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Van de Redactie
Na dejubileumbundel in maart van dit jaar is dit een tweede aflevering van de 9e jaargang
van De Nieuwe Schoitwschiiit - het novembermimmer, zoals u gewend bent. Hel bestuur
van het Historisch Genootschap en de redactie van dit tijdschrift vinden twee afleveringen
per jaar gewenst en we hopen dat vol te houden. Want er is veel geschiedenis - vanaf de
sporen van een begin tot de krant van gisteren. Zo omvat dit nummer de tijdspanne van het
neolithicum, toen een boer/jager/visser een stenen bijl kwijt raakte op een plek waar vijfduizendjaar later een snelweg aangelegd zou worden, tot deze zomer toen aan de zuidzijde
van de protestantse kerk in Middenbeemster een deel van het kerkhof werd opgegraven en
beenderen werden verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwbouw op het kerkterrein.
Deze aflevering opent met de gedrukte versie van de lezing over de Beemster in de BataafsFranse tijd, gehouden door DJederik Aten tijdens de jubileumviering van het Historisch
Genootschap Beemster, in april van dit jaar.
Op de laatste pagina vindt u een gecorrigeerde lijst van voorzitters en ereleden van
het HGB.
U zult zich afvragen of dat financieel wel kan, twee afleveringen per jaar. De inkomsten van
het HGB schieten daartoe inderdaad te kort. Gegeven de korting op de gemeentesubsidie is
zelfs één aflevering al een prestatie. Twee afleveringen per jaar, waarvan één gefinancierd
door het HGB, worden mogelijk gemaakt door sponsoren, in ons geval sponsoren die naar
ons oordeel een aantoonbare affiniteit met de geschiedenis van de Beemster hebben. Zonder hun bijdragen zou dit niet mogelijk zijn geweest; hun beeldmerken ziet u op de pagina
hiernaast. Respect!
zou een jonge lezer zeggen. Hulde, dus!

6 Voor

't Beemster wel en Vaderland'

De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) op polderniveau
Lezing bij de viering van het 75-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Beemster
op 6 april 2011
DiederikAten

Revolutie in de kerk, in de eerbiedwaardige Keyserkerk. Het is bijna onvoorstelbaar.
Maar op 3 maart 1795 gebeurde het toch. Op die dinsdag werd de bevolking met
gebeier van de klokken in dit kerkgebouw geroepen. Na orgelspel beklom de Zaankanter Hendrik Duijn de preekstoel. Hij deelde de burgerij van de Beemster mede
dat het complete oude polderbestuur was ontslagen. Hiermee had ook in de Beemster
de zogenaamde Bataafse revolutie gestalte gekregen. Met dat 'Bataafs' werd aangeknoopt bij de Batavieren, u weet het misschien nog wel, de Germaanse stam die aan
het begin van de jaartelling op vlotten de Rijn kwam afzakken en zich in de jaren 6970 na Christus nog wel zonder toverdrank zo dapper tegen de Romeinen had verzet.

Wat voorafging
Bezien van wat grotere afstand markeert die
memorabele derde maart 1795 het hegin van
een lange overgangsperiode tussen de oude
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en onze huidige staat gegrondvest op
Thorbeckes grondwet van 1848. Zeker in
de Bataafs-Franse periode van 1795-1813
volgde de ene politieke omwenteling de
andere op. Het is een tijd van grote politieke tegenstellingen en verhitte debatten over
de inrichting van staat en maatschappij. Dit
alles ging absoluut niet onopgemerkt aan de
Beemster voorbij. De gereformeerde dominee in de polder, Gerardus Ernst, heeft het
gebeuren in zijn kerk met Hendrik Duijn
op de preekstoel bijvoorbeeld zeker met
afgrijzen aangezien. Hij begon een verbeten oppositie tegen de polderbataven. Hoog
oplopende en vaak in de persoonlijke sfeer
gelrokken conflicten waren het gevolg.
Voor het begin van al die strijd moeten we
terug naar de jaren rond 1780. Het begon
toen duidelijk te gisten in de Republiek.
Brede groepen in de samenleving hadden
steeds meer moeite met de politiek-besuiurlijke toestanden. Een selecte groep regen-

lenfamilies mei stadhouder Willem V aan
de top maakte de dienst uit. We hebben te
maken met een soort clientèlesiaal waarin
juiste geboorte en connecties doorslaggevend waren. Vooral de middengroepen van
zelfstandige ondernemers en hoger opgeleiden als advocaten, artsen en notarissen zetten hier steeds meer vraagtekens bij.
De Beemster vormt een mooi voorbeeld
van een dergelijke familieregering. Het
polderbestuur was vanaf begin af aan vast
in handen van stedelijke grootgrondbezitters, vooral uit Amsterdam, die de zomer op
hun luxueuze buitenplaatsen doorbrachten.
Steeds maar weer zie je dezelfde namen
op de kussens in de voor het polderbestuur
gereserveerde banken in deze kerk terugkeren. De gewone Becmsterboerhad helemaal
niets in de melk te brokkelen, hij mocht
alleen de polderlasten betalen.
Deze verhoudingen begonnen steeds meer
te knellen, zeker toen vele regenten in de
18e eeuw onder invloed van een langdurige
agrarische crisis hun land in de Beemster
van de hand deden. Daardoor kreeg een
nieuwe agrarische middenstand van zelfstandige, zelfbewuste en in de polder zelf
gevestigde boeren kansen. Tegen 1808 was

al tweederde van de grond in handen van
inwoners van de Beemster zelf gekomen.
Toch bleven voorname stedelingen van
vader op zoon het bestuur totaal domineren
en dat voegde steeds minder.

De patriotten
Na 1780 nam de kritiek op het oude regentenbewind en prins Willem V sterk toe. De
oppositie tooide zich met de naam 'patriotten', ofwel ware vaderlanders. In de lente van
1787 leek een overwinning van de patriotten voor de deur te staan. Heel Holland en
Utrecht waren al om en Willem V had de
wijk genomen naar Nijmegen, in juni 1787
wist de vrouw van Willem, prinses Wilhclmina van Pruisen, echter een incident
uit te lokken met ver strekkende gevolgen.
Zij ondernam vanuit Nijmegen de terugreis
naar Den Haag. Aan de grens van Holland
werd de prinses echter in het dorpje Goejanverwellesluis aangehouden door een
patriottisch korps van gewapende burgers.
Wilhelmina werd enige tijd in een boerderij
vastgehouden. Een van de gewapende burgers had zelfs de euvele moed zomaar bij
haar aan tafel aan te schuiven en een praatje
te beginnen met een pijpje erbij. Uiteindelijk werd prinses Wilhelmina de toegang tot
Holland geweigerd en zij keerde de volgende dag naar Nijmegen terug. Dit schandaal
werd door het Oranjekamp enorm opgeblazen. De broer van Wilhelmina, de Koning
van Pruisen, stuurde in september 1787 zijn
leger naar de Republiek om de patriotten
een lesje te leren en de macht van Willem V
te herstellen. Die zat binnen een week weer
vast in het zadel en de patriottische beweging verdween ondergronds.
Nu zijn er geen aanwijzingen voor echte
onrust in de jaren 1780-1787 in de Beemster,
maar we kunnen er toch wel vanuit gaan dat
alle genoemde strubbelingen in de polder op
de voet werden gevolgd. Dat blijkt wel uit
het feit dat het na het herstel van het stad-

houderlijk regime tot een kleine feestelijke
bijltjesdag van de kant van de aanhangers
van Oranje kwam. Vooral Albert Minnes
kreeg het zwaar te verduren. Hij woonde
aan de Rijperweg en was daar in de buurt
de enige patriot. Hij kreeg de aanhang van
prins Willem aan de deur. die trokken hem
zijn huis uit en brachten hem bij een Prinsenvlag. Daar moest Minnes eigenhandig
'vivat Oranje' opschrijven. Daarna werd de
prinsenvlag hier op de kerktoren gehesen.
En zonder twijfel werd het laat die avond
in de café's.

De Bataafse revolutie - de Beemster
krijgt een gemeentebestuur
Was de revolutie in de Republiek in 1787
nog mislukt, in Frankrijk ging het twee jaar
later anders. Daar brak in 1789 de wereldschokkende Franse revolutie uit. Die leidde
lot snel oplopende internationale spanningen. In 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog
aan Engeland en zijn bondgenoten inclusief
de Republiek. In het najaar van 1794 stond
het Franse leger onder leiding van generaal
Pichegru aan de grote rivieren. 'Wat nu', zei
Pichegru of Pietje Cru, zoals hij in de volksmond bekend stond. De oplossing kwam
vanzelf in de vorm van strenge vorst. Eind
december trok het Franse leger lopend over
het ijs zonder problemen Holland binnen.
Willem V nam op 18 januari 1795 de wijk
naar Engeland.
Daarmee was dan een roemloos einde gekomen aan de eens zo machtige Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Er brak een
nieuwe tijd aan van 'vrijheid, gelijkheid
en broederschap'. De hele oude regentenkliek werd aan de kant geschoven. In iedere
stad of dorp werd op eigen wijze en zonder noemenswaardige sturing van bovenaf
revolutie gemaakt, óók in de Beemster. De
Bataafse revolutie bestaat dan ook in feite
uit duizenden lokale mini revoluties. Hier
in de Beemster nam een Comité Revolutionair het voortouw en organiseerde de

omwenteling. Drie van de vier leden van
dat comité waren niet onbemiddelde zelfstandige Beemsterboeren of veehandelaren.
Het gaat om Dirk de Boer, Cornelis Gleijnis
en Huijbert Velseboer. Het vierde lid was
Jacob Harlog, tot 1794 doopsgezind leraar
in de polder.
Zoals gezegd werd de burgerij op 3 maart
1795 van deze coupe op de hoogte gesteld
door Hendrik Duijn. Een twaalf leden tellend gemeentebestuur of municipaliteit nam
de macht in handen. Dat trad tevens op als
voorlopig polderbestuur. Dirk de Boer was
de 'sterke man", hij werd president van de
municipaliteit en dijkgraaf. Van een revolutie kan absoluut gesproken worden. Om
te beginnen had de Beemster nooit een
dorpsbestuur gehad. Het polderbestuur
regelde gewoon alles lot het onderwijs en
de rechtspraak toe. Bovendien woonden alle
leden van de municipaliteit in de Beemster
zelf. Tenslotte bevonden zich in het nieu-

we bestuur zeker vier doopsgezinden en
drie katholieken. Ook dat was ongekend
en nieuw omdat tijdens de Republiek alle
ambten en bestuursposten in principe waren
voorbehouden aan gereformeerden.
De euforie over de geslaagde Bataafse revolutie was groot. De progressieve burgers
organiseerden zich in een sociëteit. Het
fraaie motto van die sociëteit was 'Voor 't
Beemster we! en vaderland, biedt men hier
de broederhand'. Ook werd er een nieuwe
Bataafse schutterij opgericht onder commando van kolonel Pieter Pappot, tevens lid
van de municipaliteit. Natuurlijk moesten
aandenkens van het oude regime er direct
aan geloven. Hierin de kerk hingen bijvoorbeeld borden met de wapens van de oude
regentenfamilies aan de muren. Dat paste
niet meer in de nieuwe tijd van 'gelijkheid'
en ze werden weggehaald.
De nieuwe municipaliteilen stuurden vertegenwoordigers naar de vergadering van de
Provisionele Representanten van het Volk
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Middenbeemster 1 777, gezien vanaf de Rïjpenveg. Op het kruispunt Middenweg-Rijperweg staal de lindeboom
die in 1 795 als vrijheidsboom diende.
Collectie Noord-Hollands Archief tinv. 111: 0344).

