
iidschrift van m•* Historisch Genootschap Beemster
P—— wfïiT



Inhoud

Van de redactie l

Pieter Jan Hooft. Nederlands-Indisch oorlogsslachtoffer uit de Beemster 2

Museumstukken: Toverdoos 9

Katholiekne, Gereformeerden en de Honderdste Morgen 10

Wie wat bewaart, heeft wat IS

Boven Water! 20

Reacties van lezers 23

Uit het fotoarchief 24

Onze sponsoren:

ANTIQUARIAAT

Serendipity
l/ S T I C H T I N G Uitgeverij Noord-Holland

'

•4-̂  Molenmakersbedrijf

Kistemaker Edam

Traditionele stijlinterieuren

%z Architektenburo Cornelis de Jong hm

Architekten: Bert van Langen en Ko Graas
Hoogcarspel

Grafische Communicatie

Omslag: Kaart van de Beemster - Claes Jansz Visser, 1625



Van de Redactie

Beemster(1612)-ze wordt dit jaar alweer 400. De verjaardag? De 19e mei, want
op die zaterdag in 1612 werd "de geheele Beemster van overtollig water ledig
bevonden" (Ds. A. WolfT).
Het 'Historisch Genootschap Beemster' viert dit natuurlijk ook. Niet met een
bijzondere uitgave - die heeft het Genootschap vorig jaar al uitgebracht bij zijn
eigen jubileum. Bovendien, aan leeswerk geen gebrek: binnenkort komt de Nieuwe
Kroniek van de Beemster uit en later in het jaar ook nog een gedenkboek van de
gemeente. Het HGB wilde iets bijzonders doen. Dat wordt een symposium over
de geschiedenis van de Beemster, te houden op haar verjaardag zaterdag 19 mei.
Achter in deze aflevering vindt u het programma.
De bedijking resulteerde in 7800 morgen land waarvan, volgens het octrooi, een
honderdste deel bestemd moest worden voor het onderhoud van de kerk en de ker-
kelijke diensten - dat was toen de gereformeerde kerk. Een kleine 200 jaar later
werd dat eigendomsrecht betwist - de katholieken wilden een deel. Hoe dat af l iep
leest u in het tweede artikel van deze aflevering.
Zoekend naar informatie over de Beemster in WO II kwam de redactie van de
Nieuwe Kroniek van de Beemster de naam tegen van een in de Beemster onbekend
gebleven oorlogsslachtoffer. Zijn levensverhaal wordt verteld door zijn zoon. Het
gaat over Pieter Jan Hooft, zoon van een landarbeider, geboren in de Beemster aan
de Hobrederwegen als marine-officier 70 jaar geleden omgekomen in de Java Zee
in Nederlands-Indië.

De bijgesloten boekenlegger betreft het gedenkboek van de gemeente Beemster.
De redactie doet dat alleen voor sponsors - in dit geval 'Stichting Uitgeverij Noord-
Holland', de uitgever van het gedenkboek.



Pieter Jan Hooft, Nederlands-Indisch oorlogs-
slachtoffer uit de Beemster
.hm Pk'fcr Hooft

De redactie van de Nieuwe Kroniek van de Beemster kwam in haar zoektocht
naar informatie over de Beemster in WO II de naam van Pieter Jan Hooft
tegen, waarna DNS-redacteur Jan de Groot contact opnam met Hooft's zoon
Jan Pieter Hooft. Dit resulteerde in onderstaand levensverhaal dat ook in de
Beemster gekend mag worden.
De redactie van De Nieuwe Schouwschuit houdt zich aanbevolen voor meer
van dit soort geschiedenissen.

Beemster en Hobrede

Mijn vader Pieter Jan Hooft werd op l april
1909 in de Beemster geboren. Hij was de

jongste van vier kinderen van Jan Pieter
Hooft (geboren? september 1870) en Trijn-
tje Pilkes (geboren 9 oktober 1876). Zijn
ouders woonden in een heel klein huisje van
ca. 6 bij 6 meter aan de Hobrederweg. Naast
het huis was een lapje grond waarop wat
groente kon worden verbouwd en waarop
een dier, misschien wel een geit of een var-
ken, kon worden gehouden. Mijn opa was
dagloner bij een van de boeren in de omge-
ving. Het was dus echt een arm gezin. De
oudste van de kinderen was een dochter,
Jansje; geboren op 18 maart 1898. Daarna
werd Klaas op 19 februari 1900 geboren. En
daarna kwam nog een dochter Aagje op 26
oktober 1905 ter wereld voordat Pieter werd
geboren.
Een paar jaar na de geboorte van Pieter
kreeg grootvader Jan te horen dat hij een
stuk land van de kerk op Hobrede kon pach-
ten. Dat heeft hij gedaan en toen is het gezin
naar Hobrede 300, gemeente Oosthui/cn
verhuisd. Hij is nog enkele jaren ouderling
van de Nederlands Hervormde gemeente in
Ooslhuizen geweest.
Hobrede is een gehucht van ca. 30 huizen en
het ligt in het oude land aan de ringvaart van
de polder de Beemster. Het gehucht bestond

voor het grootste deel uit boerengezinnen
en verder was er nog een café, een krui-
denier, twee bakkers en een begraafplaats
waar opa Jan en oma Trijntje begraven
zijn. Later kwam er nog een school, maar
voordat het zover was moesten de kinderen
van Hobrede ongeveer 2 km lopen om hun
school aan de Purmerenderweg in de Beem-
ster te bereiken.
De oudste kinderen Jansje, Klaas en Aagje
moeten meteen na de lagere school aan het
werk. Jansje en Aagje kunnen geld gaan
verdienen als hulpje in de huishouding en
Klaas komt op de boerderij van zijn vader
te werken en verdient af en toe wat bij als
los werkman bij grote boeren. Omdat Pie-
ter de jongste is mag hij na de lagere school
naar een vervolgopleiding, ook omdat hij
zo goed kan leren. Pieter gaat na de lagere
school naar de ambachtsschool in Hoorn.
Hierna gaat hij naar de Middelbare Techni-
sche school. In de plaatselijke krant De Drie
Meren van 23 ju l i 1927 staat: "HOBREDE:
De heer P.J. Hooft, van hier, leerling der
Middelbare Technische School, afdeeling
Scheepsmachinisten, te Amsterdam, heeft
met goed gevolg het eindexamen afgelegd."

Als scheepswerktuigkundige naar de Oost

Op de MTS ofwel de machinistenschool
worden Pieter en Han von Glahn vrienden



en dat zullen ze verder altijd blijven. Na het
behalen van het machinistendiploma krij-
gen Pieter en Han een baan bij de KPM in
Indië. Pieter is dan 18 jaar als hij en Han
voor zes jaar (vrijwel zeker op kosten van de
KPM) naar Nederlandsen Oost-Indië gaan.
In die tijd had je geluk als je een baan kon
krijgen! Hij treedt op 27 oktober in dienst.
Je kunt je het verdriet van zijn ouders voor-
stellen. Uit de brieven van Pieter aan zijn
ouders blijkt dat ook hij af en toe heimwee
heeft. Han en hij zien elkaar niet zo vaak
omdat ze op verschillende schepen zijn
aangemonsterd; allebei als vierde machinist
(scheepswerktuigkundige) met diploma A.
Hij vaart zes jaar door de Indische archipel
voordat hij voor de eerste keer met verlof
naar Nederland mag. Het moet zwaar werk
zijn geweest op de snikhete plaat (machine-
kamer) onder de tropenzon. Af en toe komt
zijn schip ook in andere landen zoals Malei-
sië en Singapore, de Filippijnen en China.
Er zijn nog briefkaarten van hem vanuit
Hongkong en Amoy (het huidige Xiamen).
Tijdens zijn vrije uren werkt hij aan de ver-
volgstudies voor scheepswerktuigkundige
B en C; met C kun je hoofdmachinist wor-
den of een wal betrekking krijgen. In de loop
der tijd slaagt hij voor beide diploma's maar
zal tot en met najaar!937 vierde machinist
blijven. Han haalt pas lang na de oorlog
zijn C diploma en praat dan ook altijd vol
bewondering over Pieters leerprestaties.
In 1933 krijgt Pieter een ha l f jaar verlof.
Hij komt thuis met een lading cadeautjes
en souvenirs voor zijn ouders, zijn broer
en zijn zusters en hun kinderen; een houten
naaidoos met mooi houtsnijwerk voor zijn
moeder en een zilveren rookstel voor zijn
vader. Op Hobreede is hij als man van de
wereld met een (relatief) goed gevulde beurs
de gevierde bink. Als dank voor al hetgeen
zijn ouders voor hem hebben gedaan laat hij
een stenen stal voor hen (en natuur l i jk ook
voor zijn broer) bouwen; waarschijnlijk
door de firma Pasterkamp (een aannemer
uit de buurt).

