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Van de Redactie
Over de inhoud
 Uit vroeger tijden stamt de uitdrukking ‘Het hemd is nader dan de rok’. Dat sneed 
toen hout, want de ‘rok’ was een overkleed, gedragen over het hemd. In de kledingboedels van 
Beemsterlingen in de 18e eeuw komen ze veel voor (maar ook ‘hemdrokken’, wat de duiding 
van het gezegde geen goed doet). De boedels laten zien dat de garderobes uit de verschillende 
standen der bevolking enorm van elkaar verschilden van nauwelijks aanwezig en herhaaldelijk 
versteld, tot overdadig in aantal en luxe. Dat wordt beschreven in het vervolgartikel over kle-
ding van Beemsterlingen in die periode.
 De firma ‘Gebroeders Admiraal, Boomkwekers, Bloemisten en Tuinarchitecten’ 
heeft in de periode 1878 - 1909 in de Beemster menige siertuin aangelegd en vele bomen 
geplant. Eén van de twee gebroeders, Klaas Admiraal, schreef het boek De Kankerziekte der 
Boomen. Het is de in boekvorm verschenen verhandeling die hij instuurde als antwoord op een 
prijsvraag welke was uitgeschreven door de ‘Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde’. Hij won er de hoofdprijs mee. De prachtige, door hemzelf vervaardigde illustra-
ties zullen daarbij geholpen hebben. Een paar daarvan staan afgedrukt in het artikel ‘De Kan-
kerziekte der Boomen’; ze zijn afkomstig uit de collectie van het museum ‘In 't Houten Huis’ in 
de Rijp, die tientallen door Klaas Admiraal vervaardigde tekeningen, gouaches en etsen bevat.
 “Ick weet dat dees Godin uit zeeschuim is geboren.” Het is de laatste zin uit Von-
dels gedicht ‘De Beemster, voor Karel Looten’. De geboorte van de ‘Godin’ in 1612 wordt 
eens in de 25 jaar gevierd. Die jubileumfeesten gaan gepaard met feestvreugde en kosten. De 
organisatie zorgt natuurlijk ook voor baten. In 1937, het 325e geboortejaar, was aan het eind 
van de feesten geld over. Wat werd daarmee gedaan? Jacob Schuijtemaker heeft het minitieus 
beschreven in zijn Schrijfboek.

En dan nog dit
 Een meerderheid van de lezers die vorig jaar de enquête invulden, vond de omslag 
van ons tijdschrift goed - een minderheid zou op de omslag informatie willen zien over de 
inhoud. Ook de redactieleden denken er verschillend over, maar eensgezind menen zij dat met 
minderheden rekening gehouden moet worden. De oplossing ziet u aan de buitenkant - op de 
bestaande omslag ziet u een aantal foto’s, die naar de artikelen verwijzen.
 Tenminste één van onze lezers zou graag iets meer willen weten over de schrijver van 
een artikel dan alleen maar de naam. Wij vinden dat een redelijke wens, van weliswaar een heel 
kleine minderheid maar ook daar willen wij rekening mee houden. In een voetnoot onderaan 
de eerste bladzijde van het verhaal vertelt de schrijver voortaan iets over zichzelf. 
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog begon. Mogelijk zijn tijdens de 
oorlog door Beemsterlingen dagboeken bijgehouden of gebeurtenissen opgeschreven die kun-
nen bijdragen aan een beeld van de Beemster in WO II. Ook overgeleverde markante verhalen 
die in de familie bekend zijn komen in principe in aanmerking. De redactie zou daar graag 
kennis van nemen zodat volgend jaar in een themanummer die periode zo scherp mogelijk in 
beeld gebracht kan worden.
 In de redactie wordt doorgaans gepolderd, maar mocht het ooit op een stemming aan-
komen dan kunnen de stemmen niet meer staken. We zijn met ons vijven. Begin dit jaar hebben 
wij John Dehé - u kent hem onder andere van de artikelen die hij voor DNS schreef - gevraagd 
erbij te komen. Dat heeft hij gedaan - van harte welkom. We zijn daarmee op volle sterkte! 
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Het batig saldo van de jubileumfeesten van 1937
Uit het Schrijfboek van Jacob Schuijtemaker Mz.1 