(tekening C. E. Tersmitten)

van Holland in Den Haag. Die vergadering
trad in de plaats van het oude gewestelijke
bestuur, de Staten van Holland. Zo schoof
van onderop het nieuwe bewind over het
oude heen. Ook de Beemster stuurde een
afgevaardigde naar Den Haag. De burger
representanten waren herkenbaar aan een
speeiale driekleurige zijden sjerp met gouden opdruk. In het archief van het Historisch Genootschap is een dergelijke sjerp
bewaard gebleven. Hij is gedragen door
Jacob Hartog toen hij als vertegenwoordiger van de Beemster in de vergadering van
Provisionele Representanten zitting had.
Hel klinkt heel mooi, 'Voor't Beemster wel
en vaderland, bied men hier de broederhand'. Maar met de broederschap was het
helaas niet zo best gesteld. Het lijkt erop dat
hooguit 200 a 250 polderinwoners echt achter de Bataafse revolutie stonden. De meerderheid stelde zich passief op of was voor
de prins, voor Oranje, voor de oude orde en
wilde dus niets van de hele Bataafse revolutie weten. De immicipaliteit kreeg dan ook
te maken met zware oppositie, om te beginnen uit de hoek van het gewipte polderbestuur. Het was zaak de nieuwe gemeente en
de polder door middel van heldere reglementen van elkaar te scheiden. In het geval
van het polderbestuur mislukte dat totaal
door verbeten tegenstand van de oude garde onder leiding van de gewezen hoofdingeland Hermanus Borghorst. Beide partijen
bestookten de Provisionele Representanten
met verzoekschriften. Pas half april 1796
lag er een plan voor het polderbestuur op
tafel. Dat bepaalde onder andere dat het hele
bestuur door de ingelanden, door de grondeigenaren, gekozen moest worden. Bovendien dienden dijkgraaf, heemraden en
hoofdingelanden permanent in de Beemster
te wonen. U begrijpt wel dat dit bij de oude
polderregenten niet in goede aarde viel. Er
kwamen maar liefst 17 bezwaarschriften op
het voorgestelde reglement binnen. Na veel
geharrewar mochten de ingelanden eind

augustus 1796 hun stem over het bestuursplan uitbrengen. Tot afgrijzen van dijkgraaf
Dirk de Boer werd het met een kleine meerderheid afgekeurd. Ja, zei De Boer, het komt
allemaal door het tegenwerken van de Oranjefactie. Uiteindelijk liet de municipaliteit
de zaak maar op zijn beloop. Dat betekende
dal die municipaliteit gewoon door ging als
voorlopig polderbestuur en zo de touwtjes
in handen hield. Maar een duurzame oplossing was dat natuurlijk niet.
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Concept plun voor liet gemeentebestuur van da Beemster. door de burgerij aangenomen op 28 oktober 1796.
Collectie gemeente Beeimler (foto: M.L. Slot-Dekker).

Het plan voor het gemeentebestuur haalde
het gelukkig wel. Dat werd op 28 oktober
1796 mei grote meerderheid aangenomen.
Het bepaalde onder andere de instelling van
een uit negen leden bestaande municipaliteit, te kiezen door de burgerij. Op 9 november vond de eerste stemming plaats. Een dag
om te onthouden, want het was de allereerste

keer dat de Beemster naar de stembus kon
gaan om een gemeentebestuur te kiezen. Met
andere woorden: onze hedendaagse democratie begon in de Beemster op 9 november
1796. De uitslag leverde overigens geen
grote verrassingen op. Dirk de Boer, Jacob
Hartog en Huijbert Velseboer, we kennen ze
nu wel, keerden terug.
De munieipaliteit had natuurlijk geld nodig
en kwam in april 1797 met een belastingplan
voor de dag. Dat hield in dat alle 446 huishoudens in de polder jaarlijks anderhalve gulden
moesten betalen. Daar bovenop kwam nog
een belasting op de landerijen. Het moest bij
elkaar jaarlijks 8500 gulden opleveren om de
salarissen van de secretaris, ontvanger, bode,
vroedvrouw, chirurgijn en schoolmeesters te
betalen. Hierbij kwamen dan de gemeentewerken als het onderhoud van de brandspuit,
het marktplein met veehokken en de scholen.
Tenslotte was er flink wat geld nodig voorde
armenzorg.

Lang niet iedereen was enthousiast,
zeker de dominee niet.
Die gemeentelijke belasting was zeker noodzakelijk, maar betekende wel dat de boeren
voortaan twee keer moesten betalen: aan de
polder én aan de nieuwe gemeente. Dat deed
de populariteit van de polderbataven zeker
geen goed en dominee Ernst greep de nieuwe
gemeentelijke belasting aan voor een spraakmakende protestactie. Ernst was in 1790 uit
Berkhout in de Beemsler beroepen en we
weten al dat hij niets met de revolutie op
had. Hij weigerde pertinent de gemeentelijke
belasting te betalen. Dwangbevelen haalden
niets uit. Uiteindelijk liet de munieipaliteit
beslag leggen op het koetsje van dominee.
Dat werd op 8 maart 1798, uitgerekend de
verjaardag van Willem V, in het openbaar
geveild. Ernst kocht het toen overigens via
een stroman zelf terug.
Deze affaire kwam zeker niet uit de lucht vallen. De munieipaliteit en Ernst lagen al sinds
april 1795 overhoop toen de dominee grote

moeilijkheden maakte bij het afleggen van de
verplichte eed op de rechten van de mens en
de burger. De spanningen liepen verder op
toen het ontslag van politiek onbetrouwbare
ambtenaren, lees aanhangers van de Prins,
aan de orde kwam. In oktober 1795 ging een
commissie uit de munieipaliteit hiermee aan
de slag. Die bracht in februari 1796 rapport
uit. De commissie gaf aan in een lastig parket
te verkeren. Oranjeklanten moesten eruit, dat
sprak vanzelf, maar daar stond de ellende en
armoede van de betrokkenen en hun gezinnen
tegenover. En vervangers waren vaak ook
niet zomaar te vinden. Desondanks kwam
de commissie met een lijstje met 30 namen
waaronder 25 molenaars. Die kwamen stuk
voor stuk voor ontslag in aanmerking omdat
ze 'verstoorders van de rust van het volk en
de vrede waren, omdat zij zijn kwaadwillig
en geen vaderlanders, omdat zij pesten van
de maatschappij zijn', zoals de commissie
stelde. Op de lijst prijkte ook de naam van
de schoolmeester, koster en voorzanger
Tymen Edel. U begrijpt het al: Ernst en de
kerkenraad sprongen direct voor Edel in de
bres. In maart 1796 had de munieipaliteit
zo genoeg van de dwarsliggende predikant
dat in een verzoekschrift aan het Provinciaal
Bestuur om verwijdering van Ernst en Edel
uit de polder en een nieuwe verkiezing van
de kerkenraad werd verzocht. Pikant detail
was dat dit verzoekschrift ook door twee
gereformeerde leden van de municipaliteil,
Willem Vet en Cornelis Gleijnis, was getekend. Vet en Gleijnis werden door Ernst en
de kerkenraad op het matje geroepen. Vet
toonde berouw en stelde door anderen te zijn
misleid. Maar Gleijnis was hardleers en werd
in januari 1797 afgehouden van de viering
van het Heilig avondmaal.
Naast die ambtenarenkwestie was er nog
een ander zeer netelige zaak, namelijk het
gebruik van de kamers onder de toren als
vergaderruimte van de munieipaliteit en de
rechtbank. De kerk was na de droogmaking
van de Beemster gebouwd door de polder

en die onderhield hem ook. Na de revolutie eiste de gereformeerde gemeente echter
alle kerkelijke goederen en effecten op. De
municipalileit annex polderbestuur ging niet
akkoord waarop de kerkenraad onder leiding
van Ernst naar Den Haag stapte. Dat leidde
in maart 1796 tot toewijzing van de kerk aan
de gereformeerde gemeente. Daarna werd de
municipaliteit de wacht aan gezegd, die was
niet meer welkom in de vertrekken onder de
toren.
Dirk de Boer en Cornelis Gleijnis cum suis
legden zich er niet bij neer. Er was een revolutie geweest, zij hadden de macht, ze lieten
zich er echt niet zomaar uit bonjouren en
de kleine en grote treiterijen over en weer
gingen door. In april 1798 werd zelfs een
nieuwe pogingen ondernomen om Ernst te
wippen, weer gesteund door enkele gereformeerde leden van de municipaliteit met
Gleijnis voorop. Tussen Ernst en Gleijnis is
het echt nooit meer goed gekomen. Gleijnis
en zijn vrouw gaven hardop te kennen nooit
meer een voet hier in deze kerk te zullen zetten zolang Ernst dominee was en ze kerkten
voortaan in Schermerhorn. Daar stond dominee Arnoldus Marcel en die was wel op hand
van de revolutie.
Ondertussen escaleerde het conflict over het
gebruik van de kamers onder de toren steeds
verder. In mei 1799 ontzegde de kerkenraad
de toegang aan de municipaliteit. Ook de
toren ging op slot. Dat was lastig omdat vanouds de klok werd geluid bij bekendmakingen, festiviteiten, brand enzovoort. In juni
1799 liet de municipaliteit zelfs de aangebrachte sloten openbreken om bij de klokken te kunnen komen. Dat was gelukkig wel
het allerlaatste noemenswaardige incident,
want dezelfde maand kocht de gemeente het
café het Heerenhuis en kreeg daarmee de
beschikking over een eigen vergaderruimte. Toen de kerkmeesters in december 1800
ineens geld wilden zien voor het luiden van
de klok, liet de municipaliteit tenslotte snel
een bengel of luidklokje op hel dak van het