Pieter trouw! en sticht een gezin

Als Pieter in 1934 terug is in Indië wordt
hij in dienst gesteld op m.s. Dajak waarop
Wouter Mesker uit het Groningse Marum
als stuurman vaart. Wout heeft de zeevaart-
school doorlopen en kon na zijn studie ook
bij de KPM komen werken. Wouter heeft
een meisje leren kennen dat Lientje Door-
nik heet. Zij woonde in Mcdan dat ongeveer
20 km landinwaarts van Belawan ligt. Mis-
schien dat Pieteren Wout aan hel passagie-
ren waren en dat Wout met zijn meisje had
afgesproken en dat Lientje haar zusters had
meegenomen. In elk geval gaat Pieter met
Wout mee en leert zo Micltje kennen waar
hij al snel verliefd op wordt.
In jun i 1936 schrijft Pieter zijn ouders dat
Mieltje en hij zich in ju l i gaan verloven.
Zijn moeder antwoordt hem dat ze daar erg
blij mee is en wenst het stel heel veel geluk.
Ondertussen zijn Wout en Lientje in de lente
getrouwd, waarschijnlijk in Medan. Lientje
woont daarna nog een tijdje bij haartwee zus-
ters in Medan. Eind juni is Pieter in Medan
en breekt daar zijn been. Hij moet echter
begin ju l i in Batavia zijn om mee te doen
aan het examen werktuigkundige C. Omdat
hij de ernst van de breuk niet onderkent gaat
hij toch op reis. Hij vaart (eerste klas) met
het passagiersschip Plancius naar Batavia
(dat hij steevast aanduidt met Petamboeran).
Daar gaat hij naar de dokter die foto's laat
maken waarop zichtbaar wordt dat het been
bij de enkel is gebroken. Hij wordt meteen
naar het /iekenhuis gestuurd voor rust en
moet zijn examen laten schieten. Pas 29
jul i wordt hij uit het ziekenhuis ontslagen.
Hierna gaat hij meteen naar de KPM om
over zijn vooruitzichten bij de maatschappij
te praten en vraagt verlof aan voor 2 weken,
voornamelijk om de verloving te vieren.
Hind augustus vaart hij weer op m.s. Dajak
en herneemt het leven weer zijn normale
loop. In het najaar doet Pieter het examen
voor werktuigkundige C en slaagt dan.
Op 2 maart 1937 trouwen Emilie Fran-



coise Henriette (Mieltje) Doornik en Pie-
ter Jan Hooft in Batavla. Daarvoor moet
Miellje wel uit Medan overkomen. Ook na
haar huwelijk blijft ze eerst nog in Medan
wonen. Op 27 juni gaat Pieter als Is t klas
reiziger met s.s. Both naar Batavia omdat
hij is opgeroepen voor herhalingsoefenin-
gen bij de Marine. Van Batavia gaat hij per
trein (de "eendaagschen") naar Soerabaja.
Hij dient in ju l i en augustus op de duikboot
K IX die gestationeerd is in Soerabaja. Dus
weer zien Pieter en Miehjc elkaar gedurende
twee maanden niet.
In het najaar solliciteert Pieter naar een wal-
betrekking bij de technische dienst van de
KPM. Per 28 oktober 1937 krijgt hij (hij is

PielerJan Hooft 1900 -1942- Officier MSD

(Marine1 Sloom Dienst) (Collectie Jan Pi f lei' lloofl)

dan in rang nog steeds niet hoger geklom-
men dan 4e werktuigkundige aan boord van
m.s. Dajak) op proef een walbaan aangebo-
den bij de surveydienst van de Technische
Dienst te Tandjong Priok. Het duurt tot mei
1938 eer Pieter definitief wordt aangeno-
men als surveyor (= technisch inspecteur).

Op 15 juni 1938 wordt hun eerste kind Jan
Pieter geboren in het Tjikini ziekenhuis in
Batavia. In oktober 1938 verhuist het gezin
naar Sabang waar Pieter voor zes maanden
als surveyor is aangesteld om de bouw van
een (palm)olietanker voor de KPM te bege-
leiden.
In juni en ju l i 1939 wordt Pieter weer opge-
roepen voor herhalingsoefeningen bij de
marine. Hij is ingedeeld bij de onderzee-
dienst en vaart op de K. AT die in Soerabaja
is gestationeerd.

Voor de tweede keer met verlof naar
Hobrede

Zomer 1939 gaat Pieter Jan voor de twee-
de keer voor een halfjaar met verlof naar
Nederland. Nu niet meer alleen, maar met
zijn vrouw die in verwachting is en hun zoon
Jan Pieter. Ze vertrekken rechtstreeks van-
uit Soerabaja nadat Pieter terug is van zijn
herhalingsoefeningen. Per trein gaat het dan
naar Batavia waar ze op 12 juli aan boord
gaan van de Sibajak (van de Rotterdam se hè
Lloyd). Ze komen op 10 augustus aan in
Amsterdam en meteen gaat het gezin Hooft
naar Hobrede. Het zal wel een emotionele
ontmoeting zijn geweest. Oma Trijntje had
hier al zo lang naar uitgekeken. Ze schrijft
eind december 1938 dat bij haar de water-
landers vloeiden toen ze het bericht had ont-
vangen dat het gezin van Pieter op verlof zou
komen. Naast de thuiskomst van hun zoon,
ziet de familie voor het eerst zijn vrouw
Mieltje en hun kleinkind Jan Pieter. Deze
is de nieuwe stamhouder en vernoemd naar
zijn grootvader! Hij zal wel erg verwend zijn
door zijn groothouders en niet te vergeten
door zijn oom Klaas! Het moet op Hobrede
in het kleine huisje erg vol zijn geweest.
Jan Pieter slaapt bij Klaas in de bedstee. Hij
staat net zo vroeg op als zijn oom die om vier
uur de koeien gaat melken. Later in het jaar
betrekken Pieter en Mieltje een etage aan de
Weerwal 21 te Purmerend in verband met
de aanstaande bevalling van Mieltje. Op 27



l

m.x. Sihajak (Rotterdamsche Lloyil)

december wordt in het Ziekenhuis 'Gouw'
een dochter Isabella Tinekc geboren; ver-
noemd naar heide grootmoeders Isabella
Zeekaf en Trijntje (Tini) Pilkes.

De Tweede Wereldoorlog breekt ui!

In de winter van 1940 gaan ze terug naar
Indië; eersl met de trein naar Genua waar
ze scheep gaan op m.s. Ckristiaan Huygens
die een paar dagen eerder uil Holland is ver-
trokken. Op 13 maart 1940 ontschepen ze in
Tandjong Priok, de haven van Batavia. De
eerste tijd nemen ze hun intrek in het Sta-
tionshotel, Koningsplein-Oost omdat hun
inboedel pas later met een vrachtboot vanuit
Holland zal aankomen. Pieter moet meteen
weer aan het werk.
Op 2 mei stuurt opoe Hooft nog een brief.
M leitje schrijft 7 mei een brief naar Hobre-
de die per kerende post wordt geretour-
neerd omdat dan de postverzending naar
Nederland is gestaakt nadat op 10 mei de
oorlog in Nederland is uitgebroken. Het
postverkeer van en naar Holland wordt
steeds minder. Op het laatst is er een brief
vanuit Holland via Siberië en het K.PM

kantoor in Sjanghai aangekomen in Batavia.
Het moet toen, ondanks de zorgen om hei-
geen in Holland gebeurt, een gelukkige tijd
zijn geweest. Pieter gaal elke dag op een
redelijk tijdstip naar zijn werk, dat om 8 uur
begint. Hij loopt de straat uit en stapt dan op
de trein naar het kanioor van de K.PM of hij
gaal naar de haven van Tandjong Priok. 's
Avonds is hij weer bijtijds thuis. Regelmatig
ontvluchten ze in het weekend de drukkende
hitte van Batavia en gaan op stap naar hoger
gelegen gebieden waar het lekker koel is. Af
en toe komt Lientje met haar kinderen op
bezoek en die gaat dan ook mee de bergen
in.

De Japanse be-Clfing

Op 7 december 1941 wordt Pearl Harbour
op Hawai door de Jappen gebombardeerd.
Hierna is ook Nederland in oorlog niet
Japan. Half januari 1942 worden de Filippij-
nen veroverd. Op 15 februari valt Singapore
en vaart er sinds die tijd een enorme armada
van Japanse oorlogsschepen door de Indi-
sche wateren. Één voor één worden de ver-
schillende eilanden door de Jappen bc/et.



