Van de Redactie
Deze tweede aflevering in 2013 is gefinancierd door sponsors. Omdat bedrijven het
momenteel moeilijk hebben, is sponsorwerving nog meer dan anders een moeizame
bezigheid. Eens te meer een reden om eens kritisch naar de kosten van het blad te kijken.
Na het opvragen en ontvangen van offertes van diverse drukkerijen hebben redactie en
algemeen bestuur van het HGB besloten om afscheid te nemen van drukkerij Hoogcarspel. Dat was geen gemakkelijk besluit want de samenwerking was uitstekend en het
drukwerk was altijd van hoge kwaliteit. In dit nummer staat op de binnenkant van het achterblad, onder ‘Omslag en Druk’, de in Zwolle gevestigde drukkerij Èpos|Press vermeld.
De verzamelaars onder u hebben inmiddels 14 afleveringen van dit blad in de boekenkast staan, ofwel 396 pagina’s Beemster geschiedenis. Was het de geschiedenis die u
wilde weten of had u liever iets anders gelezen? Het ‘lezersonderzoek’, dat wij met de
vorige aflevering meestuurden, was bedoeld om op die vraag een antwoord te krijgen.
Een betrekkelijk klein gedeelte van de HGB leden - het waren er 96 - heeft de vragen
van het lezersonderzoek beantwoord. Hun oordeel? Op z’n noordhollands gezegd, “het
had slechter gekund”. Maar lees het resultaat van de enquête vooral zelf, in dit nummer.
Vanaf het begin, in 2003, maakte Jan de Groot deel uit van de redactie van De Nieuwe
Schouwschuit. Als lid van het algemeen bestuur van het HGB was hij zelfs de initiatiefnemer tot oprichting van het blad. Maar nu, “een dagje ouder (10 jaar dus) en zoveel
andere dingen te doen”, stopt hij er mee. Jammer, maar niks aan te doen - zijn besluit
stond vast. Wij zullen hem missen. In de ‘Beemster Hofstee’ hebben wij ons een pleister
op de wonde laten plakken.
Met het vertrek van Jan de Groot was de redactie geslonken tot drie leden. Dat is te weinig, zeker voor het uitbrengen van twee Nieuwe Schouwschuiten per jaar. Op zoek dus
naar uitbreiding - bij voorkeur met twee redactieleden. Eén kandidaat is inmiddels aan
boord gekomen: Corrie Beemsterboer-Köhne. Van harte welkom!

Op 25 september 2013 nam de redactie afscheid van Jan de Groot met een diner in de ‘Beemster Hofstee’.
Van links naar rechts: G. Ernsting, J. de Groot, V.S.E. Falger en J. de Jong.
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(foto: Gerard Pitstra)

‘Wel bedankt voor de mooie kerstboom’
Jeugdherinnering van G. Köhne

In de vroege twintiger jaren behoorden
ook wij tot de Jisperweggertjes, die
‘getrouw’ de Zondagschool bezochten.
We moesten er in Beemsterse maten
gemeten een ‘kruis’ voor lopen en weer
of geen weer, we gingen. Moeder hield
van regelmaat en ook op zondag hadden we een vast programma. ‘s Ochtends beleefd de Drie Meren bezorgen
bij de overburen en voor evenveel jodekoeken als er koffiedrinkers verwacht
werden naar Jan Rol, de kruidenier.1
Als vader na het middageten wat slaap
ging inhalen en moeder eindelijk tijd
voor de leesportefeuille van ‘Nuttig en
Aangenaam’ vond, stapten wij met een
cent op zak en een versje in het hoofd
geprent Zondagschool waarts. Netjes in
de kleren en met een pen op de neus
deze zo te houden. We voelden ons in
het zondagse goed altijd wat beperkt in

Het gezin Dirk Beets voor de Vermaning

het ondernemen. Op een boerenerf ben
je het meest op je gemak en het best
toegerust in het alledaagse gestoken.
Dan kan je raak rommelen, zoals wij dat
noemden. Moeder wist wat ze deed op
zondag. Dus, samen met de buurkinderen naar de ‘Vermaning’, het doopsgezinde kerkje aan de Middenweg.
De stille Hobrederweg was ons kerkepad. Je kwam er af en toe een fietser
en soms een rijtuig tegen. Wie durfde
trachtte op de achteras van zo’n jachtwagen gezeten ‘gratis en voor niks’ een
stukje mee te rijden. Geen genot overigens, het zitten daar. Sommige jongens
verkenden de slootkanten op zoek naar
eendeneieren, die voorzichtig in de pet
werden vervoerd en in de grintkuilen
van het Waterschap zochten we naar
platte steentjes, die we over het water
van de wegsloot keilden.
Voorbij de ‘Tolsebrug’2 , te
voet nog wel, hadden we
goed zicht op de achterste
kerkramen. Deze waren
voor ons zeer belangrijk.
Waarom? Wel, als Dirk
Beets, de koster toen, er
kartonnen schotten voor
had gezet, betekende dat:
Toverlantaarn! En wie zou
het zich dan ooit vergeven
hebben als hij een buikpijntje had voorgewend om
niet naar de Zondagschool
te kunnen. We liepen tien,

(foto: collectie Jan de Groot)

De kruidenier aan de Jisperweg in Westbeemster
Naam voor een brug over een tochtsloot, in dit geval de brug halverwege de Hobrederweg tussen Jisperweg en
Middenweg (informatie Jan de Groot).Wie kent de herkomst van deze benaming? De redactie zou het ook graag
willen weten.
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twintig keer ons padje om dit buitenkansje niet aan onze neus voorbij te
zien gaan. In het duister van de kerk
projecteerde dan Arie Beets, de artistieke, wat schraal uitziende zoon van
Dirk, vanaf de galerij lichtbeelden op
een groot laken, dat met wel zo’n vijftig veterbandjes was bevestigd aan een
voor de preekstoel opgesteld raamwerk.
Geen overhoorbeurt van het geleerde
versje, geen stouterds in de hoek, maar
ingetogen aandacht voor het verhaal,
dat onnavolgbaar werd verteld door
Henny van den Berg, de liefste Zondagschooljuffrouw aller tijden! Diep
bewogen volgden we de belevenissen
van de kleine Lord, van Hegge Hannes
en overige arme verlatenen, die gelukkig allemaal op het laatste plaatje hun
weldoeners dankbaar in de ogen konden zien.
Op de ‘gewone’ zondagen, zullen we
maar zeggen, verzamelden de kinderen
zich op het kerkepleintje en wachtten de
komst van de dames, die bij toerbeurt de
leiding hadden, af. Lies Fok, Coba Bakker, Frie Koeman, Alie Muntjewerff en
de dames Ruyter herinneren wij ons. De
een kon mooi vertellen, de ander beter
zingen en een enkele bespeelde zelfs het
orgel, omdat ze thuis een piano bezaten
en les van Gees of Arie Vink genoten
hadden. Laatstgenoemde juffen werden al opgewacht bij de kerkepoort en
gevolgd tot de zijdeur door de grootste
bazen onder ons, die zich een beurtje
orgeltrappen niet wilden laten ontgaan. Maar Griet van de koster was dan
meestal rap bij de hand en met gezag
wist zij een te vroegtijdige concessie
van de juffrouw in-verlegenheid voor te
zijn, door het hele stel weer het pleintje
op te sturen. Wee je gebeente als er dan
een over het gras liep, want vuile voeten
in haar kerk werden niet geduld. Griet
had er de wind wel onder. Toch was zij
lang de kwaadste niet, want als op een

zeer warme zomermiddag dorstigen om
lafenis smeekten, dan zette zij prompt
een emmer vol koel water uit de regenbak bij de stoep en onder scherp toeziend oog kreeg ieder z’n slokje, nooit
voor zijn beurt natuurlijk!
In het achterportaaltje werden de kleinsten gescheiden van de groten en een
half uurtje apart genomen, zittend op
lange banken in het lage zijvertrek, dat
toentertijd zich nog niet leende voor
recht gezellig en behaaglijk samenzijn
zoals nu het geval is. Het beschot had
een ondefinieerbare, aan blauw ontleende kleur, voor de schouw een potkacheltje en Menno Simons ingelijst
aan de wand. In een smal hoekkastje
lagen kerkboeken etc. en door een zijraam genoot je een behoorlijk uitzicht
op de molen van Bijman.
De gevorderden mochten terstond in de
kerk en werden fiks aan de tand gevoeld
of zij er wel redelijk in waren geslaagd
de vaak wat onbegrijpelijke poëzie uit
de daarvoor beschikbare bundel Ten
behoeve van de Zondagscholen in de
bol te krijgen. Goede beurten leverden
kleine gekleurde plaatjes met spreuken
en wijsheden op. Voor een zeker aantal
ervan mocht je een keuze doen uit de
serie ‘Beelden uit den Bijbel’. ‘Abrahams offer’, een realistische prentverbeelding van een ophanden zijnde gruweldaad, was zeer in trek bij de meeste
jongens!
Waren het tweede halfuurtje alle kinderen verenigd voor samenzang, dan
bleek toch vaak een haantje de voorste
aangewezen (of uitgewezen!?) te worden om de bespeelster van het orgel te
volgen naar de afzondering boven! We
mogen veronderstellen ter bevordering
van ordelijk samen zingen beneden van
de ‘braven’. Deze legde dus het loodje,
want wie wilde niet de trap op naar de
pompzwengel, die je op en neer moest
bewegen om de windzak van het orgel
3

te vullen. En dan had zo’n rakker nog
het lef een beproefd gemenigheidje uit
te halen door zogenaamd onder het spel
niet aan bijvullen te denken. Tot schrik
van de juffrouw bij het klavier en tot
vermaak van de schare in de kerk.

want kort voor de kerstdagen hadden de
dames van de commissie het aan de stok
gekregen met de toenmalige predikant
K.3 Hoe bestaat het! Deze gaf de pijp
aan Maarten, wisten we van thuis en
we deelden de zorgen van alle juffen.
Zou het wel of niet doorgaan, het feest
waar we een jaar lang versjes voor hadden geleerd en waarvoor we trouw elke
week een cent hadden geofferd!? Redders in de nood werden de vader van
onze Henny van den Berg, het hoofd
van de school op ‘het Hoekje’ van de
Jisperweg en diens jonge, sympathieke
collega, Aris Weder. En het werd een
kerstfeest zonder weerga!