Heerenhuis plaatsen. Hiermee waren kerk
en staat in de Beemster dan eindelijk helemaal van elkaar gescheiden en keerde de
rust terug. Daar droeg natuurlijk ook het
vertrek van Ernst aan bij. Het accepteerde
in 1801 een beroep uit Gorinchem.
Oorlog in de polder
Ten tijde van de aankoop van het Heerenhuis
in juni 1799 was al duidelijk dat er oorlog
op komst was. De in 1795 tot stand gekomen Bataafse Republiek was op het terrein
van de buitenlandse politiek mei handen en
voeten aan Frankrijk gebonden. Dat betekende dat ons land werd meegezogen in de
met een kleine onderbreking in 1802/'03 tot
1813 voortdurende oorlog tussen Frankrijk
en Engeland. In de lente van 1799 besloot
de Engelse regering tot een invasie van de
Bataafse Republiek overzee om te proberen
het bewind van de pro-Engelse Willem V te
herstellen. Daarvoor werd ook nog een Russisch leger ingehuurd bij tsaar Paul i.
Dat er iets op handen was. raakte in j u n i 1799
in de Bataafse Republiek -inclusief de Beemster- bekend. De aanhang van de prins in de
polder rook een kans en begon zich te roeren.
Half juni 1799 vond een lid van de municipaliteit al een opruiend pamfletje langs de Middenweg. Het ging om het volgende versje:
Tree toe gij waarde' vors!
De t i/tl komt ras nader
Strijd voor uw erfdeel
Het recht van uw vader
Nog maar een kleine tred
Nog maar weinig dagen
Zullen wij op de hors!
Oranje bloemen dragen
En op de blote knieën
De grote schepper loven
En zingen uil volle borst
Vival Oranje boven'.
De municipaliteit loofde direct een beloning

van 50 gulden uit voor degene die de dader
kon aanwijzen. Het hielp niks, want in j u l i
werden nog veel meer schotschriften langs
de straten gevonden waaronder een briefje
met weer een rijmpje:
Gij vervloekte patriotten
Gij zult ons niet langer bedotten
Gij die zo ge zegt ons verlost hebt
van slavernij
En ons gebracht hebt de vrijheid, gij
Gij zult weldra gestraft worden door
een man
Die zo gij zegt hier niet komen kan
Of precies gezegd door de prins van
Oranje
Door hulp van de vorst van Groot
Britan/t'.
In nog weer andere pamflctjes werden met
name genoemde leden van de municipaliteit uitgemaakt voor 'kerkbrekers', 'menniste prekers', 'beesten', 'hondenjongens',
'godverzakers', 'Oranjehaters' et cetera. Er
werd zelfs met moord gedreigd. In een van
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de schotschriften stond: 'uit order van Prins
van Oranje, als hij het gebied, zou ik Cornelis Gleijnis in zijn deur ophangen'.
Op 27 augustus 1799 zette de voorhoede van
het Britse leger inderdaad voet aan Hollandse wal op het strand benoorden Callanlsoog.
Daarna werd in Noord-Holland tot vier keer
toe slag geleverd met het Frans-Bataafse
leger in de Zijpe, bij Bergen, Egmond aan
Zee en Castricum. De Beemster bleef weliswaar buiten dal directe oorlogsgeweld,
maar kreeg het toch zwaar te verduren. Het
Frans-Bataafse leger vorderde in de polder
alles wat los en vast zat, paarden, wagens,
voerlieden, hooi, stro, slachtvee en arbeidskrachten. Die arbeiders werden ingezet bij
de aanleg van een verdedigingslinie tussen
Knol lendam aan het noordeinde van de Zaan
en Monnickendam aan de Zuiderzee. De
linie bestond uit een serie geschutsopstellingen afgeschermd door inundaties en was
bedoeld om een opmars van het Brils-Russische leger door Waterland naar Amsterdam
onmogelijk te maken. Ook de zuidoostelijke
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Generaal Doendels van hel Frans-Bataa/se leger hint een verdedigingslinie opwerpen in t/e zuidoosthoek van de
Beem.fie/:
(tekening Henk Tol)

hoek van de Beemster voor Purmerend was
bij de inundaties betrokken. Na een grote
veldslag op 2 oktober besloot de opperbevelhebber van liet Frans-Bataafse leger tot
een strategische terugtocht op nieuwe stellingen. In verband hiermee werden de volgende dag de inundaties daadwerkelijk uilgevoerd en verdween de zuidoosthoek van
de Beemster onder water. Bovendien moest
het schootsveld voor Purmerend worden
vrijgemaakt. Dat ging heel eenvoudig door
de in de weg staande huizen en de grote timmenverf van de polder met bijgebouwen en
de dienstwoning van de timmerbaas plat te
branden.
Op 6 oktober verschenen er 's ochtends om
acht uur 30 Engelse militairen te paard in
Middenbeemster. Zij vernielden de vrijheidsboom, het symbool van de revolutie.
Later die dag trokken er nog meer Engelse
dragonders door de polder en kwam het tot
een kleine schermutseling met Bataafse
troepen bij de kruising Volgerweg-Nekkerweg. Dijkgraaf Dirk de Boer kreeg die
dag een troep Oranjeklanlen uit De Rijp aan
huis. Onder geschreeuw van "alle patriotten kapot', werd hij gedwongen een borrel
te schenken. Bovendien moest Dirk 'vivat
Oranje boven' roepen. De volgende dag
trokken er weer Britse soldaten de polder
in. Zij wilden nog even snel pakken wat er
te pakken viel en persten van enkele boeren
geld en goederen af. Natuurlijk liep tegen
deze tijd alles en iedereen in Middenbeemster met een oranje strik of lint op de kleding.
Gelukkig werd er op 18 oktober een wapenstilstand bereikt tussen de Engelse en
Franse opperbevelhebber. Daarna volgde
de evacuatie van het Brits-Russische leger
vanuit Den Helder. De opzichter van de polder berekende achteraf de schade op bijna
16.000 gulden en hij voegde daar nog bij:
'wat verder op 4. 5 en 6 oktober is gehaald
bij dag en bij nacht, daarvan kan ik geen
begroting maken 1 . Dan hebben we het nog

niet gehad over de schade van individuele
burgers. Pas vijfjaar later, in 1804, kwam er
uit Den Haag welgeteld 4.045 gulden binnen
voor vergoeding van tijdens de invasie door
de burgerij verloren paarden en wagens.

Ruk naar rechts: de revolutie teruggedraaid.
Na de ellende van de Engels/Russische
invasie zijn in de Beemster geen tekens van
Bataafs enthousiasme meer te bespeuren.
Hierbij speelde zeker ook mee dat de lokale
politieke speelruimte ondertussen sterk was
ingeperkt. In 1798 was de eerste grondwet
uit onze geschiedenis tot stand gekomen en
daarin werd de macht eenduidig bij de regering in Den Haag gelegd. Steeds meer werd
nationaal bepaald, steeds minder lokaal.
Tastbaar bewijs hiervan zijn de dikke stapels voorschriften, lastgevingen, aanwijzingen en enquêtes van hogerhand bewaard
gebleven in het archief van de gemeente
Beemster.
Op nationaal niveau bleven de politieke
omwentelingen elkaar snel opvolgen, maar
alhier in de polder onderging men het allemaal passief. Alleen het complete herstel
van hel oude polderbestuur in 1804 riep nog
een reactie op van oude revolutionairen als
Dirk de Boer. Deze restauratie was een uitvloeisel van de onder druk van Napoleon tol
stand gekomen conservatieve staatsgreep
van september 1801. Die bracht hel zogenaamde Slaatsbewind aan de macht. Hetzelfde jaar kwam ook de weg vrij voor oude
prinsgezinde regenten om weer bestuursposten ie bekleden. Willem V had namelijk
zijn aanhang ontslagen van de eed van trouw
aan zijn persoon nadat hij een regeling met
Napoleon had getroffen over de vergoeding
van de door hem geleden schade.
Deze ruk naar rechts werd in j uni 1802 in de
Beemster merkbaar. Toen gaf het Departementaal Bestuur opdracht aan de municipalileit om een nieuw plan voor de inrichting
van het lokale bestuur te maken. Daar werd

een commissie op gezet. De meerderheid
van die commissie begreep wel hoe de vlag
er bij hing en adviseerde het complete herstel
van de situatie van vóór 1795. Overtuigde
polderbataven als De Boer en Gleijnis protesteerden heftig tegen dit voornemen. Er
werd een handtekeningenlijst klaar gelegd
waar 105 personen hun naam op zetten. Het
Departementaal Bestuur had hier allemaal
geen boodschap aan. Het duurde nog even,
maar begin 1804 stelde dat een bestuursreglement vast dat totaal op de oude lijn
zat. Het polderbestuur werd in volle glorie
en macht hersteld en het gemeentebestuur
opgeheven. Hoofdargumenten voor deze
ingreep waren vereenvoudiging van het
bestuur en kostenbesparing. Meteen vulde
het Departementaal Bestuur de poppetjes in.
Ren hele serie oude regenten keerde op de
kussens terug, inclusief de in 1795 gewipte
dijkgraaf Mr. Frederik Alewijn, bewoner
van de imposante buitenplaats Vredenburg
en inmiddels 67 jaar oud. Hij overleed nog
hetzelfde jaar en werd gewoon weer opgevolgd door zijn zoon Frederik Junior. En het
polderbestuur betrok op uitnodiging van de
opvolger van Ernst ook weer de oude regeringsbanken in de kerk.