Kind februari wordt het duidelijk dat de Jap-
pen Java willen binnenvallen. Donderdag-
avond 26 februari varen de geallieerde oor-
logsschepen Soerabaja uit onder leiding van
schout bij nacht Karel Doorman. Vrijdag-
middag 27 februari komt het tot een treffen
tussen de geallieerden en de Japanse aan-
valsschepen die het konvooi invasiesehepen
begeleiden. De geallieerden varen in l inie en
de Jappen vallen hen dwarsscheeps aan. De
Japanse vuurkracht blijkt veel groter dan die
van de geallieerden. De slag verloopt desas-
treus voor de geallieerden en ook het schip
van de aanvoerder wordt geraakt waarbij
Doorman om het leven komt. Door gebrek
aan rantsoenen, munitie en door de grote
verliezen maken de overblijvende schepen
rechts omkeert naar Soerabaja.
Zaterdag 28 februari landen de eerste Jap-
pen op Midden- en Oost-Java. Er vinden
overal gevechten plaats tussen het Konink-
lijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en
de Jappen. In Batavia en Bandoeng, waar
ook het opperbevel van de Marine is geves-
tigd, wordt druk overlegd wat te doen met
de schepen in Tandjong Priok en wat te doen

met de haven en de daarin opgeslagen olie-
voorraden. Zondagochtend l maart blijken
alle Indonesische bemanningsleden van de
schepen te zijn gedrost, zodat er niet genoeg
bemanning is om de schepen uit te varen. Er
/ijn net genoeg Nederlanders om de hulp-
mijnenveger Endeh te bemannen. Besloten
wordt dat dit schip uit zal varen en zich bij
de Australische marine zal voegen.
Ook Pieter wordt opgeroepen om zich naar
Tandjong Priok te begeven om in te sche-
pen op de Endeh. In de loop van de middag
neemt hij afscheid van vrouw en kinderen
en vertrekt. Ze zullen hem nooit meer zien.

De ondergang van Hi: Ms. Endeh

Om 18.30 van l maart 1942 vertrekt de
hulpmijnenveger Hr. Ms. Endeh uit Tand-
jong Priok, waarna om 19.00 de hele haven
met alle daarin gelegen schepen en voor-
raden wordt opgeblazen. Korte tijd later
neemt admiraal Helfrich de vlucht met een
vliegtuig vanuit Bandoeng, waar het mari-
nehoofdkwartier was gevestigd, naar India.
Op 8 maart tekent het Nederlands-Indisch

Hr. Ms, Djember, zusterschip van Hi: Ms. Emleh (foto collectie Maritiem Museum Rutteritnml
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gezag de onvoorwaardelijke overgave en
nemen de Jappen het bestuur over Indië
over.
Het was de bedoeling dat de Endeh via
Straat Soenda (tussen Java en Sumatra)
naar de Indische Oceaan zou varen om zo
naar Australië uit te wijken. Maar vlak voor
vertrek komt het bericht dat de Jappen in
Straat Soenda met enkele oorlogsschepen
dat vaarwater hebben afgegrendeld. Daar-
om wordt koers gezet naar het Noorden om
onder beschutting van de kust van Borneo
naar het Oosten te varen. In de loop van de
nacht wordt de Endeh toch door een Japans
eskader opgemerkt en door geschuivuur tot
zinken gebracht. De hele nacht drijven de
drenkelingen rond, zich vastklampend aan
wrakhout. Pieter is gewond en kan niet voor
zichzelf zorgen, maar het lukt zijn maats om
hem op een plank te hijsen. De volgende
ochtend (2 maart 1942) krijgen de dren-
kelingen het voor elkaar om een soort vlot
in elkaar te zetten waarop ze /.ich kunnen
installeren. Er zijn zeven vermisten waaron-
der Pieter Jan Hooft.
Niet veel later kunnen de overlevenden
overstappen op een reddingssloepje dat
onbemand ronddobberde en na dagenlange
omzwervingen komen de mannen aan land
en worden meteen door de Jappen gevangen
genomen en geïnterneerd. Het verloop van
deze tocht is beschreven in het verslag van
de overlevende Vischer en het verhaal van
de overlevende Van Beek in het boek Met de
dood voor og&n van Henk Hovinga.

Sinds januari 2007 is er een vlootmonument
op het ereveld Kembang Kuning te Soera-
baja met een bronzen plaquette. Hierop zijn
de namen vernield van degenen die in de

Plaquette naast de kerk van Oosthulxen

Pieter Jan Hooft, Officier M.S.D.

Keh. l-4-1909teBeemster ïJava ~/ee 2-3-1942

(foto: Johan de.long)

strijd in de Javazee xijn omgekomen zoals
de mannen die op Hr. Ms. Endeh voeren
en in de nacht van l maart op 2 maart 1942
een zeemansgraf vonden. Hier wordt ook
P.J. Hooft herdacht.

fV««/ van i/c redactie:
Voor de hulpttUjnenveger£ncfeA bracht Lt/1 P. Romvenhorst een bemanning van vrij\s bij elkaar, beslaande uil
hemzelf als commandant,9ofllcieren. twee (mil ic ien-) kwartieimeesters, 1 1 mairo/en en een ziekenverplegersmaat
Aanvankelijk \e Rouwenhorsl proberen uil te «i jken \a Straal-Soenda maar \k voorliet vertrek \. na gehou-
den sdieepsraad, heslolen eerst op ie stomen naar de Schaan oge lei landen, een rillengehied len zuid-zuidoosten van
fïillilon. en vervolgens langs de /uidkusl van Borneo. Te 16 uur 30 werd onlmeerd.
De volgende morgen vroeg werd de £>icfe/i in het schijnsel vande volle maan ontdekt door een Japanse formatie; men
meende \anafhe l Nederlandse schip een \liegkampsehip en twee jagers ie /ien. Twee jagers sloten de Endeh in en
namen haar onder vuur, op een zodanige afstand dal hel geen zin had om mei de 'batterij', bestaande uit twee oude
3.7 em-kanons. Ie ant\. Binnen korte tijd was de Endeh 'm brand geseholen. Ken deel der opvarenden \t
/ich mei \eel moeite ie redden in de vlet. Toen appel gehouden «erd bleken 7 man te ontbreken. Getracht werd Om in
zuid\e richting te varen, waarbij men zich voorlopig moest behelpen mei een minimale hoeveelheid \l en
water. Na vijl'dagen bereikte de \l het gebied der Duizend Kilanden. Uil: Ph.M. Bosselier, De Koninklijke Marine
in de Tweede Wereldoorlog (deel 2, Franeker, 1986). Bron: Marine Museum te Den l leider.



Museumstukken: Toverdoos
Geert I/eiken*

Wist u dat....

Dat museum 'Belje Wol ff ook voor kinderen aantrekkelijk is om te bezoeken,
behoeft wel l ich t geen betoog. Er zijn allerlei voorwerpen uit 'grootmoeders tijd'
met smakelijke verhalen.
De toverdoos uit de tuinkamer is zo'n object.
De verbazing op de kindergezichten als plots een sigaar (ogenschijnlijk) uit het niets
opdoemt. En nog een.... en nog een.... het houdt niet op (of toch?).
Het mooiste is als kinderen zelf de truc mogen uithalen en ontdekken hoe de
'Willem II wereld' in elkaar steekt. Zelfs ouders worden gegrepen door dit kleine
wonder van de Bolknak en willen maar al te graag zelf ook een b l ik werpen in het
mechaniek.
Waar vind je nog een museum waar je ongegeneerd (in dit geval!) zelf aan de
spullen mag komen'?
Een klein geheimpje: u krijgt geen sigaar uit eigen doos. We hebben namelijk een
ander museaal voorwerp in de geheime voorraad gestopt. Weten wat? Tja, dan moet
u toch even zelf langs komen.



Katholieken, Gereformeerden en
de Honderdste Morgen
Gcr Enixting

In 1986 bestond de parochie Beemster 350 jaar. Eén van de jubileum-activiteiten
was de uitgave van het boekje St. Joannes de Doper Beemster, 1636 - 1986, waarin de
schrijver' verhaalt dat in het jaar 1808 het kerkbestuur van de katholieken een bod
uitbracht op de hervormde kerk in Middenbeemster. In de archieven van kerk en ge-
meente wordt zo'n poging tot koop niet beschreven - wél dat de katholieken meenden
recht te hebben op een gedeelte der kerkelijke goederen, waaronder de 100e morgen,
en dat ook opeisten.