Op kerstavond gingen we al heel vroeg
op stap, samen met onze moeders, die
bij voorkeur in de mannenbanken wilden zitten, want dan kon je het hele
festijn zo voortreffelijk overzien. Het
betekende echter wel, dat de kinderen
lange tijd in het halfduistere, koude
portaaltje achter de kerk hun gemak
moesten houden. Bevestigd op een lege
wijnfles stond een brandende kaars.
Electrisch licht was niet aanwezig. Als
de buitendeur openzwaaide begon de
kaars te flakkeren en zagen we dansende schaduwen van de aanwezige kinderen op de muurvlakken. Een beetje
griezelig, vooral voor de kleintjes. Ging
de kerkdeur echter open dan stortte
zich het feestelijke licht van de versierde ruimte over ons uit en dan had de
toezichthoudende juffrouw de handen
meer dan vol Maar eindelijk was het
toch zo ver. We mochten naar binnen en
braaf, zelfs braver dan braaf, volgden
wij de aanwijzingen van de leidsters in
hun kerkebest met een fraai takje hulst
als corsage. We kwamen ogen te kort.
De prachtige hemelhoge, opgetuigde
boom, geplant in de preekstoel, boordevol glinsterende pracht, zilveren en
gekleurde ballen, eindeloze snoeren
en brandende, electrische lampjes, die
door toegeknepen oogspleten bekeken
toch echte vlammetjes geleken. We
waren in de ban van de boom en toch
had het eenmaal een haartje gescheeld
of het hele feest was niet doorgegaan,
3

Meester Van den Berg was een eerbiedwaardig man - hij zal wel streng zijn
geweest, maar uit zijn ogen straalde een
hartelijke genegenheid en in z’n deftige, zwarte pak met witte bef en dito
manchetten overtrof hij in onze ogen
de dominee van verleden jaar, die we
toch ook heel erg deftig hadden gevonden. De oude Van den Berg vertelde het
kerstverhaal zomaar uit het hoofd en we
luisterden ademloos. Prachtig. Natuurlijk nam zijn dochter het verhaal met
lichtbeelden voor haar rekening. Minstens zo mooi! En de heer Weder slaagde er in het ebbenhouten dirigeerstokje
met ivoren knopje zo te hanteren, dat we
nog mooier zongen dan de vorige keer.
De dames schonken chocolademelk en
trakteerden op kransjes. Ma Scheringa
zong solo ‘In den hoge’ bij het orgel en
onze ogen dwaalden van de boom naar
de tafels met geschenken. Daar stonden
de boeken en de schalen sinaasappelen,
die we als zeer exclusief tractement
mee naar huis zouden krijgen.
De jongens van twaalf kregen als

Dr. Robijn Kuiper, doopsgezind predikant 1914-1944 (red.)
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afscheidscadeau de Bijbel van ‘Agatha’ en de meisjes een kerkboekje
voor ‘later’. Het allerliefst waren ons
de gewone boeken in prachtband: Dik
Trom en zijn dorpsgenoten, Kruimeltje
of Zeven jongens op een oude schuit.
Henny van den Berg wist wel wat onze
keuze zou zijn en ze hield er rekening
mee. Ook en vooral of je weinig verzuimd en je versjes prompt geleerd had.
Er lagen dikkere en dunnere boekwerken op de stapeltjes. We hadden het
best in de gaten. We hadden ook in de
gaten, dat de dominee, die bijna ons
feest in duigen had doen vallen, bij de
organist gezeten, vanachter het grauwe
gordijntje, oog hield op wat zich om de
kerstboom ging afspelen. Belangstellend of nieuwsgierig? Zijn aanwezigheid aldaar bracht ons innerlijk wat
in verlegenheid. Moeder had hem ook
zien zitten, maar gaf geen commentaar
op Kerstavond. Verstandig leek het ons.
En toen het laatste lied gezamenlijk
was gezongen, de cadeautjes uitgereikt
waren en de deuren open gingen, vond
moeder toch dat wij de dames en heren
heel netjes moesten bedanken! Dat
was wat. ‘Niet nodig’, vonden we, we
hadden immers pas met z’n allen een
danklied gezongen voor “t geen ons is
bereid’. En nu nog een hand geven aan
meester Van den Berg en al die anderen.
Als tegen een berg zagen we er tegenop.
Wat moesten we zeggen? We vonden
het zelf uit. Zeven maal herhaalden we
verlegen: ‘Welbedankt voor de mooie
kerstboom’. Meester Van den Berg, die
in al zijn waardigheid midden in de kerk

stond durfden we pas aarzelend als allerlaatste te bedanken. Hij glimlachte en
gaf ons een aai over de bol. ‘Brave kinderen’, zeiden z’n vriendelijke ogen en
dat vonden we zelf ook wel een beetje,
want we waren de enigen toen, die over
de hoge bedankdrempel heen stapten.
Wie deed dat nou! ‘t Viel echter geweldig mee, moeder had dit wel verwacht.
Van Henny kregen we een kerstkransje
extra en meer dan verguld gingen we
naar buiten, waar zo’n eerder genoemd
haantje de voorste terstond informeerde hoe we aan nog zo’n lekker koekje
kwamen. ‘Eerlijk gekregen’, zeiden we.
‘Waar dan?’ ‘Daar’ en we verwezen hem
naar binnen, waar met z’n grote grijze
snor, borstelige dito wenkbrauwen en
een paar ogen, die altijd paraat waren,
de oude bovenmeester nog geposteerd
stond voor de kerstboom. Ontzagwekkend, in de ogen van haantje de voorste
zeker ook, want de drieste orgeltrapper
maakte rechtsomkeert! Wij als brave
bezoekers hadden het toch maar wel
gedurfd. Zie zo!
En met deze ferme kick liepen we samen
in gezelschap van een hele schare gelukkige Jisperweggers, klein en groot,
huis-toe. Voorbij de molen zagen we in
het halfduister de wijdsheid van onze
polder opdoemen. Zo met elkaar voelden we ons er veilig en we liepen met
een blij hart voort. Boven de hoofden
een heldere hemel vol stralende sterren.
Onze ogen zochten naar de allergrootste. Zou het die zijn? Nog nooit waren
we met ons hart zo dicht bij de kribbe in
de stal van Bethlehem geweest.

Deze jeugdherinnering verscheen eerder in:
1785–1985 200 jaar Doopsgezinde Gemeente Beemster/Oosthuizen, Beemster/Oosthuizen, 1985, p. 22-24.
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Soldaten en voedselschaarste: de Beemster in
de Eerste Wereldoorlog (2)
John Dehé

Binnen de Beemster liggen vijf forten die deel uitmaakten van de Stelling
van Amsterdam. Toen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de mobilisatie werd afgekondigd was dat ook in de Beemster goed te merken. Honderden militairen werden in en rond de forten gehuisvest en toen de oorlog
maar voortduurde werd voedsel zelfs in de Beemster schaars. Toch was de
stemming aanvankelijk positief.
Warme ontvangst
Onder ‘Stadsnieuws’ vinden we in de Purmerender Courant van 30 september 1914
een bericht over de warme ontvangst die
de militairen gekregen hebben.

weder naar hun ouders of eigen haardsteden
zullen zijn vertrokken.
Op de forten valt niet veel te klagen, al is men
liever in onze gemeente ingekwartierd. Degene,
die reeds eenigen tijd een of twee manschappen
in huis heeft weet, dat voor het onderdak en
voedsel verschaffen wordt betaald.

De mobilisatie is nu reeds een achttal weken
ingetreden en voor de militairen die hier in en
bij onze gemeente liggen wordt veel gedaan.
Bij de burgers in onze gemeente zijn ze
opgenomen als huisgenoten en we gelooven
dat velen het vreemd zal zijn als eenmaal het
gevaar zal zijn geweken en onze mannetjes

De soldaten in de forten mochten zich verheugen in de warme aandacht van de plaatselijke bevolking. De fanfare verzorgde
concerten, de Volksuniversiteit bracht een

‘Herinnering aan de Mobilisatie’, familieportret van de familie Maijer met ingekwartierde soldaten
(september 1914). Locatie: het voormalig schoolgebouw Ao 1623, op de hoek Jisperweg-Volgerweg
(foto Coppens - collectie Jan de Groot)
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Op de achtergrond het plaatijzeren wachtlokaal, dat diende als onderkomen. De kinderen staan voor
de twee kanonnen. Hoek Purmerenderweg/Volgerweg.
(foto: collectie Cor Roet)

avondvullend programma. Huisvlijtwedstrijden moesten de soldaten door de lange wintermaanden heen helpen. Toneel- ,
dans- en declamatie-avonden werden zeer
gewaardeerd. De soldaten zelf hadden een
voetbalcompetitie tussen de verschillende
forten opgezet. Enkele soldaten van Fort
Spijkerboor richtten een toneelclub op die
zich ten doel stelde om in het winterseizoen voorstellingen te verzorgers voor
burgers en militairen. Op 7 januari 1915
was de eerste uitvoering.

meer te prijzen is, dat genoemde juffrouw
zorgt, dat het de wachten aan niets ontbreekt.
Gisteren waren we erbij dat de wacht werd
afgelost, en niet was de nieuwe wacht te ruim
2 uur in dienst getreden of daar kwam ze
aan met 4 kop heerlijk dampende koffie; ’s
morgens vroeg reeds komt ze met koffie aan,
om haar tijdelijke buren een warme dronk te
geven. Is het wonder, dat men daar graag op
wacht staat. (…) Ziet lezers, dat noemen we
wat op te hebben met de mannen, die, komt
ons land in gevaar, hun leven zullen opofferen
voor onze vrijheid en onze eigendommen.1

Deinkwartieringzalnietaltijdgoedverlopen
zijn, maar de archieven onthullen weinig
wanklanken, de foto’s stralen tevredenheid
uit en soms werd een bepaalde familie in
de krant zelfs publiekelijk bedankt. Er was
zelfs aandacht voor de paar soldaten die op
de kruising Purmerenderweg - Volgerweg
een stuk geschut bemanden en een
‘juffrouw’ die zich het lot van die eenzame
soldaten had aangetrokken.