re tijden. Het college van hoogheemraden
vormde als vóór 1795 weer de rechtbank
voor criminele zaken. De heren pakten
zonder problemen de draad weer op. Wel
vonden ze het wat lastig dat er sinds 1798
niet meer gefolterd mocht worden. Dat was
vervelend als verdachten hardnekkig weigerden te bekennen. Een goed voorbeeld is
de schapendief Cornelis Stapper. Na zeven
maanden van verhoren werd hij in november 1806 veroordeeld tot geseling en 25
jaar gevangenisstraf. In de nacht van l op 2
december wist Stapper echter uit de gevangenis van Purmerend te ontsnappen nadat
hij met een lepel een gat onder de drempel van de deur van zijn cel had gegraven.
Gelukkig werd hij de volgende dag alweer
in Amsterdam opgepakt. Het vonnis werd
op 23 mei 1807 op het schavot voor het
Heerenhuis voltrokken. Daarvoor werden
onder andere de voor de gelegenheid met
hellebaarden en pieken uitgeruste molenaars opgetrommeld, Op 4 december 1809
vond weer een dergelijke strafvoltrekking
plaats in de Beemster. De slachtoffers, daar
mag toch wel van gesproken worden, waren
deze keer Roelof Rosendaal, afkomstig uit
de buurt van Osnabriick, en Jan Swan uit
Alkmaar. Rosendaal had geprobeerd op het
Maar De Boer en Gleijnis legden zich hier Noorderpad een kameraad te beroven, die
niet bij neer. Ze lobbyeden in Den Haag daarbij licht gewond was geraakt. Swan,
voor het behoud van het gemeentebestuur. een werkeloze slager, had twaalf schapen
Daar waren ook wel goede argumenten gestolen. De straffen waren niet mis naar
voor. Dat een polderbestuur zich bezighield onze maatstaven. Geselen aan de paal en
met het onderwijs en de gezondheidszorg, brandmerken voor Rosendaal, en geselen,
om maar wat te noemen, was tegen deze tijd brandmerken, 20 jaar gevangenis en vertoch we! achterhaald. Het Departementaal banning voor altijd voor Swan.
Bestuur zag dat in en kwam in september De terechtstelling van Rosendaal en Swan
1804 met een reglement voor een uit vijf was meteen de allerlaatste keer dat een derleden bestaand gemeentebestuur. Het zal gelijk gruwelijk schouwspel in de Beemster
duidelijk zijn dal daarin geen plek meer was was te zien. In juli 1810 werd Holland nameingeruimd voor Gleijnis en De Boer. Hun lijk ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon.
rol was uitgespeeld.
De invoering van de Franse rechterlijke
organisatie betekende het einde van de eigen
Niet alleen wat betreft het polderbestuur, rechtbank. In verband met de opname in het
maar ook in de rechtspraak werd in 1804 Franse rijk volgde ook een reorganisatie van
de klok teruggedraaid naar prerevolutionai- het gemeentebestuur. De Beemster werd
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een Franse 'commune' onder leiding van
een 'rmiire' of burgemeester. Op l augustus 1811 trad mr. Hermanus Borghorst, een
oude hoofdingeland, ik noemde hem al, in
dat ambt aan. De maires waren in de praktijk niet veel meer dan doorgeefluiken en

polderwapen te laten slaan. Die wapens
moesten echter allemaal in Parijs officieel
worden bevestigd. Eveneens waren alleen
in Parijs nog vakbekwame stempelsnijders
te vinden die een dergelijke klus konden
uitvoeren. Het leverde zoveel moeilijkheden op dat het polderbestuur van de penningen afzag. Maar toch werd het een mooie
dag. Op donderdag 30 juli 1812, de aloude
Beemster biddag. verzamelde het voltallige
polderbestuur zich in het Heercnhuis. Van
daar wandelde het gezelschap in optocht
naar de kerk waar dominee J. van der Kuyp
een leerrede hield rond het toepasselijke
bijbelwoord Dcutcronomium hoofdstuk 32,
vers 7: 'Gedenk de dagen van ouds, merk
op de jaren van elk geslacht, vraag u vader,
die zal het u bekend maken, uw ouden, en
zij zullen het u zeggen'. Die preek viel zeer
in de smaak, dominee Van der Kuyp kreeg
100 gulden cadeau en bovendien werd zijn
rede in druk uitgegeven. Daarna volgde een
groot vriendschapsmaal in het Heerenhuis.
Onder de disgenoten treffen we ook dominee Ernst aan. Hij was toevallig of niet inde
polder op bezoek.
Helaas werd de op de biddag volgende
Beemsterkermis op zondag 2 augustus ernstig verstoord door de gendarme Kievcr
uit Purmerend. Die arriveerde om drie uur
's middags met enkele kameraden te paard
in het Heerenhuis en dronk een stevig glas.
Vervolgens reed hij naar de Rijp. Op de Rijperweg attaqueerde hij met getrokken sabel
een rijtuigje. Na een poos keerde Kiever
vanuit De Rijp in Middenbeemster terug. In
de stal van het Heerenhuis was helaas geen
plek meer voor zijn paard en dat kwam de
stalknecht op dusdanige bedreigingen te
staan dat die op de vlucht sloeg. Bij zijn
vertrek joeg Kiever te paard over het met
150 personen gevulde terras voor het Heerenhuis. Flessen wijn, schotels, kopjes en
trekpotten zeilden door de lucht, er raakte
een juffrouw te water en drie andere dames
vielen flauw. Gelukkig bleef de persoonlijke
schade beperkt tot schrammen en builen.

Noord-Holland en een deel van Utrecht vormden
vanaf l januari 18!l het departement Zuiderzee van
hel Franse Keizerrijk, vandaar Je tekst, in spiegelschrift, op hei stempel van de Beemster:
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Collectie gemeente Beemster (foto: M. L.Slot-Dekker).

uitvoerders van besluiten van hogerhand.
Zaken als de invoering van de burgerlijke
stand en de militaire dienstplicht bezorgden
Borghorst werk genoeg. Frans werd steeds
meer de ambtelijke voertaal en dat was lastig, want de adjuncten van Borghorst, Klaas
Kunst en Klaas Prins, spraken geen Frans.
Geen wonder, de ene was veehandelaar en
de ander boer. De schoolmeesters in de polder speelden overigens snel op de nieuwe
situatie in. In februari 1812 blijkt een van
hen een ondermeester te hebben aangenomen die Franse les gaf.

Einde van de Franse lijd
Frans keizerrijk of niet, in 1812 besloot
het polderbestuur toch tot plechtige viering
van het 200-jarig bestaan van de Beemster.
Als een eeuw eerder in 1712 werd geprobeerd een zilveren gedenkpenning met de
familiewapens van de bestuursleden en het
II

Maire Borghorst was er snel bij en maakte
proces-verbaal op.
1812 was ook het jaar van de campagne van

ster al ontbonden en direct weer aangesteld
onder de nieuwe naam van voorlopig burgerbestuur. De Bataafs-F ra n se tijd was voorbij.
Eindoordeel
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Titelblad van de leerrede, gehouden op 30 juli 1812
door Ds. Johtiiwes van der Kinp. Ier gelegenheid van
hel 200-jarig bestaan van de Beeimier.
Collectie HCB.

Napoleon tegen Rusland en die vormde het
begin van het einde voor zijn keizerrijk. De
verschrikkelijke terugtocht uit Moskou in
de ijzige Russische winter had repercussies
lot in de Beemster toe. Eind januari 1813
riep maire Borghorst de raad bijeen en gaf
te kennen dat diverse gemeenten vrijwillig
gewapende ruiters aan de keizer hadden aangeboden ter goedmaking van het verlies die
het grote leger in de zware koude in Rusland
had geleden. Dat 'vrijwillig' moet u natuurlijk tussen aanhalingstekens plaatsen. De
raad besloot inderdaad een volledig uitgeruste ruiter te paard aan te bieden. Het hielp
allemaal niet, want het haastig weer opgebouwde Franse leger werd in oktober 1813
bij Leipzig totaal in de pan gehakt. Nu was
het gedaan met Napoleon. Op 30 november
zette de erfprins van Oranje, de latere koning
Willem I, voet aan Hollandse wal. Vijf dagen
eerder had Borghorst het bestuur in de Beem-

Daarmee wordt het voor ons tijd om heel in
het kort de balans op te maken van de jaren
1795-1813. We hebben te maken met een
periode van snelle en grote veranderingen
die geen enkel segment van de samenleving onberoerd lieten. Veel beklijfde niet,
of beter gezegd nog niet. Maar toch vormt
de Bataafs-Franse tijd een cruciale periode
in onze nationale geschiedenis, inclusief de
historie van de Beemster. Al was het alleen
maar omdat na 1795 heel voorzichtig de eerste contouren van onze hedendaagse democratie zichtbaar werden. En daar mogen
we ondanks alles Dirk de Boer, Cornclis
Gleijnis, Huijbert Velseboer, Jacob Hartog
en de andere polderbataven best dankbaar
voor zijn.
Deze lezing is gebaseerd op onderzoek uilgevoerd in het kader van een in hei jubileumjaar 2012 te verschijnen nieuwe studie over de geschiedenis van de Beemster.
Hierin wordt ook aandacht geschonken aan
de gebeurtenissen in de jaren 1795-1813.
De betreffende paragraaf is voorzien van
een notenapparaat met verwijzingen naar
de bronnen van de in deze lezing gepresenteerde gegevens.
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Het verhaal achter een vuurstenen bijl de Nieuwe Steentijd in de Beemster
Drs. N. van den Brom

Bij de aanleg van de A7, nu bijna veertig jaar geleden, werd een Neolithische vuurstenen bijl gevonden die omstreeks 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling werd
gemaakt.
Het is gebruikelijk om de geschiedenis van
de Beemster te zien in het licht van de bedijking en wat daarna gebeurde, een periode
van vierhonderd jaar. De historicus Jacobus
Bonman begon in 1856 zijn geschiedenis
van de Beemster in de tiende eeuw. Hij ging
er vanuit dat, voorafgaand aan hel meer, er
sprake was van bewoning aan de Bamestra,
een veenriviertje. De eerste schriftelijke vermelding van de Beemster die Bonman noemt
komt voor in een oorkonde van graaf Dirk V
waarin een gift bevestigd wordt van een hoeve ten oosten van het riviertje Bamestra door
graaf Dirk II aan de abdij van Egmond.' De
Beemster was toen, net als het oude land dat
de Beemster omringt, pas ontgonnen. Deze
grote ontginning begon in de tiende eeuw en
heeft in een paar honderd jaar een woest en
leeg hoogveenlandschap omgetoverd in een
ordelijk en welvarend landbouwgebied. 2 Dit
hoogveen was vierduizend jaar lang gegroeid
op de Beemster klei en is later, toen de Beemster een meer werd, weggespoeld. De Beemster klei. of beter gezegd de Beemster afzettingen, is een laag waddenklei van anderhalf
tot vier meter dik. Bij de aanleg van sloten
zie je de schelpenbanken soms zitten - zeeschelpen van het Beemster wad van vijfduizend jaar oud. H ier en daar zitten in hel land

zandige stukken van enkele meters breed, de
overblijfsels van kwelderkreken.- 1
De bijl werd gevonden door Piet Groot op
anderhalve meter diepte in de Beemster klei
ter hoogte van het benzinestation Kruisoord.
De bijl is 12.7 centimeter lang en heeft een
licht gefacetteerd oppervlak.4 De kleur is
chocoladebruin, zwemend naar zwart, een
kleur die typerend is voor Lousberg vuursteen.

