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Van de Redactie
Terwijl op de 19e mei 2012 - de dag dat 400 jaar eerder de Beemster droog werd
verklaard - een deel van de inwoners deelnam aan de Beemster Ringdijkfietstocht, begaven ongeveer tachtig historisch geinteresseerde inwoners en 'buitendijkers' zich naar de 'Kerckhaen' in Westbeemster. Daar werd het symposium
'Boven Water - Nieuwe inzichten in de geschiedenis van de Beemster' gehouden.
Het werd een levendig en leerzaam gebeuren, dat met een gedreven toespraak
van de Noord-Hollandse gedeputeerde Mevr. Elvira Sweet werd geopend.
De eerste spreker was Han van Zwet die kosten en baten van een aantal inpolderingen in Noord-Holland vergeleek. Daarna voorzag Jaap Evert Abrahamse
het beeld van de Beemster als 'ideaal ontwerp' van een relativering: in zoverre
practische overwegingen en rentabiliteit dat toelieten. Zijn voordracht wordt in
dit nummer afgedrukt.
Na de lunch gaf Bart Schultz een overzicht van de ontwikkeling in waterbeheersingsmethoden in de Noord-Hollandse droogmakerijen, met name in de Beemster en de Haarlemmermeer. Leeghwater, over wiens verdiensten de meningen
verdeeld zijn, kreeg van de spreker volop waardering voor zijn inzichten met
betrekking tot waterbeheersing. U kunt het nalezen in dit nummer van De Nieuwe Schouwschuit.
Kees van der Wiel schetste vervolgens de veranderingen in de Beemster veehouderij, uitgeoefend door een boerenstand die aanvankelijk het land in pacht had
maar gaandeweg eigenaar werd. Zijn bijdrage is terug te lezen in de hoofdstukken die hij schreef voor het jubileumboek 400 jaar Beemster - 1612-2012.
Menno Hoogland en Andrea Waters tenslotte presenteerden voorlopige resultaten van hun studie naar de effecten van de aardappelmisoogsten in de jaren
1845 en 1846 op de populatie van de Beemster, gebaseerd op archiefgegevens
en waarnemingen aan de skeletresten van het kerkhof in Middenbeemster. Mettertijd zullen definitieve resultaten gepubliceerd worden in dit tijdschrift.
Een nieuw inzicht wordt in deze aflevering ook gepresenteerd door Jaap van der
Veen in een artikel over het interieur van de kerk in Middenbeemster. Bij de restauratie in het midden van de vorige eeuw onder leiding van architect Royaards
werd de preekstoel aan de oostmuur geplaatst omdat dat de oorspronkelijke
plaats zou zijn geweest. Hier leest u hoe het echt zat.
In het jubileumjaar 2012 kwamen twee kloeke boekwerken uit over de geschiedenis van de Beemster: de Nieuwe Kroniek van de Beemster en 400 jaar Beemster - 1612-2012. In deze aflevering wordt de Nieuwe Kroniek besproken door
John Dehé.
Met twee afleveringen per jaar moet één daarvan gefinancierd worden door
bijdragen van sponsors en inkomsten uit advertenties en advertorials. Dit is
zo'n aflevering.

'Gereguleert, geordonneert, ende gedistingueert'
Ideaal en werkelijkheid in het ontwerp van de Beemster
Jaap Everl Abrahamse en Lammert Prins

De Beemster is vaak omschreven als de realisatie van een 'ideaal' ontwerp,
waarvan het concept afkomstig zou zijn uit Italiaanse ideeën over architectuur en landinrichting.* Sommigen beweren dat daarbij de 'gulden snede'
zou zijn toegepast- wat dat ook moge zijn - en wekken daarmee de suggestie
van een diepere betekenis van het landschap. In dit artikel worden dergelijke theorieën tegen het licht gehouden. Een kort overzicht geeft de opvattingen weer uit de belangrijkste studies waarin geschiedenis en ontwerp
van de Beemster aan de orde komen. Vervolgens wordt op basis van recent
onderzoek naar de motieven van zeventiende-eeuwse kooplieden-regenten
om te investeren in ruimtelijke projecten, bekeken aan welke eisen de Beemster moest voldoen en hoe het ontwerp van de Beemster zich verhoudt tot
deze eisen. Tevens wordt het ontwerp voor de inrichting van de Beemster
geplaatst in een oudere traditie van landinrichting, die al stamt uit de tijd
van de grote ontginning van de elfde en twaalfde eeuw.
Er bestaan mensen die de behoefte hebben
om in landschappen of steden patronen te
zien die er niet zijn. Voorbeelden hiervan
zijn bijvoorbeeld de Duitse architecten
Klaus Humpert en Martin Schenk, die
meenden de door henzelf geconstateerde
'mythe van de gegroeide stad' te kunnen ontkrachten door op onregelmatige
plattegronden van middeleeuwse steden
patronen van stippen en lijnen te tekenen,
Hiermee meenden zij te kunnen aantonen
dat steden, die volgens het gangbare beeld
in de loop der tijd zijn gevormd door
allerlei geografische, economische en
stedenbouwkundige factoren, in feite het
resultaat waren van één geniaal ontwerp.'
Humpert en Schenk hebben kennelijk niet
genoeg aan op gezond verstand gebaseerde, al dan niet wetenschappelijke inter1

pretaties van steden of landschappen,
maar willen er een in hun ogen diepere
betekenis aan verlenen. Dat hoeft heiemaal geen probleem te zijn. Dergelijke
theorieën kunnen zelfs zeer vermakelijk
zijn, zolang ze niet al te serieus worden genomen. Dat is helaas niet altijd
het geval: zo konden we kennis nemen
van de buitengewoon curieuze, naar het
kolderieke neigende benadering van het
(prehistorische) landschap in NoordHolland in de academische dissertatie
van de archeologe Linda Therkorn. Zij is
aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op het
proefschrift Landscaping the Powers of
Darkness and Light: 600 BC - 350 AD
settlement concerns of Noord-Holland
in wider perspective.2 Therkorn combi-

Humpert & Schenk 2001. Zie ook de recensie in het KNOB Bulletin: Boerelïjn 2003.
2004.

: Therkorn.

* Dit artikel komt voort uit een kort onderzoek dat de auteurs, beiden werkzaam op de afdeling Landschap van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, hebben uitgevoerd op verzoek van het Kwaliteitsteam des Beemsters.

neert afbeeldingen van nederzettingspatronen in Noord-Holland, zoals die
uit archeologische opgravingen tevoorschijn kwamen, met afbeeldingen van
sterrenbeelden. Deze zijn geprojecteerd
over de opgravingsplattegronden. Om
de sterrenbeelden te laten passen op de
plattegronden, was het noodzakelijk om
de onderdelen uit de plattegronden, die
niet pasten in het beeld, domweg te negeren. In de opgravingsplattegrond zitten
bijvoorbeeld archeologische elementen
die werden afgesneden door de rand van
een put, maar overduidelijk doorlopen in
de volgende put. Waar dat beter uitkomt,
wordt slechts het ene deel opgenomen in
het eroverheen geprojecteerde 'sterrenbeeld'. Het andere deel wordt wel weergegeven op de plattegrond, maar voor
het gemak genegeerd. Met deze opzichtige manipulatie van onderzoeksgegevens
meent Therkorn te kunnen aantonen dat
de toenmalige bewoners de plattegrond
van hun nederzettingen hebben uitgezet op basis van hun waarnemingen van
de sterrenhemel. Therkorn meent 'vele
betekenislagen' in het landschap te kunnen aantreffen en spreekt van een 'vervlechting van alledaagse met kosmologische aspecten van landschap, hemel en
aarde'.3
Ook in de geschiedschrijving van de
Beemster hebben mensen het ontwerp
eigenschappen toegekend die de praktische functies van een droogmakerij overstijgen.4 Zoals men op Amsterdam wel
het predicaat van de 'ideale stad' heeft
geplakt, is de Beemster omschreven als
de 'ideale polder'. 5
De eerste vraag die zich aandient, is waarom de zeventiende-eeuwse opdrachtge-

vers en ontwerpers 'ideale' polders of
steden zouden willen aanleggen, terwijl
zij met een praktische opgave zaten.
Deze vraag wordt in dergelijke betogen
echter nooit behandeld, omdat men kennelijk de behoefte heeft aan één enkele
verklaring voor complexe ruimtelijke
fenomenen als de stadsuitbreidingen van
Amsterdam of de aanleg en de inrichting
van de Beemster.
Ideaal en werkelijkheid in de theorievorming: De Bray en Stevin
Uit archiefonderzoek naar de zeventiende-eeuwse stadsuitleg van Amsterdam blijkt dat het stadsbestuur geen
'ideale' stad voor ogen had, maar zich
geconfronteerd zag met een zeer complexe opgave, en in de loop van de tijd
een methodiek ontwikkelde om deze op
een bevredigende wijze op te lossen.
Daarbij werden drie onderling samenhangende doelstellingen nagestreefd:
functionaliteit, schoonheid en rendement, in de resoluties van de vroedschap
van Amsterdam omschreven als "nut,
schoonheid en profijt".6
Bovendien blijkt uit de geschriften van
theoretici over architectuur en stadsuitleg dat deze geenszins gericht waren op
het najagen van idealen (zoals die worden gekoppeld aan Italiaanse architectuurtheorie), maar op de toepassing van
ideeën die in de eerste plaats een praktisch nut dienden.
In 1630 verscheen de Architectura
Moderna, het eerste in de Nederlanden
gepubliceerde architectuurtractaat, dat
niet alleen een belangrijk moment in de
theorievorming was, maar ongetwijfeld

'Therkorn 2004, 247.
Reh, Steenbergen en Aten 2005.
5 Zie voor een overzicht van het onderzoek naar Amsterdam in relatie tot het idee van de ideaalstad: Abrahatnse
2010,20-33.
6 Abrahamse 2010, 338-349
4

ook diende als voorbeeldenboek voor
opdrachtgevers. De auteur, Salomon de
Bray, stond op het standpunt dat de Italiaanse architectuur op zichzelf als voorbeeld kon dienen, maar dat men deze zeer
kritisch moest benaderen. Het had volgens De Bray weinig zin om voorbeelden uit de klassiek Oudheid voetstoots
te imiteren. Men diende te bouwen "naar
onse Lands wijse en gelegentheyt in
gewoonte en gebruyck zijnde", maar dan
"eenigsins verformt, en als overtrocken
met eenderhande aert en gelijckenisse
der oude ghestichten [gebouwen] voor
soo veel als lydelijck is geweest". Men
had rekening te houden met het klimaat,
de bodem en de beschikbaarheid van
bouwmaterialen. Daarom volgde men
in de eerste plaats de traditie, zoals die
in de locale omstandigheden geworteld
was ("onse Landts ghebruyck en ghelegentheyt"), waarbij tractaten konden
dienen om formele verbeteringen in het
ontwerp aan te brengen, "tot cieraet en
welstandt" van de gebouwen. 7
Wat voor de architectuur gold, ging nog
sterker op voor stedenbouw en landinrichting, waarbij op veel grotere schaal
wordt gedacht en kleine veranderingen in het ontwerp grote functionele
en financiële gevolgen kunnen hebben.
Formele aspecten kunnen nooit los worden gezien van de gewenste functionaliteit en de fysieke en maatschappelijke
omstandigheden. Bij het ontwerpen
van bijvoorbeeld stadsuitbreidingen en
-omwallingen werd rekening gehouden
met bestaande wegenstelsels en waterlopen.
Ook Simon Stevin, rond 1600 de belangrijkste theoreticus in de Nederlanden
op de grotere schaal van de vesting- en
stedenbouw, liet zich met name uit in

pragmatische termen. Een regelmatige
stadsplattegrond, zoals door Stevin
voorgesteld, kwam niet voort uit hooggestemde idealen, maar uit praktische
overwegingen. Rechte kavels waren volgens Stevin beter dan schuine, omdat de
bewoners tafels en kasten in de hoeken
van hun kamers moesten kunnen zetten,
schreef Simon Stevin in de Huysboii*
De pragmaticus Stevin dacht niet vanuit
een 'ideale' plattegrond, maar vanuit de
kleinste eenheid: het perceel en het functioneren van het huis daarop. Een goede
verkaveling leidde tot rechte bouwblokken en dus tot rechte straten - die ook
weer goedkoper waren. In de woorden
van de Amsterdamse thesaurieren werden straten aangelegd "met de cortste
linie ende de minste coste".1' De mathematische grondslag van stad en land
kwamen in de zeventiende eeuw voort
uit het kwantificeren van de ruimte. De
notie van de 'ideale' stad is een moderne,
romantische visie, een kunsthistorisch
anachronisme. Modellen als dat van
Stevin waren organogrammen, schematische weergaven, die konden worden
gebruikt in het proces om te komen tot
goede indelingen en plattegronden. De
verhouding tussen de gebouwde steden
en stadsmodellen als dat van Stevin
moet worden gezocht op het praktische
niveau en op de kleine schaal.
Landinrichting en stadsuitbreiding als
projectontwikkeling
De stadsuitbreidingen van Amsterdam
dienen te worden opgevat als een vorm
van projectontwikkeling met publiek
geld - de kosten aan publieke werken
moesten zoveel mogelijk worden terugverdiend uit de grondopbrengsten. Voor

