz. sijne soonen tsamen allen
den clederen van linnen ende wollen
tot sijne teslateurs lijve behoorende
mitsgaders al 't yser gemaeckt ende
ongemaeckt yserwerck zoo onder als
boven in sijn hitys op sijn overlijden
bevonden werdende met al 't gereetschap tot sijn winckel behoorende uytgeseyt 't beemster uyrwerck met 'tgunt
daeraen cleeft'S
Toen de kerktoren van Middenbeemster in 1634 na een uitgebreide inspectie door de Amsterdamse stadstimmerman werd gerestaureerd, kreeg Wouter
Geurtsz. een jaar later de opdracht om
een uurwerk voor deze toren te smeden. Nog voordat het uurwerk klaar
was stierf Wouter. Zijn zoon Claes
Woutersz., inmiddels ook een bekend
uurwerkmaker, heeft het uurwerk toen
afgemaakt en in de toren geplaatst.
De oplevering vond plaats op l mei
1639. Dit blijkt uit het feit dat de
schoolmeester, tevens koster van de
kerk, Pieter Carelsz3., op deze datum
werd aangesteld om het uurwerk vanaf
die datum te onderhouden. Hij vatte
zijn taak serieus op, want datzelfde jaar
meldt hij 'dal het uerwerck in Middel
Beemster door de luijtgaten gants werf
verdorven door den regen dat nodich
aen kerckemeesters
dient
bekent
gemaeckt .
Met zijn betaling ging het echter niet
zo vlot. In 1640 beklaagt Pieter Carelsz. zich bij de kerkmeesters: 'Pieter
Carelsz, Schoolmeester in Middel
Beemster geeft bij requeste te kennen
dat hij omtrent anderhalf! jaer tuijrwerck inden Beemster toorn heeft waer
genomen ende bedien!, sonder tot noch
toe zalaris daer vooren genoten te hebben. Versoeckt mitsdien authorisatie en
commissie totte selve bedieninge en
voorts toesegginge van zalaris voor

den verleden en toecomende fijt tof
discretie van dese vergaderinge '.
Zijn verzoek werd datzelfde jaar gehonoreerd: 'Pieler Carelsz. Cos ter in
Middelbeemster is op sijn versoeck bij
de heeren kerckmeesteren toegeleyt
jaerlijcx vyjf en twintich gulden voor
sijn moeijte vande bedieninge vant uerwerck in de toorn aldaer, ingaende
metten aanvanck van deselve sijne bedieninge sijnde l" meij 1639*',
De betaling van 25 gulden is tot 1803
nooit aangepast. In dat jaar is het uurwerk verwijderd. Om dat gemis op te
vangen moesten de kerkmeesters tussen Pasen 1803 en Pasen 1804 gebruik
maken van een klokje van een van de
kerkgangers. In het verslag van de
kerkvoogdij staat het volgende te lezen: 'Aen Geerf/en Klooster voor het
gebruik van haar kiokjen in de kerk
toen hè! uitwerk uit den toren was '.
Zij kreeg voor dat gebruik twee gulden
vooreen heel jaar. Pas in 1805 werd er
een nieuw uurwerk geïnstalleerd.
Toch blijven er nog vragen over:
- Het is niet bekend waar het oude uurwerk is gebleven en waarom het verwijderd is. Waren het toch die weersinvloeden waarvoor de koster in 1639
gewaarschuwd heeft?
-.Wat heeft het uurwerk gekost? In het
archief van de Beemster polder zit wel
een rekening uit I640 10 m.b.t. het uur-

werk: 'Betaelf aende heeren kerckmeesteren vande Beemster ten behoeve van
deselve kerck een somme van seshondert ponden in voldoeninge van 't gene
den [
] Beemster sonde contribueren tottet uijrwerck inden thoorn volgens het accord ofte resolutie ter vergaderinge vande heeren hooft ingelanden opden 11 april 1635 dienaengaende beroemt als bij de donnatie ende
quitantie. 600pont'.
Hoe zag het Beemster uurwerk er uit?
Het zal niet zo groot en zwaar zijn geweest als zijn speel- en uurwerk in de
toren van de Oude Kerk in Amsterdam.
Het zal er ongeveer hebben uitgezien
als het 350 jaar oude torenuurwerk uit
de NH Kerk van Oost-Graftdijk. Het
staat tegenwoordig in Museum 'In 't
Houten Huis' in De Rijp. Dit uurwerk
was echter niet van Wouter Geurtsz.,
alhoewel bekend is dat zijn eerder genoemde torenuurwerk in Amsterdam
als voorbeeld diende voor latere uurwerken. Buiten het eigenlijke uurwerk
met raderen, wijzers, wijzerplaat, enz.
heeft het Beemster uurwerk misschien
ook een speeltrommel gehad. Aangezien een beschrijving van het uurwerk
ontbreekt, zullen we daar waarschijnlijk wel nooit achter komen. Maar met
archiefstukken weet je het nooit. Misschien ontdekt iemand op een mooie
dag een paar documenten die de puzzel
nog completer maken.

1 l Amsterdams pond = 0,494kg
' Stadsarchief, Amsterdam. Uytgacfbock OudeKerk, archieO75OK, inv.nr. 29
1 Idem, Not.archief 5075, inv.nr.39, fol.293. Notaris J.Ghijsberts
4 Idem, Not.archief 5075, inv.nr. 581 A, fol.298v. Notaris L.Lamberti
"" Schoolmeester/koster Pietcr Carelsz. was de vader van de kunstschilder Carel Fahritius
6 Watcrlands Archief. Beemster polder, deel 2, Resoluties, inv.nr.6, fol.154
7 Idem, inv.nr.6, fol.295
x Idem, inv.nr.7, fol.4
Beemster polder, Kerkvoogdij, inv.nr.12
'" Idem, Rekening met bijlagen, inv.nr. 402, fol.97