De Honderdste Morgen

In het octrooi dat in 1607 aan de bedij-
kers van de Beemster werd verleend
hadden de Stalen van Holland en West-
Friesland bepaald dat van elke honderd
morgen land binnen de ringdijk er één
bestemd moest worden tot onderhoud
van de kerk en de kerkelijke diensten.
In het octrooi werd dit de 'honderdste
bedijkte morgen' genoemd. Om welke
kerk het ging was toen geen vraag - dat
was de Gereformeerde Kerk.2 Die kerk
had na de reformatie in 1572 de beschik-
king gekregen over alle kerkgebouwen
en was in 1579, bij de Unie van Utrecht,
als publieke of bevoorrechte kerk erkend.
Dus die honderste morgen was bedijkt
ten behoeve van de Gereformeerde kerk.
In totaal ging het om 78 morgen land3

die - zo staat het in de kavelcondities -
de kerk competeren (= rechtmatig toe-

komen). Was het daarmee ook eigendom
van de kerk? Dat lag ingewikkeld - de
publieke kerk en de overheid waren sterk
met elkaar verweven. Hoofdingelanden
waren kerkmeester en de financiële jaar-
rekening en verantwoording werd tijdens
de paasvergadering van de hoofdinge-
landen gepresenteerd.4 Voor verkoop van
land vroegen de kerkmeesters toestem-
ming aan de Staten van Holland en West-
Friesland die dat verleenden na advies
van Dijkgraaf en hoogheemraden van de
Beemster.5

Van de 78 morgens waren er in 1624 nog
maar 43 over, maar toen stond er dan
ook een kerk in Middenbeemster.'' Door
aankoop beschikte de kerk in 1650 weer
over 57 morgen. Een legaat van dijkgraaf
en kerkmeester Balthasar Coijmans ter
grootte van 20,5 morgen bracht in 1760
het grondbezit van de kerk weer op 78
morgen.7

1 Pastoor B. Voets, archivaris van hel bisdom Haarlem.
: Voluit: de Nederduilseh Gereformeerde Kerk. Wat tot voor kort de Hervormde kerk heette werd tol in de 18e
eeuw de Gereformeerde kerk genoemd.
' /ijnde één honderdste van het belastbare land (= 75 morgen) en éénhonderdste van de xogenaamde overschie-
tende landen (= 3 morgen); het laatste werd de kerk toebedeeld in de vorm van 5 kerkpleinen.
J J. Bouman, Bi'Jijkiug. opkomst i'ii Moei van d? Beemster. Alphen a/d Rijn 1977, p. 193.
'Ibidem, p. 189-190.
'• Mede dankzij een jaarlijkse subsidie ter grootte van 1/6 van de belastingopbrengsten over de gebruiksgoederen,
J. Bouman. Beilijking, p. 191-192.
' Ibidem, p. 229-230.
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Gereformeerden en katholieken

Het aantal leden der gereformeerde kerk
nam gestaag toe. Toen in 1623 de eerste
predikant arriveerde bedroeg het aantal
leden 124. In 1643 waren dat er al 351 -
met gezinsleden erbij bedroeg in dat jaar
het aantal gereformeerde '/ielen' 1200
tot 1300.H Terugrekenend moet het aantal
gereformeerde zielen in 1623 dus onge-
veer 440 geweest zijn, een kwart van de
1730 inwoners die de Beemster in 1622
lelde.y Het merendeel van de bevolking
was iets anders dan geregistreerd gere-
formeerd. Daaronder zullen 'liefhebbers'
geweest zijn van de gereformeerde reli-
gie - geen lid, maar wel belangstellend
en zo nu en dan kerkgaand1" - maar ook
veel katholieken want die kerk was alles-
behalve verdwenen. De landeigenaars
van het eerste uur waren dan wel gere-
formeerd maar dat land moest bewerkt
worden en dat deed het gewone volk,
waaronder veel katholieken.
Met de katholieken als geloofsgemeen-
schap was het slecht gesteld. Geen heer-
sende kerk meer, kerkgebouwen kwijt en
bovendien hadden de Staten-Generaal in
1581 een plakkaat uitgevaardigd waarin
alle godsdienstige samenkomsten van
katholieken, het houden van katholieke
scholen en het verspreiden van katholie-
ke geschriften werd verboden. Je mocht
wel katholiek zijn, maar je moest het voor

jezelf houden. Op basis van hel doopboek
van de katholieke parochie schat Bonman
de omvang van de katholieke bevolking
gedurende de 2e helft van de 17e eeuw
op ongeveer 700 zielen (p. 238). Dat is
dan de helft van de gereformeerde bevol-
king en ongeveer een derde van de totale
bevolking."

Gedogen, schikken, omkopen en afpersen

Verboden of niet, de katholieken wensten
zielzorg. Een eigen pastoor zat er nog niet
in, maar in 1624 was het aantal katholie-
ken zo groot dat een priester hen van tijd
tot tijd bezocht en in 1636 kregen ze hun
eigen pastoor - pater Theodorus Verwij-
nen vestigde zich aan de Jisperweg. De
plakkaten negerend kwamen de katholie-
ken met de priester bijeen in schuilker-
ken.12 Dat gebeurde overal in de Repu-
bliek en ook in de Beemster. Het was
verboden, maar hoc handhaaf je een ver-
bod wanneer er zoveel overtreders zijn.
Tussen toestaan en verbieden bestond
ook toen al een tussenweg: gedogen of
schikken, maar wel tegen betaling (ook
wel composeren genoemd). Het hield in
dat de katholieken, de wet overtredend.
strafvervolging afkochten. Ze betaalden
de baljuw jaarlijks een vast bedrag, het
zogenaamde recognitiegcld. Daarvoor
liet hij ze dan in hun schuilkerken met
rust. Dat zou je tolerant kunnen noemen

s J. Bouman, Bedijking, p.233.
" V.S.E. Falger, C.A. Bcemslerbocr-Köhne en A.J. Kölker, Nieuwe Kroniek van t/c Beemster. Serendipity/Cana-
letto,2012.
10 A. Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen, Amsterdam 1996 (3e druk), bl.292.
11 In 1622 had de Beemsler 1730 inwoners (Nieuwe Kroniek van de Beemster), in 1644 waren dal er 2100 (J.
Bouman. p. 254) en in 1742 2078. De door Bonman voor 1644 genoemde 1200-1300 gereformeerde inwoners
plus de 700 katholieken xtni dus vrijwel de gehele be\olking zijn. Dal /ou betekenen dat \ r i jwel iedereen in de
Beemster tot de gereformeerde of katholieke ge/indle behoorde. Niet erg geloofwaardig omdat er ook Luthersen
en Doopsge/inden in de Beemster woonden (/ij kerkten builen de polder). Bovendien moet het door Bouman
genoemde 'gehele ziek-nUiPf 1200-1300) van de gereformeerde gemeente zowel leden als 'lielhetibers' hebben
omvat .
': Omdat het de katholieken \erhoden was erediensten te houden kwamen /ij bijeen in niet als kerk herkenbare
gehouwen, meeslal particuliere woningen, schuren of boerderijen.



Klaas Weeshoff, sclmilkerk 'Het Hofje' MUI ik' Westdljk Olieverf op paneel, ca. 1865 (collectie

foto: Mariuiun.' Slot-Dekker

van de baljuw, maar met 'omkopen' en
'afpersen' wordt de transactie vaker gety-
peerd.13

Behalve voor een vast bedrag aan reeog-
nitiegeld hield de baljuw ook nog inci-
denteel de beurs open bij aantreden van
een nieuwe pastoor (admissiegeld) of
wanneer hijzelf nieuw was benoemd
(bienvenucgeld). Het vaste recogni-
tiegeld varieerde per gemeente. In de
Beemster bedroeg het f200,- 's jaars, in
Purmcrcnd f 150,-. Het bedrag hing af
van de ruimdenkendheid van de baljuw
en van zijn financiële behoefte of inha-

ligheid, maar ook van wat de katholieke
parochie wilde of kon betalen. Was de
prijs te hoog dan ging je bij de buren
ter kerke en liep de baljuw inkomsten
mis. Al koehandelend moest de baljuw
ook nog twee andere partijen rustig
zien te houden, de hogere overheid en
de 'heerschende kerk' . Het composeren
was feitelijk verboden maar werd door
de hogere overheid gedoogd, zolang
het maar niet te gek werd. De gerefor-
meerden, levend met de Heidelbergse
catechismus, wilden helemaal niet dat
er gedoogd of gecomposeerd werd. De

1 ' De katholieke historicus L.J. Rogier in Gechiedenls van hei katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e
c«Mr, Amsterdam 1947. noemt het afpersing; de gereformeerde historicus A. Th. van Deursen (/ie voetnoot 10)
spreekt van composeren.
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catechismus (vraag 80} was er duideli jk
over: "De mis is dus in de grond der zaak
niet anders dan [ ] een vervloekte afgo-
derij." Zich beroepend op de plakkaten
spoorden zij de overheid aan om actie te
ondernemen. Zo schrijft de gereformeer-
de kerkenraad in de Beemster in 1641 een
brief op poten. Het polderbestuur dient de
plakkaten van de Staten van Holland te
handhaven tegen de heren pastoors die
"de gereformeerde Leraaren alle hoop
van aanwinst afsnijden [ ] dewelke
als wolven in de schaapstal van Christus
kunnen grasseren en schade doen [....]."
De kerkenraad herinnert het polderbe-
stuur eraan dat zij de problemen met de
roomsen al eerder hebben gemeld, maar
dat er nog weinig is gebeurd.N