'Zie voor de integrale tekst in facsimile: Ottenheym, Rosenberg en Smit 2008, 11 (2).
"http://ww\v.dwc.knaw.nl/wp-content/HSSN/2005-7-Huysbou%2()Stevin.pdr'(zie p. 362 en afb. 45).
"SAA 5039-2 (Thesaurieren) 173-174 (29 januari 1664).

de Beemster, die geheel door particulieren werd betaald, geldt dit in nog sterkere
mate: de Beemster was een projectontwikkeling, die in de eerste plaats werd
ondernomen en bepaald door het streven
naar maximalisering van de winst. In
de collectie oude handschriften van het
stadsarchief van Amsterdam wordt in
het archief van de familie De Graeff een
manuscript bewaard van een beschrijving
van het droogmakerijenlandschap door
de Amsterdamse burgemeester Cornelis
de Graeff, dat waarschijnlijk bedoeld
was om te worden gepubliceerd als een
chorografie
(landschapsbeschrijving,
red.}, zoals er in de zeventiende eeuw
niet alleen veel beschrijvingen van steden verschenen, maar ook van landschappen, zoals de landgoederenzones rond
Amsterdam."1
De Graeff laat geen enkel misverstand
bestaan over de motieven van de initiatiefnemers van de Beemster. Hij opent
zijn manuscript met de volgende regels:
"De hope van winst en voordeel te erlangen, doet veele menschen haar breijn
scherpen, en somtijts saken ondernemen, die bij ander in den aanvank voor
dwaasheijd geacht werden, 't welk men
wel te recht mag appliceren op 't bedijken
der Beemster, want aan de eene zijde 't
veele vreemd voorkwam, dat soo grooten meir van zijn wateren soude konnen werden ontbloot, daar die nooijt tot
droogte kwam te ebben, want ordinair 7
a 8 voeten water hiel (...) ende dat der
selver grond, in vruchtbare landen soude
veranderen"."
Het ontwerp van de Beemster (afb. 1),
dat werd opgesteld in het kader van een
met privaat geld gefinancierde projectontwikkeling, moet zijn opgevat als een
antwoord op een water- en landbouwkundige opgave, en zeker niet als een auto-

noom kunstwerk dat uitsluitend hoefde
te voldoen aan esthetische eisen of een
onderliggende maatverhouding waar
allerlei diepere betekenissen aan werden
ontleend. Daarom moeten we eerst kijken
aan welke functionele eisen zo'n droogmakerij moest voldoen. Om te beginnen
speelde de waterstaat een grote rol bij de
droogmakerij. Deze bepaalde de techniek van bemaling, het benodigde aantal
molens en molengangen, het patroon en
de eventuele hiërarchie van waterlopen
voor de afvoer en berging van overtollig water. Verder is de indeling vanzelfsprekend bepaald door de functies die
de droogmakerij zou krijgen, in de eerste plaats door het agrarisch gebruik. De
maten en vormen van de kavels werden
zo gekozen dat zij bedrijfstechnisch goed
zouden functioneren. De land- en tuinbouw in de Beemster was gericht op de
stedelijke markt. Daarmee was ook de
bereikbaarheid van de kavels een harde
eis, en dus moest de Beemster worden
voorzien van een efficiënt patroon van
land- en waterwegen.
Aan dit programma van eisen zou nog
de functie als vestigingsplaats voor buitenplaatsen toegevoegd kunnen worden,
maar deze is niet als leidend principe te
beschouwen. Het was aan de latere eigenaren van de gronden om de bestemming
en de bebouwing te bepalen. Een enkele
uitzondering komt voor wanneer de eis
werd gesteld om een hoofdroute in een
nieuwe droogmakerij, te land of over het
water, een bepaalde richting of tracé te
geven. Zo is van de Schermer bekend dat
één van de hoofdassen op Alkmaar moest
zijn gericht. Tot slot zou een esthetische
eis of een vormgevingsprincipe aan het
rijtje toegevoegd kunnen worden. Er
bestaan in de literatuur uitspraken dat bij
de inrichting van de Beemster esthetische

"'Zie voor een overzicht van de stadsbeschrijvingen van Amsterdam: Haitsma Muiier 1998.
" Manuscript De GraelT. Stadsarchiel'Amsterdam. 76-490.
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principes een rol hebben gespeeld, waar
die bij andere droogmakerijen niet of
nauwelijks speelden. De vraag is vervolgens welke esthetische uitgangspunten dit zijn, in hoeverre ze ook (volledig)
zijn uitgevoerd, wie hiervoor verantwoordelijk is en hoe deze zich verhouden tot de andere eisen.
Rationeel landschapsontwerp
Bij de inrichting van nieuw land was een
rationele indeling het uitgangspunt. Dat
gebeurde al tijdens de middeleeuwse
veenontginningen in Utrechten Holland.
Waar de ondergrond dat toeliet, werden
landschappen ingericht volgens regelmatige patronen. Soms stond de ondergrond een strakke, regelmatige indeling
van het land in de weg, bijvoorbeeld
wanneer nog brede of diepe geulen of
andere onregelmatigheden zoals forse
hoogteverschillen in het landschap aanwezig waren: dan werden deze al aanwezige elementen in het landschap benut
voor de ontwatering en als eigendomsgrens en werden nieuw te graven sloten
daarop aangepast. Zo zijn in de verkaveling van het Noord-Nederlandse kleigebied nog de voormalige, kronkelige
wadgeulen herkenbaar uit de periode dat
het gebied deel uitmaakte van de Waddenzee. Maar ook delen van dat gebied
zijn regelmatig ingedeeld, in een patroon
van rechte sloten en vierkante of rechthoekige kavels. In veel landschappen
zien we die mengvorm van natuurlijke en
kunstmatige indelingen terug. Waar de
ondergrond vlak en homogeen was, zonder geulen of gaten kon een rechtlijnige
indeling op grote schaal worden toegepast. De cope-verkaveling ten noordwesten van de stad Utrecht is zo'n voorbeeld
waarbij al in de middeleeuwen een zeer
12 Bouman

1857.
"Zie bijvoorbeeld Borger 2004; Danner 1987.

regelmatig patroon van sloten en wegen
in het veenlandschap is uitgezet. Ook
de bodems van meren en plassen waren
meestal vlak en homogeen genoeg om
na droogmaking rechtlijnig verkaveld
te kunnen worden. In de vroegmoderne
periode zijn talloze voorbeelden van
geometrisch aangelegde landschappen
en steden bekend: de polder Borssele
(1616), de ontzanding en landgoederenzone 's-Graveland (1625), of het Slot
Zeist en zijn omgeving (1677-1685). Na
de zeventiende eeuw komen voorbeelden van een regelmatige en strakke opzet
voor in onder meer de Haarlemmermeer
en de IJsselmeerpolders.
De inrichtingsprincipes van de Beemster
in de literatuur
De studie van J. Bouman uit 1857 is het
vroegste standaardwerk over de geschiedenis van de droogmakerij. 12 Het is de
bron voor vrijwel alle andere studies
over de Beemster, waarin de vroegste
geschiedenis en de inrichting aan de
orde komen. 13 Bouman citeert uitvoerig
uit archiefstukken, waarvan verschillende in bijlagen zijn opgenomen. De
geschiedschrijving van het ontstaan van
de polder gaat vrijwel niet in op eventuele ontwerpprincipes die tot de ons
bekende inrichting hebben geleid. In de
studie van Bouman zijn de Kavelconditiën integraal opgenomen (bijlage D).
Enkele artikelen uit deze kavelcondities
gaan over de inrichting van de drooggevallen grond. Zo worden het aantal en de
plaats van de te bouwen kerken genoemd
(artikel IX), het aantal wegen (artikel
XV) en het aantal pleinen en de beplanting langs de wegen (artikel XXVI). Uit
de kavelcondities kan echter niet worden
afgeleid welke formele, waterstaat- of

landbouwkundige principes ten grondslag hebben gelegen aan het ontwerp
voor de Beemster.
Boumans analyse richt zich vooral op
de verschillende belangen, met name
die van omringende gebieden, die met
de droogmaking verenigd moesten worden. Het gaat dan vaak om allerlei juridische en eigendomsmatige omstandigheden. De feitelijke inrichting lijkt, op
basis van deze geschiedschrijving, nauwelijks punt van discussie voor de deelnemende ondernemers te zijn geweest.
De studie van Wieringa over landmeters in Hollands Noorderkwartier bevat
enkele interessante constateringen en
vermoedens over de gang van zaken bij
de inrichting van droogmakerijen. 14 In
het hoofdstuk 'Landmeters in de Beemster, Purmer en Wormer' wordt voor
de Beemster het sterke vermoeden uitgesproken dat het patroon van sloten,
wegen en de verhouding daartussen
werd bepaald door de hoofdingelanden,
daarbij geadviseerd door de landmeters.
Een landmeter berekende bijvoorbeeld
bij de Purmer de oppervlakte aan water
en wegen die nodig was voor de inrichting. Bij de Beemster lag dat iets anders:
de hoofdingelanden, waar in ieder geval
de meeste, zo niet alle initiatiefnemers
toe behoren, hebben zich intensief met
de inrichting van de Beemster bemoeid,
tot en met de namen van de toekomstige
wegen. !> Maar van die bemoeienis en
de uitgangspunten en overwegingen die
daaraan ten grondslag hebben gelegen,
is kennelijk weinig tot niets schriftelijk vastgelegd en in archieven terecht
gekomen. Het moet vooral indirect uit
de bronnen worden afgeleid. Het is echter duidelijk dat het eerste belang van
Wieringa, 1994.
1994,59-60.
"•Van der Ham 2009.
'"Van der Ham 2009, 37, 45.
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15 Wieringa,

de hoofdingelanden een economisch
belang was. Een goede afwatering was
hiervoor een belangrijke voorwaarde.
De investeerders - en de door hen ingehuurde landmeters - hadden dus in de
eerste plaats belang bij een rationele (en
daarmee goedkope) opzet van het afwateringssysteem en een efficiënte verkaveling.
In zijn overzicht van de geschiedenis
van de Hollandse polder benadrukt Willem van der Ham een ander aspect van
de droogmaking van de Beemster: hij
ziet die als een daad van moed, omdat
deze droogmaking technisch gezien veel
ingewikkelder was dan de kort daarvoor
drooggemaakte Zijpe. 16 De deelnemers
aan het project waren hoge ambtenaren, politieke figuren en Amsterdamse
kooplui, allen zeer vermogend. Van der
Ham typeert ze als durfkapitalisten. "De
landmeters vormden het brein achter de
inpolderingen. De bedijkers verdiepten zich weliswaar grondig in de wijze
waarop de droogmaking moest worden uitgevoerd en namen daarover zelf
beslissingen, maar daarbij lieten zij zich
adviseren door landmeters, de mannen
van de praktijk". 17
Bij de voorloper van de Beemster, de
Zijpe, had de initiatiefnemer Jan van
Scorel bepaalde idealen voor ogen die
inspiratiebron voor de inrichting vormden. Van Scorel staat bekend als de
belangrijkste verbreider van de renaissance in Nederland. Vervolgens schetst
Van der Ham de interesse van Dirk van
Os, de belangrijkste initiatiefnemer voor
de Beemster, voor kunst in het algemeen
en de Italiaanse renaissance in het bijzonder. Van der Ham suggereert dat Van
Os bij een project als de Beemster wel-