'Middenbeemster & kerkgang'
WijndelJ.G. Jongens © /biografie & tekst (foto 1961)
Na het droogmalen van het Bamestra meer in 1612 werd al spoedig begonnen met
de bouw in renaissance stijl van de Nederlandse Hervormde zaalkerk op de kruising van Midden- en Rijperweg, grenzend aan wat het marktplein te MiddelBeemster zou gaan worden. Ontworpen in 1615, op verzoek van de hoofdingelanden van de Beemster, door architect Hendrick Cornelisz de Keyser U565-I62D uit
Amsterdam en gebouwd onder toezicht van Cornelis Danckaerts. Ook de Montelbaans- en Munttoren, evenals de Wester- en Zuiderkerk in Amsterdam ontwierp
de Keyser. De eerste voor Nederlandse Hervormden gebouwde kerk in ons land
staat in Willemstad (i596-1007. houw toren afgeblazen). De Amsterdamse Zuiderkerk
(1603-16H, toren 1614) als 2e en Beemster doren. 1618-1621) als 3e. Tijdens de bouw begon de toren voorover te hellen, waarop men besloot er voorlopig een houten
spits op te zetten. Die werd pas in 1662 vervangen door de definitieve spits onder
leiding van architect Pieter Post. Met de bouw van het schip werd wat later begonnen (1621-1623). Jaren heb ik met mijn ouders gewoond onder deze toren (57
meter hoog) met zaalkerk, gelegen aan het marktplein. Elke zondagmorgen om
half negen werd de klok voor de eerste keer geluid en ik gewekt. Om half tien
luid en duidelijk nog één keer! Sindsdien geloof ik niets meer...!
Bron: J. Bouman 1857. Bedijking, opkomst & bloei van de Beemster

De Keyserkerk, enige opmerkingen over kerk en
restauratie
Peter van Voorst'

De kerk van Middenbeemster, inmiddels alom de Keyserkerk genoemd,
werd in de jaren 2004-2005 in twee fasen gerestaureerd. Een volledige restauratie, maar ook weer niet helemaal volledig. In dit artikel geen nauwkeurig verslag van de restauratie, wel enige beschouwing over enkele aspecten
van dit bijzondere gebouw in de Beemster en uiteraard informatie over de
restauratie zelf. Achtereenvolgens komen aan de orde het ontwerp van de
kerk, de recente restauratie, de stovenkamer, de zerkenvloer, het orgelfront
en balkon, de gekleurde oostramen en tenslotte nog enige 'wensen van de
Stichting De Beemster Keyser'. Dit alles natuurlijk in zeer beknopte vorm.
Het ontwerp
Dat Hendrick de Keyser de ontwerper
van de kerk van Middenbeemster is,
mag dan in vele publicaties en documenten worden vermeld, uit 17eeeuwse archieven is dit (nog) niet gebleken. Toch zijn er goede argumenten
voor zijn betrokkenheid bij deze kerk.
De initiatiefnemers en financiers voor
de drooglegging en inrichting van de
nieuwe polder kwamen hoofdzakelijk
uit de Amsterdamse VOC-kringen,
ondernemers die veel geld verdienden.
Mensen die gewoon waren te werken
met ambachtslieden en kunstenaars van
het hoogste niveau. Mensen die De
Keyser goed gekend zullen hebben, hij
was immers de absolute toparchitect
ten tijde van het twaalfjarig bestand
(o.a. Zuiderkerk en Westerkerk, Amsterdam). Dat die ondernemers voor het
toendertijd zeer omvangrijke Beemster-project, en dan in dit geval het centrale kerkgebouw, met iemand als De
Keyser werkten, is derhalve niet onlogisch.
Alles moest nieuw zijn
Maar er is meer. Het was allemaal
nieuw en moest ook nieuw zijn. De

Renaissance deed zijn intrede in deze
omgeving, dus ook de kerk kreeg een
echt nieuw ontwerp. De Keyser zal
zich niets hebben aangetrokken van de
architectuur van de omliggende kerken.
Die waren 'ouderwets 1 , stammend uit
de gothiek (Beets, Oosthuizen. Purmerend. De Rijp voor de brand). Zelfs de
later (1636) in Schermerhorn gebouwde kerk kreeg nog een ontwerp in gotische trant, evenals de Rijper toren na
de brand van 1654. De Keyser moest
daar niets van hebben, hij was op de
hoogte van hetgeen de Italiaanse renaissance had te bieden, en alzo ontwierp hij. Overigens heeft hij de kerk
van Middenbeemster niet zien opleveren want hij stierfin 1621. De vraag is
ook of hij zich nog heeft kunnen bemoeien met de perikelen aangaande de
torenbouw. Duidelijk is dat door
grondverzakking e.d. de beoogde toren
niet kon worden gerealiseerd. Pas in
1661 werd de huidige toren gerealiseerd. Pieter Post ontwierp de karakteristieke achtkantige bovenbouw met
spits. Wat voor een (veel kortere) toren
er tot 1661 over de Beemster heeft uitgekeken is niet bekend. Het in de kerk
hangende schilderij van Pieter Carelsz.

Fabritius is geen nauwkeurige afbeelding van de toenmalige toren (dus van
voor 1661), maar geeft wellicht een
zekere indruk. H. Tavenier tekende het
gebouw in 1794 naar de veronderstelde
staat van oplevering in 1623, ook daar
waarschijnlijk met een gefantaseerde
toren.
Dat 'nieuwe' van deze kerk wordt ook
nog eens onderstreept omdat we hier
spreken over een van de eerste kerken
die voor de Protestantse (toen
'Gereformeerde' geheten) eredienst
werd ontworpen. Naar verluidt zou
Middenbeemster de derde kerk in die
zin zijn en staat de eerste in Willemstad (l 607).
De restauratie van 2004-2005
Na aanvankelijke plannen voor deelrestauratie (in het bijzonder het dak) in
2001. formeerde de Protestantse Gemeente in 2003 een Bouwcommissie
die tot taak kreeg de noodzaak tot res-

Hei dak krijgt nieuwe leien.
tauratie van het gehele gebouw, zowel
naar interieur als exterieur, te inventariseren en de restauratie daarna op de
kortst mogelijke termijn te doen uitvoeren, inclusief de werving van de
benodigde middelen. De toren, in ei-