Vuurstenen bijl, Nenlithiciim.
collectie Piet Gmot. Venhuizen.
(/blo: J.Pauptil. collectie Faculteit Archeologie Universiteit van Leiden).

De eerste vermelding /on uit hel einde van de l Ie eeuw stammen, /ie: J. Bonman, Bedijking, opkomst en bloei
van de Beemster. Alphen a/d Rijn 1977(2e druk), p. 7.
2 D. Mantel. De Mljzenpolder: duizend Jaar veen en water. Hilversum 2005. p.30-1. De ontginning \an de Heemster viel onder de parochie Limnien; de abdij \an Egmond heel! blijkbaar een grole rol gespeeld in de ontginningen.
-1 F. D. de Mulder, Mark C. Geluk, Ipo L. Ritsema e.a. (red.), De ondergrond van Nederland. Groningen/Houten
2003.
1 P.J. Woltering, 'Archeologische kroniek van Holland over 1982.1. Noord-Hol land', /ƒ«//«/*/j rg. 15. 1983. p.2<)3.
1
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De Lousberg is een heuvel bij Aken. Op de
top van de heuvel, zo hebben archeologen
ontdekt, is tussen 3300 en 3000 jaar voor
het begin van de jaartelling een laag kalk,
met daarin banden vuursteenknollen, helemaal uitgemijnd. Er zijn naar schatting in
driehonderd jaar 300.000 vuurstenen bijlen
geproduceerd . De hele top van de Lousberg
bestaat uit mijnafval met daarin de resten
van de hertengeweien die de mijnwerkers
gebruikten om de kalk weg te houwen. 5 De
bijl die in de Beemster gevonden werd is
dus meer dan vijfduizend jaar oud en komt
van ver. Naar Aken is het hemelsbreed 200
kilometer, maar vijfduizend jaar geleden
was dat een reis van een paar weken. Door
de vondst van de bijl maakt de geschiedenis
van de Beemster een reuzensprong terug
in de tijd. Bovendien is het een zeldzame
vondst, er is nauwelijks Lousberg vuursteen in hel kustgebied gevonden, en zeker
geen bijl. De vraag dringt zich op hoe de
bijl hier in hemelsnaam is terechtgekomen
en wie degenen waren die de bijl verloren.

gemeenzaam bekend als de hunebedbouwers. Dat was een echt landbouwvolk dat
blijvende monumenten heeft achtergelaten.
De meest westelijke sporen van deze cultuur zijn in de Wieringermeer gevonden,
waar toen de rand van de hogere gronden
was. De rest van Holland was niets anders
dan een uitgestrekt kweldergebied met
kleine Waddeneilandjes met lage duinen.* 1
Vandaag de dag kunnen we die lage strandwallen nog in het landschap herkennen en
noemen we ze geestgronden. Deze geestgronden geven aan waar vijfduizend jaar
geleden de kust lag, een kust die sindsdien
zo'n tien kilometer westelijker is komen
te liggen. Achter de Waddeneilandjes lag
een kweldergebied met hier en daar wat
begroeiing, een soort Biesbos. In zo'n
gebied kon goed gejaagd en gevist worden
en er ontstonden op de eilandjes permanente nederzettingen. Het best bewaarde
voorbeeld van zo'n nederzetting is in de
jaren twintig van de vorige eeuw opgegraven bij Zandwerven, hemelsbreed acht
kilometer ten noorden van de Beemster.
Hier heeft men de oudste ploegsporen van
ons land aangetroffen bij grondsporen van
een aantal boerderijen. De bewoners hielden koeien en verbouwden ernmertarwe
en naakte gerst op het eilandje. Ten westen
van hel eilandje lagen slikken en schorren,
goed voor het verzamelen van mosselen
en andere schelpdieren. Ten oosten van het
eilandje lag een brak kwelderlandschap
met weinig of geen begroeiing. 7 Als je bij
Zandwerven op de juiste plek boort, stuit
je op een dikke laag mosselschelpen. Keukenafval, avant la lettre.

Vijfduizend jaar geleden had je in het oosten van Nederland de trechterbekerculluur.

Archeologen meenden enkele decennia geleden nog dat de gevonden resten

DL' vinder van de bijl. Piet Groot (links), en t/e schrijver
van Jil artikel.

(foto

V.S.E.Falger)

* Zie Wikipcdia; http://Bteine-scherben.de/tliema4a.htni,
* P.C. Vos, J. Ba/elmans, HJ.T. Wccris en MJ. van der Mculcn (red.). Atlas van Nederland in het Holoceen.
Amsterdam, 2011.
7 L. Lomve Kooijmans, P.W. van den Broeke, H. Rokkens en A. van Gijn (red.). Nederland in ik' prehistorie.
Amsterdam 2005, p. 329.
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alleen maar wezen op seizoenbewoning,
maar intussen is dit beeld gewijzigd. Men
neemt nu aan dat het Hollandse kweldergebied permanent bewoond en gebruikt
werd door een aparte cultuurgroep. Deze
cLiltuurgroep wordt de Vlaardingencultuur genoemd, naar de belangrijkste vindplaats. De Vlaardingencultuur heeft een
uniek karakter omdat landbouw en veeteelt
gecombineerd werden met intensieve jacht
op waterwild en zeezoogdieren, actieve
visvangst en het verzamelen van schelpdieren. Hieruit blijkt dat de mensen van
de Vlaardingencultuur zich perfect aangepast hadden aan hun specifieke natuurlijke
levensomstandigheden. De aangrenzende
culturen waren voornamelijk landbouwculturen. s De bijl van Lousberg vuursteen
uit de Beemster begint nu te spreken. Wat
deed de eigenaar zo ver van zijn woonplaats? Woonde hij bij Zandwerven of bij
Akersloot? Dat zijn namelijk de strandwallen die het dichtst bij de Beemster liggen.
Misschien hadden dejagers een jachtkamp
ingericht van waaruit ze ver in de omgeving op de kwelders jaagden en de buit in
het kamp verduurzaamden om wintervoorraden aan te leggen. Je kan denken aan het

drogen of roken van vis. Daarvoor heb je
droogrekken nodig. Wellieht groeiden er
hier en daar kleine bosjes waar je nietje
bijl hout kon kappen. Kwamen ze te voet
over de kwelder of per kano? We kunnen er
alleen maar naar gissen. Hoe kwam onze
jager trouwens aan de bijl? Het is onwaarschijnlijk dat hij hem bij de mijn is gaan
halen. Het meest waarschijnlijk is dat de
bijl vanuit de productieplaats van hand
tot hand is gegaan en in het kustgebied
is geruild voor zeehondenbont, barnsteen
of misschien wel veren van de flamingo.
want flamingo's kwamen hier vijfduizend
jaar geleden voor. De vondst uit de Beemster geeft aan hoe ver Lousberg vuursteen
naar het noorden werd verhandeld. Het is
de meest noordwestelijke vondst van dit
vuursteentype. Gelukkig wordt er steeds
meer bekend over de Vlaardingencultuur.
al ontbreken er nog veel stukjes van de
puzzel. Deze bijl, voor zover bekend de
enige vondst uit het neolithicum in de
Beemster, past op een plekje waar de puzzel nog leeg was en is daardoor met recht
een belangwekkende vondst die bewaard
dient te blijven voor het nageslacht.

* L. Loime Kooijmans. P.W. van den Broeke, H. Fokkens en A. vati Gijn (red.), Nederland in de prehistorie.
Amsterdam. 2005.

Oproep vondstmeldingen!
De afdeling Beemster Erfgoed heeft het voornemen om een begin te maken met het
inventariseren van archeologische vondsten uit sloten en op omgeploegd land of uit
molshopen. We weten dat er in het noordelijk deel van de polder scherven zijn gevonden
uit de Karolingische tijd (ca. 800-1000, dus nog vóór de vorming van het Beemstermeer).
maar deze vondsten zijn mogelijk zoekgeraakt. Als iemand thuis scherven heeft uit die
tijd, of ze op bepaalde stukken land weet te vinden, dan wordt melding daarvan zeer op
prijs gesteld. In overleg met de gebruiker van de grond zouden wij graag jaarlijks een
keer over dergelijk land lopen om te zien of er nieuwe vondsten zijn. Na enkele jaren
'veldloop' kunnen we dan beschrijven om wat voor soort aardewerk het gaat. Ook wie
zg. daliegaten op zijn grond kent wordt vriendelijk verzocht dat te laten weten aan: Nico
van den Brom, broml@live.nl, tel.nr. 0299-683535.
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"Te theegasten"
D. Schuijtemaker
Gezelligheid kent geen tijd. En op heel veel manieren zoeken we en zochten we de
gezelligheid bij elkaar. Het heeft heel lang geduurd voor we het "theegasten" eens
nader gingen onderzoeken.
In linnenkasten van onze groot- en overgrootmoeders doken bij boedelverdelingen tussen alle stapeltjes hemden, broeken,
lakens en slopen vaak ook één, zelden twee,
witte katoenen of linnen doeken op. Deze
doeken, die altijd vierkant zijn en 90 x 90
of 80 x 80 cm meten, waren heel lang onbekende onderdelen van een l i n n en uitzet. Ze
werden dan beschreven als: mannenzakdoeken, bruidegomszakdoeken, kleedjes of
servetten.
Er waren wel wat dingen over deze doeken
opgevallen en zowel museummedewerkers
als geïnteresseerden in historisch textiel
deden van omstreeks 1950 tot 1990 onder-