licht deze moderne smaak tot uitdrukking van de Hollandse landinrichting' wordt
heeft willen brengen bij de inrichting van het belang van de zich in de zestiende en
de Beemster. Daarnaast speelde volgens zeventiende eeuw sterk ontwikkelende
Van der Ham de invloed van het werk wiskunde op verschillende vormen van
van Simon Stevin mee, waarin idealen ruimtelijke aanleg, waaronder ontginninvan schoonheid en rationele orde aanwe- gen, genoemd. Rond 1600 presenteerde
zig waren. De organisatie van de inrich- Simon Stevin zijn geometrische 'ideale
ting van steden en de maten die Stevin stad'. De eisen van krijgstechniek, handaarvoor hanteerde zouden zijn afgeleid del, industrie en bestuur zouden in dat
van de indeling van het bestaande (cul- model verenigd zijn, de mathematische
tuur)landschap. Het model van Stevin composities zouden mede onder invloed
kon daardoor op nieuw te ontginnen en van de proportieleer tot stand zijn gekoin te richten land worden toegepast.18 Het men. 21 De snelle ontwikkeling van de
model van Stevin zou zijn overgenomen landmeetkunde en de opkomst van het
door ingenieurs en landmeters. Dirk van Hollands classicisme staan eveneens
Os zou landmeter Sinck opdracht hebben met de ontwikkelingen in de wiskunde
gegeven een kaart voor de Beemster te en geometrische plannen in verband.
tekenen met wegen op gelijke afstand, Het artikel van Guus Borger over de
met haakse hoeken, in vierkante rasters Beemster is het meest uitgesproken in de
dus. En met een consequente toepassing duiding van het in de bronnen ontbreken
zou dit een strak, symmetrisch patroon van uitgangspunten voor de inrichting. 22
opleveren. Dit zou aanvankelijk geac- "Wie het ontwerp heeft gemaakt is niet
centueerd worden door dertien pleinen bekend. Hier is de vraag aan de orde of
op plaatsen van de belangrijkste wég- de ruimtelijke inrichting van de polder
kruisingen.
wordt gedomineerd door klassieke of ItaZee van Land. De droogmakerij als atlas liaanse stijlidealen, dan wel moet worden
van de Hollandse landschapsarchitec- gezien als het eindresultaat van een lange
tuur is de meest uitvoerige studie naar reeks compromissen waardoor het wendroogmakerijen in Noord-Holland.' 1 ' selijke mogelijk moest worden gemaakt
Deze begint bij het Achtermeer (1533) (...) Ondanks al deze compromissen is
en behandelt als laatste de Wieringer- er voldoende reden om de ruimtelijke
meer (1930). Wat betreft de inrichting inrichting van de Beemster te zien als een
van de droogmakerijen is dit de studie product van een tijdeigen schoonheidswaar enkele belangrijke, recente werken ideaal waarover de bedijkers in het voorop terugvallen, waaronder de genoemde jaar van 1608 overeenstemming hebben
studie van Van der Ham. Ook de studie bereikt", aldus Borger.
van Van Zwet naar de financiële kant van
landaanwinningsprojecten verwijst voor Esthetische principes
de gang van zaken bij de inrichting expliciet naar dit werk.20
Bij het ontwerp van sommige droogmaIn de paragraaf 'Concept en techniek kerijen lijken in een enkel geval ideaal" Van der Ham 2009, 50-51.
"Reh, Steenbergen en Aten 2005.
20 Van Zwet 2009, 123, noot 281.
:' Reh, Steenbergen en Aten 2005, 24-27.
" Borger 2004, 97-98.

typische of esthetische vormprincipes
mede ten grondslag te liggen aan het
ontwerp. Voor De Zijpe is een globaal
inrichtingsplan uit ca. 1545 van Jan
van Scorel onder de naam Nova Roma
bekend. 23 Het 'ideale' van deze inrichting zat vooral in de projectie van zeven
dorpen in dit nieuwe land, met de zeven
belangrijkste basilieken in Rome als
inspiratiebron en naamgever. De feitelijke inrichting is overigens niet conform dit plan uitgevoerd.
Bij de behandeling van de Noord-Hollandse droogmakerijen richten Reh c.s.
zich verder alleen bij de Beemster op
esthetische vormprincipes die een rol
gespeeld zouden hebben bij de inrichting: het inrichtingsplan zou gebaseerd
zijn op het 'ideale vierkant', dat wordt
gevormd door vijf wegen in de lengte
en vijf wegen in de breedte op gelijke
onderlinge afstand en elkaar kruisend in
haakse hoeken. Daaroverheen lag een
raster van vier wateringen in de lengte
en vier in de breedte (aanvankelijk was
uitgegaan van twee maal vier wegen en
twee maal vijf wateringen). Dit levert
het markante raster bestaande uit kavelbundels van vijf kavels, tezamen ca. 930
x 930 meter. "Vier van deze bundels
vormen het Beemster vierkant, omsloten door wegen en doorsneden door een
kruis van tochten". 24 In een nadere analyse van dit patroon wijzen de auteurs
op de opbouw van onderdelen volgens
de klassieke proportieleer en zou de
ligging van de Wormerweg en de Pur-

merenderweg, de meest westelijke en
meest oostelijke noord-zuid lopende
wegen, overeen komen met het resultaat
van een Gulden Snede-projectie. Uitleg
over deze projectie met als uitkomst
beide genoemde wegen, geven Reh c.s.
niet en ook de merites van het eerder
genoemde 'ideale vierkant' komen niet
aan de orde.25 De suggestie dat de Gulden Snede zou zijn gehanteerd bij de
aanleg van de twee wegen aan de randen
van de droogmakerij is afkomstig uit
de studie Vierkant. Verborgen symbool
voor eindige perfectie.26 De in deze studie gehanteerde Gulden Snede lijkt bij
nadere beschouwing niet goed te passen
op de ligging van genoemde wegen, een
constatering die in dit tijdschrift eerder
door Michiel Hooijberg werd gedaan. 27
De afwijking is te groot voor een aanleg
waarin maten zeer nauwkeurig in het
veld zijn uitgezet. Bij zuivere vierkanten zou een verhouding van 2:3 (of l op
0,666) die van de door Blom en Hartman gehanteerde Gulden Snede (ongeveer 0,618) het dichtst benaderen, maar
er niet mee overeen komen. Bij nameting blijkt de verhouding 2:3 wel voor
te komen in de opzet van de Beemster.28
In dat geval is men wel van een geometrisch principe uitgegaan, maar is niet de
Gulden Snede toegepast. De afwijking
tussen beide cijfers (0,666 en 0,618) is
ongeveer vijftig meter op een kilometer.
Dit is te groot om als een onzuiverheid
achter de komma te zien en strookt ook
niet met de toenmalige mate van nauw-

:! Reh,

Steenbergen en Aten 2005, 85-87.
-4 Reh, Steenbergen en Aten 2005, 125.
:! Reh, Steenbergen en Aten 2005, 129-130. Ook in zijn proefschrift stelt Reh dat Hollandse droogmakerijen zijn
ingericht met behulp van architectonische ideaalschema's zoals het ideale vierkant en de gulden snede, maar ook
daar wordt niet aangetoond, uitgelegd of nagemeten hoe dat dan precies zit: Reh 1996, 471.
: "Blom en Hartman 1995, 29-46, 61-64 en 66-72.
27 Hooijberg 2011, 29; zie ook: http://www.poldersporcn.nl/ont\\-crn/raslcr.html.
:* Deze verhouding is te vinden in de blokken aan de rand van het grote vierkant. De afstand tussen de Jisperweg
en de Wormerweg (1245 meter) is tweederde van de afstand tussen de Jisperweg en de Middenweg (1860 meter).
Eenzelfde ordening is te vinden aan de oostzijde van de Middenweg.
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Ajb. 2. Kaart van de Schermer uil 1635 door Pieter Wils.

Rijksmuseum, inv.nr. RP-P-AO-9A-43-1.

keurigheid in het meten en rekenen. De
tekeningen in Vierkant. Verborgen symbool voor eindige perfectie, waarin de
Gulden Snede op de polder is geprojecteerd worden op zo kleine schaal gepresenteerd dat afwijkingen in de orde van
grootte van vijftig meter niet zichtbaar
worden. 29
De Gulden Snede als specifieke verhouding tussen lijnstukken was al in
de oudheid bekend, maar werd pas in
de negentiende en twintigste eeuw als
een 'ideaal' gezien dat in de (op)bouw
van allerlei levensvormen, voorwerpen
en ruimtelijke ontwerpen terug te vinden zou zijn. Uit de studie van Van der
:" Blom

Schoot blijkt dat een dwingend verband
tussen de Gulden Snede en de maatverhoudingen van allerlei zaken echter vrijwel nergens aanwezig is. De neiging om
die verhouding daarin wel te herkennen
is terug te voeren op de behoefte om een
goddelijke verhouding of in ieder geval
een hogere, universele orde in dingen
terug te willen zien: "Rond 1800 begon
de wetenschap natuur en cultuur steeds
meer uiteen te drijven. Het rijk van de
geest en dat van het universum leken
elkaar niet meer te verstaan en dreigden
als het irrationele tegenover het rationele eikaars vijanden te worden. De
romantiek en de filosofie van het Duitse

en Hartman 1995,34.
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idealisme probeerden die kloof te overbruggen in een nieuwe synthese." Concepten als de 'gulden snede' kwamen
hierbij goed van pas, omdat hiermee de
suggestie kon worden gewekt dat een
irrationele verhouding zowel de natuurlijke wereld als de menselijke geest zou
beheersen, aldus Van der Schoot.3"
Los van de 'ideale' kwalificaties van
Reh c.s. kan worden vastgesteld dat de
inrichting van de Beemster plaatsvond
aan de hand van enkele patroonkenmerken die afwijken van de meeste overige
droogmakerijen en die op onderdelen
zelfs uniek kunnen worden genoemd. Er
zijn in de droogmakerijen twee hoofdvormen aan te wijzen, die samenhang
vertonen met de vorm van het droog te
maken meer. De ene is langwerpig, zoals
de Schermer of de Purmer. De verkaveling past zich aan aan de hoofdroute,
die de richting(en) van de droogmakerij volgt. De tweede is min of meer
rond of althans niet uitgesproken langwerpig, zoals de Beemster. Daar ligt
niet één hoofdroute, maar een grid van
wegen en vaarten. Bij het eerste type is
de lengterichting van de droogmakerij het uitgangspunt om een frame van
wegen en hoofdvaarten aan op te hangen. Een kromming in de hoofdvorm
van de droogmakerij leidt dan ook vaak
tot aanpassing van het kavelpatroon, dat
die hoofdvorm volgt, zoals bijvoorbeeld
in de Schermer (afb. 2) en de bedijking
van de Zijpe. Rechthoekige stroken met
kavels, voor het merendeel met kavelmaten van 700 a 900 x 120 a 180 meter,
vormen de invulling. Gewoonlijk is een
zekere hiërarchie in het patroon van
wegen en waterlopen aanwezig. Langs
de randen van een droogmakerij kan dat
strakke patroon niet optimaal worden
toegepast. Daar wordt de verkaveling

aangepast, waardoor langs de randen
afwijkende percelen komen te liggen.
Verder vindt er aantakking van wegen
en vaarten in de droogmakerij op het
patroon van het oude land plaats, waardoor er ook afwijkingen van het vaste,
repeterende patroon optreden.
Renes wees erop dat een polderindeling met vierkanten in enkele andere
polders is toegepast: de polder Mastenbroek, de Oude Noord-Bevelandpolder,
de Zaamslagpolder, Ruygenhil, de Oude
Prins Alexanderpolder en de Eijerlandse
Polder." Hieraan kunnen de latere Wieringerwaard en Watergraafsmeer worden toegevoegd. Dit betekent dat dit
principe, behoudens in het geval van de
vijftiende-eeuwse polder Mastenbroek,
alleen gedurende de zeventiende eeuw
is gehanteerd. Bij de genoemde voorbeelden worden de vierkanten alleen
gevormd door het wegenstelsel en niet
door het stelsel van waterlopen. Vaak
zijn de vier zijden van de vierkanten in
lengte niet precies aan elkaar gelijk of
ontbreekt één van de zijden. In de Beemster zijn de vierkanten wel exact in hun
maatvoering en is dit raster behalve in
de landwegen ook op het patroon van
hoofdwaterlopen toegepast. Daarmee is
het vierkant in de Beemster op grotere
schaal, meer systematisch en op meer
onderdelen toegepast dan in de andere
genoemde droogmakerijen en polders.
Bij de toepassing van een raster van vierkanten, dat bestaat uit elkaar kruisende
patronen van wegen en vaarten, ontstaat
een patroon waarin een hiërarchie ontbreekt: de wegen en vaarten zijn gelijkwaardig. Het patroon kan bij wijze van
spreken een kwartslag worden gedraaid
zonder dat daarmee de inrichting verandert. Die gelijkwaardigheid werd in het
geval van de Beemster geaccentueerd