gendom van de burgerlijke gemeente,
bleef buiten dit proces.
De eerste fase van de restauratie vond
plaats in 2004, de tweede in 2005. Reden voor deze fasering was de reeds in
2001 ingezette procedure voor vergunning en subsidie, waardoor de tweede
(aanzienlijk omvangrijkere) fase als
apart hoofdstuk moest worden behandeld. En tempo was geboden vanwege
bonte knaagkever, zwam en houtworm
die in de houten bekapping hun onzalige werk deden. Voordeel van de fasering was wel dat de inmiddels ontpleisterde muren ongeveer een jaar konden
'ademen' alvorens weer van stucmortel
te worden voorzien.
Zware tegenvaller was dat voor de
tweede fase geen rijkssubsidie beschikbaar kwam. Ondanks de medewerking
van de (toen nog geheten) Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, was het geld
bij de provincie op en moest men maar
zien hoe dit op te lossen (we spreken
over een tekort van zo'n €
400.000 !). Dat is gebeurd door
een beperkte reductie van het
complete restauratieprogramma
en een nog hogere bijdrage vanuit de Protestantse Gemeente.
Door buitengewoon scherp beleid van aanbesteding en controle
op uitvoering en kosten kon de
totale restauratie uiteindelijk binnen de bijgestelde begroting worden gerealiseerd.
In het kader van dit artikel is die
reductie van belang. Wat was
weg te strepen zonder dat straks
gesproken zou kunnen worden
van een incomplete dan wel onvoltooide restauratie? Uiteindelijk kon die
reductie worden beperkt tot het niet
restaureren van de toegangspoort en
het straatwerk, alsmede het grotendeels
niet restaureren van de zerkenvloer.
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In ieder geval kon alles wat defect res- bracht. Het is duidelijk dat de galerij
pectievelijk in verval was, worden her- uit 1847 werd verwijderd, preekstoel
steld, konden preventieve maatregelen en dooptuin terugkeerden naar de oostworden genomen (de houten bekap- zijde en het meubilair weer zijn oorping) en werd vernieuwd wat ver- spronkelijk opstelling kreeg. Ook liet
nieuwd moest worden (o.a het leien Royaards een totaal nieuw orgelbalkon
dak, de goten, de binnenbepleistering). bouwen.
Aanvullend aan de restauratie werd een Onduidelijk bleef echter wat er precies
aantal voorzieningen in de kerk ver- met de zerkenvloer gebeurde. Daarom
vangen dan wel nieuw aangebracht. werd bij de laatse restauratie extra aanHet beoogde bredere gebruik van het dacht aan de zerkenvloer gegeven door
gebouw (ook voor niet-kerkelijke acti- het opstellen van een tweetal notities
viteiten) was daartoe de aanleiding. daarover met voorafgaand archiefonEen moderne vloerverwarming aange- derzoek en dergelijke.
vuld met convectoren (achter de herenbanken), een geheel nieuwe verlich- De stovenkamer
tingsopzet (inclusief theaterverlich- Het pronkstuk van de Keyserkerk.
ting), achterzetramen en een nieuwe Door roestende elektraleidingen, vergeluidsinstallatie verschaffen meer dwijning van wandtegels, etc. viel hier
comfort en mogelijkheden. Ook werd veel te herstellen.
de voorzijde van het doophek demonta- Als adviseur was aangetrokken de heer
bel gemaakt t.b.v. optredende ensem- Peter Korff de Gidts, antiquair en lange
bles en dergelijke. Dit alles zodanig tijd inwoner van de Beemster. Met zijn
uitgevoerd dat aan het historische inte- hulp kon de stovenkamer volledig worrieur op geen enkele wijze aftreuk den hersteld.
werd gedaan, m.a.w. hoegenaamd on- De kerk bleek nog over een 'voorraad'
zichtbaar en niet-verstorend.
oude wandtegels te beschikken, daarZeer belangrijke referentie bij deze van werden er zo'n tien gebruikt. Daarrestauratie was de vorige restauratie, in naast kon Korff de Gidts er ruim 45
de jaren vijftig van de vorige eeuw elders aanschaffen. Kortom, ruim 55
uitgevoerd onder regie van architect wandtegels werden geplaatst nadat uiCornelis Willem Royaards.
Hoewel het bestek van deze
restaratie kon worden opge- .
spoord, was toch geen volledig j
beeld te krijgen van hetgeen l
precies in die jaren vijftig werd
gerealiseerd. Een verslag daar- .
van ontbreekt namelijk en duidelijk is dat tussen bestek en ,
realisatie nogal wat verschillen l
ontstonden. Het grote verschil
met de recente restauratie is dat
door Royaards het interieur grotendeels weer in zijn oorspronkelijke staat werd teruggeRestauratie van de stovenkamer
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teraard de oude leidingen waren vervangen en het muurwerk was hersteld.
Ook de schouw met het fraaie Lodewijk XlV-tableau (uit circa 1780} kon
worden hersteld. Tegels met beperkte
beschadiging bleven gehandhaafd, de
historie mag in die zin gezien worden.
Zo ontstond een fraai gerestaureerde
stovenkamer, voorzien van bescheiden
verlichting en zelfs vloerverwarming.
Een bezoek meer dan waard! Vooral de
zuidwand met zijn complete wandbetegeling uit de 2e helft van de 17e eeuw
biedt een fantastische aanblik. Een nadere invulling van de haard (met o.a.
haardplaat, vuurbokken, 'haal' met
ketel en enig gereedschap) is een nog
bestaande wens.

Onderzoek is gedaan naar de mate aan
verplaatsing van zerken in de loop der
eeuwen en de conclusie luidde dat er
veel verplaatst is, zerken verdwenen
zijn, zerken zijn afgeslepen, zijn gehalveerd, etc.. Oneerbiedig gezegd 'een
rommeltje'. Als voorbeeld de zerk die
in de kerk ligt met datering 1836/1843
terwijl in 1829 een einde kwam aan het
in de kerk begraven. Die zerk is waarschijnlijk afkomstig van het kerkhof
rondom het gebouw, waar tot 1866
werd begraven.
Alles is op dezelfde locatie teruggelegd
en enkele tot puin verworden zerken
zijn vervangen door natuursteen van
passende maat en kleur. Zoals hiervoor
opgemerkt diende er een beperking te
komen aangaande het plan tot volledige restauratie van de vloer. Een beperkt
aantal (belangrijke) zerken kon toch
door een gespecialiseerd steenhouwer
worden hersteld. Dit betrof in hel bijzonder de steen van Tobias de Coene
(in de zuidoost-hoek) en de dubbele
zerk van Van Oss-Reygersbergh, het
topstuk van de vloer. Deze dubbele
zerk kreeg ook als enige een andere
locatie, namelijk van het midden van
de vloer ('In de loop') naar de noordoost-kant binnen de dooptuin. Zo blijven deze twee fraaie zerken goed zichtbaar, echter zonder kans op schade en
verdere slijtage.
Alle andere zerken werden gereinigd,
soms aangevuld, en zorgvuldig teruggelegd.