zoek naar het gebruik van deze fraaie stukken met allerlei gissingen als resultaat.
Met heel fijn kruissteekwerk werden langs
een brede opengewerkte zoom, met rood of
zwart, soms wit garen versieringen aangebracht. In het midden van de doek is vaak
een fraai borduursel waarin of waar omheen
een jaartal en of initialen van de borduursterzijn te vinden. We ontdekken dan dat de
doeken in gebruik waren in het derde kwart
van de negentiende eeuw. Enkele zijn wat
ouderen enkele zijn ook wat jonger.
Een bejaarde vrouw uit Opperdoes had
ongeveer 60 jaar geleden bij het zien
van zo'n doek gezegd: "O, dat, dat benne
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Brooiidoek - in hel centrum ~ijn geborduurd ik' initialen MI'K met in een vierkant er omheen de tekxl:
WIT GEWASSEN, NET GEVOUWEN, DIT IS DE SIERAA T. VOOR DE VROUWEN, ca. 1850
Collectie HüB.
(foto A.J. M. Conijn)
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Bmociiioc'k.
geborduurd in 1852.
Collectie HCB.
(foto A.J.M. Conijn)

broöddoeke". Een klein aanknopingspunt.
In 1991 werd mij een heel oud en versleten
exemplaar getoond. Mevrouw A.C. Berger
te Alkmaar vertelde mij dat deze doek van
haar moeders moeder was. De met zwart
garen geborduurde middenversiering vermeldde A.S. 1848. Antje Schipper, geboren
in 1831 te Grosthuizen trouwde met Jan
Knijper te Grosthuizen. Zij boerden daar
aan het Oosteinde en kregen zes kinderen,
waarvan Grietje in 1890 trouwde met Jan
Berger uit Heiloo. Zij boerden eveneens te
Grosthuizen en kregen vier dochters, waarvan mijn zegs vrouw de jongste was. Zij was
in 1991 81 jaar. Zij vertelde mij dat haar
grootmoeder en haar moeder de doek op
een tafel legden als ertheegasten waren, die
zoals gebruikelijk bleven tot na het avondbrood. De schaal met gesneden brood, de
botervloot en de vleeswaren werden er mee
toegedekt. Als de maaltijd zou beginnen
legde men de doek op de tafel en kwamen
de etenswaren er op te staan.
Is later uit deze 'brooddoeken' het ontbijtlaken geworden'? Ontbijtlakens zijn tot in
onze tijd wat kleiner van maat dan tafellakens en nog allijd op enige manier versierd met borduursel, open naaiwerk, ruiten,
bloemen, randen of nog andere fantasieën.
Ik noem de brooddoek nu de voorloper van
het ontbijtlaken.

Ook in ons Museum Betje WollTzijn enige
heel fraaie doeken; een bewijs dat, zoals in
heel Noord-Holland. ook hier het tlieegasten
populair is geweest. We kennen duidelijk
drie vormen van elkaar gezellig ontmoeten:
Gastdagen van ± 10.00 tot 16.00 uur (melkerstijd!) met warme maaltijd.
Theevisite van ± 14.00 tot 16.00 uur
Theegasten van ± 15.00 tot 20.00 uur, met
a vond b rood.
In de 30er jaren van de vorige eeuw had
mijn moeder enkele rondjes vriendinnen en
nichten waarmee ze te theegasten ging. Als
kinderen mochten mijn zusje en ik dan 's
avonds om half acht met vader met de auto
mee om moeder weer op te halen uit Middelie, Axwijk, Edam of De Purmer.
Literatuur
D. Schuitemaker, 'Brooddoeken', WestFrieslands Out! & Nieuw Jaargang 58,
12-13 1991, (Jaarboek van het Historisch
Genootschap Oud West-Friesland)
M. Havermans-Dikstaal, S. Honig en L.
Schram-van Gulik, Aangekk'ed gaat uit.
Zwolle. 1998.
H. Beukers, 'Brooddoeken in West-Friesland gebruikt tijdens de broodmaaltijd voor
theegasten'. Handwerken zonder grenzen,
jaargang 5, 2000.
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Het kerkhof van Middenbeemster: een nieuwe
Fundgrube1 van Beemsterse geschiedenis
V.S.E. Falger

Na een lange strijd over de vraag of er op de zuidelijke kant van de kerkterp wel een
nieuwbouw van de geplande omvang moest komen, heeft het hoogste bestuursrechterlijke college in januari 2011 beslist dat er geen juridische gronden meer bestaan
om de bouw tegen te houden. Vanaf dat moment werd de nieuwe werkelijkheid stap
voor stap zichtbaar. Na een proefsleuvenonderzoek op het bouwterrein, dat tot 1867
in gebruik was als algemene begraafplaats van de gemeente Beemster, werd duidelijk
dat het verplichte archeologische onderzoek een aanzienlijke hoeveelheid skeletresten met bijbehorende nevenvondsten zou opleveren.2 In juni werd begonnen met de
grootscheepse afgraving, die acht weken zou duren. Wat is de stand van zaken nu en
hoe ziet het vervolgonderzoek eruit?

Archeologie in de Beemster

in zogenaamde daliegaten uit de Karolingische tijd (ca. 800-1000), maar dat is het dan
wel zo'n beetje.3 De opgraving op de plaats
van de nieuwbouw naast de kerk gaat dit
algemene beeld drastisch veranderen.
Toen de opgraving eenmaal begonnen was
en het duidelijk werd dat het niet om een al
grotendeels geruimd kerkhof ging, heeft de
afdeling Beemster Erfgoed van het Historisch Genootschap gevraagd of er misschien
enkele bezichtigingen ter plaatse konden
worden gegeven. Schrijver dezes zocht
contact met het bestuur van de Protestantse
Gemeente Beemster en bepleitte samen
met een delegatie van het HGB-bestuur de
mogelijkheid voor historisch geïnteresseerden uitleg te krijgen en uit de verte een blik
te mogen werpen in de 'put' zelf. Hoewel
de PGB in verband met de veiligheid van
de site terughoudendheid in de publiciteit
vroeg en alleen leden van het HGB wilde
toelaten, was men voor het overige zeer
behulpzaam en had ook de leiding van de

Archeologisch onderzoek lijkt niet de
meest voor de hand liggende ingang voor
vermeerdering van historische kennis over
de Beemster te zijn. De droogmakerij is
relatief jong, 'maar' 400 jaar, en wat er aan
mooie buitenplaatsen heeft gestaan is praktisch allemaal afgebroken. De fundamenten
van die gebouwen en bijvoorbeeld ook van
de vele nog aanwezige molengangen worden met rust gelaten omdat er geen noodzaak is daar aan te komen. Scheepswrakken
van vóór 1612 zijn er niet meer en vondsten
uit de natte periode van de Beemster zijn
ook niet bekend. Vrijwel onbekend zijn de
vondsten van vóór de lijd dat er nog sprake
was van een (Beemster)meer. Ze zijn er wel
en N. van den Brom beschrijft in dit nummer
een heel bijzondere vondst uit de jongere
steentijd. Dit oudste bewijs van menselijke
activiteit in wat wij nu de Beemster noemen
wordt nog gevolgd door vondsten van en

Omertaalbaar Duits woord: min of meer 'schatkamer'.
Griffioen. Inventariserend veldonderzoek te Middenbeentster. Miililcm\t'g l-f K. llollamlia Reeks 346. 2011.
'Zie voor daliegaten de binnenkort te verschijnen A'/c'mre kroniek en bibliografie van tic Bewuster. Nog niet
duidelijk is of er bij de droogmaking in 1612 op de hoek Middenweg-Oosthuizerweg inderdaad gefossiliseerde
bomen /ijn gevonden.
1

; A,
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opgraving geen bezwaar. In vier groepen
hebben ongeveer 80 HGB-leden eerst college gehad van Dr. Menno Hoogland, de
leider van het wetenschappelijke opgravingsteam en osteo-archeoloog (archeoloog gespecialiseerd in het opgraven van
menselijk skeletmateriaal) met daarna een
bezichtiging aan de rand van de opgraving.
Het weer werkte niet mee en alleen de laatste keer was betreden van de opgraving zelf
verantwoord.
Het boeiende verhaal heeft bij velen de
belangstelling voor dit archeologisch megaproject aangewakkerd. Mega, omdat de
vondsthoeveelheid zo groot bleek te zijn.
Rekende men aanvankelijk op basis van het
proefsleufonderzoek op 100 tot 250 skeletten, na afloop waren er ruim 450 plastic
kratten met overblijfselen van waarschijnlijk meer dan 500 individuen, inclusief die
uit knekelkuilen. Dit zijn naar schatting
driekwart 19e eeuwse begravingen en een
kwart ouder. Het oudere deel kwam niet
uit het zand waarin de latere begravingen
lagen, maar uit de onderliggende kleilaag j .
Het is nu nog niet te zeggen of er in oudere
tijden Hink dieper werd begraven of dat de
onderste van drie overledenen die boven
elkaar werden begraven, langzaam wegzakte in de klei. Dat zou een verklaring
kunnen zijn van de soms wel zeven lagen
stoffelijke resten boven elkaar die men aantrof en tevens maakt het begrijpelijk dat het
aantal resten zo groot is. Overigens strekte
dit kerkhof zich waarschijnlijk alleen uit
ten zuiden van de kerk, vanaf het schip lot
flink voorbij de oostgevel. Op grond van
een oriënterend onderzoek in de begraafboeken van de kerk kwam G. Ernsting tot
een schatting van tenminste 6000 kerkhofbegravingen die in de loop der tijden moeten hebben plaatsgevonden. Logisch dus dal
er tussentijds geruimd moest worden en dat

de gevonden groep voor het grootste deel
bestaat uit 19e eeuwse skeletten en daarvan
weer een aanzienlijk deel kleine kinderen.
Het is nog te vroeg om met cijfers te komen
maar deze zullen zeker binnen een jaar of
twee, drie gepubliceerd worden.
Zonder in detail te treden is het interessant
om een paar nu al opvallende aspecten te
bespreken. Het eerste, naast de hoeveelheid.
is de relatieve gaafheid van het vondslmateriaal. Ook al zijn er zgn. knekelputten
gevonden - verzamelplaatsen van restanten
uit vroeger geruimde graven - waar geen
(duidelijk) verband meer bestaat tussen
de afzonderlijke skeletdelen, meestal van
meerdere personen, dat neemt niet weg
dat voor het overgrote deel de skeletten in
een redelijke tot zeer goede staat werden
aangetroffen. Dat maakt het wetenschappelijk onderzoek naar sekse, ouderdom van
de overledene, doodsoorzaak, pathologie
en algehele conditie verhoudingsgewijs
gemakkelijk. Maar ook aan minder gave
skeletten kan nog veel worden afgelezen.

