l

l

«^.

chouwschuit
lidschrift

Historisch Genootschap Beemster
Irinyli

JUBILEUMUITGAVE
/ f //

aargang, april 2011

Inhoud
Van de redactie

l

Jubileumviering

l

De Schoifwschuit als opmaat voor een historische vereniging in de Beemster

2

Van de oud-voorzitter D. Schuijtemaker

12

Van de oud-voorzitter Cor Schumacher

15

'Een duistere zaak'

16

In roeden gemeten

21

Het raster nader bekeken

24

De knotwilgen van tante Hil 1879-1965

30

Eendenkooien in de Beemster.

32

Zuidoostbeemster uitgebreid

43

De KJaterbuurt

56

Boeksignalement

65

Reacties van de lezers

67

Reacties gevraagd

67

Voorzitters van het HGB

68

Ereleden. .

Omslag: Kaart van de Beemster—Claes Jansz. Visser, 1625

.68

Van de Redactie
Dit is een ongewoon dik nummer van De Nieuwe Schouwschitit én uitgekomen
op een ongebruikelijk moment. Het is dan ook een jubileumbundel want het
Historisch Genootschap Beemster bestaat 75 jaar.
Het woord is daarom allereerst aan de voorzitter die, zoals dat hoort, terug- en
vooruit blikt. Oud-voorzitters halen herinneringen op. Daarnaast presenteren we
een reeks artikelen waarvan het eerste gaat over het prille begin: de oprichting van
de De Schouwschtiit en van het Genootschap. In het artikel ook een korte
biografie van één der 'vrocdmeesters', die bovendien de langst zittende voorzitter
is geweest, G. Köhne dus. Het prille begin van het studieobject, de Beemster,
heeft in Schouwschuit en Genootschap altijd veel aandacht gekregen. Dat is ook
in deze aflevering van De Nieuwe Schouwschuit het geval: een originele visie op
het ontwerp van de Beemster en op het bezoek van de prinsen Maurits en Frederik
Hendrik. Niet eerder dan in dit nummer is over de 'vogelkoyen' in de Beemster
zo grondig geschreven. Van recentere datum zijn de gebeurtenissen die worden
beschreven in de artikelen over de woonkernen 'Klaterbuurf en 'Zuidoosthoek'.
Dat alles en nog meer - in kleurendruk voor een feestelijk gevoel.

Jubileumviering
Onze historische vereniging viert haar 75-jarig bestaan. Proficiat!
Wie goed op de historische ontwikkeling in de Beemster past heeft de wind
mee en dan is het een kwestie van werken en volhouden. Met de groep enthousiaste, maar ook kritische, vrijwilligers is dat gelukt en zal dat ook kunnen blijven lukken.
Bij de voorbereiding van de festiviteiten rond Beemster 325 jaar in 1937
kwam er zoveel informatie over de historie van de Beemster boven, dat een
groepje heren het niet alleen wenselijk.
maar ook noodzakelijk vond de handen
ineen te slaan en te starten met de opzet
van een historische vereniging. Zij zijn
de oprichters van onze mooie vereniging, een vereniging die bloeit.
Op 21 april 1936 kwamen de initiatiefnemers bijeen in 'Het Bonte Paard' van
uitbater Jan Beunder tegenover 'Het
Heerenhuis' in Middenbeemster.
De eerste Algemene Ledenvergadering
onder leiding van voorzitter W.A. Porte
werd gehouden op 19 mei 1937; exact
op die datum maar dan 325 jaar eerder

werd de Beemster droog bevonden. In
het bestuur zaten ook: G. Köhne, P.
Zeeman, C.P. Hartog en Jac. de Hart.
De naam van de vereniging: Historisch
Genootschap 'Jan Adriaenszoon Leeghwater'. (Meer details over de oprichting staan in het artikel 'De Schoitwschuil als opmaat voor een historische
vereniging in de Beemster', red.)
De eerste Schouwschuit verscheen in
1936 als maandblad, maar moest in
1940 door uitdunning van de redactie
helaas stoppen. Zelf heb ik in 2003,
in mijn eerste voorzittersjaar, mogen
meewerken aan de introductie van De
Nieuwe Schouwschuit. Dat is inmiddels
een blad waarde leden naar uitzien. Hel
verschijnt eenmaal per jaar. De vereni-

I

g i ngs i n formatie komt via de vier maal collega-verenigingen willen discussiëper jaar verschijnende nieuwsbrief Ac- ren over de toekomst van de historische
tueel, een dubbele A4 met, u zult het verenigingen. Deze discussie zal vooral
begrijpen, actueel nieuws.
gericht zijn op onze taak in de gemeenDe redactiecommissie kwam met het schap en op het verwerven en behouden
voorstel om deze Nieuwe Schouwschuit van vrijwilligers en leden.
dubbeldik te maken, een feestnummer In de middag zullen wij met zoveel momet mooie herinneringen. Het bestuur gelijk leden gaan genieten van enkele
heeft dat plan onmiddellijk omarmd en goede sprekers en passende muziek.
ziehier nu het resultaat.
Wij hopen dat de publiciteit rond deze
Trots zijn wij op onze vrijwilligers die viering zal leiden tot een grote instroom
blijven bouwen en werken aan onze van nieuwe leden en vrijwilligers. Dat
historische vereniging. Zij doen dat in zou een prachtig resultaat zijn van dit
de musea met de verzamelingen en de jubileum. Een 75-jarig jubileum in een
telkens nieuwe tentoonstellingen, in het polder die volgend jaar zijn 400-jarig
onderhouden van de tuinen en nu ook bestaan viert. Een Werelderfgoed
nog in de nieuwe afdeling Beemster Beemster waarin wij als Historisch GeErfgoed.
nootschap Beemster onmisbaar zijn.
Eigenlijk behoort elke rechtgeaarde Tot slot wens ik u, namens het bestuur
Beemsterling lid te zijn van de ver- en met grote dank aan de redactie, veel
eniging die waakt over de historische leesgenot met dit jubileumnummer.
waarden van de Beemster.
Wij vieren ons jubileum in de monu- Henk Kom'm, voorzitter.
mentale kerk te Middenbeemster op
zaterdag 16 april 2011. In de ochtend
hebben wij een symposium georganiseerd waarin wij met de omliggende

De Schouwschuit als opmaat voor een historische
vereniging in de Beemster
V.S.E. Falger

Dit jaar viert het Historisch Genootschap Beemster zijn 75-jarig bestaan,
een aanleiding om terug te blikken in onze geschiedenis. In januari 1936 verscheen het proefnummer van De Schouwschuit. Maandblad voor de Beemster
en haar omgeving, in februari het echte eerste nummer. De redactie werd gevormd door P. Zeeman Hz, W. Porte en G. Köhne. Ruim drie maanden later,
op 21 april 1936, werd het Oudheidkundig Genootschap Man Adriaenszoon
Leeghwater' opgericht. Welke rol speelde De Schouwschuit en diens redactie
bij deze gebeurtenis?
Een nieuw tijdschrift begint altijd met een beginselverklaring, zo ook
De Schouwschuit. Uit de 'Korte inleiding bij dit [proefnummer' leren we de
bedoeling kennen, na een mooi motto:

Steeds vernieuwing kan behouden,
achter raakt, wie stil blijft staan.
Potgieter
We hebben ons tot een zeer moeilijken taak gesteld, toen we de hoofden tesamen
staken om tot dezen uitgave te komen. Het was de bedoeling een clubblaadje uit te
geven voor de Natuur-historische club, doch er kwamen alras grootere visioenen
bij mijn medewerkers opdoemen.' Zoo kwamen we tot een uitgave, waarvan het
doel is de vereenigingen in onze gemeente nader tot elkaar te brengen mede in
verband met de groote feesten, welke we in het volgende jaar hopen te vieren, als
het 325 jarig bestaan van de Beemster herdacht zal worden.
Doch ook degenen, die buiten het vereenigingsleven staan, zullen veel genot van
dit blaadje hebben. Zij toch vinden hierin artikeltjes in de geest, zooals we in dit
proefnummer hebben afgedrukt. Het blaadje zal maandelijks verschijnen. Het is
onze bedoeling, dat de diverse vereenigingen hun vereenigingsnieuws bij ons,
d.w.z. bij een van de leden van de redactie kunnen inzenden. Laten de vereenigingen, die iets voor dit plan voelen, even een kleine adhaesie-betuiging aan een van
ons zenden. Dit is nog maar een proefnummer. Gaat het, dan steken we van wal
en dan zal onze uitgave zeker kunnen groeien. Natuurlijk rekenen we op abonné's,
zoowel in de Beemster als in de omgeving. De abonnementsprijs zal zeker geen bezwaar zijn. Laat dit voorop staan. We wenschen, dat de lezers voor weinig geld iets
goeds in huis krijgen, dat ze niet als een krant terzijde werpen, doch dat ze kunnen
bewaren, om het desnoods in te binden. We verwachten dus adhaesiebetuigingen
van de diverse vereenigingen en zeer veel abonné's.

In bloemrijke taal wordt beschreven dat in de minder rooskleurige tijd waarin men
75 jaar geleden leefde, toch dit avontuur wordt aangegaan omdat er genoeg enthousiasme voor bestaat. In het eerste artikel legt G.IC.(Gerrit Köhne) uit waarom gekozen is voor de titel De Schouwschuit2 en besluit hij opvoedkundig om dit moeilijke
woord op de juiste wijze uit te spreken. "Breekt uw tong niet en zeg:
S c h o u w s c h u i t in plaats van s k a a u w s k e u t," Voordien heeft hij gesteld
dat het bewaren van herinneringen aan oude tijden geen 'gelegenheidsfolkloristen'
moet opleveren, maar een verrijking van het leven als men in het hart onbewust de
schoonheid hiervan ervaart. Het blad wil daarbij behulpzaam zijn. Maar ook de natuur vraagt aandacht: de heer Porte roept leden van de natuurhistorische vereniging
op om op 9 Januari ten zijnen huize o.a. vogel trek waarnemingen te bespreken. Een
op Kerstmis 1935 gedateerd stuk bespreekt de natuurontwikkeling na een zeer zachte november. De kievieten, kramsvogels en koperwieken deden op doorreis de polder aan en voor januari kondigt 'meester' Porte aan op te letten op de eerste vogelzang van koolmees, pimpelmees, vink, zanglijster, mus en spreeuw. Tot slot vraagt
G.K. of u ooit gehoord had van 'de Witte Wijven' uit de onderdijk bij Schermerhorn
of van het 'Vale Veulen' dat aan de Purmeren derweg gehuisd moet hebben, en niet
te vergeten van 'Platte Tijs' en z'n antipode 'Schilder Hannes'. De Schouwschuit
kan u er over inlichten, zo eindigt dit proefnummer.
Een maand later, februari 1936, ziet de redactie al perspectieven: "Ons blad vormt
1 Deze zin doet vermoeden dat W.A. Porte, hoofd van de lagere sehool in Middenbeemster, de auteur van de
beginselverklaring is.
- Zie ook De Nieuwe Schouwschuit, jrg. l (2003), p. 2.

op het oogenblik het gesprek van den dag" en de gevraagde adhesie komt vlot
binnen. "Reeds hebben we onderhandeld over een gedrukten vorm van
De Schouwschiiiï. Financieele bezwaren noodzaakten ons echter nog eenigen tijd
aan het gestencylde maandblad vast te houden." De grote belangstelling maakt
het mogelijk de abonnementsprijs uiterst laag te stellen, nl. op f 0,75 per jaar
in eens te betalen, of f 0,25 per kwartaal. Verder een nummer van 14 blz. met
hoofdzakelijk verenigingsnieuws maar ook weer historische weetjes van G.K. en
natuurbespiegelingen van W.P. Een brief van Kees Dirksz. in dialect in dit eerste
echte nummer krijgt kennelijk al meteen kritisch commentaar, want in het tweede nummer, maart 1936, wordt dat al bijna een redactiecrisis: opnemen of niet?
Eén redactielid was tegen, één voor en de derde stemde blanco, dus schrijft Kees
rustig verder: "En nou kenne ze houg prate en ze kenne dialect prate; ik hou het
bai moin land en moin spraak. Veranderen doen ik niet meer, deer ben ik ok te
oud voor. En nou ben ik benuwd of de redactie dut nag opneemt. Doen ze het niet,
den benne ze De Schouwschuit niet waard." Dialect zal in proza of dichtvorm een
blijvertje blijken te zijn.
Maar ook de taal van 17e
eeuwse Beemsterkeuren
<orpora{iVf u i t t a t t t n i i j f f n wordt afgedrukt, want
( o m i t op jo ïllrt ; < , > 6 \.',' (fS|Hf.
\t *«W ..3«""Jt»v>
K i r . ^ von d r j i S - i a r i ^ i e s t a o nWtlvaart
"We nemen met opzet letvit r i u a .
terlijk de tekst over om U
te gewennen aan de oude
stijl en spelling, bovendien hebben deze voor
de aandachtige lezers een
grote bekoring." En in de
Beemster kroniek 3 over de
maand maart lezen we in
het april-nummer: "Mrt
10 V.V.V. 'Beemster's
Welvaart' nodigt alle verenigingen in de Beemster
uit ter bespreking: 325 jarig bestaan van onze polder in 'Het Heerenhuis'."
De start van het oudheidkundig genootschap

é*n iJnnia au ; i>ï¥»ft ' f i s e f H I S *

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

Van deze bijeenkomst
wordt in hetzelfde nummer verslag gedaan en
daar valt te lezen dat een
80-tal verenigingen verte-

•' Met ingang van februari 1936 heelt De Schouwschuit iedere maand een korte kroniek over wal er de vorige
maand is voorgevallen in de Beemster, vooral op vercnigingsgebied.

genwoordigd waren, volgens de schrijver nooit eerder zo veel bijeen. Voor de
'regelingscommissie' werden aangezocht als erevoorzitters de heren C. Fok, dijkgraaf, en P. Kikkert, burgemeester. Het is aardig de leden te noemen: "De dames
Mevr. P. Dekker-van Boheemen, Mevr. N. Kikkert-Kostelijk, Mevr. M. van der
Oord-Zanstra. En de heren: J.N. van Baar, J. Brommersma, Ds. J.M. Doorenbos,
C.P. Hartog, P. Knip Sr., P. Kramer, Dr. R. Kuipers, Past. A.H.I. van Leipzig, G.
Mars, Joh. v.d. Molen, W. Molenaar, P.N. Nederveen, D. Nobel, C.J. v.d. Oord,
H.Oosterink, [voorletter onleesbaar] Ruyter, J.P. Veening, A. Wagemaker, G.W.L.
van Woerden, Jb. Uff, J. Zijp Kz." Iets verderop lezen we dat "Op 18 Maart werd
een vergadering in café Beunder belegd met het doel plannen te bespreken, teneinde te komen tot een historische tentoonstelling. Tot het kem-comité werden
aangewezen de h.h. W. Porte, G. Köhne en P. Zeeman Hz."
De redactie van De Schouwschuit zet één bladzijde verder onmiddellijk de kerncomité-pet op en spreekt allereerst de hoop uit op de medewerking van alle lezers.
Vervolgens wordt in grote trekken geschetst wat de dubbelfunctionarissen menen
te moeten bijeenbrengen: "oude geschriften, prenten, voorwerpen, enz., die in de
allereerste plaats betrekking hebben op:
1. de voorgeschiedenis van de polder,
2. de voorbereiding van de droogmaking,
3. de droogmaking,
4. gebeurtenissen in verband met de polder,
5. personen,
6. het interne leven,
7. gebouwen, enz.
Elke afdeling wordt weer onderverdeeld. Daarover een volgende keer."
Die volgende keer is nummer 4, mei 1936. Het gaat goed met het blad. In ongeveer 200 gezinnen wordt het nu gelezen en het leger abonné's wordt nog steeds
groter. "Wel valt er nog veel op de vorm aan te merken, doch ook hierin hopen
we verandering te kunnen brengen - Wij moeten ook onze leerschool doorlopen."
De stencil-afdruk is nu al een stuk beter leesbaar met een kleinere, scherpe letter
waardoor er ook meer woorden op een pagina gaan.
Op p. 50 wordt het boek van de destijds zeer bekende reisschrijver P.H. Ritter, Het
land van wind en water, aangehaald: "Wat is de Beemster? Men zegt, dat het een
polder is, maar het is een ontzaglijk park vol ellenlange lommerrijke lanen; het is
een tuin vol schaduw in een land vol licht." Eerder in hetzelfde artikel betreurt een
schrijver - waarschijnlijk G. Köhne - het dat er tegenwoordig zoveel verminkingen voorkomen, bijv. van de vruchtbomen die in de lente witte bouquetten worden, en "dan is het zo allerdroevigst om te zien, dat tussen al die prachtige fragmenten [van het voorjaarspalet] heel veel bomen als kale stronken met het enkele
voorgeschreven takje, dat er alleen is om de bekeuring te voorkomen, de zomer
door moeten als een getuigenis van harde noodzaak of.... laten we het liever maar
niet zeggen." De schrijver heeft begrip voor de moeilijke tijden van de tuinders
die rijshout nodig hebben maar hij vraagt de lezers of het niet anders kan, want
de luister van onze polder is er mee gebaat. En hoewel vroeger, toen de buitenplaatsen en grote boerenerven rijk beplant waren met hoog opgaand geboomte, de
polder oneindig veel mooier geweest moet zijn, is er meer verdwenen dan nodig

was "en daarbij komt nog, dat velen de liefde voor hun omgeving missen. Alleen
de liefde der bewoners voor hun streek kan de Beemster mooier maken, dan ze
zich nu voordoet en dit vraagt kleiner fmancieele offers dan men denkt." Probeer
uw boerderij te voorzien van de oorspronkelijke naam, of, als die er niet (meer) is,
bedenk dan een originele nieuwe. Plant jonge bomen op de plaats waar de oude
zijn geveld; kies met zorg passende kleuren bij het schilderen van het huis. Het
zijn slechts voorbeelden, "maar wij hopen dat U ons begrijpt, want hierop te letten, zal U zelf een bron van groter levensvreugde verschaffen."
Dit is zeker één van de harde kernen van het te ontwikkelen Beemster cultuurhistorisch bewustzijn en geen afwijzing van de economische realiteit, in hetzelfde
mei-nummer staat onder het dubbele motto "Het is geen eng localisme als men z'n
eigen burgers niet vergeet" en Bij Beemster Burgers Besteden Betekent Beemsfers
Bloei Bevorderen, o.a.
•

DAT men tijdens de bloei van de vruchtbomen een heerlijk zitje vindt in
café HALFWEG.
• DAT men voor feesten en verjaardagen alle fijne vleeswaren bij JONKER
kan bestellen.
• DAT Zuivere Beemster Bijenhoning met Rijksmerk verkrijgbaar is bij D.
REGTER, Bijenstand Welgelegen, Noorddijk 6 {50 cent p.pot).
• DAT P. STUFFERS heerlijke koekjes heeft, speciaal voor de Beemster:
Leeghwatertjes 30 cent p. l/2 pond en Beemstermoppen 25 cent per !/2 pond.
Dit zijn dus de eerste advertenties, zg. 'Treklijntjes', a 25 cent per twee regels,
die meehelpen het blad in de vaart te houden en dus de doelstellingen daarvan te
blijven verwezenlijken. Eén daarvan wordt op p. 56 onder de kop 'Oudheidkundig
Genootschap' nader omschreven:
Het sub-comitc historische tentoonstelling '37 heeft gemeend te moeten bewerkstelligen, de tijdelijke expositie in 1937 zo mogelijk om te zetten in een blijvende.
Tot dat doel belegde zij een vergadering in het 'Heerenhuis' op 21 April. Aan de
oproep was gehoor gegeven en er werd op de vergadering besloten over te gaan,
tot het stichten van een oudheidkundig genootschap, dat de naam zal dragen van:
'JAN ADRIAANSZ LEEGHWATER'. Een voorlopig bestuur, bestaande uit de h.h.
C.P. Hartog, Jb. de Hart, G. Köhne, P. Zeeman en W. Porte, zal trachten beschikking te krijgen over een geschikt gebouw, verder een reglement samen stellen, enz.
Zo zal dan in vervulling kunnen gaan het plan, om al dat gene bijeen te brengen,
wat van vroeger tijden bewaard is gebleven en voor ons nog zoveel belangwekkends biedt.
Graag willen wij dan ook onze lezers opwekken:
l e om lid te worden (minimum contributie f l,— per jaar)
2e om het bestuur te helpen aan voorwerpen, boeken, prenten, enz. voor de oudheidkamer.
In elk geval, hoe dan ook, deze instelling te steunen. Er kan hier met veler medewerking een prachtig werk verricht worden.