De zerkenvloer
Zoals eerder gezegd, waren weinig
gegevens voorhanden omtrent de geschiedenis van de zerkenvloer. Onderzoek van archieven e.d. heeft bij de
voorbereiding van de restauratie geleid
tot enkele notities over deze vloer met,
haast vanzelfsprekend, een stukje geschiedenis over het begraven dat vele
jaren ook in deze kerk werd gepraktiseerd. De ernstige mate van verzakking
van nogal wat zerken, van breuk en
scheurvorming, gaf aan dat tijdens de
vorige restauratie de vloer slechts was
uitgenomen en weer (in zand) teruggelegd, hetgeen overeenstemde met de
betreffende tekst van het teruggevonden bestek. Mede ten behoeve van de
aan te leggen vloerverwarming werd
besloten een betonnen steunvloer onder
de zerkenvloer aan te leggen. De vroegere graven waren geruimd (binnen de
kerk bevonden zich ooit 192 graflocaties) en archeologisch onderzoek bleek
hier niet aan de orde. De steunvloer
geeft nu de garantie dat de zerkenvloer
niet meer zal verzakken.

Het orgelbalkon
De met enige kunsthistorische kennis
toegeruste bezoeker van de Keyserkerk
zal constateren dat het orgel en het orgelbalkon wezensvreemde elementen
zijn in het oorspronkelijke 17e/18e
eeuwse interieur, maar desalniettemin
fraaie elementen! Bij de bouw ervan in
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oeuvre van van Dam (voor de oorspronkelijke kleurstelling zie het Van
Dam-orgel in de Lutherse Kerk van
Purmerend).
Van dit alles bleef in de jaren vijftig
weinig over. Niet alleen werd het instrument zelf toen fors gewijzigd
(hetgeen nu weer is hersteld) maar architect Royaards meende ook over te
moeten gaan tot grote ingrepen in dit
deel van het interieur van de kerk: de
vier bekroningen op de kas verdwenen,
de kas werd bruin geschilderd met een
andere duiding van de ornamenten en
contouren, op andere punten werd het
front ook aangepast en er kwam een
geheel nieuw orgelbalkon gedragen
door zes kolommen met dorische kapitelen. Classicistisch van opzet en overi-

1908 verdween het toenmalige orgel
uit 1784 grotendeels naar Zaandam
{nog steeds daar te beluisteren!) en van
het orgelbalkon bleef hoegenaamd
niets over. Het nieuwe, veel grotere
orgel werd gebouwd door de vierde
generatie van het befaamde orgelmakershuis Van Dam uit Leeuwarden.
Naar de tijd van het begin der 20e
eeuw verscheen het van Dam-orgel in
deftig rijtuigzwart voorzien van veel
gouden contouren. Geplaatst op een
galerij met gietijzeren hekwerk en gedragen door vier dunne gietijzeren pilaren, men kon voor het orgel langs lopen. Zo kreeg het instrument met zijn
eclectische front een rijzig en voornaam karakter, met alles in de juiste
proporties en geheel passend in het

Hel gerestaureerde Van Dam-orgel
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gens mooi gemaakt.
Het orgel werd in 2001-2002 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw, onder
advies van Jan Jongepier, waar het nodige onderzoek door laatstgenoemde
aan voorafging, ook voor wat betreft
het front van het Van Dam-orgel. Bij
de restauratie werd het front weer zoveel mogelijk in de oorspronkelijke
staat teruggebracht, zij het dat de bruine kleurstelling gehandhaafd bleef.
Wel werden de vier bekroningen op de
kas (van oude foto's) nauwkeurig nagemaakt en geplaatst. Ook werden met
het nodige verguld- en schilderwerk de
contouren en ornamenten weer opgebracht respectievelijk opgehaald. Zo
herkreeg het Van Dam-orgel zijn rijzige deftige gestalte terug. Het balkon uit
1959 bleef echter gehandhaafd, het is
op zich een fraai geheel en herbouw
zou te ingrijpend zijn geweest.

nabije toekomst!
Tot zover enige informatie en beschouwing over de recente restauratie van de
Keyserkerk. Het zijn maar enkele grepen uit een grootschalig project. Het
omvangrijke project van de restauratie
van de ramen en de vele kleinere werkzaamheden blijven onbesproken. De
Bouwcommissie heeft alle werkzaamheden tot in detail gedocumenteerd
hetgeen uiteraard deel zal gaan uitmaken van het kerkelijk archief.
De kerk van Middenbeemster zal weer
zo'n vijftig tot tachtig jaren voort kunnen tot de volgende restauratie zich
wellicht zal aandienen. Dat is nu eenmaal het lot, maar ook de uitdaging,
van de historisch belangrijke monumenten.
De Stichting De Beemster Keyser zet
zich in voor het behoud en ook het brede gebruik van dit monumentale gebouw. Breed gebruik dat hopelijk zijn
beslag kan krijgen als de nieuwbouw
naast de kerk gerealiseerd zal zijn. Gebruik is behoud!
Maar de stichting heeft al een 'wensenlijst', hoe fraai het interieur ook is, er
ontbreekt nog iets want de middelen
blijven beperkt:
- Invulling van de haardpartij in de
stovenkamer (zie hiervoor).
- Twee oude psalmborden voor de
oostmuur aan weerszijden van de
preekstoel.
- Een kleine antieke kroonluchter voor
de consistorie.
- Gebrandschilderde glazen in de twee
oostramen.

De gekleurde ramen
Tenslotte nog iets over de ramen in de
oostmuur. Ooit in de Gouden Eeuw
ongetwijfeld fraai gebrandschilderde
ramen. Ook bestonden dergelijke ramen waarschijnlijk (ten dele) aan de
noord- en zuidzijde. Dat alles werd in
1847 vervangen door blank glas, want
toen de galerij werd geplaatst vond
men het te donker 'met die glazen'. In
de jaren vijftig kwam 'vervanging', de
twee ramen in de oostmuur kregen geschilderd glas, voorstellingen van de
hand van Hans Royaards, broer van de
architect. Helaas is de kwaliteit van
deze glasschilderingen zeer matig,
sinds 1959 verbleken de kleuren en
geleidelijk zal er niets van overblijven. De prachtige Keyserkerk heeft daar
Zij hebben geen kunsthistorische waar- eigenlijk wel recht op!
de. Het zou mooi zijn indien de twee
1 Peler van Voorst is voorzitter-secretaris van de
oostramen weer echte gebrandschilder- Stichting De Beemster Keyser, secretaris van de
de glazen van een betere kwaliteit zou- Bouwcommissie en organist van hel Van Damden bevatten. Een uitdaaging voor de eree l
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Meer dan één pk
John Dehé