Voedselproblemen
Het uitbreken van de oorlog zorgde niet
alleen voor een run op het zilvergeld, ook
werd er op grote schaal gehamsterd. Dat
leidde tot een ophoging van prijzen en
schaarste. De regering trad voortvarend
op en kwam al op 3 augustus 1914 met
een Levensmiddelenwet. De wet gaf de
regering de mogelijkheid maximumprijzen voor bepaalde levensmiddelen vast te

Appels en peren bij overvloed, maar wat nog
1

Purmerender Courant, 30 sept. 1914.
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van de Stelling van Amsterdam, werden de
Beemsterlingen ook geconfronteerd met
een andere belemmering: een verbod op de
uitvoer (uit het Stellinggebied) van allerlei producten die voor de oorlogvoering
van belang werden geacht zoals paarden,
stro, steenkool, cokes, tarwe, haver, rogge,
genees- en verbandmiddelen.

stellen en voorraden in beslag te nemen die
tegen te hoge prijzen werden aangeboden.
Een onbedoeld neveneffect van de wet was
dat het smokkelen van bepaalde producten
(vooral langs de grenzen) een hoge vlucht
nam. Al in september 1914 viel deze verzuchting in Schuitemakers Purmerender
Courant te lezen:
Honger en ellende hebben reeds de drempels van duizenden gezinnen overschreden. Want ook voor Holland, zelf niet eens in oorlog, is reeds de mobilisatie
een ramp. Handel en nijverheid liggen stil. Fabrieken
en werkplaatsen zijn gesloten. In langen optocht verdringen zich de menschen voor de gebouwen, waar
zij brood vragen voor hun en hunne kinderen. En
hieronder velen, met zorg-gezichten, waarop angst
en leed reeds hun stempel drukken, velen, tot nu toe
niet gewoon de hand te moeten ophouden. En op ’t
oogenblik kan er nog iets gegeven worden, om dezen
hongersnood te lenigen, doch straks zullen deze levensbronnen opgedroogd zijn, straks zullen vrouwen
en mannen met hun kinderen teruggestuurd moeten
worden met leege handen, erger met leege magen. Er
is niet meer!

Distributie
Met de Levensmiddelenwet van 3 augustus
1914 had de regering geprobeerd een antwoord te geven op de onrust die was ontstaan rond de voedselprijzen. De voedselproblemen werden steeds groter naarmate
de oorlog langer duurde, al zal de last in
de steden nog zwaarder gevoeld zijn dan
op het platteland. Engeland trachtte de aanvoer naar Duitsland te blokkeren, de Duitsers antwoordden in februari 1917 met een
‘onbeperkte duikbootoorlog’, waardoor
geen schip meer veilig was. Ook vele handels- en vissersschepen van het neutrale
Nederland werden tot zinken gebracht.
Hierdoor kreeg ons land te maken met een
groeiend tekort aan voedsel en brandstoffen
en ging de regering over tot het invoeren
van distributiemaatregelen. In Amsterdam
braken in juli 1917 rellen en plunderingen
uit door de schaarste aan aardappelen.
De Distributiewet (19 augustus 1916)
moest het mogelijk maken dat in alle
Nederlandse gemeentes voldoende hoeveelheden levensmiddelen, grondstoffen
van levensmiddelen, brandstoffen en huis-

De zorg voor de voedselvoorziening leidde
ook tot maatregelen op lokaal niveau. Het
gemeentebestuur van Beemster kocht, in
goed overleg met de direct betrokkenen, in
oktober 1914 grote hoeveelheden tarwe op.
Ze werden centraal opgeslagen en in ‘De
Nachtegaal’ aan de Hobrederweg gemalen. Vanuit dit punt kon distributie over de
talrijke bakkers in de Beemster plaatsvinden. Ook die bakkers kregen te maken met
gemeentelijke voorschriften die betrekking
hadden op de samenstelling en het gewicht
van het brood.
Omdat de Beemsterpolder deel uitmaakte

(Collectie museum Betje Wolff)
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houdelijke artikelen beschikbaar waren,
tegen (maximum)prijzen die door de regering vastgesteld werden. Iedere gemeente
diende aan de overheid te rapporteren
welke producten voorradig waren en waar
behoefte aan was. Overschotten moesten
gemeld worden, zodat die elders verkocht
of verwerkt konden worden. Ook kon de
regering bepalen dat bepaalde gewassen
wel of niet verbouwd mochten worden in
een bepaald gedeelte van het land.
De wet bracht een enorme administratieve
rompslomp met zich mee en betekende
een zware belasting van het gemeentelijk
bestuursapparaat. In oktober 1916 werd in
de Beemster een ‘Levensmiddelenbedrijf’
opgericht, dat de voedselstromen in goede
banen moest leiden. Het leeggekomen

(Collectie museum Betje Wolff)

personen niet aanwezig zijn, niet doenlijk
is hem te vervangen”.
Steeds meer levensmiddelen gingen op de
bon en ook doordat de regelingen en de
administratie zich steeds meer uitbreidden
en de hoeveelheid correspondentie groeide
en groeide, achtte Koopman uitstel van
dienstplicht voor Schmidt zeer gewenst.

Smokkel
Niet alleen de uitdijende regelgeving was
een probleem bij de Distributiewet, ook
het naleven van de regels was problematisch. Bakker Goinga had 850 kg bloem
in voorraad, terwijl diens verbruik slechts
275 kg per week bedroeg. Er werd 300 kg
geconfisqueerd. Smokkelen werd lucratief,
al ging er ook wel eens iets mis. Een partij
cacao van 120 kg, illegaal vervoerd in een
‘rouwrijtuig’ werd na een tip in de Beemster onderschept. Wat er daarna mee moest
gebeuren, was niet alle betrokkenen duidelijk. Een grote smokkelactie in 1918 kreeg
zelfs aandacht in de landelijke pers.

(Collectie museum Betje Wolff)

postkantoor werd als Levensmiddelenbureau in gebruik genomen. Als administrateur van het Beemster levensmiddelenbedrijf werd Pieter Schmidt aangesteld, die
een jaar later zou moeten opkomen om zijn
dienstplicht te vervullen. Een paar bloemrijke brieven van de burgemeester zorgden
voor uitstel. De burgemeester prees hem
aan als een ‘geroutineerde werkkracht’,
die vanaf de oprichting van het levensmiddelenbedrijf met de leiding en administratie daarvan belast was geweest. Hij stelde
bovendien “dat het in deze plattelandsgemeente, waar administratief onderlegde

Smokkelzaak

PURMEREND 19 Febr. (Per Tel.) Er is in
den Beemster een smokkelaffaire ontdekt, die
reeds maanden heeft geduurd. Het betreft een
hoeveelheid tarwe, die door een paar vrienden met smokkeldoeleinden was ingekocht.
Er ontstond echter twist tusschen hen, waarbij
de een den ander ernstig verwondde. De dader
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Vive de smokkelaars 1914 - 1918.

(Collectie John Dehé)

werd aangehouden en naar Haarlem vervoerd,
waar hij echter wegens plaatsgebrek moest
worden vrijgelaten.
De zaak had zich reeds over verschillende
plaatsen in N. Holland uitgebreid. De tarwe,
ten deele reeds tot meel vermalen, is in beslag
genomen.2

De militaire schoenmaker o.a. had een paar
schoenen in een papier om deze te repareeren. Nadat hij ze had gerepareerd en de
Beemster inging, moest hij de schoenen
afgeven als zijnde schoenen met onbeloopen zolen. Doordat één der commiezen
deze schoenmaker kende en zag dat het geen
smokkelwaar was, werd deze vrij geg even.
Is dat hun taak? Wij meenen dat ze op geheel
andere smokkelwaar moeten letten?

Bij de Beemsterbrug werd iemand door
twee ‘militaire commiezen’ aangehouden
met een partij aardappelen die hij niet had
mogen bezitten. De controles bij de Beemsterbrug leidden op 29 oktober 1918 tot kritische stukjes in de Purmerender Courant:

Het waren dus niet alleen de levensmiddelen die steeds schaarser werden, naarmate de oorlog voortduurde. In juni 1918
stuurden zo’n vijftig Beemster vrouwen
(‘Namens zoo veel anderen’) een petitie
aan de gemeenteraad. Zij verklaarden dat
het voor hen ondoenlijk geworden was om
hun kinderen “op een zoo als het behoordelijke wijze te pas komt naar de school te
zenden (door gebrek aan Zeep)”. Zij hoopten dat de gemeenteraad in staat was die
toestand te verbeteren en de zaak niet over
te laten aan een persoon, “welken niet de
minste kennis bezit van een huishouding”.

Flinke kerels?
Een 14 tal dagen zijn de toegangswegen van
de Beemster afgezet. Dit in verband met het
reusachtige aardappelen smokkelen naar de
omliggende plaatsen en ook naar hier. Wat
zijn van deze soldaatcommiezen de orders?
Wij weten ’t niet, en ik geloof dat niemand
het weet, als men althans hoort de kinderachtige aanhoudingen die zij doen. Om er enkele
te noemen.
2

De Telegraaf, 20 febr. 1918.
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Op de vlucht uit België.

(collectie John Dehé)

fabrieken, scholen, enz. en bij particulieren.
De Nederlandse regering streefde ernaar
de burgervluchtelingen zoveel mogelijk
over het land te verspreiden; de gevluchte
militairen werden in kampen geïnterneerd.
Ook voor vluchtelingen die zelf niet in hun
onderhoud konden voorzien werden kampen gebouwd, ‘vluchtoorden’ werden ze
genoemd, maar die mooie benaming kon
niet verhullen dat de leefomstandigheden
er zwaar waren.