75 Jaar later weten we dat dat prachtige werk uitgegroeid is tot twee officieel
erkende musea, een stichting gebouwenbeheer, een stichting ter redding van de

korenmolen 'De Nachtegaal', vier afdelingen van een historische vereniging die
sedert 2000 verder gaat onder de naam 'Historisch Genootschap Beemster', maar
nog steeds de oorspronkelijke doelstelling van de oudheidkundige vereniging
voert: 'het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen
en die van de Beemster in het bijzonder'. Driekwart eeuw later blijft de spanning
tussen noodzakelijke ontwikkeling van de polder en de zorg om de cultuurhistorische eigenheid in het groot en in het klein onverminderd bestaan, al is De Schomvschitit na vier jaargangen in januari 1940 toch gestrand.
Dat dit aanvankelijk onaanzienlijk uitgegeven gestencilde blaadje na het eerste
jaar 'echt' gedrukt werd4 - een ambitie die van meet af aan heeft bestaan, zoals we
zagen - heeft zeker bijgedragen aan een respectabeler uitstraling in het belangrijke
herdenkingsjaar 1937, dat op zijn beurt een grote stimulans is geweest om het
incidentele historische bewustzijn een structureel karakter te laten krijgen. Het is
evenwel niet juist om De Schouwschuit alléén te noemen vanwege zijn historische
missie; het is steeds een echt Beemster 'clubblad' geweest.
G. Köhne
De rol die het tijdschriftje in den beginne heeft gespeeld bij de totstandkoming
van het Genootschap is echter ondubbelzinnig groot en het loont de moeite om
meer te vertellen over een van de hoofdrolspelers, Gerrit Köhne. Onder erkenning
dat hij uiteraard niet in zijn eentje verantwoordelijk was voor de loop van de Genootschapsgeschiedenis - zonder 'meester' Porte zou het waarschijnlijk allemaal
anders zijn gelopen - verdedig ik hier wel de stelling dat Köhne de juiste jongeman op de juiste plaats in de juiste tijd is geweest. Dat zijn bijdrage hier duidelijk
uit de verf komt is niet in de laatste plaats te danken aan een nagelaten manuscript
van zijn hand dat mede ten grondslag heeft gelegen aan het boekje van Geert Heikens ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van 'J.A. Leeghwater' in 1996.5 De
oertekst blijkt veel over personen en omstandigheden vóór en rond het begin van
De Schouwschuit te bevatten dat de moeite waard is om gekend te worden in het
licht van ons 75-jarig jubileum.
Gerrit Köhne werd geboren op 10 december 1914 als oudste zoon van Johan Herman Köhne en Cornelia Hartog op de familieboerderij 'Weidezicht' aan de Jisperweg. Hij was niet in de wieg gelegd voor het boerenbedrijf, maar wel bleek
al vroeg geschiedenis een grote aantrekkingskracht op hem uit te oefenen. Het
300-jarig bestaan van de Schermer, waar zijn moeder vandaan kwam, gaf vorm
aan zijn behoefte zich met het verleden bezig te houden. Eén van de dingen die hij
In hel archief van De Schouwschuit bevindt zich een boze brief van een lezer die het de redactie zeer kwalijk
neemt dat de Rijper firma Hoogcarspol en niet H. Oosterink, de uitgever van De Drie Meren, met de uitgave
van de gedrukte Iweede en latere jaargangen werd belast. Dit archief bevat verder geen aanknopingspunten
voor geschiedschrijving, want geen enkele orde. geen verslagen van redactievergaderingen, geen weerslag van
redactionele discussies, enz.
- Geert Heikens: 60 Jaar Historisch Genootschap 'Jan Adnaemz. Ltvgin\-atet; Middenbecmstcr 1996. Nieuwe
ledenvan het Genootschap krijgen een exemplaar zolang de voorraad strekt. Dunk gaal uit naarrmvC. Bcemslerboer-Köhne voor het ter beschikking stellen van het manuscript van haar vader. 'Schets Historisch Genootschap
"J.A. Leegwaler"".
4

7

leerde en betreurde was dat de historische tentoonstelling daar slechts tijdelijk van
aard was, waarna de collectie werd verkocht aan handelaren die er goede zaken
mee deden. De historie van de Beemster sprak de jongeman zeer aan, o. a. door
een boekje dat hij van Cornelis Fok, de dijkgraaf, had gekregen. Het was Grootvaders memorieboek, fi geschreven door Jacobus Bouman ( 1 799- 1 877). "Ik genoot
er van". Besloot het in gedeelten om te werken tot artikeltjes in De Drie Meren,1
plaatselijk blad. De hele serie werd blijkbaar met genoegen gelezen, want na het
laatste stukje vroeg de uitgever H. Oosterink om meer van deze publicaties. Dank
zij reacties van lezers kreeg ik meer stof over diverse onderwerpen. Na 'Van en
over Jacobus Bouman' volgde 'Van vroeger en nu'. 8 De zolder van zijn grootmoeder van vaders zijde
bleek ook schatten van
zijn gading te bevatten. Boeken van Jacob
Cats, Justus van Maurik en andere schrijvers kreeg '''•' m ' H v i i *
De Cats>9 zo zwaar dat

N.Z.H.

AMSTERDAM-PURM

paard en wagen nodig
'
"
waren om hem thuis
te krijgen, staat nu op
de plank in de bibliotheek van Museum
'BetjeWolff'.

Prij* f-8.• ,'„"9z.o.z.

Het is wel logisch
dat zo iemand na zijn
eindexamen ULO in
Midden-Beemster
G.Köhne als tramstudent
naar de kweekschool
ging. Van 1931 tot 1935 deed hij de Gemeentelijke Kweekschool in Amsterdam
en Köhne noemde zichzelf 'stoomtramstudent' en uit deze tijd stamt het charmante tramabonnement. Belangrijk voor zijn vorming was de kennismaking met
de leraar geschiedenis S. Lootsma, een bekend geschiedkundige uit de Zaanstreek
met wie hij goed bevriend raakte. In zijn studietijd had hij weliswaar niet veel geld
voor boeken, maar hij scharrelde graag rond op het Waterlooplein en de NieuwJ. Bouman: Grootvaders memorieboek. Ie druk 1863 (Purmerend: Schuilemaker). De auleur moet wel aan
de Ie druk refereren (overigens niet aanwezig in de collectie van Museum Betje Wol (T), want de 2e druk (wel
aanwezig in MBW) dateert van 1940; de 3e druk is van 1967. Wie kan het museum aan een Ie druk helpen?
7 De Drie Meren was het op zaterdag verschijnende nieuws- en advertentieblad voor Noordholland henoorden
het Y, uitgegeven door H. Oosterink te Midden-Beemster. Versehecn tussen 1898 en eind 1949, met uitzondering
van de periode 27 februari 1942 tot mei 1945 wegens het Duitse verschijningsverbod. Fragmentariseh aanwezig
in het Waterlands Archief, Purmerend.
s Deze twee publicaties zullen ook in De Drie Meren zijn versehenen, want ze zijn niet bekend als zelfstandige
tilels of overdrukken.
'' A l l e de wercken van Jacob Cats bezorgd door J. van Vloten, met ruim 400 platen op slaal gebraehl door J.W.
Kaiser), 2 delen, Zwolle: Erven J.J. Tïjll, 1862. Twee grote delen (37 cm hoog), in halflcdcr gebonden, samen
l .927 blz.. nu in de boekencollectie van het HGB.
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Het wenkend perspectief van de Beemster feesten ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de polder stimuleerde niet alleen het schrijven, maar ook in de
omgeving "propaganda maken" - reclame maken, zouden wij nu zeggen - voor
de festiviteiten. In 1936 kocht D.U.V. op een 'boelhuis' bij de familie Scheringa
aan de Rijperweg een oude boerenwagen voor f2,70 en daarmee reden ze voorjaar
1937 in klederdracht door de Beemster en later naar Alkmaar en de Zaanstreek
met ansichtkaarten die opriepen de feesten in september bij te wonen. Succes
natuurlijk verzekerd, maar kenmerkend is Köhne's opmerking: "De belangstelling voor het Beemster verleden werd door al deze activiteiten steeds groter." De
stap naar het initiatief voor een oudheidkundige tentoonstelling was dus nog maar
klein en cruciaal was het voorstel aan de voorzitter van het Beemster feestcomité,
dijkgraaf D. Nobel, om in plaats van een tijdelijke expositie nu eens een blijvende
in te richten. De briefschrijvers verwezen naar de oudheidkamer in de Zaanstreek
en iets vergelijkbaars bij Pater Schuurman thuis in Graft. "Nobel vond het best als
we maar niet om geld van het feestcomité vroegen." Met deze zegen op zak werd
de volgende stap gezet, zoals we deels al eerder hebben gezien. Köhne beschrijft
het besluit een oudheidkundige vereniging op te richten die realisatie van een blijvende expositie dichterbij moest brengen:
We traden als redactie van de Schouwschuit toe als eerste leden, aangevuld met
enige belangstellenden. C.P. Hartog, C. Haremaker, N. Groot en A. Weder, terwijl
de schoonzoon van de dijkgraaf, de in Amsterdam woonachtige maar uit de Beemster afkomstige Jac. de Hart, ook werd aangezocht. Deze laatste stelde voor om de
vereniging Historisch Genootschap Jan Adriaenszoon Leeghwater te noemen: van
moeders zijde was hij een afstammeling van Leeghwater. Onze beste vriend de
Hart ontpopte zich als een buitengewoon actief lid, die heel vaak er op uit ging om
ons van dienst te zijn. Hij verzamelde oude boeken, ansichtkaarten en costuums,
die nog altijd behoren tot de kern van onze collectie. Helaas is de Hart in 1939 na
een ernstige ziekte overleden op 39-jarige leeftijd.
Het voorafgaande Historisch Genootschap hadden we afgekeken van het
Historisch Genootschap Oud-Westfriesland, waarvan we de jaarvergaderingen met
veel belangstelling hadden bezocht. De voorzitter G.J. van Balen Blanken stond
bekend als een groot propagandist van de geschiedenis en folklore van Westfriesland. De secretaris Ruijterman was geboren in een Beemster watermolen en schreef
voorde Schouwschuit herinneringen aan zijn jeugdjaren. |:

Het vervolg staat duidelijk beschreven in het boekje van Geert Heikens, maar het
is goed hier af te sluiten met wat destijds als voornaamste praktische doel van
het Genootschap werd gezien: het openen van een museum ter gelegenheid van
de Beemster feesten. Het nieuw opgerichte gezelschap werd voorgezeten door
W.A. Porte, Piet Zeeman was penningmeester en G. Köhne secretaris, en vol en12 Ruyterman, K.: -Jeugdherinneringen.' In: De Schouwschuit, jrg l (1936), p. 166-I68[I], 173-174 [II], jrg 2
(1937), p. 192-193 [III] Jrg 3 (1938), p. 329-331 [IV], 358-361 [V], p.367-68 [VI], p. 379-80 [VII]. Het betren
hier zeer authentieke herinneringen aan de lagere schooltijd van het oud-hoofd der sehool te Hauwert, geboren
in één van de Woudermolens (aan de Westdijk tussen het einde van de Wonncrwcg en de Oosthuizerweg).
Zie ook de tien jaar later geschreven herinneringen van zijn zuster Dieuwertje Ruijterman, gepubliceerd in
De Nieuwe Schoitwschuit, jaargang 2009.
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Zittend vlnr J. Hogeboom, Corneli-i Pieter Hartog <*Beeimter 26 april 1877 - fBeemstcr 2 januari
1961), Willem Ahe Porie, voorzitter (*Winkel 15 juli 1896 - fBeemster 14 januari 1966), Gerrit
Köhne, secretaris f*Beemster 10 december 1914 - fBeemster 20 juli 2000), Jacob de Hart (*Beeinster 8 oktober 1898 - fAmsterdam 28 februari 1939). Staand vlnr Aria Weder (*Lutjewinkel 7 maart
1899 - fBeemsler 12 april 1948), N. Groot, Pieter Zeeman, penningmeester (*Beemster 10 maart
1917 - f Voorburg 26 juli 2007). (niet dank aan J. de Groot voor data en locaties; foto: collectie HGB).

thousiasme volgde men de suggestie van oud-wethouder C.P. Hartog op om het
gemeentebestuur te vragen of de organisatoren mochten beschikken over de gemeentelijke ziekenbarak achter het huis van het Burgerlijk Armenbestuur, waar
nu mevrouw Jonker woont. De gemeentelijke toezegging - op voorwaarde dat
men de barak in geval van grote calamiteiten direct beschikbaar moest stellen als
noodhospitaal - bleek een gebaar van onschatbare waarde, want de opening van
het museum in september 1937 door de Commissaris van de Koningin, Jhr. Roëll,
burgemeester P. Kikkert en het feestcomité onder leiding van D. Nobel, was natuurlijk voor velen het hoogtepunt van het 325-jarig jubileum, in ieder geval voor
de organisatoren, verenigd in Historisch Genootschap 'J.A. Leeghwater'. Het had
allemaal nog mooier kunnen zijn als het Genootschap voor 20.000 gulden hofstede 'De Eenhoorn', die toen te koop was, had kunnen verwerven.... Die hang
naar het monumentale was er van meet af aan, getuige een laatste citaat uit het
manuscript van G. Köhne:
Het Genootschap beijverde zich ook voor het behoud van historische monumenten. De poort van 'Zwaansvliet', waarvan door Simon de Heer een grote ets was
gemaakt, wilden we graag in oude luister herstellen. In 1915 en 1918 waren er
ook al pogingen gedaan. De ets inspireerde ons en introduceerde ons als het ware
in het verre verleden, toen de Beemster nog rijk gestoffeerd was met lusthoven,
waaronder 'Zwaansvliet', 'Vredeburgh', 'Volgerwijck' enz., ongeveer 50 groot en
klein. De resten van deze buitenplaatsen bestonden hier en daar nog uit een klein
11

gebouwtje terzijde en enkele poorten. Deze laatsten hadden onze aandacht. We
riepen Heemschut te hulp. Architect A.A. Kok maakte tekeningen, die helaas niet
hebben geresulteerd in een geslaagde restauratie. De poorten van 'Zwaansvliet 1
gingen geheel verloren toen de rijksweg [A7] werd aangelegd. 'Vredenburgh' herkent men nog aan een [intussen afgebroken] tuinmanswoning op het erf van Kuyk.
Een bouwval. [De poort van] "Volgerwijck' werd hersteld, maar opnieuw vernield
omdat de moderne machines te breed zijn. 'Rustenhove' werd keurig gerestaureerd. Hulde voor de familie van Twisk.

Tot slot
Dit is niet het einde van het manuscript van Gerrit ICöhne, de dan bijna 82-jarige
levenslange promotor van de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen
en die van de Beemster in het bijzonder. Het is wel het einde van de reconstructie
van een belangrijke omslagpunt ruim 75 jaar geleden, mede mogelijk gemaakt
door het onooglijke blaadje dat De Schouwschuit aanvankelijk was. Niet alleen G.
Köhne, maar alle founding fathers van het Historisch Genootschap leven voort in
de leden-erfgenamen die zich verbonden voelen met dit rijke verleden dat we in
2012 opnieuw feestelijk zullen delen met binnen- en bui ten d ij kers. Geschiedenis
als inspiratie voor het heden, niet als idealisering van het verleden, is een bron
van verbazing en persoonlijke verrijking die de leefbaarheid van onze sociale en
cultuurhistorische omgeving blijft voeden.

Van de oud-voorzitter D. Schuijtemaker
van 1988 tot! 99 5
Al heel lang, vanaf 1961 bestuurslid en nog langer vanaf 1954 lid van het
Historisch Genootschap Jan Adriaanszoon Leeghwater, steeds onder de eminente voorzitter "Meneer" Köhne. Wat een tijd; wat heeft die man een lange
tijd zijn kennis en liefde voor de Beemster, voor het Museum en voor Betje
Wolff op mij kunnen overbrengen. Zou je dat nu indoctrineren noemen? Indoctrineren klinkt onsympathiek en is dus beslist een verkeerd woord in dit
verband.
Gerrit Köhne, nog jong, was op het Deutzenhofje een buurjongen van mijn vrouw
Tine Zijp. Hij had haar al eens gevraagd
voor Zwarte Piet te spelen als hij op scholen de Sinterklaas was. Köhne nodigde
ons uit om hem en zijn vrouw Marie
Klaver te vervangen bij een gespeelde
boerenbruiloft t.g.v. het 50-jarig bestaan
van de Stichting Opmeerse Landbouwfeesten in 1954. "Je vrouw kan wel een
jurk uit het museum halen en ga jij maar

naar Dirk Schoenmaker, die heeft nog
zijn trouwpak en dat is jouw maat". Een
prachtig feest en ik was op slag gewonnen voor het Museum Betje Wolff.
Vanaf 1961 beleefde ik heel veel mooie,
interessante en plezierige activiteiten in al
die jaren dat ik er mocht meebesturen,
Köhne werd ouder en ouder en vaak zaten we samen op de tuinbank voor het
museum of achter op het bankje in de
tuin over de toekomst te praten. Hij wilde
12

nog graag de polderfeesten in 1987 als
voorzitter, oprichter en historiekenner
meemaken. Zo kwam in het jaar daarop
de plaats van voorzitter vacant en kwam
ik op zijn stoel te zitten.
Het is een heerlijke tijd geworden. Met
een heel actief bestuur waren er heel wat
"wapenfeiten" te noemen. Dat bestuur
bestond toen uit:

In de zomer van 1990 maakten
we de tentoonstelling 'Kermis en
kermisbrieven'. En Ruud Spruit, de
directeur van het Westfries Museum te
Hoorn opende deze aardige uitstalling.
Bij de voordeur kwam je buiten al in
de sfeer. Foto's van schaars geklede
dames, schietdoelen uit de schiettent,
en spekkies in suikerzoete kleuren om
van te snoepen trokken de aandacht.
Binnen was van alles te beleven en
te kijken. Koekhakken kon in de
achtertuin en een echt draaiorgel
verhoogde de feestvreugde daar. De
kermisbrieven en -wensen uit de eigen
depots kwamen tevoorschijn. Dezelfde
nazomer kwamen de Spierdijker
Dansers ons vermaken met hun dansen,
hun klederdracht en hun mookspelers.
En weer was het in de achtertuin een
gezellige drukte.
In de zomer van 1991 kwam Radio
Noord-Holland op bezoek en Gerrit
Köhne, Mies Porte en ik gingen
vertellen over respectievelijk 'De

Coby Vierhout-van Ledden Hulsebosch,
secretaresse
Marie Bekhof-Hartog, penningmeesteresse
Paul Koeman
Jan de Groot
Geert Heikens
Cor Roet
Alie Vis-Best
Mies Porte
Jan Sparreboom, museumconsulent in
1991 vervangen door: Rik Doornberg
Kiekje van Zljtveld-Verhoeven,
biblïothecaresse
Piet Leguil, reparateur en klusser
Nel van Beveren-Suurmond, gastvrouw

In de tilbury te bruiloft (foto collectie D. Schuijlemaker)
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Beemster, Betje Wolff en Museum
Betje WolfP. Aan aandacht door pers,
radio en televisie heeft het ons nooit
ontbroken. In het najaar van 1991
speelden we 'Skake', de najaarsschoonmaak en werkzaamheden.
Er werd andijvie gesneden en in zout
gelegd, stokvis gedroogd, buiten aan
spijkers tegen een schot gehangen; er
werden bedden gelucht, dekens geklopt
en gordijnen gewassen.
De 'Warmoezerij' kreeg in de zomertentoonstelling alle aandacht. Ab de
Groot verleende als kenner uit deze
branche zijn gewaardeerde medewerking. Bij de opening, zoals steeds in de
achtertuin, plantten we een appelboom;
een 'Beemster Herfst'.
In het najaar van 1993 toonden we
"Bruiloften en Partijen", een prachtig
onderwerp om uit te pakken met trouwfoto's, liederen en wensen. Boerenjongens en boerenmeisjes werden royaal
genoten. Versieringen met papieren
roosjes, met kaarsenvet aangebrachte
wensen op spiegels en een erepoort
voor de deur completeerden het onderwerp.
'De draad oppakken', geopend door
de naaldkunstenares Nel Berkhouwer
bracht een keur aan merklappen, stoplappen en fijn haak- en breiwerk. Dit
was een prachtig samenspel tussen
ons museumbezit en door onze leden
ingebrachte kunstwerkjes. Deze tentoonstelling leverde ons een prachtige
schenking op van de familie Prijs. Zij
verrijkten Museum Betje Wolff met een
juweel van een merklap die een plaatsje
kreeg boven de secrétaire in de tuinkamer.
In 1994 werden we letterlijk verrijkt
met een heel kostbaar gouden kappenstel van de familie Visser-Edel te
Loenersloot. Een zo bijzonder rijke
Noord-Hollandse hoofdtooi mag zeker
in een Beemster Museum niet ontbre-

ken. Maar vindt maar eens een schenker ervan!
De najaarspresentatie werd dan ook
'Pronk er eens mee'. Met een keur aan
goud, zilver en juwelen, getoond in de
Beemster kerk pronkten we dat het een
lieve lust was.
Leuk, leuk, leuk! Te veel om op te noemen. Ik ben blij en vooral dankbaar dat
ik zo lang heb mogen meelopen in de
Beemster.

, (foto D. Schuijtemaker)

Op 9 mei 1995 in de jaarvergadering
nam ik afscheid van dit museumwerk.
Het Historisch Genootschap verraste
me met een prachtige vaas, vervaardigd in de potte n bak k e rij van Ernsting
te Zuidoostbeemster. Hij siert al bijna
15 jaar onze achtertuin. De gemeente
Beemster maakte me heel blij met een
door burgemeester Cattel meegebrachte Beemster tegel die op 'Beukhorst'
naast onze schoorsteen een blijvende
plaats heeft.
Grosthuizen, maart 201 1
Bron: H. G. B. -notulen
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Van de oud-voorzitter Cor Schumacher.
van 1992 tot 2002

Mijn voorzitterschap heeft eind vorige eeuw plaatsgevonden en wel vanaf de
zomer van 1999 tot 2002. Vandaar dat de details vervaagd zijn.
Ik noem u in willekeurige volgorde gebeurtenissen, die in voornoemde periode
nadrukkelijk een stempel drukten op het te voeren beleid.
1. De behuizing en de collectie van de verzameling Betje Wol ff (de kern van de
vereniging)
2. De locatie voorhuis en boerderij
3. De smidse en de plaatselijke VVV
4. De impact van het verkrijgen van de status Wereld Erfgoed Beemster
5. Het realiseren van één informatieloket, voor de buitenstaander
6. Het ledenaantal van de vereniging
7. De relatie met het gemeentebestuur en in het bijzonder met de portefeuillehoudende wethouder
Bij de opsomming zou ik de volgende kanttekeningen willen maken.
Vanuit de filosofie, mede gelet op de toentertijd aan de orde zijnde ontwikkelingen,
dat het van groot belang was om de relatie met de lokale overheid te optimaliseren
was dit een eerste speerpunt.
Renovatie van het museum en het verkrijgen van landelijke erkenning is
nadrukkelijk aan de orde geweest
Met steun van derden en lokale overheid is het voorhuis en de boerderij gerenoveerd.
De inrichting heeft vorm en uitstraling gekregen doordat in eigen beheer zeer
gedreven leden van de vereniging zich hebben ingezet.
In mijn voorzittersperiode heeft de gemeente de status Werelderfgoed gekregen.
De gemeente heeft het er van de aanvang af op aangestuurd dat de inmiddels
opgerichte Stichting Werelderfgoed Beemster, de Historische Vereniging en de
van oudsher functionerende lokale VVV gezamenlijk één informatieloket zouden
hebben.
Realisatie hiervan was niet eenvoudig, er ontstonden onderling spanningsvelden,
en het overleg verdiende bepaald niet de schoonheidsprijs. Evident is het, dat voor
de lokale overheid het ledenaantal van een vereniging van cruciaal belang is. En
zeker speelt dat wanneer sprake is van een relatief kleine gemeente met beperkte
middelen. Wij hebben daarom in die periode gestreefd naar meer bekendheid over
de vereniging onder de lokale bevolking en bij de raadsleden.
Niet mag ontbreken, dat in mijn beleving het bestuur van de vereniging, waarbinnen
de individuele bestuursleden relatief autonoom een deeltaak uitvoerden, als team
harmonieus samen de vereniging bestuurde.
Voor mij was het dan ook een voorrecht om als voorzitter te hebben mogen
fungeren.
Cor Schumacher.
15

'Een duistere zaak'
Ger Ernsting

Op 4 juli 1612 bezochten de prinsen Maurits en Frederik Hendrik de
Beemster, waarbij zij een maaltijd genoten in een tent die was opgericht in
het midden van het pas drooggevallen meer. Hoe weten we dit, en weten we
het wel zeker? Jacob Bonman twijfelde.
De 19e mei 1612 werd de Beemster er afbeeldingen van nagelaten, zoals de
droog verklaard - althans, het meer was onderstaande litho. We zien, waar nu
verdwenen. Een indrukwekkende Middenbeemster ligt, de beide prinsen
onderneming was voorlopig tot een op een terpje in het rond kijken.
goed einde gebracht. Dat moest groots Vlaggen wapperen op een schuur - op
gevierd worden, bij voorkeur in de achtergrond een paar flinke coniferen
aanwezigheid van vorstelijke personen. en een standaardmolen.
Dus werden Prins Maurits en zijn broer De afbeelding siert het titelblad van het
Frederik Hendrik uitgenodigd. Op 4 boek
Drietal
gedenkwaardige
juli 1612 was het zover - feest in tafereelen uit de geschiedenis van
aanwezigheid van de beide prinsen. Het Noord Holland.2 In het derde deel van
staat in de Kroniek van de Beemster] en het boek beschrij ft de auteur het
verschillende kunstenaars hebben ons feestmaal, en ook de toespraken die
door de dijkgraaf Tobias de
Coene, prins Maurits en prins
Frederik Hendrik werden
gehouden. In een voetnoot
verklaart hij echter dat het
verzinsels zijn, "daar ik
nergens iets aangaande de
bijzonderheden der feestviering heb kunnen vinden,
Een
andere,
onbekend
gebleven, kunstenaar heeft,
met nog meer fantasie, het
bezoek afgebeeld in olieverf.
Een geharnaste Prins Maurits,
gezeten in een fraaie stoel, en
prins
Frederik
Hendrik,
staande achter hem, krijgen in
een comfortabel gestoffeerde
kamer de droogmaking van de
Prins Maurits in de Beemster (Litho C.C.A. Last)
A.J. Kölkcr, Kroniek van de Beemster. Alphen aan de Rijn 19X1
Erdbrink, Drietal gedenkwaardige tqfereelen uit de geschiedenis van Noord Holland, Amsterdam in
1535 - Enkhitizen in 1572 - Beemsler in 1612. Dordrecht 1854
1

: D. R.
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Collectie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (foto: C. de Gooi/er)

gebeurtenissen een bronvermelding,
althans in de geannoteerde versie die in
het Waterlands Archief aanwezig is.
Betreffende het bezoek van de prinsen
verwijst de auteur van de Kroniek naar
het hoofdwerk van Jacob Bouman (17991877), Bedijking, opkomst en bloei van
De Kroniek van de Beemster
de Beemster* Voor dit boek over de
In woord en weer een ander beeld vroege geschiedenis van de droogmakerij
(ditmaal staan de beide prinsen bij een had Bouman het polderarchief grondig
feesttent) staat het bezoek opgetekend in doorgespit, maar de vermelding van het
de Kroniek van de Beemster. Dat werk is 'merkwaardig feest', zoals Bouman het
een chronologische opsomming van bezoek van de prinsen noemde, baseerde
gebeurtenissen in de geschiedenis van de hij op Een Kleyne Chronycke van Jan
Beemster met voor de meeste van die Adriaansz. Leeghwater.5

Beemster uitgelegd - een venster geeft
uitzicht op het dorp Middenbeemster.3
Wellicht ten overvloede zij opgemerkt
dat alle afbeeldingen van het bezoek
zijn vervaardigd in de 19e eeuw.