ledere plek in de Beemster heeft zijn geschiedenis, al is natuurlijk niet over
al die plekjes een interessant verhaal te vertellen. In de vorige aflevering van
De Nieuwe Schouwschuit stond een bekende uitspanning aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster centraal: De Nieuwe Tuinbouw. De Renaultgarage van Dijt ligt ernaast en als we teruggaan in de tijd, is die plek verbonden met het verhaal van de komst van de eerste automobielen in de Beemster.
mis. De 'rijke stinkerd' die met zijn
auto in 1900 pech kreeg, kon rekenen
op flink wat vrolijkheid en leedvermaak. In de kranten klinkt vooral de
bezorgdheid door. In een ingezonden
brief (Arnhemsche Courant, juli 1898)
beschrijft iemand het automobielgeweld waarmee hij geconfronteerd
werd: 'Je hoort een gevaarlijk gedonder, vergezeld van een schril gefluit of
een helsch gegons....men verdringt
zich op de trottoirs... de voerlieden
trekken hun karren opzij....de huurkoetsiers vloeken...kindermeiden met
dito wagens stuiven naar alle kanten.
Wat er te doen is? Het gerommel komt
nader; de straat dreunt; een zwart, of
rood of geel voorwerp vliegt u fluitend
gillend voorbij, een lucht van benzine
achterlatend (...)'.

Sommige dingen zijn voor ons zo gewoon, dat we ons nauwelijks kunnen
voorstellen dat ze er eigenlijk nog niet
eens zo heel lang zijn. Neem auto's.
Zo'n honderd jaar geleden was een
auto in de Beemster nog een opzienbarend verschijnsel, een attractie van de
eerste orde, waar het dorp voor uitliep.
Nu kunnen we niet meer zonder, maar
voelen we ook dagelijks de overlast.
In 1886 presenteerden de heren Daimler en Benz aan het grote publiek een
voertuig met benzinemotor. Het was
meer een koets met hulpmotor, maar
we moeten de geschiedenis van de auto
toch ergens laten beginnen en het apparaat van de heren komt daarvoor zeker
in aanmerking. In de jaren daarna ging
het hard en maakte de automobiel een
spectaculaire ontwikkeling door. In
verschillende Europese landen heerste
een ware automobielrage, maar de geproduceerde auto's waren zo duur dat
slechts de 'happy-few' ze kon betalen.
In de Beemster zullen dat wel de dokter, de bankdirecteur en de notaris geweest zijn.

Overigens liep Nederland met zijn wagenpark achter bij andere Europese
landen, vooral omdat de regering toen
al de benzineprijzen opjoeg met een
hoge accijns. Hoewel er aanvankelijk
niet zo erg veel auto's in Nederland
reden, zorgden ze toch voor flink wat
ergernis. Nederland was een land waar
voetgangers, fietsers en paard en wagen de dienst uitmaakten en een auto
die met hoge snelheid voortjakkerde
over een weg die daar niet voor ge-

In Nederland werd de eerste auto in
1896 geïmporteerd. De eerste auto's
zorgden uiteraard voor flink wat opschudding en omdat ze nog niet echt
betrouwbaar waren, ging er flink wat
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maakt was, zorgde voor overlast, stofwolken en ongelukken.
Pas na de Eerste Wereldoorlog nam het
autoverkeer in Nederland serieuze vormen aan. In 1918 reden er nog maar
1599 auto's, in 1920 waren het er al
ruim 11.000, in 1924 ruim 23.000, in
1929 bijna 100.000. In 1935 vielen er
763 verkeersdoden. In 2006 waren dat
er 811, terwijl er in dat jaar meer dan 7
miljoen auto's waren.
Oude - schaarse - Beemster kranten in
het Waterlands archief onthullen niet
zo veel over de eerste gemotoriseerde
vierwielers in de Beemster en omstreken. In september 1900 maakte de heer
Nijsen uit Purmerend (Kaasmarkt) reclame voor sportpetten en automobielpetten. Tijdens de Landbouwfeesten in
hetzelfde jaar had Chr. Koning op het
tentoonstellingsterrein een etalage met
'Simplex-Rijwielen, Automobielen,
Tapijten, enz.'.

In de jaren twintig blijken er toch al
aardig wat auto's in de Beemster rond
te rijden. Een lijst van automobielen
die in geval van mobilisatie gevorderd
kunnen worden, vermeldt 38 'personenautomobielen', 36 'vrachtautomobielen', waaronder ook de 'auto-omnibussen' en bestelauto's gerekend werden. Er reed toen welgeteld één tractor
in de Beemster rond: het paard had nog
weinig concurrentie.
Een advertentie in de Drie Meren in
1924 laat zien dat ook de huurauto in
de Beemster geen onbekend fenomeen
was. De ondernemers Beets en Schoenmaker boden hun luxeauto aan 'tegen
scherp concurrerend tarief. Diezelfde
krant geeft ook de ongelukken en bekeuringen. Een fietser ging op de bon
wegens ontbrekende bellen en verlichting, maar ook auto's die niet voorzien
waren van de goede verlichting of
nummerplaten, haalden de krant.

•;

De eerste taxi in de Beemster (archief Hisl, Genootschap)
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Een auto heeft benzine nodig en moet
ergens terecht kunnen voor reparatiewerk.
Met het uitbreiden van het Beemster
wagenpark, zien we ook het aantal garages en reparatiebedrijven toenemen.
Meestal ging het om bedrijven die hun
autoservice startten als verlengstuk van
aanverwante activiteiten: een smederij,
een verhuurbedrijf van koetsen, een
fietsenreparatiebedrijf. Omdat benzinemotoren al voor verschillende agrarische toepassingen gebruikt werden,
waren er in de Beemster al verschillende verkooppunten voor petroleum en
benzine.
Zo had M. Köhne, smid, al in 1924 een
benzinepompinstallatie voor het pand
Rijperweg 56, met een ondergrondse
benzinetank.
Ook Lanting aan de Zuiderweg beschikte in dat jaar over een benzine-