Vluchtelingen
De problemen waar Nederland mee worstelde, vielen in het niet bij de ellende aan
de andere kant van de grens. Op 4 augustus
vielen Duitse troepen België binnen. Veel
Belgen, burgers en soldaten, vluchtten naar
Nederland, net als in België woonachtige
Duitsers, die zich in België niet meer veilig
voelden. Hun dramatische verhalen vulden
de kranten. Overal in het land werden hulpcomités opgericht. Een mej. Schoemaker
maakte met een aantal andere dames een
tour door het land om in allerlei plaatsen
de oprichting van een Rode Kruis-comité
te bewerkstelligen. Belangrijkste streven
was het inzamelen van geld voor dit goede
doel; dit werd gepresenteerd als ‘onze dure
plicht’. Ook in de Beemster kwam zo’n
comité tot stand.
Toen op 10 oktober Antwerpen door de
Duitsers werd ingenomen, kwam een
nieuwe, gigantische vluchtelingenstroom
op gang. De gevluchte Belgen kregen aanvankelijk een onderkomen in allerlei geïmproviseerde kampementen, in leegstaande

Ook in Waterlandse steden en dorpen vonden veel Belgische vluchtelingen onderdak,
al was de commandant van de Stelling van
Amsterdam daar geen warm voorstander
van. De herkomst van veel vluchtelingen
was onduidelijk; hij vreesde spionageactiviteiten en drong er bij de regering op aan
de aantallen te beperken. Woonwagenbewoners werden om dezelfde reden uit het
Stellinggebied geweerd. Indien ‘dergelijk
volk’ niet door de lokale politie verwijderd
kon worden, mocht de hulp van de marechaussee ingeroepen worden. De regering
was ook beducht voor een ander gevaar:
de aanwezigheid van ‘vrouwelijke vluch11

het vluchtoord te Nunspeet,” schreef de
commandant.
In Waterland werden de vluchtelingen
met liefde ontvangen. Overal kwamen
comités in actie om hun leed te verlichten,
geld en kleding in te zamelen. Edam kreeg
het grootste contigent, meer dan 200 personen. In Purmerend arriveerden er rond
20 oktober zo’n 75. Velen vertrokken toen
de situatie ‘thuis’ weer veilig leek, anderen bleven gedurende de gehele oorlogsperiode, of nog langer.
In de Beemster werden geen vluchtelingen ondergebracht, misschien wel op
aandringen van het militair gezag. Maar
er speelde nog iets anders. Op 30 oktober
1914 deed het Algemeen Nederlandsch
Verbond, afdeling Zaanstreek, een dringend beroep op burgemeester Koopman
om een dertig- of veertigtal vluchtelingen
over te nemen. In de Zaanstreek begon de
huisvesting van zo’n 300 vluchtelingen
problematisch te worden, doordat een
aantal gebouwen waarin ze ondergebracht
waren, weer voor hun oorspronkelijke
bestemming beschikbaar moesten zijn.
Burgemeester Koopman antwoordde dat

J. Koopman, burgemeester van de Beemster (1905 - 1923)
collectie gem. Beemster
(foto: M.L. Slot-Dekker)

telingen van losse zeden’ bedreigde ‘onze
gezondheid en zedelijkheid’. “Ik acht
het daarom gewenscht, dat alle publieke
vrouwen onder de vluchtelingen, benevens alle vrouwen die zich buiten echt met
mannen afgeven, onverwijld, desnoods
tegen haar wil, worden overgebracht naar

Camp de Amersfoort: Belgische militairen, geinterneerd in Kamp Amersfoort/Zeist, ca 1914. (collectie John Dehé)
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mers kwijt geraakt en die buitenlandse
militairen vormden een mooie aanvulling.
Vooral in agrarische bedrijven waren ook
‘enkelingen’ welkom. Er was geen militair
toezicht, de burgemeester werd geacht een
oogje in het zeil te houden. Hij fungeerde
ook als intermediair tussen het kamp en de
werkgever. Zo kwamen ook enkele Belgische landbouwknechten in de Beemster
terecht. Ze ontvingen kost en inwoning, en
een dagloon van fl. 7, waarvan een deel als
spaargeld apart gezet moest worden.

er in de Beemster geen vluchtelingencomité actief was en dat hij de Beemster bevolking niet met de last van een
groep vluchtelingen wilde opschepen. De
inkwartiering van grote hoeveelheden soldaten gaf al zorgen genoeg.
Slechts één keer meldde zich een klein
groepje Belgische vluchtelingen in de
Beemster, op 17 oktober 1914; ze waren
met zijn zevenen en kwamen uit Edam. In
de Beemster vonden ze onderdak bij Lansdaal aan de Purmerenderweg, maar na een
week gingen ze terug naar Edam.

Wapenstilstand, vrede

Geïnterneerde militairen

Het einde van de vijandelijkheden, bezegeld met een wapenstilstandsovereenkomst op 11 november 1918 en een vredesverdrag getekend op 28 juni 1919, bracht
geen rust in Europa. De overeenkomsten
die Duitsland gedwongen werd te tekenen,
waren zo vernederend dat ze de kiem legden voor de Tweede Wereldoorlog.
Het Nederlandse leger werd gedemobiliseerd, maar de Beemster forten hielden
een (verminderde) bezetting, werden
tijdelijk gesloten of kregen een nieuwe
bestemming. Vooral als gevangenis deden
ze het goed.
Het economisch herstel zou lang op zich
laten wachten. Koffie was tot 1919 op de
bon, de distributie van bloem en meel werd
in 1920 beëindigd, brandstoffen waren
pas in 1921 weer vrij verkrijgbaar. Voor
de meeste Beemsterlingen leken daarmee
de donkere jaren voorbij, maar nog geen
tien jaar later diende zich een wereldwijde
economische crisis aan, die ook de landen tuinbouw en veehouderij in de polder
hard trof. En weer tien jaar later… Maar
dat is een ander verhaal.

Als neutraal land had Nederland de verplichting om soldaten die op ons grondgebied terecht kwamen - moedwillig of
per ongeluk - aan te houden, te ontwapenen en te interneren. Daarna werden ze in
kampen (depots) geplaatst, waar ze onder
militaire bewaking het eind van de oorlog
moesten afwachten. Gaasterland, Harderwijk en Amersfoort/Kamp bij Zeist zijn de
bekendste kampen.
Het verblijf in die kampen was eentonig en
deprimerend, het waren geen krijgsgevangenen, maar hun bewegingsvrijheid was
uiterst beperkt. Vanaf april 1915 kregen
steeds meer geïnterneerden toestemming
om buiten het kamp te gaan werken, om
hun leven een wat meer zinvolle invulling te geven. Wie zich in het kamp goed
gedragen had en over de nodige vakbekwaamheid (of werklust) beschikte, kon
toestemming krijgen betaald werk buiten
het kamp te gaan doen. Ze werden vaak als
een groep tewerkgesteld, nog steeds onder
militair toezicht. Als gevolg van de mobilisatie waren veel bedrijven hun werkne-

Bronnen:
Waterlands archief- digitaal krantenarchief.
		
archief Gemeente Beemster 1910-1930, inv. 30, 31.
		
notulen gemeenteraad en B&W, inv. 3.08, 4.09.
Museum ‘Betje Wolff’ Map B778.
Paul Moeyes, Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Amsterdam, Antwerpen 2001).
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‘Een wit damast camisool*, geborduurt met goude bloemen’: kleding van eigenaren en gebruikers
van Beemster goederen in de 18e eeuw (deel 1)
Linda Koopman

Voor dit onderzoek zijn ruim vijftig boedels van eigenaren en gebruikers van goederen in de Beemster verzameld. Ze blijken wat betreft kwaliteit en kwantiteit enorm
van elkaar te verschillen. Dit artikel bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden
de achtergrond van eigenaren en bewoners van de Beemster in de 18e eeuw en enkele
aspecten van kleding uit die periode nader belicht om een beter begrip te krijgen van
genoemde verschillen. In het tweede deel zullen de boedels zelf aan bod komen en
nemen we een kijkje in de kledingkist of –kast van de onderscheiden groepen.

Standenmaatschappij
In de 18e eeuw kan men spreken van een
standenmaatschappij. Deze standsverschillen zien we terug bij de eigenaren en
ingezetenen van de Beemster. Vooral aan
het begin van die eeuw wonen de eigenaren slechts een deel van het jaar op hun
plaats of ‘hofstede’ terwijl ze de rest van
de tijd in de stad verblijven. Het boerenbedrijf laten zij over aan een rentmeester
of pachter. Aanvankelijk zijn voornamelijk rijke kooplieden en regenten uit
Amsterdam eigenaren, maar in de loop
van de 18e eeuw hebben welgestelden
uit de omringende steden als Purmerend,
Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar, De Rijp en
de Zaanstreek deze bezittingen overgenomen. Aan het eind van deze eeuw komt het
steeds meer voor dat de gebruikers van de
boerderijen ook de (mede-)eigenaar zijn.
De bovenkleding voor de vrouwen uit
deze kringen bestaat in de 18e eeuw uit
een overkleed en rok van dezelfde stof
(robe). Deze zijn meestal van zijde en
bijzonder zwaar en rijk versierd. Tijdens
de Regence1 worden de patronen wat los-

18e eeuws perenhouten kabinet in Lodewijk XV-stijl,
museum ‘Betje Wolff’.
(foto Johan de Jong)

De vernieuwende interieurstijl die tussen 1715 en 1730 in Frankrijk opgang deed wordt ‘Style Régence’ genoemd.
Luchtige patronen en decoraties kwamen in de plaats van zware ornamentiek.
*
Een camisool is een vrouwenhemdje.
1
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om het tegen vuil en motvraat te beschermen. Deze kleding wordt zondags en bij
feestelijke gelegenheden gedragen en
benadrukt de status van de drager. Dan
worden ook hemdrokken met zilveren
knopen en schoenen met zilveren gespen
gedragen.
Pachters huren een boerderij en/of landerijen, maar bezitten in de meeste gevallen
wel vee. Hun kledingkist is beduidend
minder gevuld.

ser en gebruikt men veel symmetrische
bloem- en bladmotieven die tijdens de
regering van Lodewijk XV asymmetrisch
en diagonaal worden toegepast. De mannen dragen een jas (‘rok’), vest en kuitbroek. De eerste twee worden langs de
randen vaak versierd met geborduurde
bloemenranken. Kostuums worden ook
wel van zeer fijn wollen laken2 vervaardigd. Pas aan het eind van de eeuw heeft
de jas revers en wordt het model wat
slanker gesneden; de broeken krijgen dan
smalle, lange pijpen. Vlak voor de Franse
revolutie zijn pruiken en hoge hakken
afgeschaft.
Voor de kleinere eigenaren is zijde te
duur; zij gebruiken goedkopere stoffen
waarin soms zijde wordt gemengd met
linnen of katoen. Hun bovenkleding is
vooral gemaakt van (met katoen gemengde) wol, voor de vrouw bestaande uit een
rok en jak van verschillende stoffen en
voor de man uit een wijde kuitbroek en
een hemdrok.3 Deze zijn meestal effen en
zonder patroon geweven (grein4) en worden ook veel als voering in jakken, rokken
en vesten toegepast.
Middenstanders als de bakker, de slager
en de smid drijven hun zaak vooral in de
dorpskernen. Zij bezitten een woonhuis
annex werkplaats die soms vele generaties worden doorgegeven. In hun boedels
en die van de rijkere boeren komen naast
bovengenoemde kledingstukken kleren
van duurdere stoffen als wollen damast5
voor, een stof met grote ingeweven bladen bloemmotieven in twee kleuren. Het
damast is vaak geglansd (gekalanderd6)

Kledingkist, 1750/1850.
(collectie: Rijksmuseum Het Zuiderzee Museum)

Knechten en dientsmeiden wonen meestal bij hun werkgevers in, terwijl arbeiders
met hun gezin ook wel in een huisje vlakbij de plaats waar ze werken gehuisvest
zijn. Zij hebben slechts enkele exemplaren van een bepaald kledingstuk, meestal
van goedkope stof vervaardigd.