'"www.nvvw.nl/page.php?id=7453; NRC-Handelsblad, vrijdag 19 februari 1999; Van dor Schoot 1998.
"Renes 1998.
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door dertien wegkruisingen in het ontwerp te voorzien van een identiek plein.
Van deze dertien zijn elf gebonden aan
de wegkruisingen in het centrale poldervlak, waar de regelmatigheid van de
aanleg het meest consequent kon worden toegepast. Bij vrijwel alle andere
droogmakerijen is wel sprake van een
hiërarchie binnen het patroon van wegen
en waterlopen. De aanvankelijke gelijkwaardigheid van wegen in het stelsel is
minder goed zichtbaar omdat er van die
dertien pleinen uiteindelijk maar één
is gerealiseerd, in Middenbeemster. 32
Het assenkruis waar dat plein aan ligt
krijgt daardoor een prominentere plaats
binnen de hiërarchie. Verder zijn in de
twintigste eeuw veranderingen opgetreden in het patroon en vooral de breedte
van wegen, zoals de N244, de N509 en
met name de A7, die leidden tot veranderingen in de verhoudingen.
Binnen het ontwerp van twee over elkaar
heen gelegde rasters ontstond een geometrische opzet, waarbinnen vijf identieke kavels samen een blok van ca. 930
x 930 meter vormden. Die regelmaat
wordt enigszins teniet gedaan doordat
de kavelrichting binnen de blokken verschilt: in ongeveer twee derde van de
blokken liggen de kavels noord-zuid, in
de overige blokken in oost-westelijke
richting. De verdeling van beide systemen over de droogmakerij levert geen
duidelijk patroon op. De verschillen in
kavelrichting hangen mogelijk samen
met een iets snellere afvoer van het
water in de sloten, door deze een kwartslag te draaien. Onregelmatigheden in
de hoogteligging van de ondergrond
zouden daarvoor de aanleiding kunnen

zijn. Opvallend genoeg schenken Reh
c.s geen aandacht aan het verschil in
oriëntatie binnen de kavelblokken en
de gevolgen die dit heeft voor de regelmaat in het landschap. De ligging van de
blokken had op zijn beurt gevolgen voor
de situering van boerderijen en andere
bebouwing aan de langs- en dwarswegen: boerderijen liggen altijd op de kop
van een kavel en de situering veranderde
als kavels een kwartslag draaiden. Het
bebouwingspatroon is een afspiegeling
van het kavelpatroon en vertoont daarom
een vergelijkbare onregelmatigheid. 33
Vijfsterrenpolder
In de droogmakerijen die na de Beemster tot stand komen, komt een opzet als
bij de Beemster, het dubbele raster van
wegen en waterlopen, zonder een hiërarchie daarbinnen, niet terug. Alleen
enkele zeventiende-eeuwse ontwerpen
voor de Haarlemmermeer, die niet zijn
uitgevoerd, lijken geïnspireerd te zijn op
het ontwerp van de Beemster. Dat geldt
eveneens voor één van de ontwerpen
voor de Wieringermeer uit 1870.34 De
Beemster is in zijn structuur, inrichting,
maatvoering en beplantingen zonder
enige twijfel de meest luxe droogmakerij. In vergelijking met de andere droogmakerijen, die tot stand kwamen in de
zeventiende eeuw en de periode daarna,
is de Beemster te omschrijven als een
vijfsterrenpolder.
De zeventiende-eeuwse ontwerpen voor
de Haarlemmermeer (afb. 3) doen sterk
denken aan die voor de Beemster, met
rasters van wegen en waterlopen, maar
met als verschil dat voor de Haarlem-

i: Het plein in Middenheemster is niet vierkant, maar rechthoekig. Dit en het feit dat twaalf van de dertien pleinen
niet zijn aangelegd, duidt op een pragmatische omgang met het ontwerp tijdens de uitvoering en op het feit dat het
ontwerp voor de Beemster ook een wervende functie had: het diende om investeerders over de streep te trekken.
"Reh 2005, 69.
34 Reh 2005,227.
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Afb. 3. Zeventiende-eeuws plan voor de drooglegging van de Haarlemmermeer door Jan Adriaensz Leeghwater.
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, kaartenzaal L.K. Vlll 2; EPN 255879911.
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/)/fe. 4. Combinatie van een aantal topografische kaarten uit de tweede helft van de negentiende eeuw, waarop
de drooggelegde Haarlemmermeer te zien is.
RCE/Menne Kosian.

mermeer in sommige plannen wél enige
hiërarchie in het patroon van waterwegen was voorzien. Uiteindelijk werd
de droogmakerij rond 1850 volgens
een ander stramien uitgevoerd: vijftien
modules (rechthoeken) met een regelmatige verkaveling aan de westzijde van
de hoofdvaart en eenzelfde opzet aan de
oostzijde van de vaart, een opzet die
ook voor het merendeel van de oudere
droogmakerijen werd gehanteerd. Hiermee werd bespaard op de lengte van de

wegen en het aantal kruisingen van
wegen en vaarten, en dus op het aantal
bruggen en daarmee op de kosten.
De gerealiseerde inrichting van de
Haarlemmermeer (afb. 4) op basis
van een repeterend patroon van rechthoekige blokken laat zich lezen als
een buitengewoon geometrische en
strakke aanleg, mede gezien de grote
schaal. De regelmaat wordt nog geaccentueerd door de kavelrichting die in
de hele droogmakerij gelijk is. Ook de
15

Afb. 5. Niet uitgevoerd plan voor de Beemster uit het begin van de zeventiende eeuw. Nationaal A rchief, collectie
Hingman. inv.nr. 2600.

\l

Afb. 6. 'Reclamations of Hollanders [sic] in Western Europe'. Uit: Van Veen 1948.
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plaatsing en interne opzet van de twee
geplande dorpen draagt bij aan de regelmaat. De strakke en regelmatige opzet
lijkt echter geen relatie te hebben met
esthetische idealen. Hier is overduidelijk
gestreefd naar een zo efficiënt en goedkoop mogelijke landinrichting, waarbij
iedere vorm van luxe werd uitgesloten.
Daarmee lijkt de Haarlemmermeer een
tegenpool van de Beemster, maar het had
weinig gescheeld of de Beemster was
vormgegeven volgens grofweg dezelfde
principes. In het Nationaal Archief in Den
Haag wordt in de Hingman-collectie een
ontwerp voor de inrichting van de Beemster bewaard (afb. 5), dat waarschijnlijk deel heeft uitgemaakt van de eerste
octrooiaanvraag uit 1598 - zeker als deze
kaart afkomstig is uit het archief van de
Staten van Holland en West-Friesland,
en meegestuurd werd met de aanvraag. 35
Dit ontwerp voor de Beemster voldoet
volledig aan het gebruikelijke beeld van
een zeventiende-eeuwse droogmakerij:
een strikt utilitair landschap, met een zo
groot mogelijke oppervlakte landbouwareaal ontsloten door een minimale infrastructuur. Hij lijkt in niets op de vijfsterrenpolder zoals die uiteindelijk werd
gerealiseerd, waarin de infrastructuur als
een extra laag tussen de verkaveling en
de hoofdvorm van de polder ligt. Als dit
eerste plan uitgevoerd zou zijn, zou nu
waarschijnlijk niet de Beemster, maar de
Schermer werelderfgoed zijn, vanwege
de bewaard gebleven molens en molengangen.

kelijke beeld dat de Beemster is ontworpen op basis van de invloeden van de
Italiaanse renaissance op de ontwerpcultuur in de Republiek. In 1948 verscheen
het boekje Dredge, dram, rec/aim. The
art of a nation, waarin Johan van Veen,
ingenieur bij Rijkswaterstaat en geestelijk vader van het Deltaplan, een kaart
liet opnemen (afb. 6) van de Nederlandse betrokkenheid bij waterbouwkundige
projecten en ontginningen in Europa
tussen de zestiende en de negentiende
eeuw.36 Uit dit overzicht blijkt dat het
beeld van een eenzijdige beïnvloeding
van de Republiek door Italiaanse voorbeelden, zoals dat in de literatuur van
de afgelopen decennia opgang heeft
gemaakt, en zelfs tot in het Statement of
Outstanding Universal Value van Beemster is doorgedrongen, zeker niet klopt.
Er is hoe dan ook sprake geweest van
wederzijdse uitwisseling van informatie
en kennis tussen de Republiek en Italië.
Zowel op het gebied van ontwerp als op
het gebied van techniek was geen sprake
van eenrichtingsverkeer van zuid naar
noord. De infrastructuur en de scheepvaart die de handelsstromen tussen de
Republiek en de Middellandse Zee faciliteerden, maakten ook de uitwisseling
van ideeën mogelijk. En zoals Italiaanse
ingenieurs al vanaf de zestiende eeuw in
de Lage Landen werkten, hebben Nederlandse ingenieurs op grote schaal meegewerkt aan projecten in de landen rond de
Middellandse Zee.37

Tot slot dient er nog een kanttekening te
worden geplaatst bij het algemeen gebrui-

Met dank aan Menne Kosian en Frits
Niemeijer

"Uit de beschrijving van het archiet'is niet precies te achterhalen welke kaarten waar vandaan komen. Duidelijk is
echter dat een deel van de vanaf de negentiende eeuw gevormde Hingman-collectie afkomstig is uit de bestuurlijke
stukken van Noord-Hol land: www.aahetna.nl.
"Van Veen 1948; voor biografische details over Van Veen: Ten Horn-Van Nispen 2001.
"Zie over de betrokkenheid van Italiaanse ingenieurs bij fortificatiwerken in de Nederlanden bijvoorbeeld: Van
den Heuvel 1991.
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Ontwikkeling van de waterbeheersing
in de Noord-Hollandse droogmakerijen
Bart Schultz

Droogmakerijen zijn polders die zijn ontstaan door het droogmaken van gebieden, die voordien permanent onder water stonden. De geschiedenis van
de Nederlandse droogmakerijen start met de Achtermeer, een meertje van
35 hectaren (ha) bij Alkmaar, drooggemaakt in 1533. De geschiedenis kent
drie grensverleggende projecten, de Beemster (7.100 ha, droogmaking 1608 1612), de Haarlemmermeer (18.100 ha, 1840 -1852) en de IJsselmeerpolders
(165.000 ha, 1927 - 1994). Als eerste grote droogmakerij neemt de Beemster
een bijzondere plaats in onze geschiedenis in. In dit artikel wordt ingegaan
op de waterbeheersing in de Noord-Hollandse droogmakerijen, van de windmolens in de oorsprong, de eisen die aan de waterlopen en het waterpeil zijn
gesteld, tot de huidige volautomatische bemaling. Op basis hiervan volgt een
doorkijk naar de toekomst.
Inleiding
De geschiedenis van de waterbeheersing en landaanwinning van LaagNederland laat zien hoe het oorspronkelijke natuurlandschap in een nog steeds
voortdurende worsteling met het water
is omgevormd tot een cultuurlandschap.
Laag-Nederland vormt welhaast één grotendeels door mensenhand geschapen
waterstaatswerk: een lappendeken van
polders, doorsneden door talloze sloten, tochten, vaarten, kanalen en meren
(Afbeelding 1). De polders kunnen worden onderverdeeld in ingepolderd laagland, bedijkingen en droogmakerijen. In
het waterbeheer en de landaanwinning
kunnen de volgende ontwikkelingsstadia
worden onderscheiden (Schultz, 1982):
•ontginning. De eerste fase van het ingrijpen door de mens betrof het ontginnen
van gronden en eenvoudige maatregelen
op het gebied van de afvoer van
1

overtollig water. Door deze maatregelen
is echter ook een proces van oxidatie en
bodemdaling op gang gekomen, dat in
combinatie met de geleidelijke stijging
van de zeespiegel heeft geleid tot een
toenemende noodzaak om maatregelen
te nemen op het gebied van ontwatering,
afwatering, waterafvoer en bescherming
tegen overstromingen (Schultz, 1982;
De Bruin en Schultz, 2001; Van de Ven,
2003);
•passieve verdediging. Toen de overstromingsproblemen in de laaggelegen
gebieden toenamen ging geleidelijk de
fase van passieve verdediging in, wat
impliceerde dat de bewoners op terpen
begonnen te wonen en de gebieden rond
de terpen met enige regelmaat werden
overstroomd. Dit gebeurde tot ongeveer
de tiende eeuw;
•actieve verdediging. Toen kwam de fase