1 Het schilderij is door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in bruikleen gegeven aan de
gemeente Beemster waar het in de burgemeesterskamer hangt
4 J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van deBeemter. Purnierend 1857 (heruitgegeven in 1977).
5 J. A. Leeghwater, Een klevne Chronycke, Amsterdam 1649 (diverse herdrukken).
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Een Kleyne Chronycke

Doen de Beemster eerst droog
geworden was in 't jaar 1612. den 4
Julij dat men de wegen redelijcker
wijse konde gebruicken doen hebben
de E. heeren bedïjckers van de
Beemster den Prince Mauritius, met
sijn broeder Prins Hendrick, met meer
groote heeren ende edellieden daer op
wesende versocht ende ghenood om
in de Beemster te komen om haere
maeltijdt aldaer te houden in 't heeren
huis; het welcke ick Jan Adriaensz.
Leeghwater mede ghesien heb ende
de tafel mede heb helpen bedienen.
Op den selven dagh voor de maeltijdt
is den Prince Mauritius met sijn Adel
ende Suite na de Rijp getrocken [ ].

Leeghwater schreef dit boekje in 1649,
één jaar voor zijn dood en 37 jaar na
het vorstelijk bezoek. Het boekje heeft
als ondertitel: ende Voorbereydinghe
van de Afkomste ende 't Vergrooten
van de Dorpen van G RA FT en de RYP
ende van meer verscheyden Notable
Oude Stucken ende Gheschïedenissen.
Het is een merkwaardig werkje waarin
opmerkelijke verhalen ('notable stucken')
voorkomen, onder andere over lieden
met een buitensporige ouderdom. Wat
te denken van een echtpaar van 124 jaar
oud die 100 jaar met elkaar getrouwd
waren, en van Gijsbert Gerrets Slot uit
de Beemster wiens overgrootmoeder in
Kortenhoef 115 jaren oud was. Een grote
vruchtbaarheid wordt ook vermeld: een
vrouw die in drie opvolgende 'drachten'
drie maal zeven kinderen had gebaard.
Deze en meer 'notable stucken' heeft hij
uit de tweedehand, maar hij put ook uit
eigen ervaring. De volgende herinnering
(bladz. 32) betreft een wel zeer vroege
appeloogst en een marktvrouw met een
opmerkelijk geheugen:

—

—•••••

ANNO

1649,

*A 'Dieafeu! kmoear & plein.

Een Kleyno

CHRONYCK
HNDI

Voorbereydinghc van de Afkomfto
cnds't Vergroeien vu, de Dorpen van

G "R AFT

end, R y p .

ENDE
VM mca Verfchcydcn Notab!* Oude Smeken
vCTonzgar

JAN

ADRIAENSZ LEEGHïTATER
Iiyaiiermli MtkiHiaKty vmdi RYP.

Op den 10 May 1649 ben ik tot
Amsterdam by een oude vrou op de
Appel-merckt ghekomen dien ick
vraeghde of sy wel wist dat daer soo veel
appelen op een Jaer ghewassen waren
als van dit Jaer 1649. ick seyde dat ick
het niet en wiste van soo veel. Waerop
de Vrouw my antwoorde ende seyde van
het Jaer 16 f l den 29 May doen lagh daer
een Schip met Appelen aen de Appelmerckt tot Amsterdam met tachtentigh
ton Appelen waervan yder ton Appelen
ghegouen hadde achtehalve gulden.

--ÜA*?_LLE !L?-AM<
OAuthbyDomiBicuiTM.lcrSlichcl.fotck-,
JUWHicr-grifr
rfta»!^)
HVlSA^m

Titelpagina Ie druk 1649
(Collectie Regionaal Archief Alkmaar)

Leeghwater spreekt in deze herinnering
van 't heerenhuis', maar dat stond er
in 1612 natuurlijk nog niet. Bouman
omschrijft in zijn boek (p. 127) de
feestlocatie dan ook als: "Ter plaatse waar
men voornemens was een Heerenhuis
op te rigten, had men inderhaast een wel
ingerigte tent gebouwd."

Op de bladzijden 21 en 22 verhaalt
Leeghwater van de droogmaking van de
Beemster. In een paragraaf getiteld 'Noch
een Memory'(bladz. 21) schrijft hij:
18

De Navorscher

van A. Goos en R. Telle (1616), De
Kroniek van Hoorn van Velius (1617)
en nog andere bronnen uit die tijd. Hij
besluit zijn bijdrage met de oproep:

Jacob Bouman had het polderarchief
grondig bestudeerd en was daarin
niets over het bezoek tegengekomen.
Dat vond hij vreemd - hij raadpleegde
andere geschriften uit het begin der
17e eeuw, maar vond nergens een
bevestiging van de 'memory' van
Leeghwater.
Uiteindelijk
wendde
hij zich tot De Navorscher. Dat
maandblad, voor het eerst verschenen
in 1851, bedoelde te zijn 'een middel tot
Gedachtenwisseling en Letterkundige
Verkeer tusschen allen die iets weten,
iets te vragen hebben of iets kunnen
oplossen'. Vooral geschiedkundige
en genealogische vragen werden erin
besproken. In de twaalfde jaargang6,
onder het hoofdje ' Prins Maurits
in de Beemster', geeft Bouman de
herinnering van Leeghwater weer en
hij vervolgt:

Heren navorschers die in het bezit
zijn van, of althans toegang hebben
tot meer bronnen, dan waarover ik
kan beschikken, zullen misschien
over deze mij duistere zaak meer
licht kunnen verspreiden. Wellicht
kan elders uit het archief van 1612
opgespoord worden, waar prins
Maurits zich in het begin van julij
heeft opgehouden.

Geen van de navorschers kwam met
een antwoord. Dat was in 1862 - de
droogmakerij bestond 250 jaar.
Vijftig jaar later

In de aanloop naar het 300-jarig
bestaan van de Beemster stak de
Indien dit eenvoudig verhaal van een behoefte aan zekerheid de kop weer
niet onbelangrijk feit met de waarheid op. Johan Kieviet, schoolmeester te
overeenkomt, dan bevreemdt het mij Etersheim en bekend schrijver van
zeer, daarvan nergens anders melding kinderboeken, werd geraadpleegd. Veel
gemaakt te vinden, dan 37 jaren van zijn boeken hebben een historisch
nadat het bezoek heeft plaats gehad, uigangspunt, dus Kieviet leek een
en wel door den schrijver zelven goede vraagbaak. De brief van de
in zijn hierboven aangehaald Klein vragensteller is niet bewaard gebleven,
Kronijkje. Immers vind ik noch in het maar wel het antwoord van Kieviet.
Beemster archief, noch bij schrijvers In zijn brief, gedateerd 19 juni 1912,
van dien tijd, die bijzonderheden schrijft hij: "Amice, - Alle gevraagde
aangaande de bedijking van de inlichtingen kan ik niet geven. Geen
Beemster hebben medegedeeld, het enkel werk, hoe uitgebreid ook, maakt
minste gewag gemaakt van de komst gewag van een bezoek aan de Beemster;
der prinsen van Oranje in de Beemster zo iets zult ge in 't archief van de polder
den4den julij 1612.
zelf moeten zoeken."7 Maar dat had
Jacob Bouman al gedaan.
Daarna volgt een beschrijving van Ook het Koninklijk Huisarchief werd
zijn zoektocht door het Beemster aangeschreven. De directeur antwoordt
notulenboek van 1612, het Caertboeck de heer P. van der Meer te Scharwoude
('

J. Bouman, 'Prins Maurits in de Beemsler'. De Navorscher, 1862, 12e jaargang (p. 361).
De brief is aanwezig in de colleclie van hel Historisch Genootschap Beemsler, inv. nr. B 5895.
19

op 12 juli 1912: "In antwoord op uw gebleven. De notulen van de vroedschap
laatste schrijven kan ik u mededelen zwijgen er echter over.10 Wel vermeldt
dat ik, sedert een drietal dagen hier Van Sandwijk, de chroniqueur van
teruggekeerd, overeenkomstig mijne Purmerend, een doortocht van Prins
toezegging in de registers der archieven Maurits, maar dat was in 1618: "Den
van de prinsen Maurits en Frederik 9. October trok Prins Maurits, van
Hendrik naar documenten gezocht Medemblik komende, door Purmerende
heb, waaruit iets zou kunnen blijken en werd hier luisterrijk ontvangen.'1'1
ten opzichte van hun bezoek aan de In de handgeschreven Kronijk der
Beemster. Tot mijn leedwezen zag ik Stad Purmerende van Albert Pietersz
mijn vermoeden, dat dienaangaande Louwen uit 176412 wordt het bezoek
niets te vinden zoude zijn, bevestigd."8 van de prinsen in 1612 aan de Beemster
De Kleyne
Ook de heer Bruinvis, archivaris van wél genoemd. De bron ?
Alkmaar krijgt een brief. Op 18 juni Chronycke. De Rijp dan misschien?
1912 antwoordt hij: 'Leeghwater is de Immers, nog voor de maaltijd "is den
eenige gelijktijdige schrijver die het Prince Mauritius met sijn Adel ende
bezoek vermeldt'. De heer Bruinvis Suite na de Rijp getrocken," In de
heeft ook zelf gezocht: "Ik heb in resoluties van de vroedschappen van de
verschillende historische werken en Rijp van 1612 is er niets over te vinden.11
levensbeschrijvingen van Prins Maurits
getracht er meer van te vinden doch Bijna 400 jaar na het droogvallen van
alles tevergeefs".9
de Beemster en 150 jaar na Boumans
Toch vond in 1912 de historische vraag aan de collega-navorschers moet
optocht met de beide prinsen plaats.
de conclusie zijn dat Leeghwater echt
de enige betrokkene is geweest die
het bezoek heeft genoteerd. Het is
Nog een laatste poging - 201!
een aardig verhaal, maar onvoldoende
Op die 4e juli 1612 zal het bezoek betrouwbaar om op te nemen in een
door Purmerend zij n getrokken en canon van de Beemster geschiedenis.
dat zal daar niet onopgemerkt zijn

* De brief is aanwezig in de collectie van het Hislorisch Genootschap Beemster, inv. nr. B 5895.
" Ibidem
"' Waterlands Archief, ArchiefGemeente Purmerend, inv. nr 94c
11 G. van Sanclw ijk. Kronijkmaiige en Geschiedkundige Beschrijving van Pitrmerende. Purmerend, 1839 (heruitgegven in 1969)
i: Waterlands Archief, Collectie Alberl Pietersz. Louwen, Kronijk der Stad Purmerende, inv. nr 18
1! Regionaal Archief Alkmaar. Oud Archief De Rijp, inv. nr 9.
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In roeden genieten
Johan de Jong
wiskundige Richard Norwood. Hij
stelde een zeemijl gelijk aan de lengte
van één boogminuut van een meridiaan
op de 45e breedtegraad (Wikipedia).
In de literatuur vind je dat in de 16e
en 17e eeuw de heren landmeters
uitsluitend gebruik maakten van
roeden en voeten. De kaart van Van
Berckenrode uit 1644 geeft aan wat
mogelijk wél de lengte is van die
vierkantszijden, namenlijk 'Vijffhondert Rhynlandtsche Roeden' (maar zie
het artikel van Michiel Hooijberg).

Beemster vierkanten

Kaart uil 1615 van Abraham Goos, kaartsnijder
te Amsterdam, (uit: J. Bonman, Bedijking,
opkomst en bloei van de Beemster, 1856)

Roeden in maten en soorten
Er moest wel vermeld worden dat het
hier Rijnlandse roeden betrof want in
andere delen van Nederland had de
roede weer een andere waarde. Zo was
er bijvoorbeeld ook een Amsterdamse
roede (3,6807m), Groningse roede
(4,116m), enzovoort. De verschillen
bedroegen
soms
slechts enkele
centimeters maar konden oplopen tot
bijna een halve meter.
Bij de verkaveling in de Beemster
werd dus de Rijnlandse roede gebruikt;

Op iedere kaart van de Beemster
zien we de zeven ideale vierkanten,
omgeven door wegen of tochtsloten.
Een groot en hardnekkig misverstand is
dat de zijden van deze ideale vierkanten
een zeemijl lang zijn'. Een zeemijl is
1852 meter lang en hoewel dat aardig
in de buurt komt van de lengtes van
de zijden van die vierkanten is het
niet juist. De zeemijl werd pas in
1635 gestandariseerd door de Engelse

e tiufe jtfltlt %or téatouar "Tüns van. JBcecJkuirv&
nwtóe jf.^M.J/eeftA
Staita £eiunui,wu* J

De schaalverdeling op de kaart weergegeven als '(Je kist van Van Berckenrode ' 1644
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lengte 3,767358 meter. Totale lengte
van 500 Rijnlandse roeden is 1884
meter. De belangrijkste wegen in
de Beemster werden 3 roeden breed
gemaakt. Genoeg ruimte voor de karren
om elkaar te kunnen passeren.
Ook werd de roede gebruikt als
oppervlaktemaat. Een roede is dan
3.767x3.767m=14.193m 2 .Indeoude
verhandelingen over de Beemster wordt
de (Rijnlandse) morgen genoemd, die
is precies 600 roeden groot (= 8515
m2). De verdeling van de kavels en de
gedachtengang daar achter wordt in
Het raster nader bekeken uitgebreid uit
de doeken gedaan.
In de bollenteelt wordt de roede
nog gebruikt als oppervlaktemaat.
Zelfs komt men de roede tegen als
inhoudsmaat en wel in de vroegere
turfhandel. Een roede turf bevatte ca.
1300 stuks.
l roede = 12 voet (een voet = 31,39 cm)
l voet= 12 duim (een duim = 2,616 cm)
l duim = 12 lijnen (een lijn = 2,18 mm)
De voeten en duimen zijn nog lang
gebruikt in de Angelsaksische landen.
Ook in de maatvoering is verwantschap
tussen onze roede en de Engelse maten,
waar een inch 2,54 cm is en een fooi
weer bestaat uit 12 inches en dus
30,48 cm lang is. Het woord inch komt
van het Romeinse woord Uncïa1. De
Angelsaksen namen zowel de waarde,
als het Latijnse woord over toen de
Romeinen Groot-Brittannië hadden
veroverd. Het woord uncia werd
verbasterd tot inch.
Napoleon heeft het metrische stelsel
ingevoerd, maar zijn invloed in
Engeland was destijds nogal beperkt
zoals u weet.
Het 12-tallig stelsel komt vermoedelijk
uit Mesopotamië, waar de Babyloniers

hun tijdrekening in minuten, uren dagen
en maanden hadden. Ook de cirkel
met 360 graden als een veelvoud van
12 komt daar vandaan. Verder kenden
ze de twaalf tekens in de dierenriem 2 .
Dozijn en gros worden door ons ook
nog steeds gebruikt.
De Rijnlandse Roede fysiek
Waar is de roede, hoe ziet hij er uit en is hij
nog te bekijken? Ooit werd hij bewaard
bij de Leidse Sterrenwacht. Maar nu niet
meer. Ergens moet toch een referentie
geweest zijn, een soort standaard. Wel, na

De heer Steenhorst (Museum Boerhaave) meet
de Rijnlandse Roede na (foto Johcm de Jong)

enig zoeken bleek de Rijnlandse Roede
in het depot van Museum Boerhaave te
liggen. Althans volgens de boeken en
inventarislijsten. Toen de auteur vroeg of
er eventueel foto's beschikbaar waren, of
dat er een paar foto's gemaakt mochten
worden, ontstond er een probleem. Na
de recente verhuizing van de complete
inventaris van het depot van Museum

Burgcmeestersblad no 54, oktober 2009, bladzijde 18
- Summa encyclopedie
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huis gekerfde spleten aangebracht. Maar bij de brand op
12 februari 1929 zijn deze verloren gegaan. Nu bevindt zich
links van de voormalige grote
entree nog een poort op de begane grond met daarnaast een
kleine verhoging met een hekje
de zogenaamde " Roepstoel'.
Vanaf deze verhoging werden
de mededelingen van het stadsbestuur afgekondigd. In de
muur achter de roepstoel zien
De zgn. 'Roepsloe!' aan de voorzijde van hel
we tussen twee ijzeren nokjes
raadhuis van Leiden (foto Johcin de Jong)
een in twaalven verdeelde lijn
Boerhaave was hij even onvindbaar. gekerfd, de Rijnlandse roede verdeeld
Uiteraard kan een voorwerp van bijna 4 in 12 voeten. Daarboven een ijzeren
meter lang en gemaakt van smeedijzer maatstok van een Rijnlandse voet (31,4
niet zomaar oplossen of verdampen. cm). Dit was kennelijk de plek waar
Na korte tijd kwam de roede figuurlijk de heren landmeters hun instrumenten
weer boven water. Keurig in een houten konden ijken. Hoewel veelvuldig gekist opgeborgen. En in verband met de bruikt, werd de Rijnlandse roede pas op
jubileumuitgave ter gelegenheid van het 18 februari 1808 door koning Willem I
75-jarig bestaan van het HGB kregen vastgelegd als standaardmaat voor heel
we toestemming foto's te maken. Een Nederland om een einde te maken aan
bezoek aan het Museum Boerhaave is al die verschillen. De roede als officiële
de moeite waard, afdalen in de kelders maat was echter een kort leven beschovan het depot is minstens zo interessant. ren. Al in 1816 werd het metrieke stelEenmaal uit de stelling en uit de kist, sel definitief ingevoerd en verviel de
vond de heer Steenhorst (depotbeheerder) roede als maatvoering'.
dat het zekere voor het onzekere
moest worden genomen en werd
de roede nagemeten (zie foto).
Zo onder het mom van: "Nou
wil ik het weten ook". Binnen
de meetnauwkeurigheid van
een rolcentimeter klopte het. Dit
moest de bewuste Rijnlandse
roede zijn.
Er is nog een plek in Leiden waar
men de Rijnlandse roede kan
'bewonderen' en zelfs nameten.
Vroeger waren als merklijnen
twee in de muur van het raad-

De ingekerfde Rijnlandse voelen met daarboven rechts van
hel raam de maatstok (foto Johan de Jong)

Wikipedia
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Het raster nader bekeken
Michiel Hooi/berg'

Het wereldberoemde raster van de Beemster bestaat uit zes of zeven
wegvïerkanten en is ontworpen met behulp van de Gulden Snede. Dat is wat
je overal leest en wat iedereen klakkeloos overneemt, hoewel verschillende
afmetingen zoals 1850 meter, zeemijlen en 500 roeden genoemd worden.
Maar om welke vierkanten gaat het volgens de oorspronkelijke beschrijving
en hoe groot zijn de vierkantzijden werkelijk? Hoe is de plaats van het raster
bepaald? En is de Gulden Snede werkelijk toegepast bij het ontwerp van het
verkavelingspatroon buiten het basisraster? Wie de moeite neemt het raster
exact op te meten komt tot verrassende conclusies!
het ijs konden gaan om de juiste herplaatsing van de molens te bepalen.
Bij deze gelegenheid werd tevens een
nieuw plan voor de Beemster getekend.
J. Bouman schrijft dat er in januari
1611 een nieuwe kaart van de Beemster
werd gemaakt, "waarop 4 wegen in de
lengte en 4 in de breedte, met 5 togten
in de lengte en 5 in de breedte gebragt
werden."4 Als deze aantallen al correct
zijn, is deze kaart voor zover bekend
helaas niet bewaard gebleven. Volgens
Bouman werd in de late nazomer van
1611 begonnen met de aanleg van de
nu nog bestaande 10 hoofdwegen en
sloten. Mogelijk was in de tussentijd
het ontwerp dus aangepast. Een ongedateerde manuscriptkaart in het Nationaal Archief te Den Haag (inv. nr. 2599
van de Collectie Hingman) toont reeds
het huidige wegen- en slotenplan. Op
grond hiervan en van de aanwezigheid
van 40 molens, concludeert Gerrit Keunen, dat de kaart vlak na de zomer van
1611 gemaakt moet zijn5.
De ontwerpers vormden tussen de we-

De Beemster onderscheidt zich van andere droogmakerijen elders op de wereld
door de originele aanwezigheid en zichtbaarheid van het in 1612 (het jaar van
de droogmaking van het Bamestrameer)
toegepaste verkavelingspatroon. Dat patroon bestaat uit een raster van vierkanten. Volgens de klassieke opvattingen is
dat een volledig harmonieus geheel, een
symmetrie die in de Gouden Eeuw als
de absolute perfectie gold en strookte
met de renaissancistische opvattingen
over landschapsinrichting. (Officiële Gemeenlegids Beemter 2011, p. 15).