Het feestjaar 2012 ligt achter ons en we genieten nog steeds na. Dat was in 1937 niet 
anders, zeker toen bleek dat ondanks de moeilijke economische tijden het saldo van 
inkomsten en uitgaven toen – net als in 2012 – positief was. Wat kostten de onderdelen 
van het feest, en wat deed men met het saldo? In het Schrijfboek van Jacob Schuijte-
maker Mz. troffen we een overgeschreven schriftelijke verantwoording aan die hier 
letterlijk wordt weergegeven.

         Beemster, 22 Juli 19382

Aan Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap ‘De Beemster’.

Weled: Heeren!

Waar Uw College voor ruim een jaar terug zoo bereidwillig was op ons verzoek voor 
de toen nog in voorbereiding zijnde plannen tot een feestelijke herdenking van het 
325 jarig bestaan van onzen Polder een garantie te geven tot een bedrag van ƒ 1500,-- 
gunstig te beschikken achten wij ons verplicht U daarvoor, nu de feestcommissie zoo 
langzamerhand aan het eind van haar werkzaamheden is gekomen onzen Hartelijken 
dank te betuigen en U een beknopt verslag van onze ervaringen aan te bieden.

Hoewel het U uit verdere bronnen reeds bekend is, willen wij beginnen met de medede-
ling dat van het ons door Gemeente en Polderbestuur verleende crediet niet alleen geen 
gebruik behoefde te worden gemaakt, maar dat de feesten zelfs een niet onaanzienlijk 
batig saldo hebben opgeleverd. Dit op zich zelf verheugende feit, hoe vreemd het ook 
moge klinken, eigenaardig bezwaren met zich meebracht. De commissie stond voor 
de moeilijkheid, hoe het saldo naar billijkheid een bestemming te geven. Ten slotte is 
naar rijpe overweging en handelende naar het motto: Door allen saamgebracht ten bate 
van allen besteed, de volgende verdeeling gevonden:

Stichting Fonds algemeene belangen te beheeren door een bestuur komende uit de midden-
stand, veehouders, tuinders, akkerbouwers en ambtenaren, elk een vertegenwoordiger ƒ1500,--
Het Oudheidkundig museum J.A.z Leegwater                   ƒ 750,--
Het Waterschap ‘De Beemster’ als tegemoetkoming in den aanleg van de omgeving van 
het beeld van Leeghwater        ƒ 300,--
              tez. ƒ 2550,--

1 Jacob (Jaap) Schuijtemaker (* 4 mei 1876 te Grosthuizen), heemraad van het waterschap ‘De Beemster’, woonde 
van 1901 tot 1933 aan de Zuiderweg nr. 20, nadien Middenweg 120a. Zijn Schrijfboek werd de redactie ter inzage 
uitgeleend en met toestemming van mevr. A. Schuijtemaker-Ubbels wordt het navolgende verslag overgenomen. 
De redactie nodigt alle lezers uit oude (familie)geschriften onder haar aandacht te brengen.
2 De originele,  handgeschreven, tekst berust bij het Waterlands Archief te Purmerend, archief Waterschap ‘De Beemster’, 
1930-1981, inv.nr. 5 (07.1-5) en draagt een ingekomen-poststempel van 28 Juli 1938. Er is verder niet op gereageerd.
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Aan de Gemeente Beemster voor het te gele-
gener tijd plaatsen van twee monumentale 
lantarens aan het Heerenhuis              ƒ 200,--
Aan de Oranje Vereeniging             ƒ 225,--
Gezinsverpleging               ƒ 100,--
Het Witte Kruis                 ƒ 100,--
Beemster Welvaart                ƒ 100,--
de Rundveefok Vereeniging              ƒ 50,--
de Centrale Vereeniging    ƒ 50,--
de Tuinbouw vereeniging   ƒ 50,--
Vrijwillige Brandweer    ƒ 25,--
Zangvereeniging Harmonie  ƒ 25,--
Zangvereeniging Zang en Vriendschap ƒ 25,--
Beemster Voetbal Club    ƒ 25,--
Voetbalvereeniging St. Jan   ƒ 25,--
Zangvereeniging Magnificat   ƒ 25,--