Oud hoogleraar Land- and Water Development, UNESCO-1HE, Delft

19

van actieve verdediging, die de aanleg
van dijken en afwateringssystemen met
uitwateringssluizen inhield. In het tweede deel van deze fase werden de lokale
dijken onderling verbonden, waardoor
verdedigingslinies tegen overstromingen ontstonden en ook de afwatering van
de beschermde gebieden beter diende te
worden geregeld;
•waterkwantiteitsbeheer. Het land zakte
dieper en dieper en de noodzaak ontstond om de waterafvoer door middel
van zwaartekracht te vervangen door
bemaling. In feite werd aan het begin
van de 15e eeuw overgegaan naar de
fase van waterkwantiteitsbeheer;
•landaanwinning. In het midden van
de 16e eeuw is een begin gemaakt met
het droogmaken van meren. In deze
periode werden de windmolens en hun
opvoerwerktuigen geleidelijk verbeterd.
Gedurende de 19e eeuw is het merendeel van de windmolens vervangen door
stoomgemalen die op hun beurt aan het
begin van de 20e eeuw werden vervan-

gen door diesel- en elektrische gemalen.
Tegenwoordig hebben we over het algemeen volledig automatische elektrische
bemaling;
•waterkwaliteitsbeheer. Na de Tweede
Wereldoorlog zijn, als gevolg van het
ongezuiverd lozen van stedelijk en industrieel afvalwater en toenemend gebruik
van meststoffen en pesticiden in de landbouw, problemen met betrekking tot de
waterkwaliteit snel toegenomen. Met de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1970) werd een begin gemaakt met
de fase van controle op de waterkwaliteit. Oorspronkelijk zorgden verschillende organisaties voor het waterkwantiteits- en het waterkwaliteitsbeheer,
maar na enkele jaren zijn deze organisaties samengevoegd. Sindsdien ligt de
volledige verantwoordelijkheid voor
de locale en regionale wateren bij de
waterschappen. Voor de nationale wateren - de grote rivieren, het IJsselmeer,
de Waddenzee en de Noordzee - ligt de

Hl Zoute en zoele schorren, hogere zandbanken en
kreek ruggen
1^1 Brakke iletschorren op voedse-lnjke veengrond
•• Rijk Uoel) moctasbos op vordseliijkv veengrond
l

. Vttrmos-, natte helde en zeg£evegeU.tie op veengrond
Bosten op minerale bodvm^ + oversUoming^gebied
van nvieren

Zandbanken, geulen, rivieren en meren

_'_ Overstromingsgebied bij ontbreken
i l Ingepolderd laagland
BH Bedijkingen
j^B Droogmakerijen

rivierdijken

Afb. 1. Nederland ongeveer 1000 jaar geleden en nu gebaseerd op de vier verschillende typen polders (naar
Schuit:, 1982 en Van de Ven, 2003)
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verantwoordelijkheid bij het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, met als uitvoerende organisatie Rijkswaterstaat;
•integraal waterbeheer. We zijn nu in de
fase van integraal waterbeheer. Deze fase
heeft een extra impuls gekregen door de
Europese Kaderrichtlijn Water, waarin
wordt voorgeschreven dat water moet
worden behandeld als een ecosysteem
en dat het milieu niet mag worden verslechterd (Europese Commissie, 2000);
•integraal milieubeheer. Zeer waarschijnlijk zal de huidige fase niet de
laatste zijn en komt er nog een fase
van geïntegreerd milieubeheer, waarin
de ruimtelijke ordening en waterbeheerplanning zullen zijn geïntegreerd
(Schultz, 2006).

• diepte van de greppels, sloten of ondergrondse drainage;
• polderpeil;
• percentage open water;
• gemaal capaciteit.
Voor stedelijke, recreatie- en natuurgebieden in polders kunnen overeenkomstige karakteristieken worden toegepast.
Voor stedelijke gebieden komt daarbij
het ontwerp van regenwaterriolering
(in de regel 60 liter per seconde per ha),
alsmede dat na circa 1950 ophoging kan
zijn toegepast. Deze ophogingen vonden
tot omstreeks 1970 in de regel plaats ten
opzichte van boezempeil. Daarna is men
lager gaan bouwen en vinden de ophogingen doorgaans plaats ten opzichte van
polderpeil.

Voor de waterbeheersingssystemen in
onze poldergebieden kunnen in principe drie karakteristieke omstandigheden
worden onderscheiden. De eerste betreft
het gewenste polderpeil. Daarnaast is van
belang hoeveel dit peil onder bepaalde
ontwerpomstandigheden (normaal een
kans van optreden van l O - 20% per jaar)
in zekere mate mag worden overschreden. Ten slotte wordt normaal gesproken
nagegaan onder welke extreme omstandigheden (in de regel een kans van optreden van l - 2% per jaar) het water tot
aan het maaiveld staat. Hiervoor is doorgaans van belang de wintersituatie met
extreme neerslag die zich afhankelijk
van het type en de grootte van de polder
van l tot 3 dagen kan voordoen. Hierbij
moet voor de ontwerpomstandigheden
voor l dag worden gedacht aan 40 mm
neerslag en voor drie dagen aan 55 mm
(Luijendijk en Schultz, 1982). Kenmerkende elementen voor de waterbeheersingssystemen in de landelijke gebieden
van onze polders zijn daarbij (Schultz,
1992):
• afstand tussen de greppels, sloten of
ondergrondse drainage;

De Droogmakerijen
Droogmakerijen zijn polders die zijn
ontstaan door het droogmaken van
gebieden, die voordien permanent onder
water stonden (Schultz, 1992). Aanvankelijk waren de windmolens voor polderbemaling voorzien van een scheprad dat
het water tot ongeveer l .5 m kon opmalen. Zulke windmolens konden worden
ingezet om kleine, ondiepe meren droog
te maken. De grote meren in Noord-Holland ten noorden van het IJ waren echter
te diep om met een molen droog te maken.
Aan het begin van de 17e eeuw werd
hiervoor de oplossing gevonden door de
molens in een zogenaamde molengang te
plaatsen, waarbij elke molen het water
tot het volgende niveau opmaalde. Nu
zijn er in Nederland 445 droogmakerijen
met een totale oppervlakte van 311.710
ha. De droogmakerijen kunnen worden
verdeeld in twee groepen. De eerste
groep bestaat uit de drooggemaakte min
of meer natuurlijke meren en delen van
de voormalige Zuiderzee. De tweede
groep wordt gevormd door de droog21

makerijen die zijn ontstaan door het
droogmaken van meren die waren ontstaan door verveningen. De provincie
Noord-Holland neemt een belangrijke
plaats in de geschiedenis van de droogmakerijen in. In deze provincie liggen
maar liefst 121 droogmakerijen met een
gezamenlijke oppervlakte van 81.300
ha. Zij beslaan hiermee ruim 30% van
het landoppervlak van Noord-Holland
(Schultz, 1992).

Achtermeer inderdaad de eerste droogmakerij in ons land moet zijn geweest.
De Beemster is de eerste grote droogmakerij geweest en was een voorbeeld voor
verschillende andere droogmakerijen uit
die tijd. De droogmaking was een particuliere onderneming door voornamelijk ondernemende kooplieden woonachtig in Amsterdam (Bouman, 1857;
Van Zwet, 2009). Voor wat de techniek
betreft zijn onderstaande twee citaten
van belang (Bouman, 1857, p. 66):

De geschiedenis van de droogmakerijen
start met de Achtermeer, een meertje van
35 ha. bij Alkmaar, drooggemaakt in
1533. De geschiedenis kent drie grensverleggende projecten, de Beemster
(7.100 ha, droogmaking 1608 - 1612),
de Haarlemmermeer (18.100 ha, 1840 1852) en de IJsselmeerpolders (165.000
ha, 1927- 1994) (Schultz, 1992).
Er is de afgelopen jaren de nodige discussie geweest of de Achtermeer inderdaad
de eerste droogmakerij was (Borger,
2004). De oorspronkelijke vermelding
was met name gebaseerd op de door Eijken (1963) opgestelde inleiding op de
inventaris van het archief van de Achtermeer (Schultz, 1992). Hierin werd
onder andere verwezen naar de Kroniek van Wijnkoper van 1533, waarin
wordt vermeld: '... die palen (gesteken)
om de Achtermeer te bedijcken.' Ook
is sprake van een brief aan Jan Jansz.
d.d. 18 november 1536 waarin melding
wordt gemaakt van: 'nyeuwen lande,
gemaict uuyte Achtermeer.' In Folio
149 van het 'Tweede Geluwe Register'
van de Rekenkamer van Domeinen van
Holland, dat begint in mei 1527, is de
aanvraag opgenomen om van het Achtermeer land te mogen maken, waarbij
wordt vermeld dat dit niet gemakkelijk
zal zijn en met veel moeite en kosten
gepaard zal gaan. Op basis van aanvullend onderzoek door Aten (2007 en
2012) is inmiddels geconstateerd dat de

'En om zeker te zijn, of men de droogmaking met 16 molens zal kunnen volbrengen, hebben de aannemers aangenomen
en beloofd, dat zij binnen 4 weken, van
hunne inventie eene proef zullen doen, ten
overstaan van Gecommiteerden der HoofdIngelanden. En indien dan bevonden wordt,
dat de 16 molens voor het werk niet in staat
zijn, zullen de aannemers gehouden zijn,
dadelijk zich van meerder oude of nieuwe
molens als boven te voorzien, tot zoodanig
getal als Gecommiteerden goedvinden'.

Later (Bouman, 1857, p. 91) wordt vermeld:
Bovendien is men al spoedig tot de overtuiging gekomen, dat men het getal molens
aanvankelijk te laag had gesteld, en dat het
van 16 op 25 moest worden gebragt. Tengevolge daarvan zijn de Heeren bedijkers,
zoowel als de aannemers zelve, het onhoudbare van het gemaakte accoord inziende,
vermoedelijk onderling tot het besluit
gekomen, om van het gesloten verdrag af
te zien en eene andere schikking te maken,
waarbij gezegde aannemers ontslagen werden; terwijl nu de droogmaking geheel en
alleen voor rekening van de bedijkers werd
voortgezet.

We danken aan de Beemster de vermoedelijk oudste kaart in Nederland waarop
de diepten van de waterlopen zijn vermeld
22
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/(/ft. 2. Kaart van de Beemster uit 1696 met de diepten van de waterlopen. Dit is voorzover bekend de oudste kaart
in Nederland waarop dit soort gegevens zijn vermeld f De Vries, 1983; Schuit:. 1997)
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(Afbeelding 2). Ook is er de vermelding
van het eerste voorbeeld van inklinking
(Bouman, 1857, p. 145):
De steeds nauwer en ondieper wordende
sloten konden het te overvloedig vallende hemelwater niet altijd bevatten,
zodat meermalen min of meer aanzienlijke gedeelten van de polder onder water
geraakten.