In 1607 maakte Pieter Cornelisz. Cort
in opdracht van de bedijkers de "Caerte
vande gheleghentheyt van de Beemster met de landen die daeromme ende
aengheleghen zijn ...." Op de versie die
is afgedrukt in Beemsterlants caerterr
lijkt iemand begonnen te zijn met een
schets van een mogelijke indeling1,
maar het geschetste ontwerp werd niet
uitgevoerd. Hierna kwamen andere
landmeters in dienst, die begin 1611 op

Auteur is ontwerper en beheerder van de website www.poldersporen.nl
Vries, Beeimterlants caerten. Een beredeneerde lijst van oude gedrukte kaarten. Alphen aan den Rijn:
Canaletto, 1983
' Aangezien de lijnen precies getrokken zijn vanuit de oude ban scheidingen, kunnen ze ook bedoeld zijn om
vroegere bangren/en aan te duiden, of om de grootte van de Arenberger gronden vast te stellen. Redactie
J J. Bouman. Betiijking, opkomst en bloei van de Beemster, Purmeren 1857 (p. 123).
? G.H. Keunen, Geschiedenis van de bemaling.Mptien aan den Rijn: Canalello, 1985.
1

: D. de
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gen en de tochtsloten in het basisraster vierkanten van 100 morgen. Eerst
wilde men die in vier kavels van 25
morgen verdelen6 maar al snel werd in
de zomer van 1611 besloten ze in vijf
kavels te verdelen, die op de ideale kavelgrootte van 20 morgen uitkwamen. 7
Alle binnenkavels van 20 morgen zijn
rechthoeken die aan de voorkant aan
een wegsloot grenzen en aan de achterkant aan een tochtsloot. In sommige
blokken werden smallere kavels van
8, 5 en 2 morgen gemaakt. De oriëntatie van de blokken binnenkavels lijkt
kris kras door elkaar haaks op elkaar
te staan (waarom?). De dijkkavels liggen met de voorkant aan de notsloot
(dijksloot) en met de achterkant aan
een tochtsloot. Ze worden ook nog eens
doorsneden door de extra toegevoegde
Purmerenderweg, Zuiderweg en Wormerweg (met hun wegsloten van binnen en buiten verschillende breedte),
mogelijk omdat de dijken niet geschikt
werden geacht als verkeersaders.
Helaas hebben de ontwerpers van de
Beemster ons voor zover bekend geen
beschrijving nagelaten van hoe zij
het nu wereldberoemde raster van de
Beemster tot stand brachten. P. Hartman heeft gepoogd deze lacune op te
vullen, maar mede door een verkeerde
aanname van de grootte van de vierkanten en onnauwkeurige schetsen levert
het artikel geen bevredigend antwoord
op.K We zullen moeten teruggrijpen
op wat er door de bedijkers zelf werd
opgetekend. Alvorens te reconstrueren
hoe het ontwerp tot stand kan zijn gekomen, is het nuttig om de exacte afmetingen van het raster vast te stellen.

Afmetingen van het raster
In de kavelconditiën die op 30 juli 1612
voor de kavel ver loting werden voorgelezen, worden de afstanden tussen de wegen en de tochten helemaal niet genoemd:
(art. I) "[....] dat men de kavels in twintig
morgen Rijnlandsche maat zal afsteken
[....]." Art. XV, "Item, dat er gemaakt zullen worden vijf wegen langs, en vijf wegen dwars door de Beemster, al te zamen
op de breedte van drie roeden, hebbende
aan wederzijden een sloot van achttien
voeten, [....] en zal tusschen iederen weg
een togtsloot geleid worden van twee
roeden breed, in zoodanige proportie en
distantie van malkander, dat er vierkanten
zullen vallen van honderd morgen groot,
[....] volgens de kaart dienaangaande voor
dezen gemaakt." Deze beschrijving is dus
niet geheel correct, aangezien er door de
plaatsing van de buitenste wegen aldaar
geen vierkanten van 100 morgen ontstonden.
In het Nieuwe Nederlandsche Caertboek
uit 1616 wordt volgens Bouman ondermeer geschreven: "Binnendijks zijn
gemaakt tien groote en lijnregt gaande
wegen, op gelijken afstand van elkander
[...]. Tusschen eiken weg zijn op gelijken
afstand gelegd acht groote, doorgaande
en elkander kruisende watertogten [...].
Tusschen deze wateringen en wegen zijn
al de landen in vierkante blokken van 100
morgen gelegd, en deze wederom in stukken van 20 morgen, op eene lengte van
250 en eene breedte van 50 roeden afgedeeld".9 Ook deze beschrijving is helaas
onjuist, omdat de buitenste wegen buiten
het basisraster op afwijkende afstanden
liggen. Dit is op de kavelkaart van Lukas

('

Katja Bossaers, 'De Beemster 400 jaar geleden ...', Officiële geineentegids Beemster 2011, p. 13.
" Een morgen is volgens zeggen de oppervlakte die in een morgen geploegd kon worden, iets minder dan een
hectare. Maar aangezien morgens aanzienlijk kunnen verschillen van plaats tot plaats, van 0,25 hectare tot
meer dan een heelare, moet deze bewering in twijfel gelrokken worden.
* P. Hartrman, 'Het architectonisch ontwerp van de Beemster', De Nieuwe Schouwschtrit jrg l , (2003), p. 11-13
" J. Bouman, Bedijking, p. 143-144.
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Ajb. l: Bewerkte kaart van Van Berckenrode (bewerkt door auteur)

Jansz. Sinck, die op 30 juli 1612 bij de
kavelverdeling aan de ingelanden werd
uitgereikt, ook duidelijk zo weergegeven.
Wat in het Caertboek ook niet klopt, maar
wel tot op heden voor waar is aangenomen, is de genoemde afstand van 250 roeden en de afmetingen van de kavels. De
blokken bestaan immers uit 100 morgens
van elk 600 vierkante roeden, zodat elk
blok uit 60.000 vierkante roeden land bestaat. Door hiervan de vierkantswortel te
nemen, komen we voor de landerijen uit
op zijden van 245 roeden. Echter, binnen
elk vierkant liggen ook nog een halve weg
(11/2 roede), een wegsloot (l '/2 roede) en
een halve tochtsloot (l roede).10 De vier
kavelsloten hoeven we niet mee te tellen
omdat die bij het land gerekend werden,
verder werd van de wegsloten en tochtsloten elk een !/2 roede bij de percelen gerekend." Hierdoor komen uit we op vierkantzijden van245 + l'/z + 11/2 + l -1/2-!/2
= 248 roeden (934 m).
Op de kaarten van de Beemster waarop een
schaal in roeden is afgebeeld, is inderdaad
zichtbaar dat de vierkanten kleiner zijn dan
250 roeden. In afb. l heb ik de schaal op
de kaart van Van Berckenrode (1644) zodanig op een detail van de kaart geschoven
dat hij links tegen een hulplijn op het hart
van de Hobrederweg ligt. In het midden is
' J. Bouman, Bedijking, p. 290, kavelcondities art. XV.
J. Bouman, Bedijking, p. 291, kavelcondilies art. XX.
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al te zien dat de hulplijn op het hart van
de eerste tochtsloot binnen de 250 roeden
ligt, rechts ligt de hulplijn op het hart van
de Oosthuizerweg duidelijk binnen de 500
roeden. Aangezien binnen de vierkanten
elk vijf kavels van 20 morgen gemaakt
werden, hebben de kavels dus ook kleinere zijden dan de vaak genoemde 50 bij 250
roeden. Opvallend detail is dat Abraham
Goos de afmetingen op het kaartje van de
Beemster in bovengenoemd Caertboek uit
1616 wel goed heeft weergegeven, alleen
de bijbehorende lengtebeschrijving van de
hand van Reinier Telle is onjuist!
Natuurlijk moet gecontroleerd worden
of deze berekende afmetingen juist zijn.
Hiertoe heb ik, om de kans op meetfouten te verkleinen, van meer dan 20 wegvierkantzijden de afmetingen bepaald op
'Google Earth'. Het gemiddelde van deze
metingen komt uit op 1868,32 m. Voor de
kleine vierkanten van 100 morgen komt
dit overeen met de berekende afmeting
van 934 m.
Let op dat hierboven wordt gesproken
over de vierkanten van 100 morgen. Hoewel tegenwoordig vaak wordt benadrukt
dat het wegenraster van de Beemster zo
uniek symmetrisch is met zijn zes of zeven grote vierkanten, was hier oorspronkelijke geen sprake van. Het basisraster

van de Beemster wordt gevormd door
zowel wegen als tochtsloten.

Beemster getekend, de Middenweg en
haaks daarop de Middels loot. Enige voorzichtigheid is hier wel geboden, omdat de
kerken van Purmerend en Schermerhorn
na 1612 zijn herbouwd, zij het op dezelfde
plaats. Waarop de ontwerpers zich bij het
Spijkerboordergat georiënteerd kunnen
hebben is nog niet achterhaald
Daarna moet men vanaf het middenpunt
in vier richtingen de blokken van 100

Plaatsing en opbouw van het raster: een
hypothese
Helaas is niet overgeleverd wie het raster
heeft ontworpen en hoe het in de Beemster werd ingepast.12 Hieronder een hypothese, gebaseerd op het bestaande raster.

. 2; Beemsterlandts kaarte 1694 en 1696 (Waterlands Archief)
Wie de kaart van de Beemster bekijkt, ziet
dat het centrum van het raster kan zijn bepaald door het snijpunt van een lijn tussen
de kerken van Purmerend en Schermerhorn, en een lijn tussen de kerk van Oosthuizen en het Spijkerboorderdergat. Door
het snijpunt werden de hartlijnen van de

morgen zijn gaan uitzetten:
- naar het westen de Jispersloot, de Jisperweg en de Westersloot, waarna de rest van
de afstand tot de Westdijk werd ingevuld
met dijkkavels van 20 morgen met een variabele breedte, aansluitend aan die aan de
Zuiddijk.

|: In

het nominatiedossier staat op blad?. 23 dal waarschijnlijk Dirk van Oss met behulp van Sinck en Langedijk
een layout van 5 wegen heeft bedacht; maar er staat ook "The designer of the layout of the Beemster is unknowri". redactie
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- naar het oosten de Beetsersloot, de Nekkerweg en de Oostersloot, waarna de rest
van de afstand tot de Oostdijk werd ingevuld met Arenberger dijkkavels van 20
morgen met een variabele breedte.
- naar het zuiden de Rijperweg, de Draaioordersloot en de Volgenveg. Vervolgens kwam er (wellicht om ongeveer op
dezelfde afstand tot de dijk uit te komen
als in het westen en oosten?) een 3/5
blok tot de Zuidersloot, en werd daarna
de rest van de afstand tot de Zuiddijk
ingevuld met dijkkavels van 20 morgen
met variabele breedte.
- naar het noorden de Hobrederweg,
de Oosthuizersloot en de Oosthuizerweg, nog aangevuld met de Schermerhomersloot en de Vrouwenweg. De rest
van de afstand tot de Noorddijk werd
vervolgens ingevuld met dijkkavels van
20 morgen aansluitend aan die aan de
Westdijk, en vele kleine en restkavels.
Hierdoor ontstonden de 40 vierkante
blokken van 100 morgen, die het wereldberoemde basisraster van de Beemster vormen.
Buiten hel basisraster
Vreemd genoeg werden de Purmerenderweg, Zuiderweg, Wormerweg en Vrouwensloot, die buiten het basisraster liggen,
zo geplaatst dat zij de dijkkavels in tweeen delen. En door de aanpassing van de
breedte van de dijkkavels om op 20 morgen uit te komen, raakten vele kavels ook
nog eens in de lengte in tweeen gedeeld
door een sloot of een weg. Enkele van die
smalle kaveldelen zijn, bijvoorbeeld langs
de Oosthuizerweg in Westbeemster, alsook in de tClaterbuurt langs de Rijperweg,
gebruikt om huizen en erven op te maken.
Verder lagen veel molentochten ook nog
eens door kavels heen in plaats van er tussen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk
dat bij het plaatsen van de molengangen
de ligging van het raster nog niet bekend

was. Buiten het basisraster liggen verder
verschillende scheve wegen om mooi
aan te sluiten op de plaatsen buiten de
Beemsterringvaart. Hier zijn/waren dan
ook bruggen: het einde van de Purmerenderweg bij Purmerend, het begin van de
Kruisoorderweg bij Beets, het begin van
de Nekkerweg bij Beets, de hele Mijzerweg en het begin van de Middenweg benoorden de Mijzerweg. Ook de Rijperkil
ligt scheefin de kavels.
In de Tuinhoek bij Purmerend werd een
afwijkend raster gelegd teneinde 111
Purmerender kavels van 2 morgen te maken. Op gelijke afstanden (de lengte van
twee Purmerender kavels) kwamen hier
ten westen van de Oostersloot de Middelvaart en de Westervaart, en ten oosten
van de Oostersloot de Purmerendersloot
en de Oostervaart. Haaks hierop werden
voor de bereikbaarheid te voet het Noorderpad, het Zuiderpad en het Kolkpad
toegevoegd, welke net als de Zuiderweg
en de Zuidersloot kavels in tweeen splitsten. Van de oorspronkelijke Purmerender
kavels is na de aanleg van buitenplaatsen, woningen, bedrijven en de snelweg
A7 nagenoeg niets meer herkenbaar, de
meeste vaarten en paden bestaan nog wel.
Tussen het buurtcentrum en de Zuiderweg
ligt nog een restant Purmerendersloot verstopt, de sloot waarlangs meer noordelijk
de Purmerenderweg werd aangelegd.
Om deze Purmerender kavels heen werden de dijkkavels ingetekend, vier aan de
Oostdijk en de overige 107 verder langs
de Zuiddijk, Westdijk en Noorddijk. Het
uitzetten van de dijkkavels moet een hele
rekenarij zijn geweest: omdat de afstand
van het basisraster tot de dijk en daarmee
ook de lengte van iedere kavel op ieder
punt verschillend is, moesten ze ook allemaal verschillend van breedte worden
om toch op de standaardmaat van 20 morgen uit te komen. Bovendien worden de
meeste dijkkavels dwars doorsneden door
een weg en sommige door een tocht. De

zeventiende eeuw niet zulke reken- of
meetfouten maakten, kunnen we aannemen dat in dit geval de Gulden Snede niet
is toegepast. Waarschijnlijk is de Wormerweg simpelweg zo geplaatst dat hij mooi
aansloot op de Westdijk bij het Woud.
De plaatsing van de Purmerenderweg en
-sloot lijkt te zijn bepaald door de lengte
van twee Purmerender kavels als afstand
tot de Oostersloot. Hierdoor ontstond
dus in de Tuinhoek een regelmatig raster
met gelijke afstanden tussen Westervaart,
Middelvaart, Oostersloot, Purmerendersloot en Oostervaart.
Ook wordt gesuggereerd dat bij de plaatsing van de Zuidersloot de Gulden Snede
gebruikt zou zijn. Op het eerste gezicht
lijkt dit wel ongeveer te kloppen. Bezien we echter dat de ontwerpers van de
Beemster de eerste 15 binnenkavels planden in groepjes van drie tussen de kruisen
(in plaats van de vijf kavels binnen het basisraster}, en dat ze toch 20 morgen groot
moesten worden, dan blijkt de afstand
Volgerweg - Zuidersloot in werkelijkheid
exact 3/5 van de afinetingen binnen het
basisraster te bedragen. Ook hier dus geen
Gulden Snede!
Blijft over de plaatsing van de Zuiderweg.
Deze komt zo mooi bij de Beemsterbrug
uit op de Zuiddijk, dat ik moet aannemen
dat dat de reden was om hem daar te leggen waar hij ligt.

oppervlakte daarvan moest natuurlijk ook
verdisconteerd worden in de breedte van
de hele kavel.
Gulden Snede?
De Beemster was het eerste grootschalige
landschapsproject in de wereld waarin
het principe van de Gulden Snede van
Da Vinci (de Man van Vetruvius) volledig werd toegepast. Deze is nu nog steeds
terug te vinden in De Beemster. (Officiële
gemeentegids Beemster 20'l7, p. 15).L1
Zuivere vierkanten en verdeling met gebruik van de 'Gulden Snede' werden door
de plannenmakers uitgedacht en door
landmeters in het veld uitgezet. (Infobitlletin Beemster Werelderfgoed, 2007).

Veel auteurs beweren dat bij het plaatsen
van de wegen en sloten buiten het basisraster gebruik gemaakt zou zijn van het
principe van de Gulden Snede. Het zou
interessant zijn te onderzoeken wie dit als
eerste geschreven heeft.
De Gulden Snede houdt in dat een bepaalde afstand zodanig in tweeën wordt
gedeeld, dat de verhouding van het grootste deel tot het kleinste deel gelijk is aan
de verhouding russen de totale afstand en
het grootste deel. Deze verhouding kan
worden uitgedrukt in het Gouden Getal,
namelijk (afgerond) 1,62. Concreet houdt
dit voor het wegenplan van de Beemster
in dat de afstand van de Wormerweg en de
Purmerenderweg tot het basisraster 1868
m. /1,62 = 1153 m. zou bedragen. In werkelijkheid ligt de Wormerweg echter 1250
m. van de Jisperweg af, en de Purmerenderweg zelfs 1290 m. van de Nekkerweg.
Berekeningen aan de kleine vierkanten
leveren geen betere uitkomsten op. Ervan
uitgaande dat beëdigde landmeters in de

Wordt vervolgd?
Bovenstaande beschrijving van de plaatsing en opbouw van het raster van de
Beemster is een hypothese. Wellicht zal
toekomstig onderzoek de hypothese bevestigen, of een andere ontstaansgeschiedenis van het raster opleveren. Uiteraard
zijn reacties welkom.

" De Gulden Snede was al bekend in de oudheid (Euclides); 'De Man van Vitruvius' is een tekening van Leonardu Da Vinci gebaseerd op een verhandeling van Vitruvius die de Gulden Snede had toegepast op de verhoudingen van hel menselijk lichaam (redactie).
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De knotwilgen van tante Hil 1879 -1965
D. Schuljtemaker

Middenweg vanaf de Brug bij Avenhorn: de iepebomen in de rechter berm zijn eigendom van en in
onderhoud bij de aangrenzende landeigenaren. Deze situatie eindigde direct na de oorlog 19401945 toen bijna alle hout was gekapt en opgestookt voor privé-gebruik en (verplicht) was geleverd
als stookmaleriaal voor de drie Beemster stoomgemalen.

Het moet een bijzonder fraai gezicht
geweest zijn. De kruin van de Beemsterdijk beplant met een rij iepen en beneden aan de voet van die dijk tegen het
dijkslootje, een aaneengesloten rij knotwilgen. De iepen, nu iepziekteresistent,
staan er weer en worden uitstekend onderhouden door het Waterschap. Jaarlijks zie ik ze groter worden! Met de rij
knotwilgen gaat zo'n herplant niet lukken. Ze waren eigendom en dienden tot
geriefhout van de aangrenzende landeigenaren. Ze dienden ook onderhouden
te worden; daarin voorzag het keur van
het waterschap.

"< 53 y
KEURE, aangaande het opJhoeyenvandeBoomen A°.1775.
Tpj\f en Hooge Heemraden
^*-" van de Beemfter, hebben' goedgevonden te
altereeren de Keuren omtrend het opfnoeyen der
Boomen geëmaneerd, en op nieuw te Keuren en t^
ordonneeren gelyk dezelve Keuren en qrdonneereii
mits dezen.
Da: de Boomen op de Wegen voor her hoofd of
zyde Parken 'er Landen fiaande, en aan de Beemrter niet tocbchoorcnde, voor den
Maarc
des Jiars 17
zullen moeten werden opgefuoeyd
zodanig, dat onder ilcrzclver Takken rnet geladen
fjoo.ywiigcns en andere Kytuygen zondereenigever/.u) kunnen werden doorgcreeden.