Kunst naar Kracht   ƒ 25,--
de toneelclub Midden Beemster ƒ 25,--
de toneelvereeniging St. Paulus ƒ 25,--
de toneelvereeniging Ons genoegen   ƒ 25,--
de Gymnastiek Vereeniging Hercules ƒ 25,--
Beemsters Fanfare Korps    ƒ 25,--
de IJsclub Bamestra    ƒ 25,--
D.U.V. (Ulo School)    ƒ 25,--
De Bond van plattelandsvrouwen een tege-
moetkoming in de kosten van de cursus in 
het maken van bedden    ƒ 25,--
Aan de commissie tot voorbereiding van de 
tandheelkundige behandeling op de scho-
len voor hare eerste kosten   ƒ 25,--

        tez. ƒ 3825,--

K. de Jong, Jac. Schuijtemaker, Jac. Zeekant, Paul Met, Arie Groot 
Locatie van de foto: Volgerweg, hoek Nekkerweg

(Collectie: mevr. A. Schuijtemaker-Ubbels, Zuidoostbeemster)
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Dat deze verdeeling niet iedereen bevredigd heeft is ons bekend, en dit heeft ons niet 
verwonderd. Ook wij hadden gaarne aan allen die, in welke vorm dan ook, hebben mee-
degewerkt om een zoo schitterend geheel te bereiken, als de herdenking te zien heeft 
gegeven, een klein blijk van waardeering doen geworden, maar noch in de werkcom: 
noch in de dagelijksche Com. noch in de algemene Comité vergadering is een plan naar 
voren gebracht, dat voor verwezenlijking vatbaar was. Wij hopen nu maar dat allen 
die verzocht zijn een kleiner of grooter deel van dit saldo te besteden of te beheeren, 
daarvan een goed gebruik zullen maken. 

Waar wij meenen dat het U ook wel interesseert hoe onze financieele huishouding is 
verloopen, volgen hier eenige cijfers met toelichtingen. 
Allereerst de ontvangsten.

De 270 aangekochte lammeren leverden na een jaar weiden een voordelig saldo 
van ƒ 3057,59
Er zij vermeld dat slechts één lam niet werd ingeleverd, zijnde daags voor de leve-
ring door zeer bijzondere omstandigheden gestorven. Een paar moesten tusschen-
tijds worden verkocht wegens besmettelijke ziekte (schurft).
Van hen die de winst van een lam hadden toegezegd werd ontvangen ƒ 141,30.
De collecte in de Beemster bracht op ƒ 1059,16 en waar de raming was ƒ 1000,-- 
konden we tevreden zijn.
De uitwonende eigenaren droegen bij ƒ 262,75 tegen een raming van ƒ 170,--.
De entrêe op het terrein op Donderdag 9 september bracht op: ƒ 1009,25
op Vrijdag 10 September ƒ 511,25 en op Zaterdag 11 September ƒ 63,50
De entrêe voor het vuurwerk bedroeg ƒ 435,95
Aan entrêe voor de revue op Woensdag 8 Sept. ƒ 360,95
Hierbij dient te worden opgemerkt dat door onbekendheid dat er plaatsen beschik-
baar waren, de zaal niet geheel gevuld was en dat er plusminus 150 gasten van 
Oud-West-Friesland en bloc entree hadden voor ƒ 50,--
Aan entrêe op Donderdag 9 Sept. de tent geheel gevuld met de toegang betalende: 
ƒ 635,10 .Aan entrêe op Vrijdag 10 Sept. ƒ 553,90   tez. ƒ 8090,70 