pomp met 'benzinebewaarplaats 1 . Lanting was gespecialiseerd in fietsen,
bromfietsen en motoren.
De hinderwetvergunningen uit deze
jaren noemen ook Dekker in Noordbeemster (Jisperweg) en Wiedijk aan
de Purmerenderweg. Wie met zijn auto
door de Beemster toerde, hoefde niet
droog te komen staan.
Van Tuinbouw naar Wiedijk
Op de plaats waar nu de garage van
Dijt is, was tot het eind van de jaren
twintig van de vorige eeuw café 'De
Tuinbouw 1 gevestigd. Eigenaar was J.
Schouw en hij combineerde het horecawerk met het runnen van een van de
eerste garages in de Beemster. Ook
verhuurde hij auto's. In 1928 deed hij
zijn zaak over aan Jan Wiedijk, misschien wel omdat naast 'De Tuinbouw'
een nieuwe uitspanning verrezen was:
'De Nieuwe Tuinbouw'.
Jan Wiedijk bouwde de garage van
Schouw verder uit, bij de koop van
pand en terreinen werd notarieel vastgelegd dat hij zijn garagebedrijf nooit
mocht combineren met bezigheden in
de horecasfeer, terwijl ze zich in de
Nieuwe Tuinbouw verre moesten houden van het repareren of verkopen van
auto's. Verderop in de Beemster had
Wiedijk overigens nog een bedrijf: op
de Volgerweg had hij een smederij en
wagenmakerij.
Een ondernemend man, Jan Wiedijk,
die het bestaande (rijwielen) wist te
combineren met het nieuwe (auto's).
Wiedijk was overigens niet alleen
agent van het merk Renault, maar hij
'deed' ook de merken Citroen en Dod-

ge.
In 1939 breidde Wiedijk zijn zaken
verder uit: hij schafte zich een
'moderne lijkauto' aan, in overleg met
de onderlinge begrafenisvereniging

De rijwielhandel en werkplaats van de
familie Lanting, tot de jaren '50 'De
Pronken]' genaamd. Later kwam op
deze plaats autobedrijf Lanting.
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'De Laatste Eer'. De krant: 'De voorzitter, de heer Kluft, prees het initiatief
van den heer Wiedijk, omdat bijna alle
begrafenissen der vereeniging thans per
lijkauto geschieden, waardoor de lange,
vaak droevige tocht, door onzen polder
is opgeheven en aangezien deze auto
tevens drie leden van het personeel op
gemakkelijke wijze kan vervoeren,
voldoet de auto aan de 'eischen der
vereeniging'. De lijkwagen werd gestald in een schuur naast de garage.

Dijt werd ook koper van de rouwauto
en nam de uitvaartdiensten van Wiedijk over.
Hij werkte nauw samen met
'aanspreker' Piet van Vuure en verving
in 1969 de auto van Wiedijk door een
'praktisch nieuwe'.
Al snel waren er plannen om de garage
te verbouwen en aan te passen aan de
nieuwe eisen van de moderne tijd. Dijt
hield van de gebeurtenissen een dagboek bij:
'21 juni 1966 ging 't gebeuren, de oude
garage werd afgebroken, de firma J. de
Vries zette de boel op z'n kop, na ca.
14 dagen kon begonnen worden met
het uitzetten van de nieuwe garage. Op
17 oktober 1966 stond er een mooi
gebouw, nu 't nog zo leeg is heeft "t
iets weg van 'n moderne kerk. Er zit nu
glas in de buitenkant, 't dak is dicht, de
vloer is bijgewerk, de deuren zijn

Van Wiedijk naar Dijt
Meer dan dertig jaar was de garage aan
de Purmerenderweg eigendom van Jan
Wiedijk. In 1962 verkocht hij zijn zaak
aan Cor Dijt. Wiedijk bleef nog wel
een tijdje de 'rouw- en trouwdiensten'
verzorgen, maar bood later zijn 'Luxeverhuur Chevrolet met gemeentelijke
vergunning en rouwauto voor begrafenissen en transporten' te koop aan.

1966

IS

gearriveerd. We hadden gepland 29
oktober weer te kunnen 'openen', maar
of dat zal lukken betwijfel ik toch wel
een beetje'.
Uiteindelijk werd op vrijdag 11 november het nieuwe garagebedrijf feestelijk geopend. Op 11, 12 en 13 november werd een grote autoshow gehouden. De nieuwe garage kreeg een
nieuw benzinestation, waarvoor een
"meisje als pompbediende' werd aan-

gezocht. Bij alle verbouwingsdrukte
kon Dijt één activiteit afstoten. Zijn
garage was ook u i t l e e n p u n t
('magazijn') van spullen van Het Groene Kruis, totdat het wijkgebouw geopend werd. Het bestuur sprak bij die
gelegenheid zijn dank uit voor de bewezen diensten, 4 al mankeerde er dan
wel wat aan'. In juni 1966 werd het
wijkgebouw in de Zuidoost geopend.

uiiEDUK's Auio-Bedrijt,

ÊEEMSTER,

Telul. 109. '/.ie IMrmennd). —

Agentschap Renault-Auto's en andere merken.
Carrosseriebouw.
•W" Verhuur-Inrichting. Pracht-gelegenheid voor Auto-stalling ~Wl
Renault 4 Cylinder, 4 deuren f 2300.—.
6 Cylinder thans f 2800.—.

Franse drukte
Kennelijk was de Zuidoostbeemster
een mooie locatie voor een garagebedrijf, want op loopafstand van de
Renault-garage van Dijt lag de garage
van Jonk en op de Zuiderweg zat Lanting.
Lanting was van oudsher vooral een
zaak van land- en tuinbouwmachines,
(brom) fietsen en motoren, maar ging
zich in de jaren zestig toch vooral toeleggen op de verkoop van auto's. Zijn
eerste 'auto' (in 1957) was de Goggomobil, 'de zuinigste auto die u dagelijks meer ziet'. Daarna ontwikkelde
Lanting zich tot een succesvolle dealer
van de merken Panhard en Citroen.
Ook de garage van Jonk was gespecialiseerd in Franse auto's, vooral van het
merk Simca. Jonk was aanvankelijk
vooral actief als verhuurder van busjes.
Hij organiseerde busritten naar evenementen als de draverijen op Mereveld
of de TT-races in Assen.
In oktober 1963 kreeg het bedrijf aan
de Purmerenderweg meer het karakter
van een garage, blijkens de advertentie

in de krant waarin Jonk zijn dank uitspreekt voor de grote belangstelling, de
bloemen en cadeaus die hij bij de opening van zijn nieuwe garage mocht
ontvangen. De verhuur van bussen en
busjes zou nog jarenlang een zeer belangrijke nevenactiviteit blijven.
De bedrijven van Lanting en Jonk zijn
verdwenen naar de plekken waar je
tegenwoordig automobielbedrij ven
verwacht: op industrieterreinen aan de
rand van de stad. Dijt houdt het vol aan
de Purmerenderweg. In 1973 werd de
garage uitgebreid met een showroom,
nog niet eens zo lang geleden verdwenen de benzinepompen, vooral onder
de druk van steeds zwaardere milieueisen. Wat de toekomst brengen zal, is
uiteraard onzeker. De grote drukte op
en rond het garageterrein doet echter
vermoeden dat de zaken hier goed gaan
en dat de plaats die nauw verbonden is
met de geschiedenis van de eerste automobielen in de Beemster nog lang zal
bruisen van activiteiten.
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De Speelwagen
Geert Heikens