Het maken van kleding
Kleding wordt in deze eeuw met de hand
gemaakt. Afhankelijk van de welstand
bestelt men een kleermaker aan huis,
brengt men de, eerder gekochte, stof naar
een naaister of maakt men de kleding
zelf. Bij aangiften van overlijden in de

2
Laken is een kaardgaren stof, gevold en geruwd, met een in een richting gestreken, zeer kort geschoren haardek,
geweven in linnen- of platbinding..
3
Een hemdrok is een kledingstuk dat door mannen tussen het hemd en de bovenkleding gedragen wordt. Meestal
is het een lijf met hele mouwen waarop twee rijen knopen zitten.
4
Grein is een sterke, geglansde stof, oorspronkelijk van geiten- of kameelhaar, later van wol en zijde, die voor
bovenkleding en meubelstof gebruikt wordt.
5
Damast is een algemene benaming voor stoffen met ingeweven patronen van linnen, halflinnen, katoen of wol.
6
Kalanderen is het aanbrengen van glans op een stof door deze onder hoge druk tussen rollers door te halen.
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Beemster is, naast de plaats of weg waar
de overledene woonde, vaak het beroep
genoteerd. Regelmatig komt men dan ook
‘naijsters’ tegen.
In rekeningboeken van rijke eigenaren
zijn notities als deze te vinden7:

Steden vaardigen keuren uit en voeren
een bewust beleid om de industrie te stimuleren. Niet zelden worden door de stad
onderhouden personen hierbij betrokken,
zoals in het voorstel van Frans Wijntjes,
de directeur van de stadsarmenfabriek in
Amsterdam, gedaan op 2 juni 1797:

Anno 1722, 29 sept.
Hendrik Lulofs voor laken en voering tot
een nieuw kleedt
f 48:10:-8
Van der Volk & Comp voor silveren
knoopen		
f 40:19:8
Hendrik Laps voor maken van ’t kleed
			
f 18:7:Voor een nieuwe hoed
f 4:10:Voor 1 paar zijde kousen
f 5:10:Juffr. Willinck 		
f 25:18:Dito voor een lind in de deegen f 4:7:-

…zijnde de beweegoorzaak tot dit
Voorstel de heilzaame uitwerkzelen
der pogingen van dien Burger [Frans
Wijntjes] tot oprigting der KoussenFabriek, en de aanmoedigingen voor
dezelve, zo van Stadswegen als van
Particulieren, ontvangen, welke ten
gevolge hebben gehad, dat, door de
gemaakte vorderingen der Kinderen
in het Spinnen, die Burger vermeent
in staat te zijn dezelven opteleiden tot
het Weeven van smalle Stoffen, en dus
weder een nieuwe bron van welvaard
te openen.1010

Ambachtslieden als kleermakers, hoedenmakers, schoenmakers, kousenmakers en
pruikenmakers zijn georganiseerd in gilden, die bepalen aan welke regels zij zich
hebben te houden. Op 2 februari 1725
vaardigen de schout, burgemeesters en
schepenen van Hoorn een keur uit, waarin
regels voor schoenmakers en looiers werden opgesomd. Meesterschoenmakers
werd verboden knechten van een ander
werk te geven:

Daarnaast sluiten hogere instanties als
de Staten van Holland en Westfriesland
en landen onderling verdragen om de
(internationale) handel in textiel en kleding te reguleren en te beschermen. Op
26 september 1786 werd bijvoorbeeld in
Versailles een ‘Tractaat van Zeevaart en
Koophandel’ gesloten tussen Frankrijk
en Groot-Brittannië, waarbij een lijst
met ‘Contrabande of verbodene Goederen’ werd opgesteld. Hieronder waren
niet begrepen: “XXIII. Alle soorten van
Lakenen, en alle andere Manufactuuren
van Wolle, Linnen, Zijde, Katoen en
andere stoffen, alle soorten van Kleederen, en de stoffen welke van dezelven
gemaakt worden”.11

Dat geen onvrije, Beunhasen, Knegts
ofte andere ongepermitteerde Persoonen (Ende zulcx alle die buyten het
Gilde zijn) in hare Huysen, Wooninge
of Logiementen zullen vermogen te
maken noch verkoopen eenige Schoenen, Boten, Laarsen of Pantoffelen op de
verbeurte van het gemaakte werk en nog
twaalf gulden ten profijte van den Armen
en haar Supplianten Gild half en half.9
Rekeningenboek van Gerard Pan, Enkhuizen.
Bedragen in guldens, stuivers en penningen.
9
Oud Archief Hoorn, Inv 62 Elfde keurboek 1710-178.
10
Amsterdamsche Courant dd 2 juni 1797.
11
Amsterdamsche Courant dd 15 febr. 1787.
7
8
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stoffenzaak in steden als Purmerend, Alkmaar en Hoorn die meer keuze biedt wat
betreft kwaliteit, kleur, patroon en accessoires als lint, band, kant en fournituren in
voorraad heeft.
Voorbeelden van beide soorten stoffenzaken zijn die van Saartje Jans Blaauw in
Middenbeemster en Maretje Jans Heemstee in Purmerend. Saartje verkocht allerhande waren als thee, rijst, kruiden, brillen,
nappen, tabak, papier, pannen, boenders,
stijfsel en serviesgoed, maar had ook een
ruim assortiment stoffen in de verkoop.
Dit betrof vooral soorten katoen en linnen, wat wollen stoffen als baai13, grein en
serge14, enkele lappen bommezijde15, fijn
neteldoek16 en damast en stukken kant.
Daarnaast had ze een bescheiden hoeveelheid kousen, kappen, wanten, neusdoeken
en kraplappen in voorraad.
De winkel van Maretje was gespecialiseerd in stoffen, kant, band, koord, lint
en accessoires als akertjes. Er werden 9
dozen met kant geïnventariseerd, waaronder zelfs goud- en zilverkant. Van
elk werd de inhoud beschreven; doos 1
bevatte bijvoorbeeld 199 huivenkantjes,
63 hullenkanten en 75 flepkantjes (voor
mutsen), 282 ¼ ellen kant en 19 ‘entjes’
kant. Verder trof men er naast vele soorten
linnen, katoenen en wollen stoffen ook
zijde, mofjes, ondermutsen en strooien
hoeden aan.

Pagina uit de winkelinventaris van Saartje Jans Blaauw
in MiddelBeemster.
(Westfries Archief, Hoorn)

Herkomst van en handel in stoffen

Stoffen worden op de markt verkocht,
door rondreizende ‘poepen’12 aan de man
gebracht en in winkels aangeboden. Dit
kan een dorpswinkel zijn, waar naast kruidenierswaren en andere gebruiksartikelen
enkele rollen katoen, wol en linnen te krijgen zijn, maar ook een gespecialiseerde

Winkeliers betrekken hun waren bij groothandelaren en makelaars die een grote
verscheidenheid aan stoffen op openbare
veilingen verkopen. Deze worden in de
kranten aangekondigd:

‘Poepen’ waren rondtrekkende seizoenarbeiders, die uit arme Nederlandse en Duitse streken naar het westen
kwamen om daar tijdelijk te werken als landarbeider of dienstmeisje.
13
Baai is een grove wollen flanel in platbinding, in diverse kleuren geverfd.
14
Serge is de algemene benaming voor wollen weefsels in keperbinding.
15
Bommezijde (bombazijn) is oorspronkelijk een zijden stof uit Milaan; in de 16e eeuw door Nederlandse wevers
ingevoerd uit Engeland met zijden ketting en katoenen inslag in keperbinding; in de 17e eeuw in Leiden gemaakt
met linnen ketting en zijden inslag (fusteinnering).
16
Neteldoek is een fijn weefsel van netelgaren in linnenbinding; later ook van katoen.
12
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en ruwe zijde, maar ook 6000 bindrottingen, thee, kaneel, peper, verfstoffen, salpeter, etc.