Dezen dag hadden 250 gasten van de Afdeeling Beemster van de vereeniging Boe-
rinnen en andere plattelandsvrouwen entrêe tegen verminderd tarief. Aan entrêe op 
Zaterdag 11 Sept. waarbij 123 Ouden van Dagen gratis toegang kregen ƒ 520,90
De verloting van de handwerken door de vrouwen in de Beemster en ook daarbuiten 
vrijwillig vervaardigd en bijeengebracht bracht op: ƒ 600,25
De raderij naar een nummer waarmee een handwerk kon worden gewonnen ƒ 71,89
De verhuring van stands in de tent ƒ 229,--
Subsidie van het Waterschap ‘De Beemster’ƒ 500,--
De verpachting van het buffet op het terrein leverde op ƒ 610,--
Hierbij zij opgemerkt dat niet de hoogste inschrijver als pachter is aangenomen, maar 
de Gezamenlijke Zakenmenschen uit de Beemster. Nu de financiële uitkomst gunstig 
is, is het goed geweest dat het zoo gegaan is.
Subsidie van: Kunst naar Kracht ƒ 24,83
Subsidie van Amstels Bierbrouwerij ƒ 25,--
Opbrengst verpachting W.C. ƒ 5,--
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Opbrengst verpachting van het feestterrein aan de firma Gebr. Hommerson ƒ 3470,--
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de overeengekomen som was ƒ 4000,-- maar 
wijl het Elec. bedrijf [van de gemeente Beemster] voor aansluiting reeds betaling had 
verlangd van een bedrag van ƒ 530,--, werd dit afgehouden.
Ons deel uit het batig saldo der verloting ƒ 1500,--
Met de verlotings commissie uit de Harddraverij vereeniging, die als zijnde op dit 
gebied deskundig ook de verloting van het comité zou verzorgen, was overeengeko-
men, dat – zoo de feestelijkheden een goed financieel einde namen, het herdenkings 
comité haar, voor hare moeiten een billijk aandeel daarin zou afstaan tot herstel van 
de kasmiddelen der Harddraverij vereeniging
           Transport: ƒ 15647,57

Waar de verlotings Commissie door de verspreiding der loten veel heeft bijgedragen 
om de aandacht te vestigen op onze feesten en onze kas het kon lijden, hebben wij ter 
bespoediging van de afwikkeling van zaken genoegen genomen met de afdracht van 
bovengenoemde som en komt het restant ten goede aan de harddraverij vereeniging
Gekweekte rente ƒ 39,60
                  ƒ 1658,17

Nu eenige cijfers der uitgaven.
De revue Commissie beschikte over een crediet van ƒ 2250,--
Zij gebruikte hiervan voor regie: ƒ 1457,71
Zij gebruikte voor schilderen, decors: ƒ 400,--
Voor rekening van het comité kwam:
 aan huur van de tent f 800,--
 het aanbouwen van een tooneel ƒ 350,--
 advertentie’s ƒ 23,30
 vergoeding aan den bureaulist Snayer en de kosten van een transparant ƒ 78,20
 huur van bijgezette stoelen ƒ 20,--
 aankoop van antieke stoof (ontvreemd) ƒ 2,50
 nota: Albertsma ƒ 6,50
 nota: Reidsma voor een bloemstuk ƒ 10,--