Aangespoord door het gereformeerde
volksdeel zagen baljuws en schouten zich
dan ook van tijd tot tijd gedwongen de
katholieken te laten merken dat hun bij-
eenkomsten illegaal waren. Dat gebeurde
door de bijeenkomst te verstoren. Ook
in de Beemster is dat een enkele maal
gebeurd zoals op zondag 10 juni 1657 -
30 personen werden beboet.
Gedurende de 18e eeuw krijgen de katho-
lieken het weliswaar wat beter maar van
acceptatie, laat staan gelijkwaardigheid,
is geen sprake. In 1734 geeft de president-
hoogheemraad Samuel Eüas Coijmans
pastoor de Ruijg te kennen dat het hem
"seer onsmakelijk was voorgekomen ver-
nomen te hebben dat hij en sijn kapelaan
op een dag ider in een aparte kerk off sta-
tie in de Beemster de dienst verrigte". Dat
moest niet nog een keer gebeuren omdat

hij "anders middelen sonde gebruijken
die hem gans onaangenaam soude sijn."15

De hoogheemraad is dan ook een telg uit
een goed gereformeerd geslacht16, broer
van de latere dijkgraaf Balthasar Coij-
mans die in 1760 ruim twintig morgen
grond aan de gereformeerde kerk zou
nalaten.
In het laatste kwart van de 18e eeuw.
met de opkomst van de patriottenbewe-
ging, keert het tij voor katholieken en, in
tegengestelde richting, voor de gerefor-
meerden. In een ' Vaderlandsch dichts tuk '
(1786) schrijft Betje Wolff, die de patri-
ottenbeweging was toegedaan: "nu zijn
wij protestantsch, noch roomsch; nu zijn
we burgers."17 Pastoor CofTers acht in
1784 de tijd rijp voor een verzoek om het
recognietiegeld niet meer te hoeven beta-
len. Hij krijgt geen antwoord, maar twee
jaar later, na herhaling van het verzoek,
worden het admissie- en bienvenue geld
afgeschaft.1" Op afschaffing van het vas-
te recognitiegeld moet hij dan nog even
wachten. Dat besluit wordt in 1787 door
de Staten van Holland en West-Friesland
genomen.

De Bataafse Omwenteling

Het jaar 1795 begint overrompelend:
op 18 januari vlucht stadhouder Willem
V naar Engeland en één dag later wordt
de Bataafse republiek uitgeroepen. In de
Publicatie, behelzende de erkentenis en
verklaaring der Rechten van den Mensch
en van den Burger van 31 januari 1795
verkondigen de patriotten de vrijheid

"" Requestvandekerkeraad van de Heemsteraan Bal juw. Dijkgraal'en Hooge Heemraden vaiuie Beemsler. 1641.
WA (Waterlands Arehiel'. ['urinerend). Arehief Hervormde Gemeente Beemster. Inv.nr 2.
^ WA. ORA Beemster. Inv.nr. -4022.
"' Hel geslacht Coijmans leverde de Heemsier1) hoofdingelanden en mee dijkgraven.
1 De/e mening /uu / i j later in Cic^chrift cener bejaarde \roin\'{ 1802) nuanceren. Cilaal en referenties ontleend
aan Edwina l lagen. Enn meer of min dooiltyken hum - Anti/)tipi.\me en cultureel natiebesef in Nederland rund
1800. Amsterdam en Nijmegen, 2008.
'* J.C. van der Loos, U ij /IL-I driehonderdjarlg bestaan tier parochie \ den II. Jounnes Jen Dooper Ie Beemster.
1636-1936, Haarlem, 1936.
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van godsdienst en de gelijke toegang tot
publieke betrekkingen.
Op 5 augustus 1796 wordt de scheiding
van Kerk en Staat formeel afgekondigd.
Dat was slecht nieuws voor de gerefor-
meerde kerk want het betekende het
einde van de bevoorrechting en onzeker-
heid omtrent het bezit van de kerkelijke
goederen. In de Beemster hadden de
gereformeerden in 1795 die bui al zien
hangen. Op 26 juni van dat jaar melden
de kerkeraadsleden Albert Minnis en
Aerjen Kooij zich bij de provisionele
municipaliteit (= voorlopig gemeen-
tebestuur).19 Zij overhandigen het col-
lege een petitie, ondertekend door 123
mannelijke leden der kerk, waarin zij de
kerkelijke goederen en effecten voor de
gereformeerde kerk opeisen. De petitie
was ook ondertekend door een lid van de
municipali tei t , Cornelis Gleynis. Maar
hij bedenkt zich en op 9 ju l i schrijft hij
de municipaliteit dat hij zijn onderte-
kening herroept. Hij kwam net uit bed
toen hij tekende, maar hij had er nog
eens goed over nagedacht en geconclu-
deerd dat de kerk en haar eigendommen
geen bezit zijn van de kerk maar van alle
burgers. Hij verwijst naar de honderdste
morgen: "Dus is de honderdste morgen
afgestaan bij de bedijking geen eygen-
dom van de leden der Gemeente maar
eygendom van alle burgers." Willem
Vet, een medelid van de municipal i tei t ,
die ook had getekend, sluit zich bij hem
aan. De municipaliteit, nog maar net in
functie, zit met een groot probleem - ze
besluit voorlopig niets te doen.2"
De kerkenraad van de Gereformeerde
Gemeente wacht het niet af- ze besluit
"verder te pousseren". Besloten wordt

dat Ds. Ernst, de ouderl ing Pieter Berk-
hout en de diaken SimonOlij een request
zul len presenteren aan de Provisionele
Representanten van het Volk van Hol-
land (de voorlopige vervanger van de
Staten van Holland) . 2 1 In dat request
wordt de volksrepresentanten om een
uitspraak gevraagd over twee kwesties.
De eerste kwestie betreft het besluit van
de municipal i te i t om de kerkmeesters
Mr. Willem Alewijn en Jan Borghorst,
leden van het oude polderbestuur, te ver-
vangen door twee leden uit eigen kring,
Cornelis Gleynis en Willem Vet. Dit
besluit zou teruggedraaid moeten wor-
den want de scheiding van Kerk en Staat
betekende toch dat niet de municipaliteit
maar de kerkelijke gemeente dit beslist.
De tweede kwestie gaat over de kerke-
lijke goederen; de volksrepresentanten
worden gevraagd om de municipal i te i t te
gelasten de kerkelijke goederen over te
leveren aan de gereformeerde gemeente.
Immers, de Staten van Holland en West-
Friesland hadden in het octrooi bepaald
dat de honderdste morgen bestemd
moest zijn voor de Kerk en de kerkelij-
ke diensten; door het aannemen van het
werk hadden de bedijkers de honderdste
morgen afgestaan ten behoeve van de
gereformeerde kerk en dus was de gere-
formeerde gemeente eigenaar geworden
van die grond. Bovendien, er waren
nogal wat landerijen per testament aan
de gereformeerde gemeente nagelaten.
Het antwoord komt een paar weken
later. Op 11 april 1796 wordt het voorge-
lezen in de kerkenraad. Binnen veertien
dagen moeten alle kerkelijke goederen
aan de gereformeerde gemeente worden
overgedragen en ook moet de vervan-

'" 1795(3 maan) hei oude Polderbestuur wordt bedankt. Het committé Revolutionair stelt de Provisionele Muni-
cipali teit aan de gemeenschap voor. Zie verder D. Aten in Da Nieuwe Schoitwschuit, jrg. 9 (2) over de h'ransc tijd
in de Beemster.
Ju WA, Gemeente Beemsler. Inv.nr. 3 (oude nLimmerinti: 2-01).
:| WA, Hervormde Gemeente Beemsler, Inv. n r. 4.
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ging van de kerkmeesters Alewijn en
Borghorst door Gleynis en Vet ongedaan
worden gemaakt. De vreugde van de
kerkenraadsleden is groot. Minder blij
zullen Cornelis Gleynis en Willem Vet
geweest zijn, ontslagen als kerkmeester
krijgen zij ook nog de opdracht van de
municipal i te i t om de overdracht van de
kerkelijke goederen te regelen.
Daarmee leek de zaak beklonken - leek,
want de staatsregeling van 1798 gaf de
katholieke inwoners hoop op een deel
van de kerkelijke goederen.

De eerste Nederlandse grondwet

Op 23 april 1798 wordt een volksraad-
pleging gehouden over het 'Ontwerp
Staatsregeling voor het Bataafsche
Volk'; het volk stemt in grote meerder-
heid voor en vanaf 4 mei is de eerste
grondwet van Nederland van kracht. In
de staatsregeling staat een aantal arti-
kelen over de herverdeling van kerke-
lijke goederen22 die de katholieken in
de Beemster niet ontgaan. Op 19 sep-
tember meldt de roomse kerkenraad
zich bij de municipaliteit om er over te
praten, maar die heeft de wensen van
de katholieken liever op schrift, "ten-
einde 't zelve aan de Kerkeraad van de
Gereformeerde Gemeenten over te kun-
nen geven." Twee weken later komt een
afgevaardigde van de roomse kerken-
raad, Willem Out, het request brengen.
Na de patriotische aanhef "Gelijkheid,
Vrijheid, Broederschap", eist de katho-
lieke parochie een aandeel op in de ker-
kelijke goederen, naar proportie van het
aantal hunner leden. Zij stellen dat de
staatsregeling is bedoeld om de zaken in

de toestand te brengen waarin zij zouden
zijn geweest wanneer een 'heerschende
kerk' niet had bestaan en dus zijn die 75
morgens niet het eigendom van de gere-
formeerde kerk maar van de gezamenlij-
ke ingezetenen van de Beemster: "Zo is
't dat [ ] ons kerkgenootschap zo wel
in kerk en pastoriehuis als in de 75 Mor-
gen land haar aandeel na proportie onser
leeden erlange (= verkrijgen), in welke
verwagting blijve, u heyl wenschende
medeburgers1", getekend Willem Out,
Dick Verduyn en Pieter Klaas Out.23