Hend. Kerfbijl, Joh. Verkolje, Wouter Kerfbijl, en Benj. Olivier, Makelaers, zullen niet
op Woensdag den eersten, maer op Woensdag
den 8 Maert, ’t Amst. in de Nes in de Brakke
Grond verkopen, een partij Catoene Lijwaten
en Zijde Stoffen bestaende in 250 ps. supra fijne Therindams, 200 dito Cassa d’Acca, en 400
fijne Tansjeebs, alle met Goude Lijsten, 300 ps.
Tansjeebs, 200 Douriassen, 150 dito geblomde,
450 Mallemolens, 75 Seerbetjes, 500 Soesjes,
250 dito Neusdoeken, 300 supra fijne Percallen, 200 Bastaes, en 300 Saenen, nevens 500 ps.
Diverse soorten Zijde stoffen; alles ten dage van
de Verkopinge, volgens Notitie te zien.17

De was
Het linnengoed, zowel bed- en tafellinnen als onderkleding, wast men om de 4
à 5 weken. Rijke eigenaren bezitten dan
ook een grote hoeveelheid exemplaren
lakens, slopen, hemden, halsdoeken, etc.
om zich regelmatig te kunnen verschonen.
Zij besteden het wassen uit en sparen het
te wassen linnengoed op. In de beschrijving van de boedel van Joosje van Loosen
(overleden te Enkhuizen 3 sept. 1776), telg
uit een voornaam regentengeslacht met
bezittingen in de Beemster, werd bij elk
linnen voorwerp aangegeven of het gewassen of ongewassen was. In een wortelnoten
kabinet in het voorhuis lagen naast gewassen en ongewassen bed- en tafellinen 32
ongewassen vrouwenhemden, 12 dito
mannenhemden en 2 gewassen mannenhemden, 18 ongewassen en 13 gewassen
halsdoeken en 5 ongewassen en 25 gewassen schorteldoeken. Er werden ook 13 hullen en 9 mutsen “met kant in zoorten, zoo
gewasschen als ongewasschen” aangetroffen. Gezien het grote aantal exemplaren
per soort linnengoed in deze rijke boedels
en het feit dat ze naast elkaar in de linnen-

Hoewel de textielnijverheid in Holland
destijds heel belangrijk was, is het aanbod
grotendeels afhankelijk van wat er vanuit het buitenland wordt aangevoerd. Die
uit Frankrijk (zijde) en Engeland (wol)
is vooralsnog redelijk regelmatig, maar
wordt vaak verstoord door onderlinge oorlogen en protectionistische maatregelen.
Nog onzekerder is de aanvoer vanuit de
Oost; het was maar de vraag of en wanneer de met specerijen en stoffen beladen
VOC-schepen zouden binnenlopen. De
datum van aankomst en de lading van de
schepen wordt ook in de kranten gezet:
CARGA of Lading van twee Oost-Indische
Retour-Schepen, als: STAVENISSE, van
Ceilon, en DE POLLUX, van Caton in Cina,
voor de Kamer Amsterdam, behouden gearriveerd:
ZIJDE STOFFEN
300 ps. Taften, 50 ps. Dito met Weerschijn, 50
ps. Lustrings met dito, 50 ps. Dito gestreepte, 50
ps. Grisetjes, 50 ps. Geschilderde Gaazen, 100
ps. Satijne Neusdoeken.18

Hierna volgt nog een lijst met katoenen
stoffen als sitsen, linnen, katoenen garens
17
18

Geborduurd initiaal en nummer op een onderhemd.
Tentoonstelling ‘Vlas’, Zeeuws Museum, 2012.

Amsterdamsche Courant, dd. 4 febr. 1741
Amsterdamsche Courant, dd. 26 aug. 1786)
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Minder welvarenden wassen de kleding
thuis. In de meeste boedels kom je op zolder of in de schuur ‘kleerrakken’ tegen,
waarop de kledingstukken te drogen werden gehangen.

Legateren en erven
Ongeacht de welstand worden kleren, en
zeker gouden en zilveren accessoires en
juwelen, in een testament gelegateerd aan
(schoon-)dochters en zonen, nichten en
neven en verdere familieleden en bij de
boedelscheiding onder de erfgenamen verdeeld. Dit is niet verwonderlijk gezien het
feit dat kleding vaak het meest waardevolle
onderdeel van de inboedel is.
Zo werd na het overlijden van Jan van Hem
en Aagje Dirks uit Middenbeemster het
overgrote deel van de boedel in 1743 verkocht, wat ruim f 15.000:-:- opbracht. Zelfs
het goud en zilver, waaronder het oorijzer,
gingen onder de hamer,

Portret van Augustines Duyvensz, eigenaar van huize
‘Belvliet ‘’ (Enkhuizen 1744 – Beemster 1819), 1773.
(Stadhuiscollectie, Enkhuizen)

kast liggen, lijkt het niet aannemelijk dat
met ‘gewassen en ongewassen’ schoon en
vuil linnen wordt bedoeld. Waarschijnlijk
gaat het hier om gebruikte en nieuwe, nog
ongebruikte, exemplaren.
Om verwarring te voorkomen brengt men
in elk stuk linnengoed een geborduurd
merk aan. Dit bestaat uit initialen van de
eigenaar en een nummer van het aantal
exemplaren dat deze van een bepaald soort
linnengoed bezit.
Zo was Petronella van Gent, vrouw van de
regent mr. Augustinus Duyvensz en eigenaar van het buiten ‘Belvliet’ in de Beemster, eigenaresse van liefst 100 linnen en
katoenen boezels (een soort schort). Deze
waren op 1 na gemerkt met I, G, C of PVG.
Bij een aantal boezels is een nummer genoteerd, bijvoorbeeld I 12 en C 12 (1 van de
12 exemplaren).

behalven de kleederen van linnen en wollen,
dewelke tot de lichaamen van de voorsz. Jan
van Hem de oude en Aegje Dirks behoort hebben, die sij comparanten met algemeene en volkomen genoegen onder den anderen verdeelt en
ieder sijn geregtelijk aendeel ontfangen na sig
genomen heeft.19

Maartje en Jan Spaans, nagelaten kinderen
van Melis Spaans en Antje Kuyn, ontvingen bij de boedelscheiding in 1798 de kleding van hun ouders. Aangezien de kleding
van moeder meer waard was dan die van
vader (resp. f 133:7:- en f 26:15:-) en kinderen een gelijke erfportie kregen, werd
het verschil gecompenseerd met een stuk
grasland en contant geld.
(wordt vervolgd)

Bronnen:
Waterlands Archief Purmerend, notariële archieven Beemster en Purmerend
Westfries Archief Hoorn, notariële archieven Enkhuizen en Hoorn
Regionaal Archief Alkmaar, notariële archief Alkmaar
Haags Gemeentemuseum, Textiel uit de achttiende eeuw: onder en boven de grond, Den Haag 1983
M. Havermans-Dikstaal, Aangekleed gaat uit: streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750-1900, Zwolle 1998.
Website Koninklijke Bibliotheek (Den Haag): ' ‘Historische Kranten’
19

Notariëel Archief Beemster, Inv 199 dd. 1 sept. 1739.
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Lezersonderzoek De Nieuwe Schouwschuit
De redactie

De redactie van De Nieuwe Schouwschuit
(DNS) stuurde met de vorige aflevering
een formulier mee: ’Lezersonderzoek
De Nieuwe Schouwschuit’. Vervolgens
wachtten wij in spanning uw ’recensies’
af. Uiteindelijk kregen wij van de 450
verstuurde formulieren er 96 retour, een
respons van 21%.
“Dat is nog niet zo gek”, werd ons door
‘kenners’ van opiniepeilingen verzekerd.
Een schrale troost, want we hadden toch
wel heel graag willen weten wat die andere 79% met het blad doet. Wordt het meteen, nog in de enveloppe, oud papier? Of
wordt het van begin tot einde gelezen en
dan zorgzaam bij de vorige nummers in
de boekenkast gezet? Het moet inliggen
tussen deze uitersten - meer kunnen we
er niet over zeggen. We gaan er dus maar
van uit dat de 96 ‘invullers’ representatief
zijn voor de 450 HGB-leden en zien de
verkregen antwoorden als richtinggevend
voor vorm en inhoud van het blad.

Gesloten vragen
Wij hadden 16 vragen geformuleerd twee van de vragen waren zogenaamde
‘open vragen’ - ze boden geen keuze,
maar vroegen om suggesties. Voor de
andere, gesloten, vragen vroegen wij u
één of meer van de mogelijke antwoorden
aan te kruisen. De antwoorden op de
gesloten vragen staan in bijgaande tabel
samengevat (pag. 23-24).
Ingevolge de antwoorden op vraag 3 zullen
wij trachten om relatief meer artikelen met
een ‘human interest’-karakter te plaatsen.
Het voorbehoud is natuurlijk dat zulke
artikelen dan ook wel aangeboden moeten
worden. Lees dit als een uitnodiging! Wij
20

zullen ook zeker rekening houden met
de overheersende mening dat illustraties
stimuleren tot lezen (vraag 4).
Omdat formaat (vraag 11), omslag
(vraag 10), omvang (vraag 8) en de
verschijningsfrequentie (vraag 9) naar
bijna ieders tevredenheid zijn, moeten we
dus wel heel goede argumenten hebben
om daar iets aan te veranderen.
Het gemiddelde rapportcijfer (8,1)
stimuleert de redactie om opgewekt
door te gaan, in het besef dat 1,9 punt
verbetering mogelijk is.

Open vragen
Vraag 6: Welke onderwerpen mogen meer
aandacht krijgen?
Twee clusters worden opvallend meer
genoemd dan andere:
• actuele onderwerpen en ontwikkelingen, enerzijds over de musea en het HGB
betreffend, anderzijds – méér – over de
ruimtelijke ordening, bedreigingen en
verloedering/handhaving van het typische Beemster landschap, historische
gebouwen (geschiedenis en restauratie), maar ook over toekomstige historische Beemster erfgoederen. Het artikel over de weegbrug (mei-aflevering)
is een goed voorbeeld.
• persoonlijke verhalen van vroegere
bewoners, o.a. verdwenen middenstand(ers), familiegeschiedenissen – in
het algemeen herkenbare verhalen.
Meerdere malen werden onderwerpen
genoemd die raakvlakken hebben met
o.a. persoonlijke verhalen, zoals meer
aandacht voor de Zuidoost en andere specifieke buurten. Méér over 20e eeuwse