Op het boekenkamertje 'Kipperust' op zolder van museum Betje Wolff
pronkt de volledige uitgave van het maandblad 'De Speelwagen, populair
maandblad ter bevordering van de belangstelling voor de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier'. Zoals bij zoveel
(cultuur)historische projecten was Gerrit Köhne hier zeer nauw bij betrokken. Het archief van De Speelwagen is na zijn overlijden door de familie geschonken aan het Historisch Genootschap Beemster. Het bevindt zich op dit
moment in het Waterlands Archief. Een 'reisverslag"1 van tien jaar De Speelwagen.
Het initiatief
Beginjaren veertig van de vorige eeuw als het ware mee door de cultuurhistokomt het Historisch Genootschap 'Oud rie van onze regio.
West Friesland' met het voorstel om een tijdschrift uit te geven waarin historische verenigingen uit het Noorderkwartier
op degelijke en populaire wijze
artikelen plaatsen over cultuurhistorische zaken uit de regio.
Door de oorlog wordt de realisering hiervan uitgesteld.
Een halfjaar na de bevrijding
komen de initiatiefnemers weer
bij elkaar om het plan nieuw
leven in te blazen. Nederland is
bezig met de wederopbouw en
daar hoort ook de cultuurhistorische wederopbouw bij. Alle
oudheidkundige verenigingen
uit het Noorderkwartier worden
uitgenodigd voor de oprichGEÏLLUSTREERD MAANDBLAD IN MET
BIJZONDER G E W t p A A N DE HISTORISCHE SCHOONHEID. lOLKLORE
tingsvergadering op zaterdagEN GESCHIEDENIS IN NOOKO-HOLLAND BOVEN HET I[
middag l december 1945 in het
OFFICIEEL ORÜAAN VAN DB
HISTORISCHE GENOOTSCHAPPEN IN HOLLANDS PJOORDERKWARTIEK
Gemeentearchief in Alkmaar.
Gekozen wordt voor de titel
'De Speelwagen', een oud en
hoog boerenrijtuig waar veel
mensen in kunnen en waar een
u' NOVEMBER
ieder een goed uitzicht geniet.
De lezers (reisgenoten) reizen
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De opzet, organisatie en werving
Geld en papier zijn schaars zo vlak na
de oorlog, dus wordt begonnen met een
tijdschrift van vierentwintig pagina's.
Met meerdere korte artikelen. Een
abonnement (12 nummers) kost fl.
6,75. Leden van historische verenigingen krijgen een gulden korting. Twee
initiatiefnemers worden aangesteld als
redacteuren: G. Köhne (hoofd onderwijzer, verbonden aan Historisch Genootschap J.A. Leeghwater) uit OostKnollendam en Th. Wortel (gemeentearchivaris in Alkmaar en verbonden aan
Historisch Genootschap Oud West
Friesland ) uit Alkmaar.
Het blad wordt gedrukt en uitgegeven
door Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer.
Aanvankelijk krijgen alleen de correctoren een kleine onkostenvergoeding:
ongeveer een cent per regel! Auteurs
krijgen op verzoek een aantal extra
exemplaren. Na het eerste jaar vindt er
toch een vorm van 'beloning' plaats:
afhankelijk van de omvang van de bijdrage, ontvangen de schrijvers één of
twee punten. Maar ook het aanbrengen
van een nieuwe 'reisgenoot' levert
twee punten op. Met deze punten kunnen cadeaus gespaard worden. Punten
kunnen ook gekocht worden voor vijftig cent per punt.
Haast is geboden want in de Zaanstreek
is men al begonnen met een eigen periodiek: 'De Zaende'. De redactie maakt
een wervende folder: 'De speel wagen
rijdt u rond door alle delen van Hollands Noorderkwartier en laat u op populaire wijze kennis maken met zeden
en gewoonten, kunsten, liefhebberijen
van de bevolking, verschaft u meer genoegen in het bezichtigen van musea en
oude bouwwerken, doet u genieten van
het landschap en bied u gelegenheid
vragen te stellen en zelf iets ten beste te

geven
In het bijzonder bevelen wij
de Speelwagen aan bij onderwijzers en
leraren, die voor hun werk dikwijls
meer kennis van de eigen omgeving
nodig hebben.
De inhoud van het blad
Het eerste nummer oogst vele positieve
reacties. Uit het gehele land. Minister
President W. Schermerhom schrijft een
aanbevelingsbrief. Hij complimenteert
voor de samenwerking waardoor dit
initiatief mogelijk is. "Er klinken tegenwoordig in de richting van het regeeringscentrum tallooze bittere klanken uit de provincie, die spreken over
stiefmoederlijke behandeling en miskenning van hetgeen elders in het land
leeft. Ik kan mij niet altijd aan den indruk onttrekken dat ook eigen onmacht
tot vormgeving, van het cultureele, sociale en economische leven hierbij wel
eens een rol speelt." Hij eindigt zijn
brief met: "Moge 'De Speelwagen' op
een voorspoedige rit zijn geestelijke
bagage aan tallooze huizen van
Holland's Noorderkwartier bezorgen!".
Er worden niet alleen 'virtuele' reizen
gemaakt. Bij de organisatie van zogenaamde gastdagen worden historische
verenigingen ingeschakeld. Er zijn regelmatig weekenden naar de Volkshogeschool 'De Zandhoeve' in Bergen en
naar Hoorn. Als in 1948 bij Piet Wortel
uit Eemnes een echte Oudhollandse
boerenwagen gekocht wordt, kunnen
lezers letterlijk op stap!
De Speelwagen dreigt te (moeten)
stoppen, de reddingsoperatie en de
doorstart
'De Speelwagen' gaat voortvarend van
start. Het eerste jaar zo'n 3500 abonnees en lovende kritieken: "Onze wagen is een wonderwagen...en ons paard
een wonderpaard, want is het geen mi-
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drukker het boek "Duizend Zaanse
Molens' van de heer P. Boorsma. Hij
moet het echter wel zelf komen ophalen. Uiteindelijk lijkt de strijd te worden gewonnen: nieuwe lezers melden
zich aan en de uitgever wil (met tien
nummers per jaar) doorgaan.