Voor een geheel zuivere rekening zou ook nog een post diversen hieraan toegevoegd  
moeten worden.
De Commissie voor het kinderfeest beschikte over een crediet van ƒ 700,--
Zij gebruikte hiervan: ƒ 510,18
Voor het Comité kwam hierbij ƒ 18,08
wijl de pachter van het feestterrein in gebreke was gebleven om een draaimolen
te plaatsen, en de kinderen maar een kleine poos in zijn inrichting entrêe verleende 
op de hun verstrekte kaartjes, kwam het comité met de houder van de kinderfietsen-
stand overeen om Zondag voor alle bij hem ingeleverde kaartjes 2 cent per stuk bij 
te betalen tot een maximum van ƒ 60,--. ’s Avonds bleken 904 kaartjes ingeleverd 
te zijn.
                   ƒ 3696,47
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De tentoonstellings tent kostte ƒ 650,--
de betimmering daarvan kostte ƒ 269,80
de controle kiosken ƒ 16,10
de consumptietent ƒ 630,--
hulpbrug ƒ 250,--
de W.C. kostte ƒ 200,--
Het woonwagenpark aan hekken enz.
ƒ 100,--
het woonwagenpark aan huur ƒ 35,--
het vuurwerk ƒ 255,50
De luidsprekers installatie ƒ 51,47
De Commissie voor de demonstratie der 
tuinbouw voortbrengselen had een crediet 
van ƒ 2000,--. Zij gebruikte ƒ 1275,79 
maar ontving voor de tentoongestelde 
producten op de veiling ƒ 421,86, ergo 
kostte de expositie ƒ 853,93

Opgemerkt zij dat de zuivel inzending 
haar eigen kosten heeft gedragen.
Het terrein voor de veetentoonstelling 
ƒ 173,95
Stroo voor de veetentoonstelling ƒ 97,01
Rijloon voor de veetentoonstelling op de 
tweede dag: ƒ 89,23
Huur en rijloon: kippenhokken ƒ 10,70
Kosten: Waterleiding op terrein en woon-
wagenpark ƒ114,10
Schoonmaken terrein ƒ 12,50
Electrische installatie (nota Dinkla) ƒ 36,25
Electrische installatie en gebruikte ener-
gie minus de ƒ 530,-- bij de ontvangsten 
niet medegeteld ƒ 576,--
Bewaking van tenten en terrein ƒ 144,68
            ƒ 8262,69

De Commissie voor de bloemententoonstelling had een crediet van ƒ 200,--.
Zij beschikte over ƒ 135,75
De Commissie voor de optocht werd bijgestaan met: ƒ 198,--
De Commissie voor de versiering van Midden Beemster werd tegemoet gekomen 
met ƒ 874,15
Hieraan kan worden toegevoegd dat de nog aanwezig zijnde materialen aan ons 
comite kwamen en door ons werden afgestaan aan de in oprichting zijnde blijvende 
Buurt Commissie: Midden Beemster. teneinde bij feestelijke gelegenheden te wor-
den gebruikt.
De feestelijke ontvangst bij de opening kostte: ƒ 118,35
Aan drukwerk en reclame werd uitgegeven ƒ 1065,26
geraamd was ƒ 1000,--
Aan reiskosten werd besteed ƒ 57,40
Bewaarkosten, porti, telephoon, zegels ƒ 168,56
Aan kerstgaven en het rondbrengen daarvan ƒ 502,50
Aan de IJsclub voor terrein en gebouw ƒ 76,88
 Aan diversen ƒ 370,68
Onder deze post zijn ondergebracht verschillende uitgaven voor terrein, stormscha-
de, ontvangst pers conferentie en jurileden van de Veetentoonstelling, enz.;
 reeds verdeeld saldo: ƒ 2325,--
Uit te keeren aan het stichtingsfonds ƒ 1500,--
Kasgeld, zonder de gekweekte rente ƒ 31,70
                 ƒ 15686,92

Verder kan nog worden vermeld dat op Woensdag 13 Juli 1938 de Commissie uit 
het Hoofdcomité bestaande uit de Heeren Dr. Mars, P.J. Nederveen en J.N. van Baar 
de boeken en bescheiden van het comité heeft gecontroleerd, en met ons van hun 
handtekening voorzien.
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Zich accoord verklarende met bovengenoemde groepen der cijfers en goedvindende 
dat  van het aanwezig zijnde kasgeld en de nog loopende rente nog eenige kleine 
rekeningen van de optocht Commissie, e.a. worden betaald en het restant wordt afge-
dragen aan het hierna te noemen fonds.