De municipali tei t overhandigt het
request aan de kerkenraad van de gerefor-
meerde gemeente. Wat vinden ze er van?
Het antwoord van Ds. Ernst, namens de
kerkenraad (18 oktober 1798), is zowel
voorspelbaar als lang: ruim 2000 woor-
den (ongeveer de lengte van dit artikel
tot nu toe). Hij verwijt de municipali tei t
klagelijk "hoe gijlieden zulk een stuk
tot voorwerp van deliberatie hebt kun-
nen maken." Maar goed, zij zullen zich
"de verdrietige arbeid getroosten om te
reageren op het zonderlinge request."
Ds. Ernst heeft de staatsregeling gelezen
en daar niets in aangetroffen dat de eis
van de katholieken rechtvaardigt. Nog
sterker: de artikelen op grond waarvan
de roomsen hun eis baseren tonen juist
aan dat de kerkelijke goederen de gere-
formeerde kerk toekomen. Natuurl i jk
verwijst hij ook naar het besluit van de
provisionele representanten van het volk
van Holland van april 1796 (zie eerder)
en de notariële acte waarin de overdracht
van de kerkelijke goederen aan de gere-
formeerde gemeente is vastgelegd.
Nu had de municipali tei t bij voorbaat
al twijfels over de door haar gevolgde

:: Staatsregeling voor hei Bataafsche Volk, 17W; de additionele artikelen IV, V en VI bevatten regels omtrent
een verdeling van de kerkgebouwen en kerkelijke goederen over alle kerkgenootschappen die, als gevolg van
de scheiding van kerk en staal, gelijke rechten hadden gekregen. Alleen in Brabant en Gelderland is daar lot op
/ekere hoogte gevolg aan gegeven.
:! WA, Gemeente Beemster, Inv. nr. 5 (2-03); St. Joannes de Doper, Inv. nr. 71
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procedure en over de objectiviteit van
de gereformeerde kcrkenraad. Zij had
daarom een commissie benoemd die met
deskundige advocaten moest adviseren
hoe zich in deze kwestie te gedragen. Op
grond van dat advies schrijft de muni-
cipal i tei t de katholieke kerkenraad dat
het plaatselijk bestuur over deze kwes-
tie geen besluit mag nemen. Ze moeten
met hun verzoek naar het Vertegenwoor-
digend Lichaam van het Bataafse Volk
"aan wien reeds de geschillen over de
kerk en hel pastorij huis alsmede over de
75 morgens land ingevolge 't 4e en 6e
art. der additionele artikelen tot de acte
van Staatsregeling zijn overgesonden."
Er komt geen antwoord van het Vertegen-
woordigend Lichaam waarop de munici-
paliteit besluit het Vertegenwoordigend
Lichaam nogmaals een briefte schrijven.
In die brief, gedateerd 11 augustus 1800,
worden niet alleen de aanspraken van de
rooms katholieke parochie op de kerke-
lijke goederen beschreven maar is ook
de volledige tekst van de reactie van Ds.
Ernst opgenomen.
Op de vergadering van 1 1 december 1800
komt er dan toch een antwoord waarin
gesteld wordt dat de kerkelijke goederen
in de Beemster niet vallen onder de arti-
kelen in de staatsregeling volgens welke
zij verdeeld zouden moeten worden over
de verschillende gezindten.2"1 De katho-
l ieken staan met lege handen.
In 1801, wordt onder Franse druk een
nieuwe staatsregeling aangenomen
waarvan artikel 13 korte metten maakt
met de verlangens van de katholieken:
"Ieder kerkgenootschap blyft onherroe-

pelyk in het bezit van hetgeen met den
aanvang dezer Eeuw door hetzelve wierd
bezeten.1" Toch proberen de katholieken
het nog één keer.

Koninkrijk Holland

In 1806 wordt de Bataafse Republiek een
Koninkrijk. De broer van de Franse keizer
wordt koning van Holland - op 2 augus-
tus 1808 vaardigt hij een decreet uit dat
de katholieken de kans biedt om nog een
keer op de kwestie terug te komen.25 Dat
doen ze dan ook; op de vergadering van
het gemeentebestuur2'1 van 1 1 november
1808 verzoeken de kerkmeesters van de
katholieke kerk "om het effect van zijne
Majesteits decreet van 2 augustus 1808
[ ] te mogen genieten."27 Het stuk was
getekend door Cornelis Boog en Pieterde
Wit Junior. Op 25 november antwoordt
het gemeentebestuur de kerkmeesters
"dat alle fondsen van kerkgebouwen
en pastorijhuizen binnen dese meer het
privatief eijgendom zijn van ieder Kerk-
gebouw en de possessie daarvan zo ver
ons bewust is, altijd is erkend en moe-
ten erkend worden." Was daarmee de
kous dan eindelijk af? Nog niet - in de
notulen van de raadsvergadering van 26
mei 1809 wordt een brief gemeld van
de landdrost (= hoogste bestuursambte-
naar) van het departement Amstelland,
"ter vereffening der geschillen over de
kerken en kerkeli jke fondsen"; er moet
opgave komen van de goederen en fond-
sen van de gereformeerde gemeente en
ook wensen/eisen van kerkbesturen met
bewijzen. Het gemeentebestuur geeft

:J WA, Gemeente Beemsler. Inv. nr. 7 (2-05).
:" Hei deereet is bedoeld om "al hetgeen lot de uitoefening van den Godsdienst betrekkelijk is, overeenkomstig
de constitutie en de fnndamenlele «ellen \an de staat" te regelen. De eerste zin van ar t ike l 9 luidt: "Ten aan/ien
\n de Kerken en Gebouwen, tol den openbaren Eereciienst gesehikl. en de daaraan belloorende fondsen, «il men
dadelijk overgaan lol het maken van sehikkingen. welke hel meesl overeenkomen met de gesteldheid der onder-
seheidene Godsdienstige Ge/indheden in iedere Slad of Plaats."
;" In 1804 is in plaals van de Munieipalileit hel oude polderbesluur en een 5-hooldig gemeentebestuur aangesteld.
" WA. Gemeente Heemsier. Inv. nr. 32 (4-01).
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dat door aan de kerkgenootschappen.
De gereformeerden doen opgaaf van hun
bezittingen1" - vanzelfsprekend hebben
ze geen wensen en ook de mennonie-
ten vinden het wel goed zo. Zo niet de
katholieken - ze schrijven de gemeente-
raad een brief (gedateerd 30 mei 1809)
waarin eerdere argumenten worden her-
haald en besluiten met "tot onze bittere
droefheid is er toen geen conclusie op
genomen...." en, verwijzend naar het
decreet van Koning Lodewijk Napo-
leon, vragen zij dat "Ued. Achtb. moge
behagen zodanige schikkingen te mogen
beramen en te effectueren als geschikt
/ui len zijn ons 'tvolkomen effect van
opgemelde decreet te doen genieten ".
Het gemeentebestuur, op dit dossier een
doorgeefluik, overhandigt de brief weer
aan de kerkmeesters van de gerefor-
meerde kerk. In de kerkcnraadvergadc-
ring van 5 juni 1809 wordt het bespro-
ken. Het antwoord van de kerkcnraad
kennen wc al: het is en bli jf t van ons, met
verwijzing naar het besluit van 1796, het
besluit van 1800 en de staatsregeling van
1801. Zij voegen daar nog aan toe dat de

mennonieten al in het jaar 1798 lieten
weten overtuigd te zijn dat de kerkelijke
goederen behoren aan de gereformeerde
kerk. Het gemeentebestuur besluit dan
ook op 9 juni 1809 de departementale
'Commissie tot Onderzoek en Vereffe-
ning der Kerkelijke geschillen' te laten
weten dat de eis van de katholieken van
de hand moet worden gewezen.
Nog eenmaal worden vraag en antwoord
herhaald, waarbij de gereformeerden aan
hun argumenten er nog één toevoegen:
van de oorspronkelijke bedijkers zouden
er 119 gereformeerd en 3 rooms geweest
zijn (vergadering van de kerkmeesters 6
december 1809). Het gemeentebestuur
stuurt hun brief door aan de Commis-
sie van Onderzoek met de aantekening
dat de "Rooms Catholieke Gemeente
van deze Meer" ondanks herhaalde aan-
schrijvingen niets van zich heeft laten
horen.
En daar blijft het bij. De katholieken
hadden, gerekend naar het getal der zie-
len, gehoopt op 17 morgen land2'', maar
ze kregen niets - nog geen honderste van
een morgen.