rakel, dat enige duizenden reisgenoten
een goed zitplaatsje hebben gekregen,
terwijl er nog altijd gezegd wordt: 'wie
mee wil rijden, kan instappen'". De
groei zet echter niet door. In december
1948 stuurt de uitgever een alarmerende brief naar de hoofdredactie. Het aantal abonnees neemt af, op dat moment
nog maar 2500. Het blad is verliesleidend! Het Anjerfonds doneert vijfhonderd gulden, de provincie achthonderd.
Ook de historische verenigingen leveren een financiële bijdrage.
Tal van prominente lezers steken de
koppen bij elkaar onder de noemer van
'de Wagen Wacht' om meer abonnees te
werven. Gemeentebesturen, schoolbesturen, inspecteurs van het onderwijs,
historische verenigingen. Bijna iedere
doelgroep krijgt een wervende brief.
Bedrijven worden gevraagd om een
financiële bijdrage. Vierenveertig gemeentes reageren positief evenals veertig onderwijsinstellingen in de regio.
Op l december 1950 schrijft de heer
Wortel aan zijn trouwe compaan Köhne: "Voor mij is de zaak nu afgedaan.
Na vijfjaar gaat De Speelwagen weer
op stal en waarschijnlijk op zolder of
naar een museum van oudheden. Het is
jammer , dat 't zo gelopen is". Het decembernummer zal het laatste zijn.
Toch geeft Köhne de strijd nog niet op.
In de feestmaand wordt druk onderling
gecorrespondeerd en ook de enthousiaste lezers doen een duit in het zakje.
De uitgever schrijft op 15 december
naar Köhne: "Uit uw brief spreekt de
idealist die ondanks alles wenst voort te
gaan en wil trachten zijn ideaal te bereiken onder welke omstandigheden ook
en met welke middelen ook, het vlammetje wil brandend houden". Hij
spreekt een zekere waardering uit voor
deze "don quichotterie'. Als dank voor
het vele werk ontvangt Köhne van de

Het definitieve einde
De opleving is echter van korte duur. In
1952 achttienhonderd leden. Een jaar
later honderd minder. Gestaag daalt het
aantal leden. In 1955 verschijnt de laatste editie.
De heer Köhne krijgt als dank voor het
vele werk namens de uitgever een polshorloge en de heer Wortel een aktetas
met inscriptie "De Speelwagen 19451955". Beide heren danken hiervoor.
Sigaren en sigaretten worden uitgedeeld. Köhne vindt de opheffing van de
Speelwagen eigenlijk triest en "Hoopt
dat de toekomst zal bewijzen dat deze
10 jaren niet tevergeefs is gewerkt aan
de verheffing van het culturele leven in
onze streken".
Na tien jaar wordt de zweep aan de
wilgen gehangen. Onvoldoende lezers
en onvoldoende respons van de historische verenigingen nekken het initiatief.
Mensen hebben zo kort na de oorlog
andere zaken aan hun hoofd: de wederopbouw van het land. Met alle praktische beslommeringen van dien. Het
draagvlak is te gering. Daar komt nog
bij dat een nieuw provinciaal blad opgericht wordt: tijdschrift 'NoordHolland'. Met het accent meer op actuele problemen en thema's in plaats van
cultuurhistorische. In de redactie vinden we onder andere de naam van (hoe
kan het ook anders)...Gerrit Köhne!
Bron

Archief De Speelwagen. Geschonken door de
familie Köhne-Beemsterboer. Walerlands Archief.
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'Piet Doets en de Nettenboet9
WijndelJ.G. Jongens © fotografie & tekst (foto 1975 )

Over de visserman Piet Doets, vertelt men niets dan goeds...! Hier staat hij voor
de boet, die vol lag met fuiken en netten voor de zoetwatervïsserij, vooral op het
binnenwater van polder de Beemster. Destijds viste ze met de schuit OH 4 ook op
het Ysselmeer. De boet (anno 1972 -2006) stond juist buitendijks, naast de
Beemster- of Hornsluis, een spui- en inlaatsluis van de Schermeer boezem bij
Lutje Schardam. Piet (geboren 13 februari 1928, Assiimbmtrt te Noordbeemster)
voerde er dagelijks tientallen eenden, waarvan er vele in de rietschoot rond de
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boet uit hun ei zijn gekropen. Enkele reigers en zwanen waren altijd in de buurt.
om op gezette tijden een graantje mee te pikken, want daarmee voerde hij die eenden. Wanneer men dergelijke dieren regelmatig bijvoert, worden zij zó mak, dat
je gemakkelijk over ze kunt struikelen. Eutkijke waar je fope...! was dan ook zijn
devies terplekke. Aan talrijke katten, vaak aanlopers die er verfomfaaid uitzagen,
voerde hij rauwe vis. Omdat Piet hen regelmatig toesprak, kon hij met het hele
zootje goed overweg. Met versleten onderstel, gezeten in een boestei\d Piet de
laatste jaren ( V- W februari 2007) door het verpleeghuis Lindendaal in Hoorn.
Tijdens het vele lezen, wellicht dikwijls in gedachten bij al zijn dierbaren, daar op
die prachtige stille historische plek, vlakbij de haakse bocht van de ruzie- of
klam- en zeedijk te Lutje Schardam.

Reactie van een lezer
Mevrouw Schaap-Jongens uit Koog aan
de Zaan schreef ons naar aanleiding van
het artikel Eene groote aantrekkelijkheid voor jong en oud - De Tuinbouw
in Zuidoostbeemster, in de Nieuwe
Schouwschuit van 2006, het volgende:
Het artikel over de Nieuwe Tuinbouw
brengt mij ertoe u het volgende te ver-

tellen: Ik ben van 1922 dus ik kwam in
augustus 1928 op school. En wel
School A aan de Koestraat te Purmerend waarvan de heer Delvaux het
hoofd was. Voor het schooluitje in het
voorjaar van 1929 leerden we het volgende lied uit het hoofd:

dom tjongens en meisjes roept allen hoezee
We gaan naar de Tuinbouw en ieder gaat mee.
Thans boeken en schriften opzijde gezet
Wan! nu gaan we spelen en hebben veel pret.
In rijen van vier en dan flink in de maat
Laat horen je stap hoe hij klinkt op de straat
Thans boeken en schriften opzijde gezet
We gaan naar de Tuinbouw en hebben veel pret.
Zo liepen we dan, al zingend, van Meer kan ik me er niet van herinneren,
school naar de Speeltuin van de Tuin- Maar het eerste couplet van het lied
bouw, waar we speelden, brood aten en klinkt nog vaak in huize Schaap.
een glas melk dronken.
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