Op Maandag 18 Juli kwamen op ons verzoek bijeen de Heeren: J.P. Poel, D. Lake-
mond, J.H. Köhne, G. Met Pz. en J. Bouman die zich op de vraag van den Voorzitter 
bereid verklaarden te vormen het bestuur van de vereeniging voor algemeene belan-
gen in de Beemster.
Zij kozen J.H. Köhne tot Voorzitter en J. Bouman tot Secr.-Penningmeester en zul-
len werken naar Statuten door ons samengesteld naar het voorbeeld van die van het 
Kweekelingenfonds van 1862.

Waren het tot heden optimistische klanken, het spijt ons dit overzicht te moeten 
beëindigen met de vermelding van een droevig feit, nl. dat dit verslag slechts door 
Voorzitter en Penningmeester is onderteekend, wijl onze Secretaris de heer Ooste-
rink, die ons zoo ijverig en daadwerkelijk ter zijde stond, tijdens de afwikkeling van 
de zaken is overleden.

     Hoogachtend:
     voor het Comité 1937 in afwikkeling
     D. Nobel Jz. Voorzitter
     Als. Ruyter Jz. Penningmeester

Gezien door de Commissie uit het Hoofdcomité
   Dr. Mars
   J.N. van Baar
   P.J. Nederveen
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Museumstukken: Horlogekastje
Geert Heikens

Ook vroeger wisten de mensen dat ze ‘bij de tijd’ moesten blijven. In de opkamer 
hangt dit bijzondere voorwerp. Nee, geen mezenkastje. Het is een horlogekastje. Bij 
het betreden van de bedstee kon de heer des huizes zijn horloge (u weet wel, zo’n 
prachtig rond horloge met een ketting aan een vest bevestigd) in het kastje ophan-
gen. Met de wijzerplaat zichtbaar naar voren. In het kastje zat een haakje waaraan 
het uurwerk opgehangen kon worden. Aan de achterkant het deurtje.
Zo kon de schone slaper met behulp van kaarslicht ook bij nacht en ontij zien of het 
tijd was om het veld te ruimen. 
De initialen verraden de naam van de trotse bezitter van weleer. Wie dat was?
U raadt het  al……. weer een reden om ons museum Betje Wolff te bezoeken.



9

‘De Kankerziekte der Boomen’
Ger Ernsting1

In 1885 schreef de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde een 
prijsvraag uit over oorzaken en behandeling van vruchtboomkanker - ook nu nog 
een door boomkwekers en fruittelers gevreesde ziekte van hun bomen. Wie deel wilde 
nemen aan de prijsvraag kreeg drie jaar de tijd om het kankerproces te onderzoeken. 
In 1888 besloot de jury unaniem de prijs toe te kennen aan Klaas Admiraal Mzn., 
één van de Gebroeders Admiraal, boomkwekers en bloemisten in De Rijp, voor zijn 
verhandeling ‘De Kankerziekte der Boomen’. 

Beemster

Klaas Admiraal werd op 16 april 1855 geboren op de boerderij Broedersbouw (bouw-
jaar 1742) aan de Oostdijk van de Beemster als oudste zoon van Maarten Admiraal Kzn. 
en Neeltje Weeshoff. 