dat versterkt elkaar in de meeste gevallen.
Ook hier twee zaken (1-2) die meerdere
keren worden genoemd:
1. DNS mag aantrekkelijker worden,
leesbaarder, niet te wetenschappelijk,
meer ‘human interest’, en zo een groter publiek trekken. Redactie: dit is
een soort opmerking die relatief vaak
wordt gemaakt. De spanning tussen
vlot geschreven/leesbare stukken en
die waarbij men een zin wel eens twee
keer moet lezen, is niet zonder meer
op te heffen. Hoewel ‘leesbaarheid’
zeker wordt nagestreefd, mag dit niet
ten koste gaan van de kwaliteit van de
informatie (schakel ‘wetenschappelijk’
ook niet meteen gelijk aan ‘onleesbaar’!). Het ene artikel leent zich meer
voor een vlotte stijl dan het andere, en
auteurs zijn ook niet allemaal automatisch vlot van de pen. Alle lezers
moeten per aflevering stukken tegenkomen die hen qua onderwerp en stijl
aanspreken. Hoe omvangrijker een
nummer, hoe groter de kans daarop is.
Maar grotere omvang vereist een groter aantal schrijvers – en meer financiële middelen
2. (meer) foto’s, zoals bijv. van Wijndel
Jongens, of: meer foto’s en minder
tekst. Redactie: de foto’s van Wijndel
Jongens spreken niet alleen aan door
het beeld maar zeker ook door de stukjes die hij daar bij schreef. Wij willen
er echter geen kijk-blader-tijdschrift
van maken. Maar meer foto’s met bijschrift zijn mogelijk als we putten uit
de rijke collectie van het HGB. Ook de
vergelijking van vroeger en nu is met
foto’s goed te illustreren. En hoe vond
u de foto’s van bijzondere museumstukken en bijbehorende tekstjes van Geert
Heikens?
3. stel een rubriek ‘Gaat dit wel goed…?’
in; haakt aan bij eerste cluster onder
vraag 6. Redactie: deze suggestie gaat
zo spoedig mogelijk opgevolgd wor-

onderwerpen, met inbegrip van wonen en
werken, maar ook de na-oorlogse industrie. Een paar inzenders vragen juist
om oudere geschiedenis: over de periode
vóór de droogmaking, zoals landaankoop,
uitwateringsproblematiek en beschrijving
van het landschap dat aan het Beemstermeer vooraf ging. Ook de relatie van de
polder met Amsterdam in de 17e eeuw
en waterschapsgeschiedenis – maar ook
de toekomst daarvan. Eén inzender zou
graag Beemster onderwerpen die zich
daar voor lenen ingekaderd willen zien in
een breder Nederlands, Europees en zelfs
wereldhistorisch perspectief. De vraag
naar meer agrarische geschiedenis, ook
in kritische zin, zou zich daar goed voor
lenen. Denk alleen maar aan het ontstaan
en verloop van de zuivelbereiding en de
veefokkerij. Een andere lezer zou ook wel
eens iets tegen de misplaatste verheerlijking van het platteland zoals ‘Boer zoekt
vrouw’ willen lezen.
Redactie:
Dit is een catalogus van onderwerpen die
ten dele zeker al in de afgelopen 11 jaar
aan de orde zijn geweest. Wij hebben over
die jaargangen een onderwerpsregister gemaakt zodat de lezers gemakkelijk
kunnen teruggrijpen naar vorige afleveringen, of anders naar de HGB-website
onder de knop De Nieuwe Schouwschuit.
Maar de signalen komen luid en duidelijk
door en als wij andere (potentiële) schrijvers zover krijgen dat zij uit de bovenstaande opsomming een thema kiezen
om over te schrijven, dan moedigen wij
dat aan. Het is dus niet de bedoeling dat
alleen leden van de redactie het blad volschrijven – dat is de afgelopen jaren ook
niet gebeurd.
Vraag 14: Welke verbeteringen (veranderingen, toevoegingen) worden genoemd?
In een aantal opzichten overlappen sommige inzendingen die van vraag 6, maar
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(steeds vier pagina’s achter elkaar).
9. gelijmde uitgave is mooier dan geniet.
Redactie: klopt, maar is afhankelijk
van de omvang (moet meer dan 36
bladzijden zijn) en is duurder in uitvoering.
10. moderniseer de vormgeving; kan goekoper. Redactie: formaat is één aspect,
de opmaak van het blad is een ander.
Wij willen er geen kijk-tijdschrift van
maken, zoals hierboven al is opgemerkt, maar wel het lezen ervan
waar mogelijk veraangenamen. Het
beschikbare budget is echter de bijna
alles overheersende factor. Geen of
te weinig geld, dan ook geen tweede
nummer. Door offertes aan te vragen
bij verschillende drukkerijen hebben
we met succes onderzocht of we serieuze besparingen zouden kunnen realiseren. Sponsoring blijft echter altijd
dringend nodig, anders kan er van een
tweede nummer per jaar geen sprake
zijn. Hebt u tips voor besparing of
sponsoren? Laat ze ons weten.
11. gebruik de HGB-website meer; hevel
de Actueel hierheen over. Redactie:
om te beginnen: alle nummers ouder
dan één jaar zijn digitaal te raadplegen op de HGB-website www.
historischgenootschapbeemster.nl
> De Nieuwe Schouwschuit. Verder
hebben de elektronische media een
geheel eigen karakter, en een tijdschrift maken is toch niet hetzelfde
als een website beheren. De redactie
van DNS is zelfstandig en onafhankelijk, de website is een project van
de PR-commissie van het HGB. Wat
niet wegneemt dat optimalisering van
internetgebruik ook door de redactie
nader onderzocht zou moeten worden.
De HGB Actueel wordt overigens al
grotendeels elektronisch verzonden.
Omgekeerd, de Actueel een onderdeel
maken van DNS, is bij twee afleveringen per jaar minder zinvol.

den. Iedereen wordt uitgenodigd hier
aan mee te doen, liefst met een toelichtende tekst.
4. gastredacteuren uitnodigen op thema.
Redactie: voor het uitbrengen van thematische tijdschriftafleveringen zou
de verschijningsfrequentie opgevoerd
moeten worden naar bijv. 4 nummers
per jaar. Dat zit er, in ieder geval voorlopig, niet in. Een ‘column’ door een
vaste schrijver, of juist wisselend, in
ieder geval van buiten de redactie zou
ook kunnen.
5. minder diepgaande artikelen over het
verre verleden. Redactie: net als bij
‘leesbaarheid’ zit hier een spanning
tussen de lezers die liever alleen over
de twintigste eeuw willen lezen en diegenen die juist gegraaf in het oudere
deel van de geschiedenis zo boeiend
vinden. Wij streven een mix na, al
beseffen we dat we het niet iedereen
altijd naar de zin kunnen maken.
6. interview mensen met interessante
historische kennis. Redactie: het succes van Hoor es hier, een bundel verhalen van Beemsterlingen over het eerste
deel van de vorige eeuw, was groot en
is qua benaderingswijze voor herhaling vatbaar. Aan u als lezer de vraag
of u personen kent die hiervoor in aanmerking komen.
7. attendering Beemster-relevante publicaties elders, bijv. in tijdschriften.
Redactie: voor boeken doen we dit al
door middel van signalering en recensies, maar voor tijdschriften nog niet.
Laten we het eens proberen, maar u
als lezer moet dan wel meehelpen.
Kranten laten we buiten beschouwing,
tenzij er in de landelijke pers bijzonder
Beemster-nieuws wordt gemeld.
8. meer kleur. Redactie: sluit aan bij 2.
Is vooral een kwestie van geld en dat
legt duidelijk beperkingen op. Het is
ook mogelijk om kleur te beperken tot
een of twee katernen van een aflevering
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Vraagnummer

1. Wat doet u bij ontvangst
van een nieuwe aflevering
van de Nieuwe
Schouwschuit?

2. Hoeveel tijd besteed u aan
het lezen van een aflevering?

3. Welke soort artikelen leest
u bij voorkeur?

4.Hoe belangrijk vindt u
illustraties?
5. Bent u tevreden over de
variaties in één aflevering?
6. Welke onderwerpen
verdienen meer aandacht?
7. De redactie streeft naar
een kwalitief goed tijdschrift.
Slaagt de redactie daar in?
8. Bevalt de omvang van 24
tot 32 bladzijden?
9. Hoe beoordeelt u de
frequentie?
10. Wat vindt u van de
buitenkant van DNS?
11. Wat vindt u van het
formaat en de papier
kwaliteit?

Antwoord
doorbladeren
interesante artikelen lezen
weg leggen, later lezen
in de kast zetten
weggeven
oud papier
geen
tot 15 min.
tot 30 min.
tot 60 min.
meer dan 60 min.
inleiding
onderzoek
human interest
biografie
korte artikelen
foto's
ilustratie voegen iets toe
ilustraties stimulans tot lezen
zonder ilustraties niet lezen
ik lees alles
redelijk
matig
nee
geen antwoord
wel antwoord
ja beslist
ene beter dan andere
te moeilijk
oersaai
goed
minder
1x per jaar voldoende
2 x per jaar voldoende
goed
iets van inhoud op omslag
variëren
goed
23
goedkoper
A4

% van de
antwoorden
per vraag
36
36
17
11
1
2
0
7
24
47
21
12
18
20
13
16
15
28
69
4
69
23
6
1
55
45
59
32
5
3
89
11
20
80
74
22
4
83
9
3

8. Bevalt de omvang van 24
tot 32 bladzijden?
9. Hoe beoordeelt u de
frequentie?
10. Wat vindt u van de
Vraagnummer
buitenkant van DNS?
11. Wat vindt u van het
1. Wat doet u bij ontvangst
formaat en de papier
van een nieuwe aflevering
kwaliteit?
van de Nieuwe
Schouwschuit?
12. Wat
hebt u liever een
papieren of gedrukte versie?
13. Actueel en DNS apart of
in ééntijd
publicatie?
2. Hoeveel
besteed u aan
het lezen van een aflevering?
14. Advies voor
verbeteringen van DNS
15 Waardering voor DNS
3. Welke soort artikelen leest
u bij voorkeur?