Nadat men het polderpeil had moeten
verlagen (Bouman, 1857, p. 207):
Dit was een hoogst nuttige maatregel want
niet alleen was de bodem van den nieuwen polder in de eerste twintig jaren na
de droogmaking aanmerkelijk gezakt en
ingezonken. maar bovendien had men,
omdat de molens slechts driehoog maalden het peil aanvankelijk te hoog gesteld,
zoodat de grond nimmer behoorlijk kon
doorzakken.
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Afh.3. Portret van Leeghwater in het HaarlemmerMeer-Boeck]
uil de collectie scans van V. Falger

Het staat niet ter discussie dat hij molen
maker was, dat hij betrokken was bij
een groot aantal projecten en dat hij een
aantal verbeteringen in de bouw van
windmolens heeft aangebracht. Wellicht nog interessanter is dat hij, voor
zover kan worden nagegaan, de eerste
persoon was die min of meer het proces van kwel begreep, dat in die tijd
een volledig onbegrepen verschijnsel
was. Dit kan worden afgeleid uit het
volgende citaat uit zijn HaarlemmerMeer-Boeck (Leeghwater, 1641, p. 37):

Jan Adriaensz. Leeghwater
Nauw verbonden aan de droogmaking van de Beemster, maar ook aan
de droogmaking van andere meren in
dezelfde periode was Jan Adriaensz.
Leeghwater (zijn oorspronkelijke naam
was Jan Adriaenszoon, afbeelding 3).
Hij was oorspronkelijk een molenmaker
en raakte betrokken bij een aantal van
deze projecten in Nederland en op enkele andere plaatsen in Europa, evenals
bij een groot aantal andere technische
activiteiten. Het staat echter nog steeds
ter discussie in welke mate hij echt bij
de droogmaking projecten betrokken
was (Aten, 2009). Ik ben van mening
dat op het gebied van waterbeheer en
de bescherming tegen overstromingen
Leeghwater uniek in onze geschiedenis
is geweest om redenen zoals hieronder
beschreven.

Het is mij wel bekend, dat er eenige Meren
zijn, wier droogmaking niet wil gelukken;
maar daar is de reden van; of omdat de klei
te diep ligt, of omdat die Meren aan een
bergachtig land, of grof zand gelegen zijn,
dat geen water schut, zoo als ik hetzelve
wel gezien en bevonden heb; of omdat de
grond met struiken of bladen van boomen
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veel tegenstand tegen de voorgenomen
inpoldering. Een van de tegenstanders,
genaamd Claes Arentsz. Colevelt, gaf in
1641 ook een boek uit. Dit boek beleefde
drie drukken (Afbeelding. 4).
In de vierde druk van het HaarlemmerMeer-Boeck weerlegt Leeghwater een
aantal van de bezwaren van Colevelt.
Hij komt hierbij tot de wel zeer frappante argumenten die in de artikelen 168 en
169 van zijn Haarlemmer-Meer-Boeck
zijn weergegeven. Vrij vertaald zegt hij

opgehoogd en bezet is, en hierdoor lek en
sponsieus blijft. Gelijk het ook blijkt, dat
eenige dezer Meren niet vast toevriezen,
al vroor het bijkans nog zoo sterk; hetgeen
een teeken is, dat de grond open, sponsieus
en lek is.

Tijdens stormen tastten de golven op de
Haarlemmermeer de oevers aan. Daarom waren er sinds het begin van de
17e eeuw voorstellen voor de droogmaking van het meer. In zijn HaarlemmerMeer-Boeck presenteerde Leeghwater
een compleet plan voor de droogmaking
van de Haarlemmermeer met 160 windmolens. Het boek bevat een kaart van de
landaanwinning die is weergegeven in
afbeelding 3 p. 14 in het artikel van Abrahamse en Prins. De eerste uitgave van
het Haarlemmer-Meer-Boeck dateert
van 1641. In totaal beleefde het boek 13
drukken, de laatste in 1838. Er was ook

168. Ook gebruikt Colevelt het argument
/ heeft men het ongeluk in Holstein niet
gezien / hoe het met de Megger-Zee, Butsloot en het Noordt-strand fout is gegaan
/ Dit is (naar mijn oordeel) ondoordacht
gesproken.
169. Heeft de Almogende God niet duizend
middelen om de mensen voor hun zonden

C. A. ColevclK
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Ajb. 4. Titelpagina's van respectievelijk het Haarlemmer-Meer-Boeck van Leeghwater en van her hoek met
de Bedenckingen van C.A. Colevelt
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Besluitvorming droogmaking
mermeer

the straffen / die (God betert) in Oost-landt
veel voorkomen / Zijn Sodom en Gomorra
vanwege hun misdaden en zonden niet ten
onder gegaan / Laten wij er daarom altijd
voor zorgen dat de zonden aan ons voorbij
gaan en dat we ze vermijden / Zodat zulke
plagen ons niet kunnen overkomen.

Haarlem-

Zoals eerder beschreven werden de windmolens voor polderbemaling aanvankelijk
voorzien van schepraderen als opvoerwerktuigen. In het midden van de 19e eeuw
werden de schepraderen geleidelijk vervangen door vijzels. Door de grotere haalbare opvoerhoogte kon een reeks van vier
scheprad molens worden vervangen door
een reeks van twee vijzelmolens. Al met al
hebben de windmolens meer dan drie eeuwen zorg gedragen voor de bemaling van de
droogmakerijen. De capaciteit van de windmolens was zodanig, dat een windmolen het
overtollige water van 400 tot 600 ha kon
afvoeren. Hierbij moet echter wel worden
gerealiseerd dat in de tijd van de windmolens het doel was om het land van april tot
oktober droog te hebben om de teelt van een
gewas in de zomerperiode (april - september) mogelijk te maken. In de winterperiode
was het land doorgaans met water verzadigd, of zelfs geïnundeerd.
De voorbereidingen tot de droogmaking
van de Haarlemmermeer werden getroffen
in de overgangsperiode van windbemaling
op stoombemaling. Om te komen tot een
besluit betreffende de wijze waarop de Haarlemmermeer moest worden drooggemaakt
werd in 1837 een Staatscommissie ingesteld. Deze commissie kwam met het advies:
• 32 gangen vijzelmolens, 2 hoog;
• 5 gangen hellende schepradmolens,
3 hoog;
• 3 stoomgemalen van 40 pk.

hierin het volgende (Leeghwater, 1641,

p. 61):
iok uniek voor die tijd deed Leeghwater
onder toezicht van de burgemeester van
Aalsmeer, veldonderzoek om de geschiktAangaande den grond van de Haarlemmermeer, kan ik anders niet bevinden en
verstaan dan alles goeds, alzoo ik haar
voorheen met den Burgemeester van
Aalsmeer en eenige arbeiders, op vele verschillende plaatsen, gepeild, gebeugeld,
gediept, getast en wel onderzocht heb, en
anders niet kan bemerken of bevinden,
of deze Meer heeft een bodem van goede
klei, doorgaans dik 7, 8 en 9 voeten.

heid van de grond in de Haarlemmermeer
aan te tonen, zoals blijkt uit het onderL_staande citaat (Leeghwater, 1641, p. 37):
Alleen al op basis van bovenstaande
informatie moet worden geconstateerd
dat Leeghwater zijn tijd ver vooruit
was en in onze geschiedenis een unieke
figuur is geweest op het gebied van de
waterbeheersing en landaanwinning.
Uiteindelijk hebben alle inspanningen
en beschouwingen niet geholpen en
werd het besluit tot droogmaking de
Haarlemmermeer pas bijna 200 jaar later
na vele plannen en discussies genomen
(Schultz, 1997). Hieraan gingen twee
stormen vooraf, te weten:
•een storm op 29 november 1836 waarbij 4.000 ha in de richting van Amsterdam werd overstroomd;
•een storm op 26 december 1836 waarbij 7.500 ha richting Leiden werd overstroomd.

Omdat over dit advies geen overeenstemming bestond werd in 1838 een nieuwe
commissie ingesteld die advies moest
geven over al dan niet voorkeur voor
stoom en betreffende de voordelen van het
gebruik van turf. Deze commissie gaf verdeeld advies. Daarop volgde een interessante periode, zoals blijkt uit de volgende
citaten (Huet, 1885, p. 94 en 95):
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een vijzelmolen goedkoper uitgekomen
dan stoombemaling.

Koning Willem I was bekend gemaakt met
den strijd die over de vraag van stoom of
wind in de commissie van 1838 gerezen
was. De Koning liet Simons 2 een wenk
geven, dat hij persoonlijk van de zaak
kennis wilde nemen en op de gewone
woensdagsche adientie van 12 Juni 1839
bood Simons een afschrift zijner nota aan.
De Koning beloofde die in handen van de
aangewezen personen te zullen stellen en
toen Simons opmerkte, dat die personen
juist zijn tegenstanders waren beloofde de
Koning, dat hij de zaak zelf zou nagaan en
heeft dat woord gestand gedaan.

Waterbeheer in droogmakerijen

Aan het einde van de 19e eeuw zijn de
windmolens geleidelijk vervangen door
stoomgemalen, die op hun beurt in het
begin van de 20e eeuw in een aantal stappen zijn vervangen door diesel- en elektrische gemalen. Tegenwoordig wordt
de afvoer van het overtollige water uit
de droogmakerijen in de regel verzorgd
door volledig automatische elektrische
gemalen.
Bij besluiten van 17, 23 en 26 Maart 1840 Binnen de droogmakerijen zijn de wegen
werd eene nieuwe commissie benoemd vaak voorzien van wegsloten en kan het
bestaande uit A. Lipkens, M.G. Beijerinck peil in deelgebieden door middel van al
en G. Simons en van deze commissie ging dan niet (automatisch) beweegbare stuhet gezamenlijk rapport uit, dat tot de wen worden opgezet.
stoombemaling van het Haarlemmermeer Het kan verrassend worden genoemd dat
geleid heeft.
er sinds de oorspronkelijke verkaveling
in de droogmakerijen nagenoeg niets
Het Koninklijk Besluit, ondertekend is veranderd. Onze voorouders hebben
door Koning Willem II op 21 november een zeer duurzame verkaveling tot stand
1840 schreef stoombemaling voor.
gebracht. Er heeft intussen echter een
Ten grondslag aan bovengenoemd rap- belangrijke vernieuwing letterlijk in de
port lag de eerste berekening van de kavels plaatsgevonden. Dit is de instalcapaciteitsbepaling voor bemaling door latie van ondergrondse drainage in de
Simons en Greve die heeft geleid tot de meeste kavels in de tweede helft van de
drie stoomgemalen - Cruquius, Leegh- 20e eeuw. Met deze drains, die tegenwater en Lijnden - waarmee de Haar- woordig doorgaans bestaan uit geribbellemmermeer is drooggemalen (Simons de PVC buizen met een omhullingsmateen Greve, 1844). De gezamenlijke riaal, is een meer nauwkeurige regeling
capaciteit bedroeg 129 mm/maand, wat van de grondwaterstand mogelijk.
ongeveer overeenkomt met 4,3 mm/dag. Aan de binnenkant van de dijk rond een
De capaciteit van de huidige bemaling droogmakerij ligt doorgaans een kwelligt in de orde van grootte van 1 1 - 1 4 sloot terwijl aan de buitenkant van deze
mm/dag. Interessant hierbij is dat zij dijk meestal een ringvaart ligt die in open
voor windbemaling de capaciteit van verbinding staat met de boezemkanalen
een hellend scheprad namen (55 m 3 /min waardoor het overtollige water uiteindel m hoog) en niet de capaciteit van een lijk wordt vervoerd naar de Noordzee. In
in die tijd al gangbare vijzel molen (75 de boezemkanalen ligt het streefpeil op
rn-Vmin l m hoog). Hadden ze dit laatste ongeveer 0,50 m-NAP, zodat het merenwel gedaan, dan was de bemaling door deel van het overtollige water door de
: G.