Door vererving en tweede huwelijken
van Antje Winkel-Schuitemaker 18431922 en Klaas Zijp 1843-1912 (hij was

Deel van de keure aangaande het opsnoeyen
van de hoornen A° 1775
30

aan de Rijperweg weduwnaar gewor- ten ervaren hoe na de wereldoorlog en
den van Aaltje Schenk), waarbij Antje de hongerwinter 'haar 1 knotwilgen waeen huwelijk toestond als Klaas bij haar ren opgestookt in diverse fornuizen en
zou komen wonen, bleef Antje eigena- kachels. Ze bleef daar tot haar dood in
resse en boerin van 'De Zonnehoek', de 1965 best 'pissig'om.
boerderij die haar vader Dirk Lourensz.
Schuitemaker voor haar in 1869 had Rijd nu de Beemsterdijk eens in de
laten bouwen. Dit nieuwe echtpaar had rondte en je zult er zo hier en daar nog
tezamen vijf heel jonge kinderen en van enkele aantreffen. Of zoals Gerrit Köhhen beiden kwamen er nog vier bij.
ne, de grote Beemster historicus, eens
Na moeder Antjes dood in 1922 erfde tegen me zei: "Die knotwilgen, 't is net
Hillegonda Anna, dochter uit haar de bek van een ouwe boer; hier en daar
tweede huwelijk, acht ha land in de staat er nog één".
kromming van de dijk gelegen, met
alle wilgen die in 1912 werden vereeuwigd. Tijdens de oorlog 1940-1945 was Bronnen:
tante Hiltje huishoudster bij haar broer Hoogheemraadschap Hollands Noorin de Wieringenvaard. Het moet een derkwartier
schrik voor haar geweest zijn te moe- Archief Westfriese Gemeenten

i
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Van de Beeimterbrug bij Avenhorn westwaarts gefotografeerd in 1912 door A.P. Smits,
gemeentesecretaris van Avenhorn 1893-1923. Aan de horizon staat hè! Boothuis aan de Alkmaurse
Jaagweg: later Walingsdijk genoemd. Hei besneeuwde afdak dekt een kleine serre voor passanten
die het café. een halteplaats voor de trekschuit van Avenhorn-Alkmaar en Avenhorn-De Rijp.
bezochten. Er kon ook worden overnacht; hiervoor dienden twee bedsteden in het onderhitis van
deze dijkwoning. Links van het kleine buurtje is de Fenissebnig die naar het poldertje Mijzen leidt.
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'Laet noyt hooren in u koey sanck noch praeten...'
Eendenkooien in de Beemster
Linda Koopman

Op de kaart van de Beemster van Balthasar l- lor is/ van Berckenrode uit 1644
staan vier eendenkooien getekend, aangeduid als 'vogelkoy\n geen van
deze kooien is een spoor terug te vinden in het huidige landschap. Waarom,
wanneer en door wie zijn ze eigenlijk opgericht, hoe lang hebben ze bestaan,
zijn ze productief geweest en wanneer en waarom zijn ze verdwenen?
ligt. Niet ver daar vandaan heeft de
tweede kooi gelegen in de hoek van
Op de kaart van Balthasar Florisz van de Wormerweg en de Volgerweg aan
Berckenrode liggen de eendenkooien de Westersloot. Bij de kruising van de
in de dijkkavels 40 en 49 (DK), de Beetsersloot en de Hobrederweg was
A re n bergerkavel 42 (AK) en de kleine de derde kooi gesitueerd en de laatste
kavels 60 en 61 (K.K). De eerste lag in lag op de plaats waar de Oosthuizer- en
de zuidwesthoek van de polder, vlak de Jispersloot elkaar kruisen.
bij de plaats waar nu fort Spijkerboor Als we de topografische kaarten zien,

Ligging

De dijkkavels met eendenkooien DK 40 en DK 49
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waarop de huidige Beemster staat, ligt
de vraag voor de hand of de plaatsen
waar deze eendenkooien werden opgericht wel logisch is, omdat de te vangen
eenden alleen in gebieden met veel water voorkomen en vochtige graslanden
nodig hebben om te fourageren. Dat
is een van de redenen dat de meeste
eendenkooien in Noord-Holland aan
de (voormalige) waterrijke randen van
de provincie zijn aangelegd: langs de
Waddenkust, zoals op Texel en Wieringen, en aan de Zuiderzee, onder andere
langs de Westfriese Zeedijk, bij Edam
en Muiden. Soms werd een bestaande
plas of kreek afgedamd, uitgegraven en
vergroot om zo aantrekkelijk mogelijk
te zijn voor eenden, zoals de kooi Out
Hol ten noordoosten van Callantsoog.
Om de plas werd dan een aarden wal
of een reeks rietmatten geplaatst en een
bossage van bomen en struiken aangeplant. Er werden ook wel kooien aan
binnenwateren aangelegd, bijvoorbeeld
rond het Naardermeer, bij het Heiloër
Die en aan het Haarlemmermeer, maar
ook daar was altijd sprake van veel
open water in de omgeving.
Als we naar de kooien in de Beemster
kijken moeten we echter uitgaan van de
situatie van 1612, toen de Beemster net
was drooggelegd. De polder was toen
omringd door vochtige graslanden van
de Eilandspolder, de polder Mijzen, Waterland en het Wormer- en Jisperveld en
enkele grote binnenmeren, zoals de nog
niet drooggelegde Schermer en Purmer
en het A l km aardermeer. Pas na tien jaar
viel de Purmer droog, in 1626 gevolgd
door de Wijde Wormer en de Heerhuigenwaard in 1631. Aan de westzijde
volgde de grote Schermeer in 1635 en
als laatste werd de Starnmeer in 1643
drooggemalen.
Zeker in de eerste tientallen jaren van
het bestaan van de Beemster waren de
omstandigheden dus ideaal voor het
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verblijf van eenden, te meer omdat
veel eendensoorten in het trek- en
winterseizoen over het waterrijke
Holland trokken en er gedurende de
vorstvrije periode langdurig verbleven.
Wilde eenden en blauwgoed
Uit recepten in oude kookboeken en
andere documenten weten we, dat men
in de 16C en 17C eeuw veel vogels op
het menu had staan. Ook uit vangstgegevens van eendenkooien en keuren voor veerschippers en poeliers uit
die tijd valt op te maken dat eenden in
grote hoeveelheden op de markt werden gebracht. Veel wild werd naar het
buitenland geëxporteerd, vooral naar
Engeland.
In eendenkooien werden voornamelijk
wilde eenden gevangen. Dat was toen
vrijwel zeker de talrijkste eendensoort
en bovendien zoeken wilde eenden door
hun voedselkeuze vaak door mensen
bewoonde plaatsen op. Achtergebleven
resten op akkers vormen naast gras en
waterplanten aantrekkelijk voedsel.
Bovendien worden zij vaak aangetrokken door hun gedomesticeerde soortgenoten die toen op grote schaal werden
gehouden. Maar daarnaast werd ook
veel blauwgoed gevangen, een verzamelnaam voor kleinere eendensoorten,
waarvan de wintertaling de talrijkste
was. Tot de vangsten zullen verder
vooral slobeenden en misschien smienten hebben behoord, die vooral in zachte winters in onze streken verblijven.
Het voedsel van die soorten is weliswaar verschillend, maar wordt vrijwel
altijd verzameld in en op het water of
in de slikkige oevers daarvan op ondergelopen weilanden, plassen en poldervaarten. Bovendien vluchten ze bij
gevaar bijna altijd naar het water of
verschuilen ze zich in het riet of andere
oevervegetatie. Water, slikkige grond

de winter in die streken doorzet. Er
komen dan naast wilde eenden veel
wintertalingen uit Scandinavië, de Baltische landen en het noordwesten van
Rusland en smienten uit nog noordelijker gebieden naar ons land. Deze trek
kan voortduren tot in oktober en als
de dooi intreedt in de noordelijke gebieden, vanaf februari-maart, keren de
vogels weer terug.
Eendenkooien vinden we dus vooral
op laag gelegen, vochtige plaatsen.
Mede door het afpalingsrecht, het recht
op stilte in een afgepaald gebied rond
de kooi, treden daar weinig storingen
op. Eenden maken daar graag gebruik
van, nemen hun pas geboren jongen
van dat jaar mee en zo ontstaat er een
constante bevolking die elke avond uitzwermt om te foerageren; deze eenden
vormen de 'stal'. In het begin van de
vangtijd, in augustus, worden veel van
de jonge dieren gevangen. Men maakt
ook gebruik van gekortwiekte 'lokkers'
of voereenden om trekkende eenden te
lokken.
Aangezien eenden 's nachts doorgaans
actief zijn, komen ze op het glinsterende water van ondergelopen weilanden,
meren en wadden af als ze een rustplaats zoeken. Als ze dalen op het open
water van de kooi worden ze door de
'stal' aangetrokken. De kooiker laat het
kooikershondje rond de langs de vang-

Illustratie uit 'Wilde eenden-lacht of f L'

Beschrijving^ vanüe Hollantsche Vogel-koyen'
(Ryckelsma. 1622)

en natte weilanden vormen daarom
voor eendensoorten een voorkeursbiotoop. Alleen bij vorst en sneeuw verdwijnt het open water en wordt voedsel schaars of onbereikbaar en zullen
ze naar zuidelijker streken afzakken.
Wilde eenden zullen ook in die tijd het
hele jaar aanwezig zijn geweest, zowel
als broedvogel, doortrekker en als wintergast. Dat geldt ook voor de minder
talrijke slobeend, terwijl wintertalingen
zeker in het najaar en in zachte winters
algemeen voorkwamen, naast veel geringere aantallen van pijlstaart en krakeend. Smientenvangsten vonden vooral
in de winter plaats toen hier - zoals
trouwens ook nu nog - grote aantallen
hun voedsel verzamelden op natte graslanden.
Daarnaast trekken wilde vogels uit
noordelijke landen naar hier wanneer
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pijpen geplaatste rietmatten lopen, wat
de eenden de pijp inlokt. De kooiker
sluit het vanghok aan het eind van de
vangpijp zodra ze hierin beland zijn.

laagste delen liep. In de volgende jaren werd dan ook veel geld besteed aan
werken die het waterpeil in de hand
moesten houden. Zo is de ringdijk enige malen verzwaard en verhoogd, zijn
Wateroverlast
de kavelsloten verbreed, heeft men
acht elkaar kruisende tochten door de
De aanleg van de eendenkooien in de kavels gegraven en is de ringvaart uitBeemster heeft waarschijnlijk ook te gediept. Ook heeft men een notsloot,
maken met het feit dat door waterover- de sloot tussen de buitenste percelen
last de beoogde akkerbouw in de pol- en de ringdijk, aangebracht en werden
der in de eerste jaren erg moeilijk van extra watermolens ingezet of molens
de grond kwam. Bouman beschrijft in verplaatst. Uiteindelijk is de Beemster
zijn boek Bedijking, opkomst en bloei verdeeld in een aantal polders die ieder
van de Beemster (1857) de situatie in een eigen afwatering hadden.
de polder gedurende de eerste jaren. Toch bleef het lang moeilijk de grond
De bedijkers dachten hun investering te bewerken. Ten eerste had men te
in de nieuwe polder voornamelijk met weinig kennis van akkerbouw en waakkerbouw terug te verdienen. Dit ren de gereedschappen ontoereikend.
blijkt uit de octrooiaanvraag voor de Er was te weinig opslagruimte, zodat
bedijking, waarin het verbouwen van de oogst op het veld moest blijven
kool- en lijnzaad speciaal werd ge- staan en het was bijna onmogelijk
noemd. Gezien de vruchtbaarheid van deze met wagens af te voeren over
het drooggelegde land verwachtte men de vochtige landerijen en wegen. De
ook veel opbrengst van gerst, tarwe, moeilijke situatie wordt duidelijk berogge en haver. Veel eigenaren lieten schreven in een brief die de dijkgraaf
al in het najaar van de drooglegging en hoogheemraden in 1615 naar de
in 1612 hun landerijen bezaaien met Staten stuurden met het verzoek om
koolzaad, gerst en tarwe. Een lager ge- vrijgesteld te worden van bepaalde
legen deel werd gebruikt als grasland, belastingen wegens de tegenvallende
maar een aantal laag liggende percelen inkomsten en hoge uitgaven.
bleken te moeilijk te bewerken of wa- Omdat graslanden zich na een natte
ren nog te moerassig om er iets mee periode sneller bleken te herstellen
te doen.
dan de akkers en zuivelprodukten goed
Het weer werkte de eerste decennia afgezet konden worden op de markten
ook niet mee. Volgens Buisman (2000) rondom de Beemster was na tien jaar
waren de eerste winters zacht en nat en al veel akkerland in grasland omgezet.
had men in de zomers regelmatig last Rond 1630 was nog maar twintig provan siachregens. Een groot deel van de cent van de polder als akkerland in geeerste oogst ging dan ook verloren. De bruik; tien jaar later was dit percentage
waterhuishouding van de polder bleek zelfs gedaald naar tien procent.
nog niet in orde te zijn: de grond was Het is dus niet onwaarschijnlijk dat
nog te week, de sloten te ondiep, de de eigenaren van percelen met slappe,
molens maalden nog maar 2 of 3 hoog moeilijk te bewerken grond naar anhet water op en de Beemster was nog dere bronnen van inkomsten hebben
niet verdeeld in afzonderlijke polders, gezocht en daarbij aan een eendenkooi
zodat het overtollige water naar de hebben gedacht (Mulder, 1959)
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Onderzoek naar de geschiedenis van de
vier eendenkooien
Of en wanneer er eendenkooien in de
betreffende kavels werden opgericht
kan worden opgemaakt uit meerdere
bronnen, waaronder de verleende octrooien. Zo werd op 28 october 1616
de stichting van kooi in DK. 49 'geconsenteer! ende geaccordeert' door
de leden van de 'Reeckeninge des
Graefflicheyts van Hollant' nadat ze
een positief advies van rentmeester
Johan Colterman hadden gekregen. De
voorwaarde was wel, dat Hongers, de
eigenaar van de kavel, ieder jaar drie
pond zou afdragen en zich zou houden
aan de regels en keuren die ten aanzien
van vogelkooien golden of nog zouden
worden bekend gemaakt.
Een andere bron van informatie is
het Oud Recht van de Gemeente en
de Polder Beemster, aanwezig in het
Waterlands Archief, waarin de verpondingskohieren en gaarder (registers van belastingen) en de rollen van
respectievelijk schout en schepenen
en die van de dijkgraaf en hoogheemraden (verslagen van hun zittingen)
opgenomen zijn. In de laatste werden
veel aan- en verkopen van landerijen
en dergelijke genoteerd. Helaas waren
juist de stukken uit de eerste tientallen
jaren van het bestaan van de polder op
dit moment niet beschikbaar wegens
een restauratie- en digitaliseringsproject. De transport- en hypotheekboeken uit hetzelfde archief bleken echter
veel bruikbare gegevens te bevatten.
Notariële archieven zijn voor dit onderzoek ook van belang, omdat men
bij de notaris een testament liet opmaken, transporten liet vastleggen en
na een overlijden een inventaris en
boedelscheiding van de nalatenschap
liet opstellen. Bezittingen zijn in deze
akten meestal uitgebreid omschreven.

Zegels die aan transportakten werden
gehecht ter bevestiging van de koop
(foto Linda Koopman)

In de eerste tientallen jaren was er in
de Beemster echter geen notaris gevestigd; regelmatig kwam een notaris
uit omringende dorpen een dag zitting
houden in de polder. Daarnaast woonden de eerste eigenaren in Amsterdam;
zij regelden hun zaken bij notarissen
voornamelijk in die stad. Om deze redenen is het lastig de benodigde akten
te achterhalen.
Een vierde bron van informatie is het
bekijken van oude kaarten, zoals die
in de kaartencollectie van het NoordHollands Archief te Haarlem. Vooral
de kaarten die in opdracht van Uitwaterende Sluizen werden gemaakt zijn
een geweldige bron. Ze werden regelmatig herzien en zijn uiterst gedetailleerd getekend.
Voor dit onderzoek heb ik uit deze serie kaarten die van 1682, 1729, 1736,
1744, 1745, 1756, 1769, 1775, 1789,
1825 en 1856 geraadpleegd. Vanzelf36

komstig uit de zuidelijke Nederlanden,
die zich rond 1600 in Amsterdam gevestigd hadden en daar fortuin maakten
of hun geld konden investeren in de
De eerste eigenaren van de kooikavels handel. Zij woonden in fraaie grachtenpanden en lieten onder andere langs
Op de lijst van eigenaren, die op 30 de Vecht en de duinrand buitenplaatsen
juli 1612 in het slot te Purmerend werd bouwen (Gelderblom, 2000)
opgesteld toen de kavels werden uitge- Deze kooplieden waren allen betrokgeven, staan de namen van zeer wel- ken bij de oprichting van of hadden
gestelde (Amsterdamse) kooplieden, aandelen in de VOC en kenden elkaar
die grote rijkdom in de handel hadden goed. Niet zelden waren deze families
vergaard en hun handelskapitaal vooral onderling door huwelijken verbonden,
in onroerend goed belegden. Naast hen maar men had ook als bestuurders en
waren regenten uit omringende steden regenten van bijvoorbeeld wees- en argeïnteresseerd in een of meer percelen menhuizen met elkaar te maken.
land.
Naast economische redenen, zoals
De eerste eigenaren van de percelen geldbelegging en de opbrengst van de
waar de eendenkooien zijn aangelegd landerijen, de boomgaarden en de veewaren Dionys Bave (DK 40), Hans stapel, vormden vermaak en plezier
Hongers (DK 49), Jan van der Straten ook een motief voor hun investering
(AK 42); KK 60 en 61 kwamen in het in een buitenplaats in de Beemster. In
bezit van Hendrick en Dirck van Oss en het boek De Trippen in de 17e eeuw
Jasper van Dortmond (Bouman, 1857). brengt Klein (1965) naar voren dat het
Het zijn allen leden van bekende, wel- bezit van een buiten sociaal prestige
gestelde koopmanfamilies, vaak af- met zich meebracht. Men voelde zich
sprekend geven ook de kadastrale
kaarten van 1811 en later goede informatie.

Plattegrond eendenkooi

1. de kooiplas, het wed
2. de sating, de saad

S^!^S*'vr1?: rv^ï^V*1^- •l^"^o

3. de borst
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

de vangpijp, de keel
het vanghokje
de vanderhandse kant
het scherpe eind
de rietweeg
de spartelkorf
het wenhok
de observatiehut
het kooihuisje
het kooipad
enkele fruitbomen
een griendje
het kooibos

foto Wikipedia
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er ook veiliger wanneer in de stad een
epidemie uitbrak en in die tijd speelde
volgens hem ook de idealisering van
het landleven een rol.
Rijkdom en status zullen zeker hebben
bijgedragen aan de oprichting van de
eendenkooien. De kooplieden konden
zich de aanleg en het onderhoud van
een kooi permitteren. Het uitgraven
van een kooiplas vergde veel arbeid,
de bomen voor het kooibos waren
kostbaar, en er moest worden geïnvesteerd in materiaal, gereedschappen,
het voer, rietmatten en de aanschaf
van de eenden. Het kon daarom jaren
duren voor een kooi rendabel was; bovendien was de opbrengst dikwijls erg
ongewis. In Vermaak van de elite in
de vroegmoderne lijd (de Jongste e.a.,
1999) wordt een beeld geschetst van
het belang van de (vogel)jacht voor
het onderhouden van sociale contacten, het ophouden van de eigen status
en de vrijetijdsbesteding van de bovenlaag van de bevolking.

kocht zijn perceel al na twee jaar aan
collega Pieter van Gheel, die het na een
jaar weer van de hand deed. Na nog enkele transporten werd Havick van de
Velde in 1622 de eigenaar. Hij woonde
met vrouw en vier kinderen in de Langestraat in Alkmaar. In de voorgaande
transportakten wordt niet gesproken
van een vogelkooi, maar op kaarten is
hij wel aanwezig.
In 1681 splitsten de erven Van de Velde
DK 40 in twee delen: ruim 11 morgen
werd verkocht aan Barend Schouten
uit Assendelft en Jan en Sijmen Kapjes
werden eigenaar van de resterende 7
morgen land. Dat in dit deel de vogelkooi lag wordt bevestigd door het testament van Sijmen Kapjes en zijn vrouw
Grietje. Hierin prelegateerden zij 7
morgen 330 roeden land, 'vogelkooy,
hu ij s, kapberg en aankleven vandien,
leggende inde beemster bij de ringdijk
ontrent het wormer sluijske' aan hun
jongste zoon Jan.
Na het overlijden van vader Sijmen
werd het perceel in 1720 in het register
De kooi aan de Zuiderweg (DK 40)
overgeboekt op naam van zijn vrouw,
die het op haar beurt op de naam van
De zijdehandelaar Dionys Bave ver- hun zoon liet overschrijven. Deze heeft

DK 40, (foto Linda Koopman)
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DK 49. 'het koolveld'(foto Linda Koopman 2010)

49 een vogelkooi op te richten: 'naer
voorgaende schrifftel, advys van den
Renlmr. Generael Johan Colierman geconsenteert ende geaccordeert zulcx zy
consenteren ende accorderen by desen
aen Hans Hangers Coopman (o! Amslelredam omme een vogelkoy te mogen stichten op zyne cavel leggende op
't achtereynde van Meesterdyck no 49
belent daer beneffens in 't noortooslen
het achtereynde vande dyck cavelinge
no 50 toebehorende Jan Poppen int
zuyt znytwesten het achtereynde van de
dyk cavelinge no 48 toebehorende Jan
van Straten van vooren int west zuytwesten de Wormerwech ende van achteren int oost noort oosten den wester
tochtsloot'. Voorwaarde was, dat hij
jaarlijks drie pond aan de rentmeester
zou afdragen en zich aan de keuren op
vogelkooien zou houden.
Hij verkocht het perceel zes jaar later aan een collega, die het in 1628
overdroeg aan Gijsbrecht de Coningh,
Kooi aan de Wormerweg (DK. 49)
waarbij het als volgt werd omschreven:
Op 18 oktober 1616 ontving Hans Hon- '[...] de nomber van twintich morgen
gers het octrooi om op dijkkavel no lants met de wooningh daer op staende

de kooi aan de familie Eenhoorn overgedaan.
Op 29 januari 1743 liet Jacob Eenhoorn
op een veiling DK 40 verkopen. De drie
kopers kwamen uit de Rijp: Jan Boon
kocht de helft en Jacob en Frans Groen
werden ieder voor een vierde deel eigenaar. Jacob Groen was als 'medicine doder' in de Rijp gevestigd. In de
transportakte wordt niet gerept van een
eendenkooi, maar volgens de kaarten
van 1744 en 1745 bestond deze toen
nog wel en lag hij in het door Jacob
Groen gekochte perceel. Dit blijkt uit
een transport in 1790 waarbij de erven
van Jacob hun land verkochten aan de
familie Boon. Er wordt dan gesproken
over 3 morgen en 469 roeden land, genaamd Ve Vogelkooij'. De kooi moet
tussen 1745 en 1790 dus in onbruik geraakt zijn, want hij staat tot 1789 nog
op de kaart aangegeven
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Eendenkooi 'Van der Eng'te Uitgeesf (Uit Noordhollands Landschap 1990. Foto: Jos Teeuwisse)

mïdtsgaders de voogelcooij daerinne 49 werd getaxeerd en de kooi niet
gelegen, wesende de dijckavel no 49 in wordt genoemd. In een akte uit 1710,
de graefelickheijts gront vande Beem- waarbij een naastliggend perceel
werd verkocht, beschrijft men DK
ster [...]\p 18 maart 1636 verkocht Gijbrecht
49 als 'belent de oude vogelkooij ten
zijn bezittingen in de Beemster: 'Noch oosten' en in 1724 heeft men het over
vercoop! hij aen Marlen ende Willem 'vijff morgen land, gelegen aande
Jansz van Assendelft de dijckavel no Wormerweg inde Beemster, genaamt
49 groot XX morgen met t'huys ende de Vogel-kooij, belent met Maarten
vogelcoy voor 1018 gulden te betaelen Huijgen ten noorden en Jan Pietersz
Lol ten zuijden'.
als voren'.
In de volgende twintig jaar is DK 49
enkele malen van eigenaar verwisseld De kooi aan de Hobrederweg (A K 42)
en in 1657 verzochten schepen Willem
Pietersz. Lakeman en de weduwe van Tot het begin van de 191-' eeuw is AK 42
Jasper Pietersz. Pelt overboeking van in bezit van de nazaten van Jan van der
onder andere 'de vogelkoij mette grondt Straten gebleven. Zeer waarschijnlijk
ende 't erf/'vandien inde Beemster in no heeft Jan de vogelkooi aan laten leg49 dijckcavel, met alle de vogelen, hout, gen, want toen zijn bezittingen na zijn
netten ende andere toebehoorselerf op overlijden in 1636 werden getaxeerd
de naam van Willem, omdat dit in de beschreef men AK 42 en 43 als: ''de
boedelscheiding van Jasper zo was nomber van veerüch mergen lants mette woningh op no 43 ende de voogelcoy
beschreven.
Op de kaart van Uitwaterende Sluizen op no 42, staende in den Arenberger
uit 1658 is de kooi verdwenen. Dit gront vande Beemster, wesende de vorlijkt te worden bevestigd in een noemde twee Arenbergsche cavels no
akte van augustus 1666, waarin DK 42 ende 43, elx twintich mergen grooC,
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In dit document staat ook: 'hebbende
de vornoemde juf/vrou Sara Mennix
onder ende neffens andere goederen
de vornoemde landen, woning ende
voogelcoy haer vornoemde respective
dochteren in houwelick gegeven'. De
weduwe schonk deze percelen en de
kooi aan hun dochter Sara, die met Pieter Trip was getrouwd.
Toen de erfgenamen van Pieter zijn bezittingen in de Beemster in 1656 lieten
taxeren was de kooi waarschijnlijk al
niet meer in gebruik, want alleen de woning en de plantagie worden genoemd.
Dit is ook het geval in inventarissen
van de nazaten, waaronder de families
de Laat, Corver en Hooft. Toch staat de
kooi nog wel op de kaart van Uitwaterende Sluizen van 1721 getekend.