:s WA, Hcnornulc Gemeente Bccmster, Inv.nr. 5: 2 huismanswoningcn. één met 20 en de ander met 3) morgen
en 488 roeden lands - de o\erige landerijen daarbij gerekend he/it de kerk ruim 78 morgen - voorts l pastorij, l
kostershuis. 2 diakönale schuldbrieven, ieder f 1000.- en l obligatie Icn laste van de Oosiindische Compagnie
Kamer l loom van t'3000.-. alsmede hetgeen van de graven en de verhuurde /ilplaatsen binnen komt.
:" In l S04 telde de Bccmster 2520 in\. waarvan I47d gereformeerden, 590 katholieken, 168 doopsgezinden
en 2S6 lutheranen (Met/wc Kroniek win de Beemster).
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Wie wat bewaart, heeft wat
V.S.E. Falger

In de tijd dat het sparen van suikerzakjes, postzegels en zelfs sigarenbandjes
nog met overgave werd gedaan was het niet ongebruikelijk van bijzondere
gebeurtenissen een plakboek bij te houden om zo later nog eens terug te kun-
nen kijken op de details en de grote lijn. Onlangs schonk mevr. Ank Pronk-
Buurman /o'n plakboek aan het Historisch Genootschap en misschien is het
aardig er iets over te vertellen. Het is namelijk een zeer volledig bijgehouden
plakboek over het Beemster jubileumjaar 1962 en wat daaraan vooraf ging.

Wat had men nodig'? Een plakboek (afme-
ting 30.5 x 22.5 cm in een spiraalband
van ijzerdraad) en in dit geval een krant
- de Nieuwe Noordhollandse Courant -
een pot gluton en een vulpen. En natuur-
lijk de discipline om de boel ook netjes in
te plakken en te dateren. Het resultaat is
een eigen gemaakt herinneringsboek aan
een feest waar de maker zich ongetwij-
feld erg op heeft verheugd. Wat zien we
nu, een halve eeuw later, terug van dat
feestjaar?

Het begint najaar 1960 met de oprichting
van de ene buurtvereniging na de andere,
nadat in mei van dat jaar een hoofdco-
mité was gesticht dat onder leiding van
dijkgraaf K. Hogetoorn Dz. "gaarne een
feest zou willen organiseren waaraan alle
bevolkingsgroepen, van welke godsdien-
stige gezindte en uit welke maatschappe-
lijke kring dan ook, kunnen deelnemen".
De revue duikt al in november 1960 op
en een maand later de plannen voor een
gedenkboek. Bij alle initiatieven komen
de financiën om de hoek kijken, uiteraard
als beperkend element. Op 12 december
wordt het gestileerde logo van Henk Tol
bekendgemaakt: een molenkap met wie-
ken op een dijk als onderbouw met links
de ringvaart en rechts de polderbodem
(Maarten Oortwijn kon het niet laten een
eigen versie te lanceren). Op 29 maart
zijn er al 21 buurtverenigingen te melden

en 'Beemster's Welvaart' wil behalve de
jaarlijkse fietsen-en bromfietsenrally ook
de grote belangstelling voor het thema
"De Beemster in 1962 één bloementuin'
door middel van tuinkeuringen in goede
banen leiden. De afdeling Beemster van
de Plattelandsvrouwen gaat hierin assis-
teren. Intussen komt de sluitzegelactie
op gang en op 12 juni 1961 lezen we in
het plakboek een bericht dat er al 90.000
zegels zijn verkocht, waarbij vooral de
kinderen uit Westbeemster zich goede

=7\\A5i ^ K ^ s: w sii x.
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De slnil=egels uil 1962

verkopers hebben betoond. De opbrengst
gaat naar de kinderfeesten. Bolhoed en
mate lot duiken als idee in januari 1962 op
en zeker de bolhoed zal zich een populair
weten te maken. De laatste enquêtes voor
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het onderzoek naar wat onder leiding van
de heren H.M. de Bruijn en F. de Nooij
een (zelf)portret van de Beemster gaat
worden, zijn ingevuld en de 50O' inzender
krijgt zijn Portret straks cadeau.

L'OI.DIiHH'ILSTliN 19B2

Sluitsegels gereed, nog grotere
tent en verloting

Henk Tol heeft tekst voor
„Spel 1962" gereed

t i *•*'

Pagina uit hel plakhoek

De climax in dit plakboek is natuurlijk de
feestweek van 2 tot en met 8 september.
De hoogtepunten waren de kerkelijke bij-
eenkomst, de buurt feestend a g met prach-
tig zomerweer op 3 september, de grote
tentoonstelling in de feesttent, het hijsen
van de nieuwe Beemster vlag op 4 sep-
tember, de première van de grote revue
die in vier opvoeringen 3756 bezoekers
zal trekken en in het totaal ƒ 22.800,—
(€ 10.346,19) gaat kosten. Woensdagmor-
gen regent het hevig, maar als de keuring
op de veefoktentoonstelling aan de beurt

is, is het weer droog en wordt koe Dora
53 van de heer P. Kistemaker kampioene.
De dui/cnd Noord-Hollandse plattelands-
vrouwen blijven droog in de revuetent. Op
6 september meren de patrouillevaartui-

gen Freyer en Bufgia
in het Noordhollands
Kanaal aan het eind
van de Middenweg af.
Zaterdag vindt de gro-
te historische en alle-
gorische optocht over
een parcours van 18
km plaats. "Optocht
gaf - ondanks buien
- iets te zien om jaren
te onthouden," kopte
de krant de volgende
dag. Op 10 septem-
ber worden de laatste
knipsels ingeplakt,
o.a. een bericht over
de ca. duizend bezoe-
kers die 'Betje Wolff
aandeden. Weet u nog
wie Anne Mulder en
Jan Mens waren? Hun
aanwezigheid op de
officiële ontvangst
door het gemeente-
bestuur werd extra
gemeld in de krant
van l O september.
En toen was het feest

voorbij en het enthousiasme om nog ver-
der te plakken ook, getuige de losse kran-
tenstukjes achterin.

Bent u al bezig met knippen en plakken,
al dan niet elektronisch? Ik houd het voor-
lopig bij het ui tknippen van de dagelijkse
historische terugblik rechtsboven op de
voorpagina van Dagblad Waterland. Maar
dat plakboek is nog lang niet af. Komt ook
ooit in de collectie van het HGB.
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Boven Water!
Nieuwe inzichten in de geschiedenis van de Beenister

Symposium Historisch Genootschap

19 mei 2012 09.30- 16.30 uur
in de fcKerckhaen' te Westbeemster

09,30 uur,
Ontvangst met koffie

10. 00 uur.
Opening door mevrouw Elvira Sweet, gedeputeerde van de provincie
Noord-HoUand

10.15 uur.
Han van Zwel: De Noord-Hollandse droogmakerijen in de Gouden Eeuw
- aanpak, kosten en baten.

Na een studie chemie aan de universiteiten van Leiden en Harvard in de USA trad
Han van Zwet in dienst bij de Kon. Shell Groep waar hij zijn gehele werkende
leven in een wijd scala van functies in dienst bleef. Na pensionering verhuisde
hij vanuit Zuid-Holland naar het aan de rand van de Beemster liggende dorpje
Beets en raakte geïntrigeerd door de mooie Noord-Hollandse landschappen en de
geschiedenis die er in de wijde omgeving voor hel oprapen ligt. Hij Mei het daar
niet bij en richtte zijn aandacht onder andere op de ontstaansgeschiedenis van de
vele polders. Zo verscheen nu al weer ruim twee jaar geleden een studie naar het
droogmaken van de grote meren tijdens de Gouden Eeuw.

In de eeuwenlange strijd van onze voorouders tegen het water wordt het droog-
leggen van de grote Noord-Hollandse meren in de zeventiende eeuw nog altijd
als een verbluffend staaltje van gedurfd ondernemerschap en technisch vakman-
schap gezien. Op basis van een ruim twee jaar geleden afgerond onderzoek gaat
Han van Zwet in op de bij de bedijkingen gevolgde aanpak en de problemen
waar de bedijkers tegen aanliepen. Hij laat tevens zien waarom de bedijkings-
kosten van polder tot polder sterk uiteen liepen.
De nieuwe polders kwamen door privé in i t ia t ief en met privé kapitaal tot stand.
Een jarenlange hausse in de economie zorgde voor alsmaar oplopende grond-
en pachtprijzen en voor de investeerders lokte het perspectief van een aantrek-
kelijk rendement. Aan de hand van de verkregen resultaten wordt duideli jk dat
de geldschieters in de Beemster wel, maar in de andere polders lang niet overal
aan hun trekken kwamen.
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11.15 uur.
Jaap Everf Abrahamse: 'Geregnleert, geordonneerd, ende gedistin-
gueert': ideaal en werkelijkheid in een ontworpen landschap.

Jaap Evert Abrahamse (1967) werkt als senior onderzoeker Historische steden-
bouw bij de Rijksdienst voor het Cul tureel Erfgoed. Hij studeerde in 1993 bij Ed
Taverne a f in de stedenbouwgeschiedenis. Daarna werkte hij als freelance adviseur
en onderzoeker, onder meer voor de stedenbouwkundige afdeling van Stadsdeel
Amsterdam-Centrum, waar hij werkte aan onderzoek en beleid voor hel beschermd
stadsge/ichl. In 2010 promoveerde hij op 'De grote uitleg van Amsterdam: stads-
ontwikkeling in de zeventiende eeuw'. Voor zijn proefschrift ontving hij een Stu-
dieprijs van de St icht ing Praemium Erasmianum. In 2011 deed hij op verxoek van
het Kwaliteitsteam onderxoek naar het ontwerp van de Becmster.