Simons was Adviseur bij het Ministerie van Financien
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uitwateringsluizen onder natuurlijk verval kan worden geloosd.

grondgebruik (Schultz, 2008; Van Boetzelaer en Schultz, 2011). Met betrekking
tot de droogmakerijen is in dit licht van
Vooruitzichten voor de toekomst
belang dat de inklinking en zetting min
of meer volledig hebben plaatsgevonden.
In de afgelopen 400 jaar hebben de Er kan dus worden verwacht dat overBeemster en de daarop volgende droog- eenkomstige geleidelijke verbeteringen
makerijen in Noord-Holland, inclusief mogelijk zijn als de verbeteringen die
de veel later drooggemaakte Haarlem- geleidelijk in de afgelopen 400 jaar zijn
mermeer, bewezen duurzaam te zijn. ingevoerd. Als het zorgvuldige beheer en
Er zijn in ons land nogal wat discussies onderhoud van de voorzieningen voor
over de mogelijke effecten van klimaat- de waterbeheersing en de bescherming
verandering op het waterbeheer en de tegen overstromingen in de komende
bescherming tegen overstromingen. De 400 jaar kunnen worden voortgezet, dan
mogelijke effecten van klimaatverande- is duurzaamheid van de Noord-Hollandring zijn in onze omstandigheden echter se droogmakerijen in ieder geval voor
marginaal ten opzichte van de door de die periode gewaarborgd,
mens veroorzaakte veranderingen in het
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Historische fout bij herinrichting Beemster
kerk in de vijftiger jaren
Jaap van der Veen

De gereformeerde (hervormde) kerk in Middenbeemster verrees vrij spoedig
na de drooglegging van het meer in 1612. Het was destijds het hoogste punt
in de pas drooggevallen polder. Het lijkt er op dat de aanleg van de kerk en
de polder op dezelfde principes zijn gebaseerd. Hendrick de Keyser stond bekend als een architect van het moderne bouwen, dat wil zeggen aan de hand
van de principes van de renaissance, de hergeboorte van de Romeinse klassieken. Over de bouw van de kerk heb ik in het blad Monumenten een artikel
gepubliceerd.' Bij het onderzoek dat aan deze publicatie voorafging kwamen
er ook interessante zaken aan het licht over de restauratie van de kerk in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Daarbij blijkt een historische fout te
zijn begaan. Men wenste bij de restauratie de oorspronkelijke indeling van
de kerk te reconstrueren maar kreeg door foute observaties een negentiende
eeuwse indeling die de kerk nooit heeft gekend.
De inrichting

van Gods woord zoals dat via de Bijbel tot de gelovigen kwam. De Bijbel
op de kansel kreeg daardoor de centrale
plek in de inrichting. Men zocht naar
nieuwe ruimtelijke vormen om daaraan uiting te geven. De eerste kerk na
de reformatie was die in Willemstad
(1597-1607). Deze kreeg een achtkante vorm. In Amsterdam was het de
Noorderkerk (1620-1623) die met zijn
Grieks kruis als plattegrond het meest
die centrale positie van de kansel benadrukte. Daarom lijkt het voor de hand
liggend dat ook de Beemster kerk, uit
diezelfde periode, volgens het principe van sola scriptura is ontworpen.
Dat houdt in dat de preekstoel tegen
de zuidwand werd geplaatst, omgeven
door de dooptuin. Recht tegenover de
dooptuin waren tegen de noordwand de
herenbanken geplaatst en daar tussenin
de stoelen voor de gelovigen. Met deze
indeling schaarde de gemeente zich

Met de inrichting van de kerk is iets
merkwaardigs aan de hand. Het driemanschap Staets, Danckertstz en De
Keyser die samen sinds 1595 leiding
gaven aan het fabrieksambt te Amsterdam, zeg maar de dienst Bouw- en
Woningtoezicht, hield zich onder andere bezig met de totstandkoming van de
Zuider-, de Noorder- en de Westerkerk
in Amsterdam. Men was door de reformatie bij de ontwikkeling van de plattegronden van die kerken duidelijk op
zoek naar nieuwe vormen waarbij het
protestantse principe sola scriptura
(de Heilige Schrift alleen) het centraal
thema vormde.2 Vóór de reformatie was
door de axiale richting van de kerk de
aandacht automatisch gericht op het
altaar in het oosten waar de eucharistie
werd gevierd. Na de reformatie kwam
de nadruk te liggen op de verkondiging
1

J.M. van der Veen, 'Beemster kerk blijft boeien.' Monumenten, juni 2012, nr. 6.
van Swighem, T. Brouwer, W. van Os, Een huis voor hel woord, Zeist, 1984, p. 21.

: C.A.
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Afb. l. Interieur van de Nedelands Hervormde kerk anno 1948, mei galerijen aan de noord- oosl- en westzijde.
(Jolo Rijksdienst mor hel Cultureel Erfgoed.)

het aantal zitplaatsen met 200 toenam.
In de oostgevel werd een extra ingang
gebouwd. De aannemer A.J. van der
Molen stuurde op l oktober 1847 een
overzicht van het meerwerk. Aan het slot
van zijn opsomming schreef hij enkele
zinnen ter verduidelijking: "U gelieve
indachtig te zijn dat het werk van Jan
Klok, het gedeeltelijk vernieuwen der
twee achterramen, het opnieuw betimmeren der spreekstoel en trap daarbij,
(...) mede onder het werk zijn doorgegaan en hierbij opgenomen; doch dat
dezelve bij de begrooting niet berekend
zijn, en waarvoor minstens twee honderd gulden kan gerekend worden."4
Hij sprak niet meer van het verplaatsen van de preekstoel. Waarschijnlijk
waren de plannen tijdens de uitvoering
gewijzigd. Wellicht omdat de omvang
van de galerij, toen hij eenmaal was
geplaatst, zodanig meeviel dat de preekstoel op zijn plaats kon blijven en alleen

letterlijk rond het woord. Deze indeling heeft de kerk van Middenbeemster
gehad tot 1950.
De groei in de negentiende eeuw.
Toen in het tweede kwart van de negentiende eeuw de kerkelijke bevolking
snel groeide vroeg het kerkbestuur in
1846 aan het provinciaal college van
toezicht toestemming om een tweede
predikant te benoemen en om het aantal zitplaatsen uit te breiden. Het laatste
werd toegestaan; het eerste niet. In de
vergadering van kerkvoogden en notabelen van 27 december 1846 gaven de
kerkvoogden aan "[...] dat de vergroting
van het inwendige der kerk door het verplaatsen van den predikstoel en het bouwen eener galerij [...]" dringend noodzakelijk was geworden.1 Men besloot
om in de kerk langs de noord- en oostwand een galerij te bouwen waardoor
; Waterlands
4 Waterlands

Archief, Purmerend; archief Hervormde Gemeente Bcemster, 1607-1985, inv. Nr. 6.
archief, Purmerend; archief van de Gemeente Beemster, 1795-I929 inv.nr. 117.
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opnieuw werd betimmerd. Deze veronderstelling wordt versterkt door een
tekening uit 1853 waarop de preekstoel
nog steeds is gesitueerd tegen de middelste penant aan de zuidzijde. 5 Ook op
grafleggers uit de achttiende eeuw is de
preekstoel in het midden van de zuidzijde te zien (zie afb. 2).(' Daarmee lijkt
het vermoeden gerechtvaardigd dat de
preekstoel vanaf de bouw van de kerk
tot het midden van de twintigste eeuw
nooit is verplaatst!
In de negentiende eeuw, met het groeien van de kerkelijke bevolking, kregen
veel protestantse kerken een gewijzigde indeling. Door de preekstoel aan
de oostzijde te plaatsen en de kerk vol
te zetten met (vaak) twee rijen banken
die oostwaarts gericht waren ontstond
er aanzienlijk meer zitruimte. MiddenBeemster ontkwam aan deze rigoureuze
ingreep door het plaatsen van de galerij.

perd want de secretaris schrijft: "Naar
Monumentenzorg ons meedeelde, zal
de verandering van de indeling, hoewel
belangrijk, de eerste jaren niet aan de
orde kunnen komen. Het herstel achtte
zij echter wel urgent." Dominee Oldeman liet zich ten aanzien van de wijziging van het interieur door deze brief
niet ontmoedigen wat blijkt uit een brief
die hij op 4 september 1953 ontving van
het Ministerie van O K&W: [...] "met
het opgemaakte plan kan ik mij in het
algemeen verenigen. Ten aanzien van
de restauratie en de herplaatsing van
het oude meubilair dient nader overleg
te gepleegd met de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg."7 Door het advies
van de Bouw- en Restauratiecommissie
over te nemen en Royaards als restauratiearchitect aan te stellen had het kerkbestuur een belangrijke medestander
gekregen. Royaards was een historiserend architect die graag de oorspronDe restauratie in de jaren vijftig
kelijke toestand reconstrueerde zoals
hij die zich had gedacht. In die jaren,
Na de Tweede Wereldoorlog wendde na de Tweede Wereldoorlog, was het
het kerkbestuur zich tot de Bouw- en reconstrueren van verdwenen onderRestauratiecommissie van de Neder- delen of indelingen bij bijna iedere reslands Hervormde Kerk omdat de bouw- tauratie gemeengoed. De Rijksdienst
kundige staat van de kerk zo slecht was voor de Monumentenzorg schrijft over
dat een restauratie dringend noodzake- Royaards: "[...] dat hij een van de weilijk werd. Op 10 februari 1948 schreef nige goede restauratiearchitecten is
de secretaris van de Bouw- en Restau- waarover wij kunnen beschikken zodat
ratiecommissie een brief aan Ds. G. het niet verantwoord kan zijn, van zijn
Oldeman waarin hij adviseerde door diensten geen gebruik te maken." Geurt
architect C.W. Royaards (1906-1970) Brinkgreve, een autoriteit op het gebied
te Schoorl een restauratieplan te laten van de monumentenzorg, gaat nog een
maken en een subsidieverzoek in te stap verder en zegt over Royaards: "de
laten indienen. Schijnbaar had de predi- meest extreme perfectionist in de reskant al enige ideeën omtrent een gewij- tauratiewereld."8
zigde opstelling van het meubilair geop- Royaards zal het verzoek van het kerk' G. Heikens e.a., 375 jaar Kerk in de Midden, Midddenbeemster, 1987, p. 11.
"Waterlands Archief, Purnierend; archief van de Gemeente Beemster, 1795-1929 inv. nr. 57-3 t/m 57-06.
Vriendelijke mededeling van de heer V.S.E.Falger.
"Utrechts Archief; archief Bouw-en Restauratiecommissie der Ned. Herv. Kerk, inv. nr. 368 (4 sept.1953).
S G. Brinkgreve, 'Juffrouw Mirandolle' herbouwt haar stoep. Binnenstad201, Amsterdam, sept. 2003.
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bestuur om de indeling van de kerk
terug te brengen in de oorspronkelijke
gedachte toestand omarmd hebben
zonder dat hier enig archiefonderzoek
aan voorafging. Het schijnt dat architect Royaards zich bij zijn reconstructie
heeft laten leiden door de vermeende
vondst van de bevestiging van het
klankbord boven de preekstoel tussen de beide ramen aan de oostkant.
Deze mededeling is van G. Köhne die
tijdens de restauratie de kerk bezocht:
"Beminnelijk, als Royaards was, stond
hij ons welwillend toe een praatje te
komen maken." Tijdens een van deze
bezoeken heeft de architect Köhne op
de hoogte gebracht van zijn vermoedelijk onjuiste waarneming ten aanzien
van de bevestiging van het klankbord. 9
Wellicht betrof het de metalen dook 10
waarmee de epitaaf van Tobias Coene
in de muur was bevestigd. Deze was bij
het aanbrengen van de galerij in hoogte
verplaatst.
Dat ook het kerkbestuur dacht met deze
herschikking de oorspronkelijke indeling terug te brengen bleek in januari
1958 toen, tijdens een gemeenteavond,
de predikant "nog een praatje, toegelicht met lichtbeelden, over oude

kerkgebouwen en met een tekening
had aangetoond dat de indeling van het
gerestaureerde kerkgebouw weer zal
worden als bij de stichting in het jaar
1618 [...]". "Het ziet er naar uit dat deze
wijziging van het interieur gebaseerd
is op de ideeën van een vasthoudende
predikant en een historiserend architect
maar helaas iedere architectuurhistorische onderbouwing miste. Het is ook
duidelijk zichtbaar in de kerk aan de
afmeting van het doophek. Als dat oorspronkelijk aan de oostzijde had gestaan
zou de verhouding tot de breedte van de
kerk anders zijn geweest. Nu blijven er
ter weerszijden kleine onlogische restruimten over.
Daardoor zit Middenbeemster nu met
een prachtige kerk en een contradictie.
Men wenste een reconstructie van de
oorspronkelijke indeling maar kreeg
daarvoor in de plaats een typische
negentiende-eeuwse indeling die de
kerk nooit heeft gekend. Het verwijderen van de galerij aan de noord- en
oostzijde was daarentegen wel een
goede ingreep van Royaards. Hierdoor
herkreeg de kerk haar ruimtewerking
en is zij architectonisch sindsdien weer
als een eenheid te ervaren.