20 maart 1620, waarvan de heer Garbrant Brouwer mede de geregte helfte
heeft toebehoort. De huur van dien.'
Uit deze beschrijving kan worden opgemaakt, dat de kooi in 1620 werd opgericht. Volgens de transportakten was
Allert Bartringh toen de eigenaar van
het perceel. Als bevrachter werkte hij
nauw samen met ene Gerbrant Brouwer
(de grootvader van Garbrant?).
De kavels zijn tot de 19e eeuw in bezit
van de nazaten van Garbrant gebleven,
maar in geen van de latere akten wordt
de kooi meer genoemd.
Conclusies
De percelen DK 40 en DK 49 kwamen
al snel in handen van regionale en lokale bestuurders en kooplieden. De landerijen in KK 60 en 61 bleven langer
in handen van Amsterdammers; begin
1700 trouwde de toenmalige eigenaar
in Alkmaar om zich daar vervolgens te
vestigen. Pas aan het begin van de 19°
eeuw werd AK 42 eigendom van een
lokale landbouwer.
Het is moeilijk om precies aan te geven
wanneer de kooien zijn verdwenen. De
kooi in DK 40 staat tot 1789 op kaarten
aangegeven, maar wordt vanaf 1743
niet meer in akten genoemd. Die in DK
49 wordt in een akte uit 1657 nog beschreven, maar komt op de kaart van
1658 niet meer voor.
De kooi in KK 60 en 61 moet tussen
1716 en 1764 zijn verdwenen en gezien
de akten en kaarten moet die in AK 42
tussen 1636 en 1656 als zodanig zijn
opgeheven.
Voor hun verdwijning zijn meerdere
redenen te geven. Met de drooglegging
van de omringende meren veranderde
het landschap zodanig, dat het minder
aantrekkelijk moet zijn geworden voor
trekkende eenden. Door de ontwatering
en de aanleg van wegen in de polder

De kooi aan de Middenweg bij de
kruising van de Oosthuizer- en de Jispersloot (KK 60 en 61)
De kleine kavels 60 en 61 werden in
1612 aan Dirck van Oss en zijn oudere
broer Hendrick en hun collega Jasper
van Dortmond toegewezen. Dirck was
een van de initiatiefnemers voor de
drooglegging van de Beemster en investeerde een aanzienlijk vermogen in
de bedijking.
KK60en 61 werden al na twee jaar verkocht en bleven tot aan het begin van de
18° eeuw in het bezit van diverse Amsterdamse kooplieden. Van hen moet
Garbrant Brouwer worden genoemd.
Hij trouwde in 1707 in Alkmaar met
Eva van der Does en heeft zich blijvend
in die stad gevestigd. Toen Eva in 1712
stierf werd de inventaris opgemaakt. In
het onderdeel 'Vaste capitalen ofte wel
bescheijden van dien' wordt de eendenkooi genoemd: 'Copie authentique van
de quijtscheldingen van sestien morgen
lants gelegen in de Beemster met de woning, de vogelkoij in datis den ISfeb en
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werd de voedselsituatie ook verstoord.
Hierdoor zullen de vangsten zeker zijn
afgenomen (Van der Heide en Lebret,
1944)
Daarnaast was het exploiteren van een
eendenkooi duur en de meeste Amsterdamse kooplieden verkochten in de
loop van de l T eeuw hun bezittingen in
de Beemster aan minder rijke plaatselijke bestuurders en kooplieden om zelf
landgoederen in het Gooi aan te schaffen (Bavel, 1999).
Verder is bekend dat er in de loop van
de tijd steeds minder vogels werden
gegeten. In 1742 waren in Amsterdam
nog maar twee poeliers in bedrijf. De
afzetmogelijkheden werden hierdoor
erg beperkt, zeker toen de export naar
Engeland wegens hoge invoerrechten
en lage prijzen voor het wild afnam.
Of de opbrengst ooit rendabel is geweest is moeilijk na te gaan. Volgens
de heer Snel van het Stadsarchief Amsterdam zijn geen rekeningboeken van
poeliers voorhanden; misschien is zulke informatie te vinden in particuliere
archieven van de Amsterdamse eigenaren.
Dat een kooi in akten niet meer wordt
genoemd, wil niet zeggen dat hij meteen was verdwenen. Hij kan als plantagie met vijver hebben voortbestaan.
Het is ook mogelijk dat de eigenaren
er voor eigen plezier zijn blijven jagen
of alleen de lokale markt van hun oogst
hebben voorzien. Soms blijkt uit akten dat de bestemming van het perceel
is veranderd; zo wordt DK 40 in 1790
aangeduid als 'land, genaamd de Vogeikooij'. In die context is het interessant,
dat de huidige buurman van DIC 49 het
perceel van de voormalige vogelkooi
nog steeds kent als 'het Kooiland', terwijl de kooi al inde l T eeuw moet zijn
verdwenen.
(Een meer uitgebreide beschrijving
van de opeenvolgende eigenaren van

de kooikavels is op de website van de
HGB te raadplegen.)
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Zuidoostbeemster uitgebreid
John Dehé

Er is veel te doen rond de uitbreidingsplannen in Zuidoostbeemster. Nog
steeds is het de meeste bewoners niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren
(en op welke termijn). De meningen over de groei van dit stukje Beemster
zijn verdeeld. Sommigen juichen de nieuwe bebouwing toe, omdat nu aan
meer mensen de kans geboden kan worden een huis te kopen in een heel
aantrekkelijk deel van de polder. Anderen zijn bang voor de aantasting
van dit gebied en vrezen de toenemende verkeersdrukte. Het lijkt een mooi
moment om eens te kijken naar de eerste officiële uitbreidingsplannen van
Zuidoostbeemster in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw. Die
waren in eerste instantie een stuk grootschaliger dan de huidige plannen.
Bouwen aan banden

lang onbebouwd. Tussen het Zuiderpad
en de Tuinbouw werd in de eerste jaren
van de twintigste eeuw druk gebouwd:
het hele stuk werd vol gezet met woningen. In veel gevallen was het timmerman/aannemer Dirk Kerkhof die hier
stukken grond van de familie Pelder
kocht, daar huizen op bouwde om die
vervolgens te verkopen. De gemeente
bemoeide zich hier niet of nauwelijks
mee, al hadden de bouwers zich vanaf

Wie rond 1900 vanaf de Beemsterdijk
de Purmerenderweg in keek, zag aan
de linkerkant (westzijde) voornamelijk
weilanden en tuinderijen. Op de hoek
van Zuiderweg en Purmerenderweg lag
de statige villa Zuidwijk, gebouwd door
de familie Brantjes, daarna vooral notariskantoor. Tot het Zuiderpad was deze
kant van de Purmerenderweg nog heel

Villa Zuidwijk (foto HCB)
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1904 te houden aan de voorschriften
van de woningwet.
Het stuk van de Beemster dat zo dicht
tegen Purmerend aan lag, werd de
'Voorstad' genoemd en Het in 1900 aan

De krant meldde dat het plan vooral
gericht was op de bouw van huizen op
stand: 'Het is de bedoeling dat de gemeente de gronden aan die wegen gelegen voor bouwterrein verkoopt, doch
alleen voor heerenhuizen, althans
voor mooie woningen. Verwacht
wordt dat er veel
liefhebbers zullen
komen die in de
Voorstad van de
mooie gemeente
Beemster willen
wonen.'

Het was een flink
stuk Beemster, dat
aangewezen werd
als uitbreidingsDe Voorstad (particuliere collectie)
plan. Aan de zuidde oostzijde al een hele rij huizen zien. zijde werd het begrensd door het NoordVanaf 1885 werden ze hier gebouwd, hollands Kanaal, aan de oostzijde door
speciaal aangeprezen als 'renteniers- de Ringvaart, aan de westzijde door de
woning'. In de volksmond heette dit Nekkerweg. Iets voorbij de Volgerweg
buurtje al snel de 'Saggerijnenbuurt'. lag de noordelijke begrenzing. Voor dit
Rond 1900 was dit rijtje huizen 'klaar'. hele stuk gold voortaan dat er alleen
Aan het eind van de rij, tegenover het gebouwd mocht worden als de bouwers
Zuiderpad lag een boerderij, die be- zich aan een aantal gemeentelijke richtwoond werd door Dirk Klok, en dan lijnen hielden. Die hielden onder meer
kwam er een hele tijd niets.
in dat er aan weerszijden van ieder huis
Eind januari 1924 kregen B&W van de een ruimte van drie meter vrij moest
raad toestemming om geld vrij te ma- blijven. In een enkel geval werd onthefken voor het laten ontwerpen van een fing verleend, bijvoorbeeld als iemand
uitbreidingsplan van Zuidoostbeemster. juist een stukje grond gekocht had van
Met dit plan zou ongewenste bebou- onvoldoende breedte.
wing in dit deel van de polder voorko- Er mochten alleen vrijstaande huizen
men kunnen worden en kon de bebou- of villa's gebouwd worden, nooit meer
wing stelselmatig worden opgezet. In- dan twee aan elkaar vast. Ook de afmiddels was de gemeente al druk bezig stand tot de openbare weg werd aan
her en der grond te kopen waarop straks regels gebonden, voortuinen moesten
nieuwbouw onder gemeentelijk toe- afwaterend naar de openbare weg zijn.
zicht kon plaatsvinden. Een 'gemeen- Voor de erfafscheiding tussen percelen
telijk grondbedrijf' werd opgericht om mochten geen dichte schuttingen of
de aankoop en verkoop van percelen muren gebruikt worden, alleen houten
grond in goede banen te leiden.
of ijzeren hekken.
44

De gemeente wilde richting geven aan
de bebouwing van het zuidoostelijk
deel van de Beemster en de voorschriften voor de bouw van nieuwe huizen
waren daarvan een belangrijk onderdeel. Maar het ging toch vooral om een
planmatige opzet van een geheel nieuwe wijk, een wijk die 'het aanzien en
de aantrekkelijkheid' van de Beemster
zou verhogen.
De eerste opzet was veel ambitieuzer
dan het plan dat uiteindelijk gerealiseerd werd. Een bewaard gebleven
kaart uit 1924 laat zien dat tussen de
oostzijde van de Purmerenderweg en
de ringdijk een hele wijk gepland was,
met straten, winkels, een school en een
'Verenigingsgebouw'. Die wijk is
er nooit gekomen, al stond hij bij een
herziening van het bestemmingsplan in
1933 nog steeds op de kaart. Toen con-

stateerde men wel dat het hele plan 'in
verhouding tot de bevolkingsaanwas
een veel te groote oppervlakte heeft'.
Diezelfde constatering werd gedaan
in 1940, toen een neutrale adviescommissie vaststelde dat het plan niet meer
strookte met nieuwe stedenbouwkundige inzichten en niet meer in overeenstemming was met de woningwet. Het
hele plan werd 'onredelijk groot van
omvang' genoemd. 'Het laat den bouw
van een woonwijk voor duizenden inwoners toe, veel groter dan er ooit verwacht kon worden.'
Toch zou het nog jaren duren voor er
een nieuw bestemmingsplan zou komen, waarin deze woonwijk van de
kaart verdween. Die vertraging had te
maken met de onzekere jaren na de oorlog, maar ook met de onduidelijkheid
over het tracé van een geplande pro-

Uitbreiding 1924 {Beeldhank Waterlands Archief)
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vinciale weg, langs of door de Beemster. Pas halverwege de jaren vijftig
kon men daadwerkelijk aan de slag met
een herzien uitbreidingsplan voorZuidoostbeemster.

ële winst van fl. 2.000. Voor de Inspectie van Volksgezondheid - die zich hier
in opdracht van het Provinciaal bestuur
over gebogen had - lag er een probleem. De Inspectie achtte de verkoop
niet in het belang van de gemeente en
stelde bovendien dat het geen goede
zaak was dat de verkoop niet openbaar
was. Er waren vermoedelijk wel meer
kandidaten geweest, bijvoorbeeld Klok
zelf. Kon het raadsbesluit met betrekking tot de verkoop aan Reijne teruggedraaid worden? Daar stemde de raad
tegen. Uiteindelijk beslisten Gedeputeerde Staten negatief over de verkoop
en mocht ook een beroep hiertegen bij
de Kroon niet baten. De grond bleef bij
de gemeente. In juni 1926 kocht Reijne
een rentenierswoning 'nabij de Tuinbouw'. Dat is nu nr. 184, zodat hij toch
nog kwam te wonen naast de plek die
hij zo graag wilde hebben.
In november 1924 besloot de raad dat
de boerderij van Klok gesloopt moest
worden. Op het terrein van Klok werden in de jaren 1926-1928 drie huizen
neergezet, de huidige nummers 182,
180 en 178. De uitstraling van de huizen
was geheel conform de gemeentelijke
wensen, ruim opgezet en 'op stand', al
moesten de bewoners nog stevig zeuren om een fatsoenlijke toegang tot hun
woningen. Kort na de oorlog zou hier
ook de Beemster Tuinbouwschool gebouwd worden.

Gemeentelijk gehannes
Op l juli 1924 werd de gemeenteraad in
een spoedzitting bijeen geroepen, toen
zich de mogelijkheid voordeed flinke
stukken grond, met daarop huizen,
boerderijen en schuren, te kopen aan de
Zuiderweg en Purmerenderweg. Grond
en opstallen waren eigendom van de
' Erven Weduwe W. Smit-Brantjes'.
Omdat deze binnen het uitbreidingsplan
lagen, kon de gemeente in één keer een
flink stuk van de geplande uitbreiding
dichterbij brengen. Het college van
B&W legde de raad zijn overwegingen
voor. Er werd steeds meer gebouwd in
dit deel van de polder en 'ter voorkoming van ongewenschte toestanden nu
en in de toekomst' was het belangrijk
dat de gemeente daar grip op kreeg. De
bebouwing zou volgens een vast plan
moeten plaatsvinden. Voor iets meer
dan fl. 100.000 (exclusief kosten) werd
de gemeente eigenaar.
Ook de boerderij van Dirk Klok, even
voorbij de Saggerijnenbuurt (gezien
vanuit Purmerend), lag op de grond die
de gemeente zich verworven had. Kort
na de aankoop meldde Dirk Reijne Gz.
zich bij de gemeente met de vraag of hij
een deel van de grond én de boerderij
mocht kopen. Dat zorgde voor verwarring bij de heren bestuurders. De gemeente zou daarmee weliswaar een aardige winst kunnen binnenhalen, maar
zo'n verkoop stond haaks op de principes van de uitbreidingsplannen: de
regie over woningbouw in eigen hand
houden. De raad was verdeeld, maar de
meerderheid koos toch voor de financi-

De uitbreiding aan de westzijde
Kwam er van de geplande wijk aan
de oostzijde bijna niets terecht, anders
was dat aan de westzijde van de Purmerenderweg, dus aan de kant van Villa Zuidwijk. Hier werden, aansluitend
op de Purmerenderweg, twee nieuwe
straten gepland, of liever 'lanen'. Ook
het stuk Purmerenderweg tussen Villa
Zuidwijk en het Zuiderpad moest met
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Purmer&nderweg 182 -178 (particuliere

mooie huizen op ruime kavels gevuld
worden. Nadat de Provincie nog wat
kanttekeningen bij de plannen geplaatst
had, kon burgemeester De Geus in april
1925 bekend maken dat de uitbreidingsplannen, 'in uitvoerige kaarten
uitgewerkt', op de gemeentesecretarie
ter inzage lagen.
Geïnteresseerden in de aankoop van
een stuk grond konden zich melden
bij de gemeente, waarna de koopprijs
bekend gemaakt werd. In een geheime
zitting van raad en B&W waren die
prijzen vastgelegd:

oog laten vallen op een
stuk grond aan de Purmerenderweg dat grensde
aan de winkel van De
Vries, op de hoek van
het Zuiderpad. Voor het
afgesproken bedrag van
fl. 5 per vierkante meter
werd de bank eigenaar
van de grond. De Boerenleenbank Z.O. Beemster
bestond al sinds 1910 en
telde in de jaren twintig
zo'n 200 leden. Een eigen gebouw stond al een
aantal jaren hoog op het
collectie)
verlanglijstje. Al in maart
1926 kon het gebouw officieel geopend
worden, de eerste nieuwe bebouwing
in het uitbreidingsplan. De bouwkosten
werden geschat op zo'n fl. 10.000.

-Voor het Zuiderpad: ft. 2,50per m2
- Voor het hoekterreïn Purmerenderweg/
Zuiderweg:fl. 5,50 per m2
-Overige terreinen langs Zitiderweg en
Purmerenderweg fl, 5 per m2
-Overige grond op percelen westzijde
Purmerenderweg: ft. 3,50 per m2
-Grond onmiddellijk aan de
Purmerenderweg oostzijde: ft. 6,00per m2

Rabobank Purmerenderweg (foto C'Am Slot)
De bouw werd opgedragen aan timmerman/aannemer Dirk Kerkhof. J.A.
Woelders werd aangesteld als kassier
van de bank en ging hier wonen. Met
wisselende namen en een steeds verder
teruglopende dienstverlening is er in
(en aan) dit pand een vorm van financiële dienstverlening geweest, tot de
ING-bank in november 2010 de betaalautomaat uit de muur liet verwijderen.
Met de stichting van een bank was de
nieuwe wijk goed begonnen, nu moesten de huizen nog komen. Dat liep aan-

Bebouwing
Het bestuur van de Coöperatieve Boerenleenbank meldde zich als eerste voor
een stuk bouwterrein. De bank had het
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vankelijk niet hard, maar het ging dan
ook om relatief dure stukken grond,
waarop - in de crisisjaren ! - mooie
huizen neergezet dienden te worden.
Begin jaren dertig kwam de verkoop
van grond goed op gang. Eerst langs
de Purmerenderweg, daarna langs de
twee nieuwe lanen. Tussen 1930 en
1934 hadden de nieuwe huizen de aanduiding 'Zuidwijk' met een nummer erachter. In 1934 kregen ze de namen van
twee beroemde Beemsterlingen: Wouter Sluis en Jacob Bouman, pioniers op
het gebied van land- en tuinbouw.
Aanvankelijk was het plan om de straat
langs de Boerenleenbank de naam
'Tuinbouwlaan' te geven; de andere
laan zou Wouter Sluislaan gaan heten.
Op voorstel van een der raadsleden,
de heer Wagemaker, werd de huidige
straataanduiding doorgevoerd.
Hij
stond tijdens de raadsvergadering waarin deze kwestie ter sprake kwam, uitgebreid stil bij de verdiensten van Wouter
Sluis. Bij Jacobus Bouman volstond hij
met de kwalificatie 'iemand van bijzondere beteekenis' in de gemeente.

Zo werd het huidige nummer 209 ('Ons
Hoekje'), grenzend aan het park van
Villa Zuidwijk, ontworpen door architect Jaap Molenaar. Reyer Doets was de
man die in 1935 dit huis liet bouwen,
nadat hij de grond gekocht had. Doets
was een kapitaalkrachtige veehouder
uit de Purmer, getrouwd met A. DoetsVink. In september 1923 had hij nog
een boerderij met weilanden aan de
Driesprong in de Purmer gekocht en
bezat hij bovendien een boerderij in
Warder. In de Purmer was hij ook bestuurlijk actief (o.a. bij Purmer Belang)
en betrokken bij de oprichting van de
melkfabriek De Purmer.
Het huis naast de villa van Doets ligt
officieel in de Jacob Boumanlaan. In de
gevel zit een steen die aangeeft dat Jaap
Molenaar ook hier de architect was. De
man die het huis liet bouwen was B.
Sijtstra, leraar aan de openbare ULO in
Middenbeemster. In januari 1934 werd
de bouw gegund aan aannemer Benjamin. In maart 1939 meldde de krant dat
Sijtstra naar Amersfoort zou vertrekken. Hij verkocht zijn huis aan J. Hogetoorn.
Op de andere hoek van de Jacob Boumanlaan en de Purmerenderweg (207)
kocht E. Jz. Hovenier in maart 1933
een stuk grond van 25 meter diep en 17
meter breed om daar een huis op te zetten. In 1952 woonde hij hier nog steeds.
Ook Hovenier kwam uit de Purmer,
waar hij onder andere deel uitmaakte
van het college van hoofdingelanden
van de Purmer en van het bestuur van
de plaatselijke coöperatieve boerenleenbank. Zijn huis werd ontworpen
door Archit. Bureau Koning, Herengracht, Purmerend.

Een fragment van de kaart van het uitbreidingsplan hierboven geeft de kadastrale aanduidingen van die tijd en
laat de situatie zien nadat het stuk tot
de bank op de hoek van de Wouter Sluislaan vol gebouwd was. Dat was niet
volgens een strak schema van noord
naar zuid gegaan, maar de regie van
de gemeente leidde wel tot een aantal
fraaie huizen, vaak ontworpen door architecten van naam, bewoond door notabele dames en heren.