4.Hoe belangrijk vindt u
illustraties?
5. Bent u tevreden over de
variaties in één aflevering?
6. Welke onderwerpen
verdienen meer aandacht?
7. De redactie streeft naar
een kwalitief goed tijdschrift.
Slaagt de redactie daar in?
8. Bevalt de omvang van 24
tot 32 bladzijden?
9. Hoe beoordeelt u de
frequentie?
10. Wat vindt u van de
buitenkant van DNS?
11. Wat vindt u van het
formaat en de papier
kwaliteit?

goed
minder
1x per jaar voldoende
2 x per jaar voldoende
goed
iets van inhoud op omslag
Antwoord
variëren
doorbladeren
goed
interesante artikelen lezen
goedkoper
weg leggen, later lezen
A4
in de kast zetten
A5
weggevenversie
gedrukte
oud papier
digitaal
geen
eens
tot 15
min.
niet
eens
tot 30
min.
een
publicatie
tot 60antwoord
min.
geen
meerantwoord
dan 60 min.
wel
inleiding rapport cijfer
onderzoek
human interest
biografie
korte artikelen
foto's
ilustratie voegen iets toe
ilustraties stimulans tot lezen
zonder ilustraties niet lezen
ik lees alles
redelijk
matig
nee
geen antwoord
wel antwoord
ja beslist
ene beter dan andere
te moeilijk
oersaai
goed
minder
1x per jaar voldoende
2 x per jaar voldoende
goed
iets van inhoud op omslag
variëren
goed
24
goedkoper
A4

89
11
20
80
74 de
% van
22
antwoorden
4
per vraag
83
36
9
36
3
17
5
11
96
1
42
71
0
73
26
24
50
47
50
21
12
8,1
18
20
13
16
15
28
69
4
69
23
6
1
55
45
59
32
5
3
89
11
20
80
74
22
4
83
9
3

Boeksignalement
V.S.E. Falger

John Dehé, Joris Ruijter, Marcel Scucces en Etan Sela: Beemster 1612 –
Purmerenderweg 2012. Het verhaal over een bijzondere weg, verteld door de
bewoners. Zuidoostbeemster: Buurtvereniging Purmerenderweg, maart 2012;
144pp., zwart-wit en kleurenfoto’s en tekeningen, 30.5 x 21cm, gebonden in
kleurenband. Geen ISBN. Uitverkocht.
Bob Ernsting, Thea de Kock, Els Vendrig en René Vendrig: Het burenboek van
‘De Tuinhoek’. Portretten van bewoners tijdens het 400-jarig jubileum van de
Beemster. Zonder plaats van uitgifte, in eigen beheer, december 2012; 199pp.,
zwart-wit en kleurenfoto’s, oblong formaat 21 x 25cm, gebonden in kleurenfotoband. Geen ISBN. Niet in de handel geweest.
Ilona Hooijberg: Buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ 75 jaar! Onze leden en hun huizen.
Zonder plaats van uitgifte, in eigen beheer, 2013; 84pp., zwart-wit en kleurenfoto’s,
30 x 21cm, gebrocheerd in kleurenfoto-omslag. Geen ISBN. Niet in de handel geweest.
(achter)kleinkinderen graag en vaak in
zullen willen bladeren. Maar uw medeBeemsterlingen van elders willen dat nu
ook graag, dus het is verheugend te kunnen melden dat alle drie de boeken ter
beschikking zijn gesteld van de bibliotheek van het Historisch Genootschap
Beemster waar straks iedereen welkom
is om te komen kijken.

Al eerder hebben we twee buurtboeken aan u voorgesteld (zie De Nieuwe
Schouwschuit, april 2011, p. 64-65,
over Middenbeemster) en de hoopvolle verwachting dat er in het jubileumjaar 2012 nog enkele zouden volgen is
ruimschoots uitgekomen. Het zijn drie
echt heerlijke boeken geworden waarop maar één ding valt aan te merken:
waarom nou niet 50 of 100 exemplaren
extra gedrukt om ook Beemsterlingen
buiten de eigen buurt het geluk te gunnen mee te genieten met wat er allemaal in de Zuidoost (twee maal) en de
Zuidwest te beleven valt? Wie wil niet
meekijken naar de huizen van mensen
die we vaak van gezicht kennen en de
hartelijke foto’s en impressies bestuderen en soms ook een treurigheid – al
was het maar om wie en wat verloren
ging? Is dat bescheidenheid (“dat is toch
niet interessant voor anderen!”) of misschien toch ook wat in zichzelf gekeerdheid die een buurt zijn eigen karakter
geeft? Hoe dan ook, over 100 jaar zijn
dit juwelen van tijdsbeelden waar onze

De grote lijn van alle drie de boeken
is gelijk: de huizen zijn gefotografeerd samen met de bewoners, maar de
invulling is verschillend. Zo heeft de
redactie van het Purmerenderweg-boek
gekozen voor duidelijk meer tekst en
flinke plukken geschiedenis. De foto’s
lijken hier zelfs enigszins ondergeschikt
aan de tekst, terwijl ook de bewoners
zelf meestal tamelijk klein staan afgebeeld. Bijzonder aan dit gedenkboek
is de lardering met veel oude foto’s
en echt archiefmateriaal waarin we de
inbreng van historicus John Dehé vermoeden. Burgemeester Brinkman, ook
een bewoner van deze weg, zegt in zijn
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de grote lijn na, totaal anders
geworden. ‘De Tuinhoek’ kennen we allemaal als de vereniging die het grote electronische
aftelbord op de hoek van de
Zuiderweg en Nekkerweg had
staan en dat menige Beemsterling onrustig maakte naarmate
de tijd verstreek: er is nog
zoveel te doen vóór het feestjaar kan beginnen. Compliment
voor het feit dat de vereniging
vanaf het begin de enige juiste
verjaardag van de polder als uitgangspunt nam: 19 mei. In dit
boek is de formule het geven
van een fotografisch overzicht
met kleinere en grotere foto’s
van de vele activiteiten die in
het kader van Beemster 400
jaar werden georganiseerd door
deze vereniging: de fleurige
bloembakken, 128 vaandels aan
met de hand schoongemaakte
lantaarnpalen, een running dinner met gerechten op verschillende adressen, de praalwagen, enz.
Vervolgens, ook weer in de vorm van
een fotoverslag, een overzicht van huizen en hun bewoners. De Zuiderweg
vanaf Middenweg 199 (de voormalige
kaasfabriek ‘De Hoop’) tot de A7, de
Zuiddijk van de A7 tot de Middenweg
plus de Nekkerweg van Zuiderweg tot
Zuiddijk. Op twee of vier pagina’s zien
we het huis – vaak de grootste foto –,
de bewoners en soms extra foto’s over
het bedrijf dat op het adres wordt uitgeoefend. Een enkele keer is er een oude
foto van lang geleden afgedrukt en dan
valt in ieder geval de bomenrijkdom in
het heden goed op. In drie tot vijf regels
tekst wordt beknopt en raak iets verteld
over de bewoners en vaak worden ook
de voorgangers genoemd. Een paar keer
komen teksten van één pagina, naast
een prachtige foto, voor waarin dan een

voorwoord dat het boek een collector’s
item is. Volkomen terecht, want het
moment waarop dit boek ook voor nietbewoners te koop was, was maar kort.
Dit is een boek om in etappes aandachtig door te lezen en dan kom je veel te
weten over dit van meet af aan aparte
deel van de polder. Kostbaar en goed
verzorgd uitgevoerd, bijna onzichtbaar gesponsord, kortom een blijvend
aandenken en een naslagwerk. Ook de
interviewteksten zijn op een bijzondere
manier tot stand gekomen. Deze zijn
van de hand van eindexamenleerlingen
van het Purmerendse Da Vinci College.
Zij hadden de opdracht ‘het verleden
boven water te halen’. Met behulp van
de redactie is dat goed gelukt zodat dit
boek ook een voorbeeld van oral history
is geworden.
Het burenboek van ‘De Tuinhoek’ is, op
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bijzonder stukje geschiedenis
wordt verteld, zoals over de
geallieerde bommen die in juli
1940 gedropt werden bij het
kruispunt Nekkerweg-Zuiderweg. Wat is de Tuinhoek van
de Beemster toch fotogeniek;
de feestelijke sfeer trekt de kijker mee in het boek!
In januari 2013 vierde Beemsters oudste buurtvereniging,
‘Ons Hoekje’, haar 75-jarig
bestaan. De vereniging, met
als epicentrum het kruispunt
Jisperweg-Volgerweg, werd
na de geslaagde herdenkingsfeesten van 1937 opgericht
en heeft ook buiten de jubilea altijd gefunctioneerd als
actieve gezelligheidsvereniging. Intussen is dus de tweede en derde generatie actief
en hoewel de samenstelster,
Ilona Hooijberg, geen geboren
Beemsterlinge is, is dit duidelijk wel het stukje grond waar
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zij thuishoort. Ook nadat leden elders
zijn gaan wonen blijven zij vaak betrokken bij hun club, reden waarom wij ook
mensen en huizen uit De Rijp, Middenbeemster en Purmerend zien afgebeeld.
Bijzonder aan dit boek is dat het is geënt
op een vorige uitgave (1999) die nog
helemaal in zwart-wit was. In de huidige editie staan die ‘oude’ foto’s ook
weer, voor zover de bewoning van een
huis of boerderij niet is veranderd. Het
visuele toen-nu-perspectief is daardoor
groter dan in de andere twee boeken. De
teksten zijn informatief: steeds worden
10 vragen gesteld en beantwoord en uit
die antwoorden blijkt onder andere dat
er echt veel ‘import’ is (liefst 76% van
de 130 leden-hoofdbewoners is buiten
de polder geboren). Ook de beroepsachtergronden en hobby’s zijn aardig om te
leren kennen. Op de vraag ‘Daarom ben
ik lid van Ons Hoekje’ is ‘gezelligheid’
de belangrijkste beweegreden, maar

ook de buren scoren goed. Het mooiste
antwoord was wel: ‘Gedwongen door
de families x, y en z’.
Uit alle drie de boeken blijkt het, gemiddeld genomen, zeer sociale en open
karakter van deze buurtverenigingen.
Er zullen ongetwijfeld Einzelgänger
temidden van deze gezelligheidsdieren
wonen, maar dat kan hier ook. Hoewel
het boeken voor de eigen groep zijn,
maken ze geen van drieën een gesloten
indruk. Wie in een van deze drie buurten
gaat wonen – de boeken vormen onbedoeld ook een beetje woningpresentaties – doet er goed aan meteen lid te
worden, uit vrije wil!
Verzoek: zijn er nog andere buurtverenigingen die kleine of grotere boeken
hebben uitgegeven ter gelegenheid van
2012? De redactie wil ze graag signaleren in dit tijdschrift.

Reacties van lezers
Naar aanleiding van het artikel over de weegbrug (De Nieuwe Schouwschuit 11
p.11), waarin verhaald wordt dat in 1982 de oude weegbrug is vervangen door
een nieuwe, heeft Chris van Poelgeest verteld dat hij de vervangen weegbrug in
1983 voor f 1700,- heeft gekocht. Die kon nog prima dienst doen als brug over
de wegsloot bij Jisperweg 4 waar hij toen woonde. Daar ligt die oude weegbrug
nog steeds.
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