"G. Köhne, In hel voetspoor van de bouwmeesters, Middenbeemster, 1987 p. 8.
"'Een dook is een ijzeren ol'koperen kram waarmee stukken gehouwen steen aan achterliggend metselwerk worden bevestigd. E.J. Haslinghuisen H. Janse, Bouwkundige termen. Leiden, Primavera Pers, 1997 (3e druk), p. 149.
" Purmerender Courant, 29 januari 1958.
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Boeksignalement
John Dehé

V.S.E. Falger, C.A. Beemsterboer-Köhne, A.J. Kölker - Nieuwe kroniek
van de Beemster, 511 pagina's. Uitgave antiquariaat Serendipity, Middenbeemster. Prijs afgehaald in de winkel: € 45.
Het verleden gereconstrueerd

een prachtig boekwerk opgeleverd.
Vanaf het jaar 1935 zijn aan de oude
kroniek van Kölker zoveel nieuwe
gegevens toegevoegd, dat daar eigenlijk die oude kroniek stopt, hoewel ook
in de jaren daarna nog veel gegevens
aan die kroniek zijn ontleend.
Falger en Beemsterboer namen één
heel belangrijke beslissing: alles wat
zij aan feiten vastlegden, moest voor
anderen controleerbaar zijn. In hun
verantwoording schrijven zij: "Een
kroniek beoogt precies dat: langs het
pad der tijd op basis van bronnen een
reconstructie geven van feitelijke
gebeurtenissen uit het verleden." Een
kroniek van de Beemster is dus een
geïllustreerde opsomming van grote en
kleine voorvallen uit de afgelopen vier
eeuwen - en zelfs nog van daarvóór gezien door het oog van schrijvers die
nu leven. Hun keuze is dus onvermijdelijk beperkt (we kunnen de geschiedenis niet overdoen), maar wel verantwoord omdat alles is terug te vinden
in de bronnen.' Een probleem bij het
bestuderen van de 'oude' kroniek van
Kölker was dat die verantwoording
van informatie ontbreekt. Meer dan
eens heb ik gedacht: Dat is interessant,
maar hoe komt hij aan die gegevens?
Die vraag kan niemand meer stellen bij
de Nieuwe kroniek, al blijft het natuurlijk lastig dat een verwijzing naar de
kroniek van Van Sandwijk uit 1839 de
lezer niet verder helpt: ook deze chroniqueur laat ons gissen naar de herkomst van zijn gegevens.

In 1774 schreef Betje Wolff vanuit
de pastorie aan de Middenweg aan
David-Henri Gallandat, een vriend in
haar geboorteplaats Vlissingen, een
brief waarin zij zeer lovend spreekt
over de Beemster polder. "Onze Republicq heeft geen schooner oort dan de
Beemster geduurende eenen korten
zomer." Minder was zij te spreken over
het intellectuele klimaat: "Hier leest
men niet."
De Beemster theoloog A. Weiland
deed dat bijna tweehonderd jaar later
nog eens dunnetjes over: 'Voor zover
ons bekend, heeft de Beemster nog
nooit een dichter of schrijver opgeleverd. Dat mag ons niet verbazen, in
een uitsluitend agrarisch milieu. Boeren kunnen niet schrijven.'
Het 400-jarig bestaan van de Beemster
is onder meer gevierd met een groot
aantal publicaties, die alleen al door
hun omvang en diepgang laten zien
dat er - ook als het om intellectuele
belangstelling gaat - intussen heel wat
verbeterd is. De verkoopcijfers van
de imposante Nieuwe kroniek van de
Beemster laten zien dat de belangstelling voor het verleden groot is en dat
de Beemster bevolking tegenwoordig
wél leest.
Vincent Falger en Corrie Beemsterboer- Köhne vatten een aantal jaren
geleden het plan op om de in 1981 verschenen kroniek van A. J. Kölker uit
te breiden en te actualiseren. Dat heeft
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wordt na ca. 340 bladzijden afgesloten
op 18 december 2011. Daarna krijgen
we nog een programma van het Beemster feestjaar, een 'Ereboek' van de
gemeente (tegels, penningen, prijzen),
een uitgebreide bronvermelding, een
verantwoording van de herkomst van
de illustraties, registers van personen,
onderwerpen en geografische aanduidingen, een (geïllustreerde) bibliografie van de Beemster, met trefwoordenregister en een lijst van intekenaren.

Nieuwe kroniek
van de
Beemster

Een van de hoogtepunten in de Nieuwe
kroniek is ongetwijfeld het gedeelte
over de Tweede Wereldoorlog. De
auteurs hebben daarbij dankbaar
gebruik gemaakt van de collectie van
Andries de Vries, maar vooral van de
dagboeken van Gerrit Köhne, de vader
van Corrie Beemsterboer-Köhne.
Dit dagboek was tot het onderzoek
ten behoeve van de kroniek bij bijna
iedereen onbekend, zelfs bij de familie. Alleen Andries de Vries wist er iets
van. Het gaat om zes handgeschreven
cahiers, met in totaal 464 bladzijden
tekst. Het is in feite het eerste gedetailleerde, chronologisch geordende verslag ooit van de Tweede Wereldoorlog
in de Beemster. Het is te hopen dat
het plan om deze dagboeken nog eens
integraal uit te geven gerealiseerd kan
worden.
Iedereen die in de Nieuwe kroniek leest
en bladert, zal kunnen bevestigen dat
het een prachtboek geworden is. De
auteurs schrijven zelf: 'Volledigheid is
echter een illusie en daarom nodigen
wij lezers uit belangrijke ontbrekende
gebeurtenissen en aantoonbare fouten
aan de redactie te melden.'
Laat ik van die uitnodiging voorzichtig gebruik maken. Het viel mij op dat
zeker in het oudste gedeelte de informatie vaak gegeven wordt in de vorm
van citaten. Dat verhoogt niet altijd de

De auteurs schrijven zelf over de
bedoeling van het boek: 'Als dit boek
gebruikt gaat worden als een instrument ter bestudering van de geschiedenis van de Beemster zijn wij geslaagd
in onze opzet.'
Dat is te bescheiden, want dit boek is
meer dan een verzameling feiten die tot
verder onderzoek kunnen aanzetten.
Het is een prachtig lees- en bladerboek,
een met monnikengeduld vastgelegde
reconstructie van het Beemsters verleden, waarin we kunnen lezen hoe de
polder vorm kreeg, bestuurd en geleefd
werd. Honderden afbeeldingen, waar
mogelijk in kleur, ondersteunen de
tekst en vullen hem aan. Van hoge kwaliteit is het fotowerk dat Marianne SlotDekker leverde. Vooral in het oudste
gedeelte van de Kroniek wordt de lezer
geholpen met voetnoten waarin lastige
begrippen uitgelegd worden.
De Nieuwe kroniek begint met een
Neolithische vuurstenen bijl (ca. 3400
tot 2800 voor onze jaartelling) en
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leesbaarheid, zeker als die citaten erg
lang zijn. Een parafrase, weergave in
'eigen woorden', zou aan te bevelen
zijn. Zie om een enkel voorbeeld te
noemen de voorwaarden van de verhuur van 'het regthuis' op 29 september 1803. Het viel mij ook op dat niet
alle citaten consequent tussen aanhalingstekens zijn geplaatst.
Natuurlijk kan zo'n kroniek niet volledig zijn, er moeten keuzes gemaakt
worden. Sport komt er wat bekaaid af
en de Eerste Wereldoorlog blijft volledig buiten beeld. De jaren 1914-1918
zijn ook in de Beemster soms heftig
geweest, met grote voedselproblemen, ingekwartierde soldaten en de
forten in staat van paraatheid. Daar is
ook mooi beeldmateriaal van bewaard
gebleven. Misschien is het mogelijk

om in De Nieuwe Schoitwschuit plaats
te maken voor relevante aanvullingen
op de Nieuwe kroniek.
In het jubileumjaar 2012 werd nog
een historisch werk van formaat in de
Beemster gepubliceerd, onder auspiciën van de gemeente: 400 jaar Beemster. Net zo mooi, bijna net zo dik, maar
anders van opzet. Veel van de feiten en
gebeurtenissen die in de Nieuwe kroniek relatief kort aangeduid worden,
zijn hier in 'verhaalvorm' uitgewerkt.
Zo worden verbanden en achtergronden zichtbaar. De boeken vullen elkaar
op die manier prima aan. Wie de Nieuwe kroniek van de Beemster nog niet
gekocht heeft, moet dat snel doen. Dan
kan 400 jaar Beemster op de lijst met
kerstwensen.
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AduertoriaZ
De geschiedenis van het Historisch Genootschap 'Jan Adriaensz.
Leeghwater' en van de (oude) Schouwschuit is al sinds 1937 verbonden
met de toen nog in De Rijp gevestigde Drukkerij C.J. Hoogcarspel. In
dat jaar besloot de redactie onder leiding van
Gerrit Köhne en Willem Porte over te gaan van
een gestencilde blaadje naar een echt gedrukt
maandelijks verschijnend tijdschrift, gezet en
gedrukt in De Rijp. Een Beemsterling uit die
tijd was er heel verontwaardigd over, want
je moest toch zeker de Beemster drukkerij
Oosterink die klandizie gunnen!
In 1948 werd dat 'probleem' opgelost
toen Drukkerij Hoogcarspel fuseerde met
Drukkerij Oosterink en introk bij de drukkerij
in Middenbeemster aan de Rijperweg achter
nummer 94. Zo kwam het Rijper bedrijf, dat zijn oorsprong heeft in
1869, in huis bij de uit 1893 daterende drukkerij Oosterink, uitgever van
onder andere het ooit zo bekende wekelijks verschijnende nieuws- en
advertentieblad De Drie Meren.
Onder de naam Drukkerij Hoogcarspel zetten de gebroeders Duursma
sinds 1981 het bedrijf voort en zij maakten op 29 april 1989 een grote
sprong voorwaarts met de verhuizing van het veel te klein geworden
pand aan de Rijperweg naar het industrieterrein Insulinde. Intussen
is Hoogcarspel veel meer dan drukkerij alleen: 'Hoogcarspel Grafische
Communicatie' legt steeds meer nadruk op dat laatste woord waar ook de
modernste sociale media bijhoren.
Behalve een werkgever van formaat is Hoogcarspel een steunpilaar voor
heel veel Beemster verenigingen, waaronder het HGB. De sponsoring van
Hoogcarspel herkent iedereen aan het elegante logo op velerlei drukwerk
en daardoor krijgt dat een letterlijk uitgesproken Beemster stempel. De
boze Beemsterling uit 1937 zou nu heel tevreden in deze jaargang van
De Nieuwe Schouwschuit bladeren, maar zijn oproep mag toch opnieuw
weerklinken: gun dit Beemster bedrijf uw klandizie!

40

Colofon
De Nieuwe Schouwschuit is een uitgave
van het Historisch Genootschap Beemster
Redactie:
G. Ernsting, V.S.E. Falger,
J. de Groot, J. de Jong
Redactieadres:
Zuiderweg 176,
1461 GN Zuidoostbeemster
E-mail: johan.dejong@planet.nl
Vormgeving:
Johan de Jong
Theo Molenaar
Omslag en Druk:
Hoogcarspel Grafische Communicatie
Oplage:
570 exemplaren

Het Historisch Genootschap Beemster:
Secretariaat:
Postbus 73
1462 ZH, Middenbeemster
e-mail: info@historischgenootschapbeemster.nl
website: www.historischgenootschapbeemster.nl
Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
ISSN: 1876-0112