Het echtpaar kreeg nog twee zonen: Aldert 
in 1857 en Cornelis in 1860. Toen de jon-
gens na de lagere school een beroep moes-
ten kiezen bleek veeboer, het beroep van 
vader, geen hoge ogen te gooien - hun 
ouders drongen ook niet aan op die keu-
ze. De liefhebberij van hun vader, hij was 

graag bezig in de tuin en in de boomgaard, 
trok hen meer. Dus kozen Klaas en Aldert 
een opleiding aan de pas opgerichte tuin-
bouwschool ‘Linaeus’ op Huize Franken-
dael in de Watergraafsmeer. Misschien had 
ook hun oom Wouter Sluis2, veeboer op het 
Deutzen Hofje, invloed op die keuze want 

De stolpboerderij Broedersbouw.      (foto Ger Ernsting)

1 Was als bioloog werkzaam in onderwijs en onderzoek aan de Vrije Universiteit; hij was redacteur van een zoölo-
gisch tijdschrift en richtte, na zijn pensionering, in 2003 met Jan de Groot De Nieuwe Schouwschuit op.
2 Antje Admiraal, de oudste zuster van hun vader, trouwde in 1858 met Wouter Sluis - voor beiden hun tweede huwelijk.  
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hij was net als zijn zwager, vader Maarten, 
zeer geïnteresseerd in tuinbouw en fruit-
teelt.3 Cornelis ging in 1876 naar de Rijks-
landbouwschool te Wageningen maar 
sloeg daarna een technische richting in. 
In 1877 vormden Klaas en Aldert - de laat-
ste had net zijn diploma gehaald - de firma 
‘Gebr. Admiraal, Boomkwekers, Bloe-
misten en Tuinarchitecten’. Zij vestigden 
zich in 1878 in De Rijp, waar hun vader 
grond had gekocht. Klaas had de leiding 
over de boomkwekerij en Aldert over de 
bloemisterij en tuinaanleg. Hun ouders 
verhuisden mee. Na drie generaties Admi-
raal werd de pacht van Broedersbouw 
voortgezet via de vrouwelijke lijn - Ariën 

Kooij, zoon van Antje Admiraal en neef 
van de ‘Gebroeders’ nam de pacht over.4 
Na hem zouden nog drie generaties Kooij 
de boerderij bewonen. Broedersbouw zal 
een vierde generatie niet meemaken - na 
een uitwendige restauratie en inwendige 
verbouwing zal de stolp na 2014 een nieu-
we functie krijgen.

De Rijp

Aan het eind van zijn leven in 1944 
schrijft Aldert Admiraal, de langstleven-
de van de broers, zijn ‘Herinneringen’.5 
Hierin noteert hij nogal nuchter dat de 
kwekerijen “een vrij bevredigend ver-

Aquarel van de achterzijde van de huizen aan de Tuingracht gezien vanuit het zuiden. Met het Doopsgezinde 
weeshuis alsmede de kwekerij van de Gebr. Admiraal. 
Tekenaar: onbekend.     (Collectie Museum ‘In 't Houten Huis’)

3 G. Köhne, Iemand uit Noord-Holland: Wouiter Sluis 1827-1891, Historisch Genootschap Oud West-West-Fries-
land, Stolphoevereeks XVI, 1991.
4 Ariën Kooij was een zoon van Antje Admiraal uit haar (eerste) huwelijk met Dirk Kooij.
5 A. Admiraal, handschrift ‘Herinneringen van Aldert Admiraal’, 1942 Een fotokopie van het oorspronkelijk 
handgeschreven verslag is aanwezig in museum ‘In ‘t Houten Huis’ in De Rijp.
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loop” hadden. Dat was zwak uitgedrukt 
- het bedrijf floreerde, mede dankzij vak-
kundig personeel dat “afkomstig was uit 
de omgeving van Aalsmeer”.6 Voor de 
bloemisterij en tuinaanleg waren weinig 
concurrenten want zelfs in Amsterdam 
was in 1877, toen Aldert afstudeerde, 
slechts één bloemenwinkel. 