Sleutel tot persoonlijke verledens
Een tweede aspect is de gelukkige omstandigheid dat met behulp van het Waterlands
Archief in Purnierend door leden van het
HGB een graflegger (plattegrond) van
het kerkhof uit 1829 is teruggevonden. Er
waren nog twee andere, oudere leggers
maar die hebben betrekking op begravingen
in de kerk. Tot de Franse tijd, eind 18e eeuw,
gold begraven worden in de kerk als veel
verkieslijker dan op het kerkhof, doorgaans
de plaats voor armlastige doden. Uit hygiënische overwegingen - we kennen allemaal
de uitdrukking 'rijke stinkerd" - werden
kerkbegravingen onder Frans regime verboden. Dit verbod werd na het vertrek van

Het opgebrachte duin- en Goois /and (onge\ecr 525 m3) roept de vraag op wanneer dal gebeurde: dit kan
een datering opleveren voor de onderste skeletten in de klei. In de uitgegraven aan de rand \n de sloot
gedeponeerde kleigrcmd kwamen ook veel herbegravingen voor.
J
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Kechlerdeel van de 'Legger van de graven, op hel Beeinxler kerkhof, beginnende mei den Jare 1829.' Waterland*
Archief. Purmerend, gemeenle Beetmter 1795-1929, inv.-w. 0131 57-1. Folo: Ton Mooyei; WA.
Uitsnede: De sleutel lol identtjkatie van veel begravingen: graf KI 30 mei de namen Dirk S. Olij en Grietje Olie
ƒ<>/!/ kimt. de laatste twee begraven op 20 februari 1836.
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Di' hervormde kerk in Middenbeemster, kruising Middenweg - Rijpenveg. gezien vanuit lief zuidoosten.
Collectie Noord-Hollands Archief (inv nr. 0346).
(tekentng H.Tavenier, 1794)

kerkhof, want ook op oudere afbeeldingen
van de zuidkant van de kerk is niets van dien
aard waarneembaar.

de Fransen weer even ongedaan gemaakt,
maar in 1821 was het afgelopen met begraven in de kerk en kwam iedereen uiteindelijk terecht op het kerkhof. Aan de hand
van de legger uit 1829, het jaar waarin de
gemeente het kerkhof met toebehoren voor
een bedrag van fl. 4000,-- van de kerk kocht,
zien we dan ook het kerkhof dichtgroeien
met begravingen tussen dat jaar en 1867. In
dat laatste jaar wordt begin januari de nieuwe algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in gebruik genomen. Tien jaar later
staat bij verschillende graven op de legger
aangetekend dat de resten zijn hcrbegraven
op die nieuwe begraafplaats; het oude kerkhof wordt als het ware verlaten en vanaf
dat moment vervaagt de herinnering aan
de oorspronkelijke functie van deze locatie
want er zijn nooit grafzerken of andere herkenningspunten die oude begraafplaatsen
gewoonlijk markeren, aangetroffen. Dat
ontbreken van markeringen stelt ons overigens wel voor de vraag hoe men 'de weg'
wist op het ondergronds keurig ingedeelde

De graflegger uit 1829 bewees zijn grote
waarde na de vondst van een bijzonder graf.
Op de dag van de laatste HGB-bezichtiging.
toen het droog was en iedereen in de 'put'
mocht afdalen om gedetailleerd te kijken,
was kort tevoren een begraving gevonden
waarvan het kistdeksel nog redelijk gaaf
bewaard was gebleven. De oorzaak daarvan
is dat het deksel met koperen k op spijkertjes
was beslagen en dat de chemische verbindingen vertering van de deksel hadden
verhinderd. Op het deksel lag een volwassen skelet (zie foto) met, naar het zich liet
aanzien, resten van een zeer klein kind: in
zwangerschap of kraambed overleden. Dit
beeld maakte op alle aanwezigen natuurlijk
indruk want de zeer gebrekkige medische
voorzieningen maakten zwangerschappen
in vroeger eeuwen tot zeer riskante gebeurtenissen. Nadat later op de dag deze over21

blijfselen waren geborgen in een speciale,
van herkenningscodes voorziene bewaarkrat, lag het donkerbruine deksel vrij en de
gekopspijkerde tekst was duidelijk te lezen:

en schrijver in het Waterlands Archief zeer
snel de naam terug op de gratlegger van
1829, en daarmee was de sleutel op het slot
van het anonieme verleden gevonden. Nu
de graflocatie van de rijke boer Dirk Olij wij weten dat hij in 1779 voor het hoogste
tarief, fl. 30,—, trouwde en zijn ongetwijfeld
dure doodskist was beslagen met zes fraaie
bronzen handvatten - bekend is, kan op
basis van de legger een reconstructie van de
begraven individuen worden gemaakt naar
alle kanten rond Dirk. Heel bijzonder is ook
dat Annelies Kleindieck, geboren Olij. al
vroeger van haar moeder had gehoord dat
er naast de kerk een Olij moest liggen in een
familiegraf waar ook kinderen in moeten
hebben gelegen. De orale overlevering in
de familie Olij wordt hier dus bevestigd en
dit is nog maar hel begin van de speurtocht.
Hoe ziet die speurtocht er uit en wat hoopt
men te vinden?

D S OLY
OVERLEDEN
DEN 2 MAART
A 1833
OUD 79 JAAR
EN 5 MAANDEN

Het herkennen van een bekende Beemster
achternaam deed onmiskenbaar een 'goldrush'-gevoel ontstaan: zou de naam terug
zijn te vinden in het Genealogisch overzicht
van hul geslacht Of ij (te Bewuster) van pim.
1700 tol 1943, opgesteld door de onderwijzer Bouke Maijer in 1943? De bibliotheek
van Museum 'Betje Wol ff' bracht snel uitsluitsel: ja - Dirk Olij Sz, geboren 12 september 1753 en overleden op 2 maart 1833
voldeed aan het grafdekselopschritt. De volgende dag vonden C. Beemsterboer-Köhne

Het onderzoek zal twee hoofdlijnen kennen: het fysisch-antropologische onderzoek
aan de skeletresten en het archiefonderzoek
naar de identificeerbare overledenen. Eerst
het archiefonderzoek: wal houdt dat in?
Alle namen van de begraven personen in
het opgravingsvlak, voor zover op te maken
uit de graflegger van 1829 (bijgehouden
tot 1867), worden ingevoerd in een elektronisch bestand. Daaraan worden, naast
naam, overlijdensdatum, eventueel ouderdom, de gegevens 'gehangen' die meteen
zichtbaar zijn in deoverlijdensadministratie
uit die periode: de exacte overlijdensdatum.
geloofsrichting, waar kwam hij of zij vandaan, in welke 'klasse' werd er begraven,
hoeveel werd er betaald voor de begrafenis,
hoe lang werd de klok geluid, werd het dekkleed over de baar gebruikt, hoeveel kreeg
de grafdelver? Antwoord hierop geeft al een
goede indicatie van de sociaal economische
status van de overledene. Soms zal het adres
genoemd worden en hopelijk krijgen we ook
inzicht in de geloofsrichting van de mensen,
want in ieder geval tot 1848 werden alle

(foto R. Muller)
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'geloven' op dit kerkhof begraven - in 1848
kregen de katholieken in Westbeemster hun
eigen kerkhof. Hadden de verschillende
geloofsrichtingen een eigen gedeelte op hel
kerkhof.' Werden de mensen uit de Klaterbuurt, onder Beets of uit de tuindershoek
in de Zuidoost allemaal op het Beemslerse
kerkhof begraven, of koos de familie voor
de dichtstbijzijnde begraafplaats? Van Dirk
Olij weten we dat hij eindigde als rentenier
aan het Venediën in Purmerend maar het
lijkt erop dat hij zijn kerkelijke gemeente
tot in de dood trouw is gebleven. Was dat
uitzonderlijk of gebruikelijk? Als we dit
soort vragen kunnen beantwoorden voor
200 a 300 individuen die via de gratlegger
van 1829 zijn terug te vinden, en via aanvullend genealogisch onderzoek in belastingkohieren, notariële archieven en wie weet
justitiële archieven hun hele sociale biotoop
kunnen reconstrueren, dan beschikken we
over een interessant deel van de overleden
bevolking van de Beemster in de periode
1829-1848/1867. Ruim één - zij het niet
volledige - generatie uit een verleden dat
niet wezenlijk verschilde van de eeuwen
daarvóór en nog ruim voor de rationalisering in de landbouw plaatsvond. Jacobus
Bonman, vooruitstrevend agrariër en Becmsters belangrijkste historicus {o.a. schrijver
van Bedijking, opkomst en bloei van de
Beemslei; 1857), leefde in deze periode en
hield nauwgezet allerlei gegevens bij zodat
we ook een getuige uit de tijd zelf hebben.
Kortom, met behulp van het uitgebreide en
ongetwijfeld langdurige archiefonderzoek
kan een nauwkeurige dataset worden opgebouwd die zich uiteindelijk ook leent voor
betrouwbare statistische analyses. Hebben
we dan nog wel skeletonderzoek nodig?