Voorzieningen
De bewoners van de nieuwe huizen
in het uitbreidingsplan waren bevoor48

Nieuwe huizen aan de Purmerenderweg (particuliere collectie)

rechte mensen. Ze zaten dicht bij de
geneugten van de grote stad Purmerend
en waren als een van de eersten aangesloten op een echt rioleringssysteem dat
de gemeente in deze wijk liet aanleggen. Elders werd nog jarenlang het privaat- en afvalwater in de sloten geloosd.
Door de onduidelijkheid over de aanleg
van een provinciale weg verklaarden
B&W in 1948 nog steeds niet in staat te
zijn de 'voorbereidingen te treffen voor
de zéér noodwendige verbeteringen in
de ter plaatse heersende toestanden op
het gebied van lozing van afvalwater en
privaatstoffen, een toestand die gevaar
gaat opleveren voor de volksgezondheid'.
In 1923 was in dit deel van de Beemster
de aanleg van een waterleidingnet begonnen. Overigens waren daar lang niet
alle Beemsterlingen enthousiast over.
De meeste huizen beschikten over een
put of drinkwaterbak en het water dat
daaruit geschept konden worden, was
gratis en volgens velen prima drinkbaar. De gemeente heeft met harde
hand (weigeraars dienden te verschij-

nen voor de kantonrechter) orde op zaken moeten stellen. Slechts in een enkel geval werd dispensatie verleend, als
een onafhankelijk keuringsbureau had
vastgesteld dat het opgevangen regenwater van goede kwaliteit was.
Een snelle vorm van openbaar vervoer
zou ook een pré geweest kunnen zijn.
Bewoners van de overzijde van de weg
namen enkele jaren eerder de tramverbinding regelmatig in hun advertenties
op als zij hun huis wilden verkopen.
Maar 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 opruimen van de rails. Toen die
weg waren, werd in 1935 tussen Purmerend en de Volgerweg een zeer moderne 'asphalt-betonweg' neergelegd.
Elektriciteit hadden ze in de Beemster
al vanaf 1914, voor de gasvoorziening
beschikten velen over een brongasinstallatie. Af en toe rees de vraag of het
geen goede zaak zou zijn de Beemster
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te koppelen aan het net van de Purmerender gasfabriek. In 1939 raakte de
discussie in een stroomversnelling. De
afstand naar de Voorstad was het probleem niet, maar in zowel Purmerend
als Beemster waren de meningen toch
verdeeld. De directie van de gasfabriek
was bang dat zo'n project niet rendabel
zou zijn, in de Beemster vreesde men te
moeten opdraaien voor de verliezen van
de gasfabriek. Ook hoge gasprijzen, het
verzakken van wegen, ongelukken (explosies, vergiftiging) kwamen als argumenten op tafel. De technische dienst
van het gasbedrijf stelde (in 1939} dat
al die bezorgdheid overdreven was:
'Het is begrijpelijk en te waardeeren
dat een inwoner van de Beemster het
aanzien van zijn mooie wegen ter harte
gaat. Men kan de zorg daarvoor veilig overlaten aan het bestuur van het
Waterschap, onder welks nauwlettend
toezicht de leidingen eventueel gelegd
zullen worden.
Over de kosten van electrisch koken
zal ik thans niet polemiseeren. Alleen
zij vermeld dat een dubbel gascomfoor

reeds voor f. 9,50 te verkrijgen is.
Gevallen van gasvergiftiging kwamen,
ook in den vorigen strengen winter, in
Purmerend niet voor. Overigens zij opgemerkt, dat electrische stroom per jaar
meer slachtoffers vraagt dan stadsgas.
Tenslotte zal gas in Z.O.-Beemster deze
mooie wijk nog aantrekkelijker maken
dan zij nu reeds is.1 Op 4 april stemde
de gemeenteraad van Beemster in met
de leverantie, het college van Gedeputeerde Staten had nog vijf maanden nodig om zijn toestemming te geven aan
het project, dat in eerste instantie beperkt bleef tot de Purmerenderweg, de
Zuiderweg, Jacob Boumanlaan, Wouter
Sluislaan, Noorderpad, Zuiderpad en
Volgerweg.
Bedrijvigheid
De Zuidoostbeemster is altijd rijk geweest aan kleine winkeltjes voor de
dagelijkse levensbehoeften: bakkers,
kruideniers, melkslijters, handelaren in
groente, fruit of brandstoffen. Meestal
waren die winkels ondergebracht in
i

Winkel V. de Vries (particuliere collectie)
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'Melk en Melkproducten' (huidige
nummer 4, toen nummer 3). Tussen Kik
en Van Vuure in vestigde Dirk Asjes
in 1935 een 'poststation'. Hij had een
voorganger in Simon Franzen.
Op 25 juni 1929 meldde de krant dat
er 'in de nieuwen weg Zuidwijk nr. 6,
nabij de Coop. Boerenleenbank te Z.
Beemster, l Augustus a.s. een hulppostkantoor zal worden gevestigd, met de
waarneming waarvan zal worden belast
de heer S. Franzen, thans postbesteller te Purmerend.' Simon Franzen had
na verschillende beroepen (o.a. slager)
een aantal jaren als postbesteller in de
Purmer en Purmerend gewerkt. Dat
werk bleef hij doen, terwijl zijn vrouw
-Trijntje Antje Meppen- het werk op
het poststation deed. Zuidwijk 6 werd
in 1934 Wouter Sluislaan nr. 6 (nu
nummer 5/7).
Driejaar later al liet Franzen weten dat
het poststation verplaatst zou worden.

een woonhuis. De winkel van V. de
Vries op de hoek van het Zuiderpad en
de Purmerenderweg was een 'echte'
winkel. De Vries had een breed assortiment. In de meeste advertenties meldde
hij trots het oprichtingsjaar van zijn
bedrijf (1878) en presenteerde hij zich
als 'levensmiddelenbedrijf, 'graan en
meelhandel'.
De nieuw aangelegde lanen waren niet
echt bedoeld voor winkelnering, maar
toch kwamen er wat nieuwe zaken bij.
P. van Vuure begon in zijn woonhuis in
de Wouter Sluislaan (naast de school,
het huidige nummer 8) een kapsalon.
Van Vuure was ook aanspreker van de
uitvaartvereniging 'De laatste Eer', zodat iedereen die zich hier liet knippen,
op de hoogte kon blijven van de laatste
nieuwtjes. Schuin aan de overkant was
Barbara Bisschop als 'Costumiere' actief, 'tevens knippatronen naar maat'.
M. Kik startte in 1934 een zaak voor

Melkzaak in de Wouter Sluislaan, mei dhr. Kik (foto collectie HGB)
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Hij had onderhands een pand aan de zijn gezin vanuit Purmerend naar de
Purmerenderweg aangekocht, 'naast de Wouter Sluislaan, het huidige nummer
politiepost'. Het poststation werd ge- 6. Meer dan 35 jaar lang zou hier het
vestigd in het huidige nummer 185. 'postkantoor' van Zuidoostbeemster
Maar in juni 1935 kon Franzen promo- gevestigd zijn. Mevrouw Asjes deed
tie maken: hij werd aangesteld als hulp- het meeste werk in het poststation. Dirk
postkantoorhouder in Heerhugowaard Asjes sprong af en toe bij, maar bleef
en verhuisde daarheen. Het poststation ook
als
postbesteller
actief;
ging terug naar de Wouter Sluislaan.
Z.O.Beemster was zijn belangrijkste
De opvolging van Franzen was intussen wijk.
al geregeld. In mei 1935 had Dirk Asjes, postbesteller in Purmerend, aan de Langs de Purmerenderweg en de ZuiBeemster gemeenteraad het verzoek derweg waren al enkele 'automobielgedaan hem voor fl. 1.000 een stuk bedrijven' gevestigd, begin jaren dergrond aan de Wouter Sluislaan te ver- tig kwam daar een rijwielzaak bij: de
kopen, zodat hij daar een huis kon bou- firma Poppen, op de hoek van Zuiderwen waarin een poststation gevestigd weg en Wouter Sluislaan. Hij deed ook
zou worden. Gezien het belang van in scooters en bromfietsen. Schuin aan
zo'n postinrichting meende hij wel de overkant kwam in oktober 1937
voor een gereduceerde grondprijs in nog een bank: de Nutsspaarbank, later
aanmerking te komen. De gemeente Nederlandse Middenstandsbank. Kanhield echter vast aan de vooraf vastge- toorbeheerder werd K. Börnemann.
stelde prijs van fl. l .550.
In de Jacob Boumanlaan werd in 1936
In december 1935 verhuisde Asjes met het autobusbedrijf van G. Derie geves-

De rijwielzaak van Poppen aan de Wouter Shlislaan (foto collectie HGB)
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tigd: 'Go-de-Rie Car'. Hij liet in 1948
een benzinepomp voor de deur plaatsen. Hoewel zo'n bedrijf en zo'n pomp
niet helemaal lijken te stroken met het
oorspronkelijke idee van villa's en
huizen op stand in een mooie laan,
werd de hinderwetvergunning zonder
veel problemen verleend. Dat de buren
niet blij waren met zo'n pomp voor de
deur zal duidelijk zijn.
Politiepost
Begin 1923 kocht de gemeente een
leegstaand pand aan de Purmerenderweg om dat in te richten als politiepost
met woonhuis voor de veldwachter.
Ook de gemeenteontvanger zou hier
kantoor kunnen houden. De gemeente
kocht het huis in 1923 voorfl. 6.500 en
liet het daarna voor zo'n fl. 1.740 verbouwen door de firma Wittebrood. Er
moest onder andere celruimte in het
huis aangebracht worden.
Er was toen sprake van twee politiediensten, een gemeentelijke en een
rijks. De rijksveldwachter heette Talsma en was gestationeerd in Purmerend.
Hij had bij de eigenaar van Purmerenderweg 187, Hendrik du Gardijn, de
verkoop van diens huis al een keer aangezwengeld, 'niet beter wetende, of
deze (= de woning) zou voor hem bestemd zijn'. Hij had al toestemming gevraagd in de Beemster te wonen. De
burgemeester verklaarde alle waardering te hebben voor de actie van Talsma, maar hij wenste toch echt een gemeenteveldwachter in het huis. Dat
werd Maarten de Haan.
De Haan is hier meer dan twintig jaar
als politieman werkzaam geweest. In
oktober 1947 werd hem wegens het bereiken van de 55 jarige leeftijd eervol
ontslag verleend. Daarna werkten hier
W. Bos, J. Wagenaar en L. Londo. In
maart 1964 werd het huis door de

gemeente verkocht nadat in de Pieter
Kramerstraat een dienstwoning voor de
politie was gerealiseerd.
School
Halverwege de jaren twintig van de
twintigste eeuw was er regelmatig iets
te doen rond de openbare lagere scholen in de Beemster. Dat waren er zes,
keurig verspreid over de polder. Die in
Middenbeemster en Zuidoostbeemster
('Halfweg', op de hoek van Volgerweg
en Nekkerweg) hadden zo'n 80 leerlingen, Noordbeemster telde er iets meer
dan 60. De leerlingenaantallen van de
scholen in West-, Zuid- en Oostbeemster baarden zorgen. In 1929 ging het
om respectievelijk 14, 42 en 37 leerlingen. Algemeen vond men dat de kwaliteit van de scholen uitstekend was,
maar dat de kosten voor de gemeente
wel erg hoog waren.
Vanaf 1926 werd met enige regelmaat
gesproken over plannen om het lager
onderwijs te reorganiseren; in januari
1928 zocht men contact met architect
Saai uit Alkmaar.
B&W lanceerden daarna een voorstel om het aantal scholen tot vier terug te brengen, maar de raad ging nog
een stapje verder; het moesten er drie
worden, in Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Noordbeemster. Kinderen
die veraf woonden, konden met de autobus opgehaald worden. De reorganisatie zou plaats vinden op l mei 1931,
al eenjaar eerder werden de schoolhoofden benoemd en werd het onderwijzend
personeel geïnformeerd over de toekomstige werkplek. De gemeente pakte de
reorganisatie groots aan: voor Middenbeemster en Zuidoostbeemster werden
nieuwe scholen gebouwd, de school in
Noordbeemster werd flink gerenoveerd.
De school in Zuidoostbeemster was
aanvankelijk gepland op de hoek van
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de Zuiderweg en de Purmerenderweg,
maar in januari 1930 werd duidelijk dat
de architect zijn oog had laten vallen op

renhuis, om daarna de nieuwe school
in Middenbeemster en de verbouwde
in Noordbeemster te bewonderen. Het

a:
Geplande plaats voor de school (Watertandt Archief)

was een historische dag voor de Beemster geworden, daar waren allen het
over eens.

een plek midden in de wijk in aanbouw.
Op bovenstaande tekening is te zien hoe
met een ruwe schets de plek voor de
school is ingetekend in de kaart uit 1925
met het oorspronkelijke bouwplan.
De planning van de gemeente werd
keurig gehaald: op 2 mei 1931 kon de
feestelijke opening van het schoolgebouw in Zuidoostbeemster plaatsvinden, in aanwezigheid van talrijke genodigden. Burgemeester De Geus: 'Wie
de jeugd heeft, heeft ook de toekomst
en alles wat gedaan is, is gedaan voor
de jeugd, voor haar onderwijs, voor
hare vorming en opleiding tot het volle leven.1 Hij sprak van een 'groot en
grootsch werk'. Na zijn mooie woorden sprak het nieuwe schoolhoofd,
C.H. Veen. Men bezichtigde de school,
nuttigde een koffiemaaltijd in het Hee-

Doodlopend
De Jacob Boumanlaan liep in die tijd
niet verder door dan het speelterrein
van de school, er was dus nog geen
aansluiting op de Wouter Sluislaan.
Voor velen was dat laatste een onmogelijke situatie: 'Een doodlopende straat
is geen straat.' In 1935 werden in de
raad en daarbuiten felle discussies gevoerd over een voorstel van B&W om
de Boumanlaan te verlengen, ten koste
van een deel van het schoolterrein. De
tegenstanders stelden dat het onderwijs
in de lichamelijke oefening zo ernstig
belemmerd zou worden. De voorstan54

ders vonden dat er voldoende speelterrein overbleef, meer dan 1600 m2, wat
gunstig afstak bij de toestand op andere
scholen. De voorstanders hebben 'de
strijd' uiteindelijk dus gewonnen.
Verminking?
Mooie huizen, winkels, garages dichtbij, een paar banken, een school, riolering, een geasfalteerde doorgangsweg
en schoon leidingwater uit de kraan. De
'Zuidhoek' werd langzaam maar zeker
een begeerde plaats om te wonen, van
alle gemakken voorzien en Purmerend
op loopafstand.
Het zou tot de jaren vijftig duren voor er
verder gebouwd werd in Zuidoostbeemster, met nieuwe regels en volgens nieuwe inzichten. Toen die plannen gerealiseerd waren, wilde men in de jaren zestig
verder groeien. Die uitbreidingsplannen
blijven hier verder buiten beschouwing,
al is het misschien wel aardig om even
stil te staan bij een aantal geluiden van
mensen die al die groei maar helemaal
niets vonden. Zo ging in het begin van
de jaren zestig het college van Gedeputeerde Staten niet akkoord met een deel
van toen ingediende uitbreidingsplannen,
omdat ze niet alleen de bevolking van de
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Beemster zelf zouden aantrekken, maar
ook woningzoekenden uit Purmerend,
waardoor Zuidoostbeemster zou kunnen
uitgroeien tot een satelliet van deze stad,
'hetgeen uit stedebouwkundig oogpunt
ongewenst moet worden geacht'. Bovendien dreigden bij de plannen van toen
enkele 'fraaie boomgaarden' te zullen
verdwijnen, wat naar het oordeel van GS
'bijzonder te betreuren zou zijn".
Al eerder stelde raadslid Meurs dat de
uitbreiding een mogelijke annexatie van
Zuidoostbeemster door Purmerend zou
bespoedigen. 'In het verleden was het
zo, dat de inwoners van Zuidoostbeemster meest oorspronkelijke inwoners van
Beemster waren, die zich daarmee één
gevoelden. Deze toestand is thans gewijzigd doordat er veel bewoners zijn
gekomen, die elders werkzaam zijn. Als
men doorgaat met de uitbreiding van
Zuidoostbeemster bestaat er gevaar, dat
er steeds meer inwoners komen, die geneigd zijn mede te werken aan de verminkingspolitiek van de annexatie-voorstanders. De Beemster moet als polder en
gemeente ongerept blijven en zo aan het
nageslacht worden overgedragen.'
Soms lijkt er in vijftig jaar weinig
veranderd.
Bronnen:
Geraadpleegde bronnen, Waterlands Archief
- Krantenarchief (www.waterlandsarchief.nl)
- Bouwvergunningen
- Notarieel
- Gemeente Beemster 1795-1929
Inv. 3 - 11/14, notulen Raadsvergaderingen
Inv. 12 - 02, plaatselijke verordeningen
- Gemeente Beemster 1930-1969, o.a.
Inv. 79 - 1/4, Uitbreidingsplan Zuidoostbeemster vanaf 1929
Inv. 117 - Gasvoorziening Z.O.B.
Inv. 134-Scholenbouw
Inv. 168 - l, verkoop grond

De Klaterbuurt
Jan Decfavitz, Jan de Groot en Andries de Jong
Een herinnering uit ongeveer 1949:
Wij welpen moesten ons opstellen
in rijen van vier, met onze groene
truitjes
en geelgebiesde groene
petjes. De akela liep ordenend
langs de groep. Vóór ons stond een
paardenwagen met turntoestellen van
de gymnastiekvereniging Bato. Mooie
meiden en jongens, in het wit gek/eed,
namen atletische poses aan. Alles ging
er gestileerd aan toe, hun blikken waren
op de verte gericht. Een van hen deed
vertraagd een oefening op de brug.
Een eindje achter ons stond een
hichtbandenwagen waar overheen een
hut van planken was getimmerd. Een
blikken kacheipijp stak aan de zijkant
naar buiten. Op de bok zat een breed
lachende meid met wilde haren en uit
een van de raampjes werd af en toe een
pispot leeggekieperd (humor). 'Vrolijk
is het zigeunerleven' was op de hut
geschilderd en dit lied werd bij muziek
van een harmonica gezongen.
Er
waren paardenwagens
met
allegorische en andere voorstellingen.
De zangvereniging beeldde een operette
uit, de toneelclub een tafereel uit een
bekend stuk. Veel verenigingen gingen
te voet. We konden dat zien toen we
de kluft van de Klaterbuurt opgelopen
waren en van de Beemsterdijk af naar
het voorste deel van de stoet keken
die over de Beemsterbrug De Rijp
introk. Achterom kijkend, van de dijk
naar omlaag, zagen we wat achter ons
kwam. Wat een sliert zeg.
Helemaal voorop liep de fanfare Kunst
na Arbeid die al spelend het ritme
aangaf. Af en toe stokte het tempo
ondenveg, stonden we stil en zagen

Op koninginnedag 31 augustus 1948 werd een
optocht gehouden. Op de foto: een praalwagen
van de Rijper Middenstandsvereniging. Hel
tafereel op de wagen verbeeldt de vlucht
van Hugo de Groot in een boekenkist. De
schildwacht was Jaap Kaptein. de dames zijn
Sim de Jong (zij stelde Elsje van Houweiingen
voor) en Bèta Kaptein Hdr.

verbaasd toe hoe de akela knieheffend
pas op de plaats maakte. Dan ging het
weer vaag marcherend voort, waarbij
je moest oppassen dat je niet tegen de
hakken van je voorganger trapte. Op
de Dam stonden hotemetoten op het
bordes en de trappen van het Raadhuis.
Langs de route hadden de zigeuners
achter ons veel succes bij het talrijke
publiek, er werd hard voor hen geklapt.
Bovenstaande tekst wil een indruk geven
van een optocht, die op een feestdag
werd opgesteld aan de Klaterbuurt. Het
gehucht of buurtschap, gelegen in de
beide oksels van de Westdijk van de
Beemster en de Rijperweg, dat bestond
uit groepjes bescheiden huizen, een
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café en twee boerderijen. De naam
Klaterbuurt, waar komt die vandaan?
Vraag het me niet, want ik ben er
niet in geslaagd dit te achterhalen.
Misschien heeft de naam te maken met
de bodemgesteldheid ter plaatse, met
natte klei of zoiets.

Op dit zeer gedetailleerde kaart/ragment uil 1644
is zowel een stuk van De Rijp als van de Klaterbuurt
te zien. De brand van De Rijp W jaar later zon
enorme schade aanrichten. De buitenplaats
Overrijp en de huisjes aan de zuidzijde van de
Klaterbuurt gingen in vlammen op. De vijf huizen
aan de noordzijde bleven gespaard.

De nederzetting
Al op kaarten uit de 17e eeuw staan
bij het begin van de Ryperweg links en
rechts huizen aangegeven. Het waren
eenvoudige optrekken, misschien wel
van voormalige dijkwerkers die na
de drooglegging van de Beemster in
1612 zonder werk kwamen te zitten.
Ze hoopten in de nieuwe polder hun
brood te kunnen verdienen. Dit zal

niet makkelijk zijn geweest, vooral
niet toen alle wegen aangelegd, sloten
gegraven en kades gemaakt waren.
In Grootvaders memorieboek van
Jacob Bouman uit 1863 staat in een
fantasieverhaal, dat zich in 1612 af
speelt «een passage: '...en met hem
koers te zetten langs den onderkant
van den dijk naar de zoogenaamde
Klaterbuurt, alwaar in het afhangen
van den breede weg een dubbele rij
rieten tenten door de polderarbeiders
was opgeslagen'. "Het ziet er hier niet
erg zindelijk uit", zei de propere Griet,
"mij dunkt wij moesten maar wat
driftig voortstappen; ze mogten dit wel
het Kladderbuurtje heeten".
Hoe komt Bouman erbij om de vrouw
deze minachtende woorden te laten
zeggen? Dit wordt duidelijk als dezelfde schrijver in het boek Bedijking,
opkomst en bloei van de Beemster
uit 1857 noteert dat de Klaterbuurt
na de drooglegging werd "bewoond
door
mingegoede
daglooners".
Iets verder vertelt hij dat tijdens de
grote brand van De Rijp in 1654 het
zuidelijk deel van de Klaterbuurt
in vlammen opging. De baljuw, de
dijkgraaf en de hoogheemraden van
de Beemster waren daar eigenlijk wel
tevreden over, want ze besloten "Dat
de zuidzijde van de Klaterbuurt niet
wederom opgebouwd mogt worden,
doordien voor dezen aldaar niet dan
vagebonden, landloopers en bedelaars,
ja dieven woonden en opgehouden
werden, en een kwaad leven geleid
hebben, tot schade van de Rijp en de
Beemster zelve".
De gedupeerde Klaterbuurters, die
in de tekst als geboefte worden
afgeschilderd, zouden op grond van
dit besluit hun huizen niet mogen
herbouwen. Hun erven zouden ze aan
de Beemster moeten verkopen. Het
komt erop neer, dat nadat ze hun hele
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hebben en houden bij de brand hadden
verloren, een krats voor hun grond
konden krijgen en daarna ophoepelen.
Een bruut besluit. Dat het zo'n vaart
niet liep, toont een kaart uit 1663.

waarop te zien is hoe het zuidelijk
deel van de buurt opnieuw bebouwd
is. In de loop der eeuwen werden de
huizen degelijker en over de bewoners
klonk geen kwaad woord. De buurt

RUPERWBO

Boven: een kaarthee/d uil 1982. Bij de Westdijk zijn de voormalige tramlijn en het station gestippeld
weergegeven. Het pand 15A behoorde vroeger lot nr. 15. Tussen I5A en 17 w op enige afstand van
de Rijperweg de oude kaasfabriek. behorende bij de 'Hollandia' met de letter B aangegeven. Dit
kubusvormige gebouw staal er nu nog en i.s vanaf de Beeinsferdijk goed te zien. Perceel nr. 17 is de
vroegere paurdensfalling van graanhandelaar De Wit.
Onder: hier is de bebouwing van een deel van de Klaterbuitrt uil 1982 gearceerd
getekend. De zwarte blokjes geven de bebouwing aan die hier in 1900 stond.
A = 'Hollandia' melkfabriek
B = kaasfabriek
D = gestippeld de villa van Michiel de Wit, gebouwd in 1850 en in 1895 afgebroken. Gearceerd de
in 1896 gebouwde boerderij en de oude wagenloods van de villa.
C = na afbraak van de villa (zie D) liet de familie De Wit hier een nieuwe villa bouwen (±1897).
Omstreeks 1937 werden de 'Ho\\and\a'fabriek (A) en de villa (C) afgebroken.
De kaasfabriek l B) bleef .staan.
Bij nr. I5A, vroeger 15, zijn de gebouwen van het vroegere transportbedrijf en
hel café van Dirk van Leeuwen, later Jan de Boer. getekend.
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was een rustige plek 'waar met mate
werd gezondigd en beheerst werd
liefgehad', een plek als zovele.
Tweemaal opbloei
Toen in 1849 de Rijperweg beklinkerd
werd, had dit zichtbaar gevolgen voor
de Klaterbuurt. Rond die tijd werd
aan de noordkant van de weg een heel
grote villa gebouwd door Michiel de
Wit, de man die eigenaar was van een
i

S% 2e Jflaterbuur.