De Beemster is ontworpen in dezelfde periode als de Amsterdamse grachtengordel.
De opdrachtgevers kwamen niet alleen uit dezelfde kring (de Amsterdamse koop-
manselite en de ambtelijk-bestuurlijke bovenlaag van de Republiek) maar voor een
deel waren het ook dezelfde mensen. Een voorbeeld is de Amsterdamse burgemees-
ter Barthold Cromhoul, die een dubieuze maar belangrijke rol heeft gespeeld in de
stadsuitbreiding en investeerde in de droogmakerij. Maar ook op het meer uitvoerende
niveau werkten dezelfde mensen aan beide projecten: de landmeter Lucas Jansz Sinck
tekende en rekende aan zowel de grachtengordel en aan de Beemster.
De motieven en gedachten achter de beide projecten vettonen grote overeenkomsten.
De grachtengordel en de Beemster zijn vaak als 'ideale' ontwerpen gekarakteriseerd,
die zouden zijn gebaseerd op Italiaanse architectuurtheorie, maar ook op het werk
van noordelijke theoretici als Simon Stevin of Salomon de Bray, of daaruit afgeleide
proportiesystemen. Dit aspect is opvallend aanwezig in de waardestellingen die ten
grondslag liggen aan beider status van werelderfgoed. Hierbij werd steevast voor-
bijgegaan het feit dat een ontwerp voor een stadsuitbreiding of een droogmakerij in
de eerste plaats de oplossing beoogde van een aantal problemen, en geen op zichzelf
staand kunstwerk is. De motieven lagen in een afgewogen combinatie van functionali-
teit, esthetiek en rentabiliteit. In deze lezing zal worden getracht om nieuw licht te wer-
pen op de relatie tussen theorie en ontwerp, vanuit een meer pragmatische invalshoek.

12. 15 uur - 13.00 uur Lunch

13.00 uur.
Bart Schultz: Ontwikkeling van Techniek in de Noord-Hollandse Droog-
makerijen

Ban Schuit/ is Professor in Land and Water Development aan UNESCO-IH en
voormalig Top Adviseur, Rijkswaterstaat. Hij schreef het proefschrift 'Waterbe-
heersing van de Nederlandse droogmakerijen'. Hij deed meer dan 35 jaar onder-
zoek, adviseerde over en gaf ui lvoering aan projecten betreffende de ontwikkeling
van land en water, waterbeheersing en milieubouw. Auteur van meer dan 250 arti-
kelen. Bezocht ruim 30 landen voor advisering, onderwijs en onderzoek. 1999-
2002 President International Commission on Irrigation and Drainage ( ICID) .
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Droogmakerijen zijn polders die zijn ontstaan door het droogmaken van gebie-
den, die voordien permanent onder water stonden. De geschiedenis van de
droogmakerijen start met de Achtermeer, een meertje van 35 hectaren (ha) bij
Alkmaar, drooggemaakt in 1533. De geschiedenis kent drie markante ontwikke-
lingen, de Beemstcr (7.100 ha, droogmaking 1608-1612), de Haarlemmermeer
(18.100 ha, 1840-1852) en de IJsselmeerpolders (165.000 ha). De Beemster, als
eerste grote droogmakerij, neemt een zeer markante plaats in onze geschiedenis
in. Ik ga in op de waterbeheersing, van de windmolens in de oorsprong, de eisen
die aan de waterlopen en het waterpeil zijn en worden gesteld, tot de huidige
volautomatische bemaling. Op basis hiervan wil ik een korte doorkijk naar de
toekomst geven.

14,00 uur.
Kees van der Wiel: Beemster, land van me/k en honing.

Kees van der Wiel (1950), freelance historicus, is één van de auteurs van liet jubile-
umboek van de gemeente over 400 jaar Beemster. Recent schreel'hij het boek 'Vee-
houderij" in de serie Agrarische geschiedenis van West-Friesland 1880-1930 en
eerder 'Paradijs der runderen. Geschiedenis van de rundveeverbetering in Noord-
Holland' , samen met oud-Rijksveeteelteonsulent Jan Zijlstra.

Vierhonderd jaar geleden introduceerden stedelijke beleggers in de nieuwe pol-
der een nieuw type agrarisch bedrijf, veel groter en efficiënter dan tot dan toe
in Noord-Holland gebruikelijk was. De pachters (veehouders) van deze nieuwe
bedrijven behoorden tot de meest welvarende boeren van hun tijd. In de ople-
ving van de agrarische economie vanaf 1770, na een periode van malaise en
veepest, slaagden hun nazaten er anderhalve eeuw later in de polder vrijwel
geheel over te nemen. Tussen 1850 en 1880 beleefden de Beemster boeren hun
Gouden Tijd en behoorden zij landelijk tot voorhoede van de boerenstand.
De afgelopen eeuw eiste de wet van de remmende voorsprong echter zijn tol.
Sinds de grote veranderingen in het agrarisch bedrijf van de afgelopen vijf-
tig jaar staan ze als groep niet meer zo vooraan. Ook in de polder werd hun
maatschappelijke positie bescheidener. Vanaf 1900 hebben naast de veehouderij
eerst de tuinbouw, en sinds de Eerste Wereldoorlog ook de akkerbouw, een rol
in de polder verworven.

15.00 uur-15.30 uur. pauze

15.30 uur.
Menno Hoogland en Andrea Waters: Mitlti-Componenl Analyses of the
1840s European Poiato Famine in Middenbeemster: Archival, Archaeo-
logicai and Osteological Result.

Andrea Waters-Rist, osteoarchaeoloog, studeerde en promoveerde aan de Uni-
versiteit van Calgary, Canada. Voor haar onderzoek analyseerde zij menselijke
skeletresten uit een groot aantal regio's van de wereld als bijvoorbeeld Siberië,
Centraal Amerika. Griekenland en Canada. Sinds september 2011 is zij verbonden
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aan de Universiteit Leiden en richt haar onderzoek zich op de ge/oudheid en vari-
aties in dieet van de populat ie uil hel kerkhof van de Hervormde kerk te Midden-
heemsier in relatie met klimatologische en socio-economische veranderingen..

Menno Hoogland studeerde cu l ture le antropologie met een focus op archeologie
en fysische antropologie in Leiden. Vanaf de jaren '90 richt zijn onderzoek zich
op de grafgehruiken van indianen in het Caribisch gebied. Hij is sinds 2009 het
hoofd van het osleoarcheologiscli laboratorium aan de Universiteit Leiden en
onderzocht recentelijk begraafplaatsen in Alkmaar en Middenbeemster.

In het midden van de 19e eeuw werd Europa getroffen door een aantal aardap-
pel misoogsten veroorzaakt door de infectie met de schimmel. Phytophthora
infestans. De Europese aardappelhongersnood die zeer veel slachtoffers opeiste
in Ierland, was het gevolg. In Nederland nam de aardappeloogst met 71% a f i n
1845 en 56% in 1846, maar ook de oogst van rogge en tarwe in mindere mate,
namen af. Dit leidde tot een hoger sterftecijfer en een afname van de bevolking
die zich in Nederland vooral aftekende in 846 tot 1849. Inde vijftiger en zestiger
jaren van de 19e eeuw zien we een licht herstel van de bevolkingscijfers.
In deze presentatie willen we het effect van de aardappel hongersnood op de
populatie van de Beemster onderzoeken aan de hand van archiefgegevens en
de data van het archeologisch en osteologisch onderzoek van de menselijke
skeletresten van het kerkhof van de Keyserkerk. Voorlopige archiefgegevens
suggereren een toegenomen sterfte voor die periode. De osteologische gegevens
kunnen inzicht geven in de kwetsbaarheid van bepaalde leeftijdsgroepen en de
manier waarop voedingstekorten zich uiten in het skelet. De grafpopulatie van
Middenbeemster biedt een unieke gelegenheid om de invloed van historische
gebeurtenissen op een plattelandsbevolking aan te tonen.

16.30
Afronding - wetenschappelijk en informeel.

Zie voor deelname het inschrijfformulier op de Website van het
Historisch Genootschap (www.historischgenootschapbeemster.nl)

Reacties van Lezers
Onze zeer aandachtige lezer, de heer C. de Waal, berichtte ons dat de datum van het
HGB jubileum symposium zoals vermeld op blz. 2 bij de lezing van Dicdcrik Aten
niet 6, maar 16 april 2011 was geweest.
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Uit het fotoarchief

Boerderij 'Leeghmiter' min de Middenweg, Noordbeemster, zoals hel was lol 1912 (fotocollectie HGB)

De ttieiiH'hoiiH'na 1912 feu 19251 (fotocollectie .hm ik-
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