Bonen en landen: stille getuigen
Welnu, ten eerste vormen die skeletten toch
maar de goede aanleiding om bovenbeschreven archiefonderzoek aan te pakken. Ten
tweede vormen skeletresten zelfook een rijk

archief, maar dan met heel andere gegevens.
Welke gegevens? Voor de hand liggend zijn
sekse, leeftijd, ziekten die sporen in het botstelsel hebben nagelaten en verwondingen.
Maar ook zware arbeid laat sporen na in het
botmateriaal (de zgn. occupational stress
marker.1;), evenals eventueel schadelijke
voedingspatronen. Heel veel valt af te lezen
aan de tanden, voor zover aanwezig want er
zijn heel wat individuen gevonden die letterlijk geen tand meer in hun mond hadden.
De schedels en onderkaken die nog wel tanden hebben worden allereerst bekeken op
geschiktheid om één of liefst twee tanden te
trekken die vervolgens worden ingevroren
voor later DNA-onderzoek (onderzoek naar
genetische coderingen). In de tandwortels
van mensen die 140a 180 jaar geleden zijn
overleden bevindt zich onbeschadigd DNA
dat na analyse veel kan prijsgeven over
familieverwantschap en landen of streken
van familiale herkomst. Een andere aanpak is isotopen- en stronliumonderzoek van
tandglazuur. Locaal eten levert een soort
chemische 'signatuur' op die met dit type

Kistje herbt'graving schedels en hollen.
(foto: F. van Stelde)

onderzoek mensen letterlijk in kaart brengt
en aan de hand waarvan vrij exact iemands
geografische herkomst kan worden bepaald.
Ook fluctuaties in voedselopname, en dan
met name (ernstige) tekorten in iemands
jeugd, laten in tanden en kiezen sporen na
die naast een individuele geschiedenis ook
gegevens leveren voor ontwikkelingen in de
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locale gezondheidstoestand van een bevolking. Voor dit onderzoek werken de Leidse
osteo-archeologen nauw samen met de
vakgroep Aardwetenschappen van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Uiteraard wordt
er voor bijzondere gevallen specialistische
kennis van medici, tandheelkundigen en
zelfs forensische rechercheurs opgeroepen:
vooral de interpretatie van gegevens is een
interdisciplinaire aangelegenheid.

beeld van de overleden bevolking tussen
1829 en 1848/1867 is gezien de aantallen
waarom het gaat al bijzonder. Nog veel
meer bijzonder is de omstandigheid dat dit
soort grootschalig onderzoek voor zover
bekend nooit eerder op een plattelandsbevolking is gedaan. Grafvelden in en vlak bij
steden leveren zeker vergelijkingsmateriaal op. maar als de dromen van de Leidse
onderzoekers uitkomen gaat het Beemsler
cemelry (kerkhof) een nationaal en internationaal bekende referentiecollectie worden.
een zeldzame toetssteen van geïntegreerde
historische kennis en dus een prachtige
nieuwe kans op promotie van het Beemster
verleden 5 .

Dit onderzoek maakt ook de niet-identificeerbare resten interessant. De skeletten die
hel diepst begraven lagen, vaak in de klei,
zijn waarschijnlijk ook de oudst begravenen, mogelijk ook uit de vroege 17e eeuw.
Als via isotopen- en strontiumonderzoek de
geografische herkomst van individuen kan
worden vastgesteld, krijgen we een schat
aan informatie over de herkomst van niet
alleen de 19e eeuwse "bekenden' maar ook
van de oudere generaties, misschien wel de
eerste en tweede generaties echte kolonisten; vaststelling van de ouderdom is echter
moeilijk. We hebben het dan niet over de
Van Ossen, Tobias de Coene, Dirk Alewijn
en de andere beroemde namen uit de begintijd, want die lieten zich niet hier begraven.
Hun leven kennen we redelijk tot goed uit
de archiefstukken, maar de gewone man liet
daar weinig sporen na. Het spoor is dus de
gewone man en vrouw zelf! En omdat we
hier - in ieder geval uit de eerste helft van
de 19e eeuw - een representatieve populatie
hebben, plus een respectabel aantal 'ouderen', is het niet onwaarschijnlijk dat er een
veelomvattend beeld van de locale bevolking ontstaat. De combinatie van enerzijds
gegevens uit skeletonderzoek en anderzijds
archiefonderzoek, plus een representatief

Zelf actief worden?
De onderzoekers zijn echter bepaald geen
dromers of romantici die door diep in de
oogbollen van grijnzende schedels te kijken
Huizinga's befaamde 'historische sensatie' beleven. Er wordt gemeten, geturfd, in
databestanden ingevoerd, statistisch geanalyseerd en - straks - in serie gepubliceerd,
te beginnen met over ongeveer twee jaar
een basisrapport over 125 personen. Toch
is enige romantiek, of ten minste gevoel
voor Beemster geschiedenis, zeker wel
te beleven: voor ons Beemsterlingen! Dat
geldt voor onderzoek in de archieven van
de Beemster. aanwezig in het Waterlands
Archief te Purmerend. Maar Dr. Hoogland
heeft aan het eind van de opgraving ook
gevraagd of vrijwilligers van het HGB misschien behulpzaam zouden willen zijn met...
het schoonmaken van de skeletten! De hoeveelheid skeletten en de klei en het zand die
hen aankleeft maakt inzet van hulptroepen

Op een veel kleinere schaal is vergelijkbaar M. Berk, Hongerende hoge heren'.' Onderzoek naar 18e en begin
19e eeuwse begravingen uil Je Nieuwtadskerk Ie Ziitphen. Zulpliense Archeologische Publicaties 33, 2007.
elektronisch raadpleegbaar op www.zutphen.nl/Xl 19/X AP_33.html.
Met dichtst bij komt hef grootscheepse onderzoek naarde ca. 1000 begravingcn in de cryplc \an Christ
rhurch. Spitalfields, in East London: The Spitalfields project. Volume I Thearcheology, volume 2 The anilmtpology. Council tbr British Archeology Report 85-86, 1993. Auteurs deel l Je/ Ueeve en Max Adams, deel 2
Theya Molleson en Margaret Cox. Electronisch raadpleegbaar via www.britarch.ac.uk/books/backlist.
24

buitengewoon gewenst. Intussen is de afdeling Beemster Erfgoed, mede dankzij snel
en zeer efficiënt optreden van het gemeentebestuur en de Technische Dienst Beemster-Zeevang, met een aantal andere HGBleden-vrijwilligers iedere woensdagavond
druk bezig de skeletten schoon te maken en
tot direct in Leiden bruikbaar onderzoeksmateriaal te prepareren. Hel is respectvolle,
zeer interessante en leerzame arbeid. Wij
krijgen al borstelend colleges anatomie en
pathologie en onze vragen worden enthousiast beantwoord, soms in het Engels, want

de fysisch antropologe Dr. Andrea Waters
uit Canada die voor vier jaar aan dit onderzoeksproject is verbonden is het Nederlands
nog niet machtig. En zo is aan de vooravond
van het herdenkingsjaar 2012 een totaal
nieuw perspectief op de geschiedenis van
de Beemster aan het ontstaan waaraan wij
zelf een praktische en inhoudelijke bijdrage
kunnen leveren. Laat maar horen als zulk
werk of archiefonderzoek u aanspreekt,
(Liefst per e-mail: V.Falger@gmail.com)

Reacties van Lezers
Onze trouwe en zeer aandachtige lezer, de heer C. de Waal, berichtte ons over een aantal
punten die onjuist of onvolledig in de jubileumuitgave april 2011 van De Nieuwe Schouwschiiit stonden. Hoewel de achtergrondinformatie omtrent familiebanden en relaties voor
de redactie heel interessant was, acht de redactie het niet zinvol al deze informatie achteraf
opnieuw te publiceren. De informatie van de heer De Waal is soms dermate getailleerd en
uitgebreid dat er een geheel nieuw hoofdstuk als bijlage bij deze uitgave gedrukt zou moeten worden. Wel belangrijk en zelfs noodzakelijk zijn de volgende punten:
Bladzijde 5: van twee der aanwezigen bij de start van hel oudheidkundig genootschap moet
de volledige en juiste naam M. Ruyter en H. W. Wagemaker zijn.
Op bladzijde 1 1 : niet de commissaris der koningin, maar de heer Porte zou hel museum
hebben geopend, zie De Schouwschuit 1937. De auteur van het artikel heeft Köhne's
manuscript en het boekje van Heikens, 60 jaar Historisch Genootschap J.A.L. gevolgd.
De redactie is thans van mening dat de heer De Waal gelijk heeft.
Op bladzijde I I , bij het onderschrift van de foto staat J. Hogeboom, dit moet zijn
J. Hogetoorn (toezichthouder op het museum).
Op bladzijde 42 wordt vermeld dat de Nutsspaarbank later de Nederlandse Middenstandsbank is geworden. Echter de Nutsspaarbank werd de Bondsspaarbank, daarna VSB- en
tenslotte de Fortisbank (niet meer in de Zuidoost).
Op bladzijde 47 staat ING-bank, dit hoort Rabobank Ie zijn.
Op bladzijde 55 wordt raadslid Meurs genoemd, de juiste naam was P.C. van Meurs.
De aanvullingen op het artikel over de Klaterbuurt kunnen wij niel opnemen omdat het een
artikel betreft dal overgenomen is uit een ander lijdschrift.
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Boeksignalement
Johtin t/t' Jong

V.S.E. Falger (eindredactie): Beemster 400 Historische agenda 2012. Uitgegeven
door de Stichting tot herdenking van de droogmaking van de Beemster. 118
pagina's, in een ringband met harde omslag; de week op de rechterzijde en
kleur of zwart-wit reproducties op de linker bladzijde. Was verkrijgbaar bij het
Infocentrum, Groenrijk, Novalux en Serendipity. Bij het ter perse gaan van deze
Nieuwe Schouwschuit was de agenda reeds uitverkocht.
De agenda is het product van de Culturele
Commissie van de Stichting Beemster 400
jaar en verschilt ogenschijnlijk niet zoveel
van andere agenda's die elk jaar in grote
verscheidenheid op de markt komen. Er
is een voldoende ruimte voor het noteren
van afspraken etc. Bij het doorbladeren
van deze agenda vallen zeer duidelijk ecu
aantal zaken op. De omslag toont details
van sprekende onderwerpen in de polder.
De bescheidenheid van de eindredacteur
blijkt uit de opmerking "Deze agenda
streeft geen volledigheid na" - zie eerste
binnenblad - maar die bescheidenheid is
niet terecht.
De prachtige historische kaarten en foto's,
werden beschikbaar gesteld door vele
instellingen. In de foto's van recentere
datum is het vakmanschap van Mariannc
Slot terug te vinden. Bijzonder is ook de
vermelding van alle belangrijke gebeurtenissen in het komende Beemster feestjaar. Het
voorkomt dat de gebruiker dubbele afspraken maakt of evenementen mist. Zeer inlbrmalief
met betrekking tot belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Beemster

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
C. de Waal
M w. M. Porte
A. W. Re ij m
J. de Groot
Mw. A. Vis - Best
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Zo was het: Entree van de Beemster bij Purmerend

De voormalige notariswoning 'Villa Zuidwijk 'citin de Ziiiiierweg (geshopt in 1970).
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(fotocollectie HCB)
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