B«mi!r rib

De lommerrijke Klaterbuurt omstreeks 1900.
Links de rails van de tramlijn en rechts de
veranda van café Smit, latei' van Dirk van
Leeuwen en vervolgens van Jan de Boer

de paardenkoppen in de noordgevel.
Mogelijk is een tien- of twintigtal jaren
later het grote huis gebouwd, waarin
later een café was gevestigd.
Tegen het einde van de 19° eeuw vindt
weer een verandering plaats. Met de
betrekkelijke rust is het over, want
in 1895 opent de Tweede NoordHollandsche Tramwegmaatschappij, de
TNHT, een tramlijn die van Purmerend
naar Alkmaar loopt. Deze sluit aan op
de al bestaande lijn van Amsterdam
naar Purmerend. De stoomtram rijdt
door de Beemster en heeft er o.a. haltes
in Middenbeemster, de Blikken Schel,
de Klaterbuurt, op de Westdijk bij de
Oosthuizerweg en bij Schermerhorn.
De maandagmarkt in Alkmaar en de
dinsdagmarkt in Purmerend konden nu
snel worden bereikt in vergelijking met
de tijd ervoor. Naar Alkmaar duurde de
reis vanaf de Klaterbuurt 50 minuten
en naar Purmerend drie kwartier. In de
richting van Amsterdam kon je zeven
keer per dag vertrekken. Een enkeitje
2L' klas De Rijp-Purmerend kostte 20
cent en l e klas 30 cent. Op zaterdagen

Op de foto uil hè! begin van de jaren veertig van
de vorige eeuw staat het echtpaar Visser-Met met
hun zoon en schoondochter voor de boerderij
die omstreeks 1850 als paardenstalling voor
graanhandelaar Michiel de Wit is gebouwd.
Rond 1900 werd aan hel huis met de vroegere
paardenstalling een stolp toegevoegd. In de
zo ontstane boerderij oefende Piet Met zijn
bedrijf uil. De dochter van Met trouwde met
Klaas Visser, die zo in het bezit k\vam van het
monumentale pand. Hel
veehoudersbedrijj
is tot op heden gehandhaafd gebleven.
Achtereenvolgens hoerden hier de familie Met,
de familie Visser-Edel, de familie Visser-Tromp
en defamile Visser-Terra.

graanmaalderij in De Rijp en die een
buitenplaats had aan de Beemsterdijk.
Tegenover de villa verrees een
woonhuis met een paardenstalling.
Maar liefst dertig paarden en een aantal
rijtuigen van de Rijper graanmaalderij
aan het Oosteinde werden er gestald.
De stalling is nu nog herkenbaar aan
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Het tramstation, halte 'De Rijp', werd op 17 juli 1895 in gebruik genomen. Hel kreeg in 1898
verlichting met gas uit De Rijp. Ook de straatverlichting brandde op gas van de Rijper gasfabriek.
Het was een druk station. Veel kinderen gingen van hier naar de HBS of de Ambachtschool in
Alkmaar. Op de foto ziet u de tram uit de richting Schermerhorn komen. Op het perron staan
passagiers en personeel en onder de luifel een stapel vracht. Op de achtergrond links leidt een trap
naar de kruin van de Beeimterdijk.

brengen. Dit goederenvervoer was
voor de exploitanten van de Hollandiafabrieken een belangrijke reden om
aan de Klaterbuurt een zuivelfabriek
op te richten. Aan de zuidkant, naast
de paardenstalling, kwam in 1900
een melkfabriek met erachter een
kaasfabriek te staan. Op de voorgevel
van het hoge pand, dat dicht aan de
weg stond, prijkte de naam 'Hollandia',
De tramhalte 'De Rijp' had een eigen
stationschef! Hij woonde in het eerste huis aan
de noordkant van de Klaterbuurt. Op de foto:
Lambertus Kokken en zijn vrouw Maart je Stam.
De tram heeft van 1895 tot 1931 gereden.

en zon- en feestdagen ging de laatste
tram om negen uur uit Amsterdam. Om
tien over half elf was je dan op station
Klaterbuurt.
Behalve voor personenvervoer was
de tram bestemd voor transport
van goederen. Om bijvoorbeeld
melk
naar
zuivelfabrieken
en
tuinbouwproducten naar veilingen te

Omstreeks 1900 liet de familie De Wit deze villa
naast de Ho/landiafabriek bouwen. Hun villa
aan de noordzijde van de Rijperweg was in 1895
gesloopt. Aldert de Wit heeft er enkele jaren in
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gewoond, maar al in 1904 woonde de Hollandia
directeur G.H.Joustra hier. Tot omstreeks 1937
heeft de villa er gestaan, toen werden de fabriek
en de villa gesloopt. Het vrijkomende terrein
werd bij het boerenbedrijf van Visser gevoegd.
Hef gebouw van de kaasfabriek bleef staan en is
nog altijd vanaf de Beemsterbrug goed te zien.

het bedrijf dat al vestigingen had in
Purmerend, Bolsward en Vlaardingen.
Naast de melkfabriek had de familie De
Wit een nieuwe villa gebouwd.
De oude villa, aan de overkant van de
weg, werd in 1896 vervangen door een
prachtige 19C eeuwse stolpboerderij.

In 1896 liet de familie De Wit op het erf van
hun gesloopte villa een stolpboerderij bouwen.
De foto toont de familie Hoek Spaans voor de
boerderij. Later woonde hier Remmen Noome,
daarna hun kinderen Jannetje, Cor en Trijntje.
De familie Groen volgde hen op als bewoners,
daarna de familie Wondt en nu woont er de
familie Kwekkeboom. Wat aan de sierlijk
uitgevoerde voorgevel vooral opvalt is het
snijwerk aan de dakranden van de middenpartij.
Aan de zijkanten hiervan en aan de geveltop zie
je de zogeheten acroterien

Kort na 1900 kwam in de nieuwe villa
de heer Joustra, de directeur van de
'Hollandia' fabriek, te wonen.
Zoals we hebben gezien, betekende
het station, dat in 1895 werd gebouwd,
nogal wat voor de Klaterbuurt. In
de eerste plaats de vestiging van de
Hollandia fabriek. Nabij de fabriek
kwam een bedrijf dat zich bezighield
met melktransport. Aan het huis dat
bij het bedrijf hoorde, werd aan de
noordkant een grote veranda gebouwd
als onderdeel van het café dat in het
huis werd gevestigd. De komende en
gaande reizigers van de tram konden
hier verfrissingen en rust vinden. Een
eindje ten westen van het café was

De gefortiineerde
Rijper
graanhandelaar
Michiel de Wit Het omstreeks 1850 deze forse
villa bouwen met koetshuis. Het was in het jaar
dat de tramlijn van Purmerend naar Alkmaar
werd geopend en er in de Klaterbuiirt het
station van halte 'De Rijp ' werd gebouwd. Aan
de overkant van de Rijperweg werd voor de
familie De Wit, naast de 'Hollandia'fabriek,
een kleinere villa gebouwd. Op de plaats van de
gesloopte villa aan de noordzijde werd in 1896
een stolpboerderij gebouwd waarvan Pieter
Hoek Spaans de eerste pachter was.
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toen het station allang verdwenen was.
Maar het ging toen vanaf de Dam niet
verder dan de Beemsterbrug.
Terugval
Verbeteringen van de infrastructuur
hadden gevolgen voor de Klaterbuurt.
Maar later brachten veranderingen een
zekere terugval teweeg. Toen door de
komst van autobussen de exploitatie
van de tramlijn niet langer mogelijk
was, werd deze in 1931 opgeheven. Het
station verdween kort erna.
Vanwege het sluiten van de tramlijn
werd de Hollandia fabriek aan het
begin van de jaren dertig gesloten.
Misschien gebeurde dit mede door de
vestiging van de nieuwe melkfabriek
De Tijd, een kilometer oostelijker aan
de Rijperweg. Het café van Dirk van
Leeuwen kreeg na het verdwijnen van
de tram steeds minder klandizie. Toen
Jan de Boer in 1942 de zaak betrok,
zette hij het café enige jaren voort,
maar op een laag pitje. Het tabaks- en
bierwinkeltje van De Jong sloot al in
1930. De kermis bleef tot één of twee

FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN
TE DE BEEMSTER.

Een reclamefoto op een bolerwikkel van de
melkfabriek 'Hollandia ' toonl, lussen de bomen
door. het fabriekspand. Rechts ervan staat de
villa van de familie De Wit. Kort na 1900 werd
de villa bewoond door de fahrieksdirecteur G. H.
Joustra.
Toen de fabriek op 31 oktober 1900 geopend
werd, was er een aftakking van de tramlijn naar
het fabrieksterrein.
Geheel links op de foto is een deel van de
boerderij van Piet Met te zien.
De melk werd tweemaal daags aangevoerd met
o.a. de paardenwagens van Dirk van Leeuwen.
De paarden werden achter het café gestald.
De 'Hollandia' had geduchte concurrentie van
de Rijper zuivelfabriek 'de Beemster' die in
1922 vvav gesticht en van de in 1929 gebouwde
fabriek 'de Tijd'. Ook was er in Graft nog een
coöperatief kaasfabriekje.

het winkeltje van Andries de Jong,
waar vanaf 1905 tabak en frisdranken
werden verkocht. Het was eveneens
bedoeld voor de reizigers.
Veel reuring was in het Beemster
buurtschap ontstaan. Van passagiers
van de tram natuurlijk, maar ook van
volk dat in en om de melkfabriek
werkte. Er was zelfs een jaarlijkse
kermis.
In De Rijp ontstond het 'oostertje'.
Het was een avondwandeling naar het
station aan de Klaterbuurt, om er de
laatste tram van tien over acht te zien
vertrekken. Het 'oostertje' bleef, ook

De Klaterbuurt, gezien vanuit oostelijke
richting, rond 1910. Links slaat de boerderij
van Piet Met. Daarnaast, gedeeltelijk zichtbaar
tussen de bomen, de Hollandia fabriek.
De tramlijn aan de rechterkant van de Ri/perweg
had een aftakking naar de melkfabriek. Geheel
rechts is de boerderij van de familie Hoek
Spaans gedeeltelijk te zien.
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Op de foto uit i 920 zijn vrachtauto '.v en paardenwagens te zien die met melkbussen zijn beladen.
Dirk van Leeuwen zorgde voor het transport van de melk naar de fabriek Hollandia. Eerst deed
hij dit niet 12 paarden, maar zodra het kon kocht hij een T-Ford en een Martini. De opvolger van
Dirk van Leeuwen was Jan de Boer, die zich in 1942 aan de Klaterbuwt vestigde. Hel café zette
hij tot 1947 voort, toen de kermis voor het halst op zijn terrein stond. Jan de Boer heette het
transportbedrijf in het vervolg, het is nu op het Rijper bedrijventerrein gevestigd. Jan de Boer was
van 1927 tot 1939 buschauffeur bij Huip Kieft in Grootschermer die een busdienst van De Rijp naar
Alkmaar onderhield.

jaar na de oorlog voortbestaan. Al met
al kun je stellen dat het met de reuring
aan de Klaterbuurt gedaan was. Het
transportbedrijf dat Jan de Boer van
Van Leeuwen had overgenomen bleef
draaien en werd steeds uitgebreid.
Het is er nog altijd, zij het dat het
niet meer aan de Klaterbuurt staat.

manieren waren de bewoners bij De
Rijp betrokken. Kinderen gingen er
naar school, de mensen waren er lid
van clubs en verenigingen, ze gingen
er naar de kerk, er werd gewinkeld
en ze waren op het Rijper gas- en
telefoonnet aangesloten. Van de andere
kant: indertijd werkten Rijpers aan de
melkfabriek, maakten de dorpelingen
gebruik van de tram, leverden melk
aan 'Hollandia' en bezochten café en
kermis. Verder moet genoemd worden
de tientallen jaren bestaande traditie:
het formeren van optochten aan de
Klaterbuurt. Van hier trokken ze op
feestdagen over de Beemsterbrug De
Rijp in.

Tot slot
Van het buurtschap dat al zo'n
vierhonderd jaar bestaat, is vooral
de periode van halverwege de 19e
eeuw tot ±1947 beschreven. De
Klaterbuurt is ontegenzeglijk een deel
van de Beemster. Maar op allerlei
63

Het opstellen van een stoet voor een optocht aan de Klalerbuurt en de Rijperweg kent een lange
traditie. Al in 1874, toen Willem III 25 jaar koning was, werd er een jubileumoptocht geformeerd
die door De Rijp trok. De foto loonl een praalwagen met kinderen rond een borstbeeld. Het was in
september 1923 bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van koningin Wilhelmina. Klaas Visser
was de koetsier van deze praalwagen. Op de achtergrond is de Hollandia fabriek te zien,

Overzicht jaartallen
1612

De Beemster is droog. Aan de Klaterbuurt staan houten keten voor polderen dijkwerkers.
1849 De Rijperweg wordt een klinkerweg. Vanaf Purmerend naar
Middenbeemster en daarvandaan naar De Rijp en naar Avenhorn wordt de
weg beklinkerd.
1850 Aan de noordzijde van de Klaterbuurt laat graanhandelaar Michiel
de Wit een riante villa bouwen. Aan de zuidzijde bouwt hij een grote
paardenstalling met woongedeelte.
±1860 Op het latere nummer 15 wordt een groot huis gebouwd dat vanaf 1900
het café zal bevatten van Arie Smit, Dirk van Leeuwen en later van Jan
de Boer.
1895 Op 17 juli 1895 worden tramstation en tramweg in gebruik genomen. De
grote villa van de familie De Wit aan de noordzijde van de weg wordt
gesloopt.
1896 Op de plaats van de gesloopte villa aan de noordzijde wordt een boerderij
gebouwd.
1897 Aan de zuidzijde van de Klaterbuurt laat de familie De Wit een nieuwe
villa bouwen. Later gaat directeur Joustra van de 'Hollandia' hier wonen.
1900 Op 3 oktober wordt de 'Hollandia' fabriek geopend. De paardenstalling
van de familie De Wit wordt omgebouwd tot boerenbedrijf door o.a. het
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aanbouwen van een stolp. Paarden van De Wit worden nu gestald in de
voormalige stalling van de grote villa aan de noordzijde.
1905 Op Klaterbuurt 11 opent Andries de Jong een winkeltje in kruidenierswaren, snoep, tabak en alcoholvrije dranken.
1930 Het winkeltje op nr. 11 wordt opgeheven.
1931 Op 5 september 1931 wordt de tramverbinding Purmerend-Alkmaar
opgeheven.
±1931 Melkfabriek Hollandia wordt gesloten.
±1937 Fabriek en directeurswoning worden gesloopt. Het pand van de kaasfabriek
blijft staan.
1941
Jan de Boer heeft op nr.15 een transportbedrijf met café overgenomen van
Dirk van Leeuwen.
1947
Het café wordt gesloten en in juli vindt de laatste kermis plaats.
Dit artikel is eerder verschenen in 'De Kroniek', Historisch tijdschrift voor
Graft-De Rijp en Schermer jaargang 26, 2009.

Boeksignalement
. Falger

Pieter Boonstra (eindredactie): Beemster 2010. Buurtvereniging 'De Travaille1.
Zonder plaats van uitgifte, in eigen beheer, 2011; 85pp., 79 zwart-wit foto's,
14.5x21cm, gebrocheerd in foto-omslag. Geen ISBN. Verkrijgbaar bij de
eindredacteur (Middenweg 121) en Antiquariaat Serendipity (Middenweg 161).
Groot, J. de: Midden-Beemster in oude ansichten. Zaltbommel: Europese
Bibliotheek, 1991; 2+82 ongenummerde pp., 82 zwart-wit f o toreproducties,
15x21cm, gebonden in geplastificeerde omslag met foto. ISBN 90-288-5297-2.
Uitverkocht.
Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie 2011 van de Middenbeemsterse
buurtvereniging 'de Travaille' werd het
eerstgenoemde fotoboekje uitgegeven
met foto's van alle huizen en andere
gebouwen tussen Middenweg 105-191
(westzijde) en de overkant, 1 05 A- 1 88,
in het totaal 46 aan de ene en 33 aan
de andere kant. De foto's, gemaakt in
november-december 2010, zijn van
de hand van Henk Strijker met toegevoegd 2 overzichtsfoto's vanaf de kerktoren door Bob Muller. De leden van

de buurtvereniging leverden zelf de onderschriften, geredigeerd door Harriët
Vierdag, een en ander onder redactie
van Nico Schroevers, Frank Appelman
en de eindredacteur. De onderschriften
variëren van (zeer) summier tot tamelijk informatief, maar in het voorwoord
schrijft de redactie uitdrukkelijk dat dit
geen geschiedenisboek is. Verwacht
dus geen diepgaande bouwhistorische
informatie of bewoningsgeschiedenis. Als 'visitekaartjes' van de buurtbewoners - en zo is dit boekje vooral
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bedoeld onder elkaar - is de publicatie echter heel origineel en interessant
omdat het hier een deel van de fraai
gevarieerde oude kern van MiddenBeemster betreft. Dit zou wel eens de
eerste boekpublicatie in het kader van
2012 kunnen zijn.

laten herdrukken, want a. er is (terecht)
nog steeds vraag naar en b. het is een
voortreffelijk instrument om het historisch bewustzijn van oud- en nieuwkomers in de eigen woonomgeving te
stimuleren. Met De Groots boek in de
hand ziet iedereen wat er in MiddenBeemster is veranderd
en wat er is overgebleven van een eeuw geleden, een kwart van ons
polderbestaan.
Wie beide boekjes bezit
kan een mooie vergelijking maken: de Travaille-wandeling is completer maar korter, de
wandeling langs de oude
ansichten is aanzienlijk langer en laat waarschijnlijk een wat weemoediger gevoel achter.
Voor alle Beemsterlingen zijn zulke fotoboekjes goed voor
een paar uur historisch genoegen. Laten
we hopen dat er meer buurtverenigingen in de polder door dit voorbeeld op
een idee worden gebracht. Het is er nog
vroeg genoeg voor en gegarandeerd is
de hele voorraad eind 2012 op.

Een beetje vergelijkbaar is het even
grote boekje, maar helaas niet meer
verkrijgbare Midden-Beemster in oude
ansichten van Jan de Groot, niet toevallig redactielid van De Nieuwe Schoitwschuit. De beproefde en zeer succesvolle formule van de Europese Bibliotheek
resulteerde hier in een
flinke wandeling door
het nog bescheiden
oude dorp in de periode 1900-1930. De
bijschriften zijn deels
bouwhistorisch, deels
gericht op het 'herkennen' van namen en gezichten van mensen die
al lang niet meer onder
ons zijn. De schrijver
van dit ' Boeksignalement' heeft wandelgids
De Groot wel eens gesuggereerd dit boekje te
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Reacties van lezers
schrijven. Echter, sommige van de opmerkingen van de heer de Waal hebben
betrekking op inbreng van de redactie in
voetnoot of onderschrift, en één maal is
iets verkeerd gelezen.
Bladzijde 5: onderschrift bij de foto van
het personeel van de melkfabriek 'Wilhelmina': Neelt Haan-Stekelbos moet
zijn Neeltje (Nel) Stekelbos; ze was toen
nog niet getrouwd met Dirk Haan
Bladzijde 7 - voetnoot 7: het koelwater,
afkomstig van de gasbron, had niet een
temperatuur van 12° Celsius, maar van 8
-10° Celsius.
Op bladzijde 8 wordt gemeld, bij het
naar de markt brengen van de kazen:
"Kaasmaker in die dagen was de heer
P.Smit". 'Kaasmaker' moet zijn 'Kaasmarkter'.

De heer C. de Waal berichtte ons dat in
het artikel Herinneringen over hef leven op een dagfabriek, geplaatst in de
201 O-aflevering van DNS, een aantal
onjuistheden voorkomt en dat bovendien achtergrondinformatie ontbreekt.
In de inleiding van dat artikel vermeldt
de redactie dat het gaat om de publicatie van een handgeschreven stuk van de
heer C. van der Oord uit 1977. De publicatie was bedoeld om herinneringen van
een Beemsterling aan zijn werkzaamheden in een belangrijke plaatselijke industrie, in leven te houden. De heer van der
Oord zelf overleed in 1990.
Het is natuurlijk mogelijk dat de schrijver sommige zaken niet goed, of onvoldoende, weergeeft, maar wij kunnen
en willen zijn herinneringen niet her-

Reacties van lezers gevraagd
Innovember2011 gaat De nieuwe kroniek van de Beems ter, /WÜ-20/2verschijnen,
een herdruk plus een aanzienlijke uitbreiding van de bekende Kroniek van de
Beemster door Dr A.J. Kölker uit 1981. De samenstellers vragen aan de lezers
van De Nieuwe Schouwschuit om één of enkele gebeurtenissen in de Beemster uit
de 20e eeuw te noemen die volgens u niet in zo'n kroniek mag/mogen ontbreken.
Omdat de tijdsvolgorde heel belangrijk is, vragen wij uw vermeldenswaardige
gebeurtenis te koppelen aan een datum (desnoods maand plus jaar) en een bron te
noemen die wij kunnen vermelden. Wie ons helpt aan bruikbare gebeurtenissen
ziet zijn/haar naam vermeld in de Kroniek (tenzij u dat niet wenst). Graag uw
reactie naar V.Falger@gmail.com
V.S.E. Falger en C. Beemsterboer-Köhne
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Voorzitters van het HGB:
W.A. Porte

1936- 1945

M. Hemmer

1945- 1951

Burgemeester J.A. Pesman

1951 - 1961

G. Köhne

1961 - 1988

D. Schuijtemaker

1988 - 1995

A. Mulder

1995- 1998

C. Schumacher

1999 - 2002

H. Komin

2002 - heden

Ereleden:
J.A. Pesman t
G. Köhne t
P. Koeman t
D. Schuijtemaker
M w. M. Porte
A. Reym
J. de Groot
Mw. A. Vis - Best
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