Niet alleen vakbekwaam maar ook cre-
atief waren ze, de beide broers. Eén van 
hun creaties kon tot na de oorlog beleefd 
worden bij de ‘Nieuwe Tuinbouw’ (eer-
tijds de ‘Tuinbouw’) aan de Purmeren-
derweg; waar nu een parkeerplaats en het 
Middenpad liggen genoten toen de klanten 
van de (Nieuwe)Tuinbouw van een door de 
‘Gebroeders Admiraal’ aangelegde roman-
tisch tuin met rotspartij.7 Ze wonnen veel 
prijzen voor hun werk en kwamen daar in 

hun prijscourant ook rond voor uit. Daarin 
staat ook aangeprezen De Kankerziekte der 
Boomen, een boek dat in woord en beeld 
verslag doet van het onderzoek dat Klaas 
had uitgevoerd in antwoord op een prijs-
vraag die door de ‘Nederlandsche Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plantkunde’ in 
1885 was uitgeschreven.

De Kankerziekte der Boomen

Een antwoord op de prijsvraag moest 
opheldering geven over oorzaken van en 
middelen tegen vruchtboomkanker. 
Vruchtboomkanker is zoals de naam sug-
gereert een ernstige aandoening en is ook 
nu nog, naast schurft, de meest schadelijke 
aantasting van appel- en perenbomen. De 
boosdoener is een schimmel (Neonectria 
ditissima) waarvan de sporen via wondjes 
in de bast8 het weefsel van de boom bin-
nendringen en daar uitgroeien tot een net-
werk van schimmeldraden waarvoor de 
bouwstenen aan het boomweefsel worden 
onttrokken. De cellen ter plekke sterven af 
en met de vorming van wondweefsel pro-
beert de boom zich te verdedigen waardoor 
gaandeweg de kankerplek met vergroeiin-
gen wordt omgeven.
In het kort is daarmee aangegeven dat de 
prijsvraag over een belangrijk en complex 
onderwerp ging.
De inzenders kregen dan ook drie jaar de 
tijd - de antwoorden moesten voor mei 1888 
ingezonden worden. Klaas hoefde in 1885 
niet pas te beginnen met het onderzoek - hij 
was al lang bezig. Hij had waarnemingen 
gedaan en experimenten uitgevoerd en hij 
realiseerde zich dat collega-boomkwekers 
en tuinbouwkundigen in binnen- en bui-
tenland hetzelfde hadden gedaan. Door ze 
aan te schrijven vergaart hij die kennis en 
maakt dankbaar (hij noemde en bedankte 

6 G.Köhne, “Gebroeders Admiraal, succesvolle ondernemers in De Rijp”, Een Nieuwe Chronyke 13 (4), 1996.
7 Zie John Dehé, “Eene grote aantrekkelijkheid voor jong en oud”, De Nieuwe Schouwschuit 2006 
8 Dat kunnen gedurende enkele weken na bladval ook de bladlittekens zijn.

Zelfpromotie van de Gebroeders Admiraal in hun prijs-
courant.       (foto Ger Ernsting)
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steeds zijn informanten) gebruik van de 
informatie. Hij beschrijft achtereenvol-
gens de verschillende stadia en vormen van 
de aandoening, noemt en beschrijft ziekten 
die ermee verward zouden kunnen worden 
en behandelt daarna de oorzaken van de 
kanker. Bij dat laatste maakt hij een onder-
scheid tussen directe en indirecte oorza-
ken. Met indirecte oorzaken, door hem ook 
‘gelegenheidgevende oorzaken’ genoemd, 
bedoelde hij omstandigheden die een 
besmetting vergemakkelijken zoals een 
te vochtige of slecht doorlatende bodem, 

teveel organische stoffen, plotselinge tem-
peratuurverschillen (waardoor scheuren in 
de bast ontstaan), het gebruik van besmet 
enthout en van zwakke onderstammen. 
Samenvattend schrijft hij “elke verzwak-
king kan hen [de ooftbomen] in een voor 

den kanker vatbaren toestand brengen.”
Vervolgens behandelt hij de directe oor-
zaak. Aanvankelijk had hij die gezocht 
in de sappen die door de wortels uit de 
bodem worden opgenomen. Het resultaat 
was steeds negatief. Maar dan wordt hij 
opmerkzaam gemaakt op kort daarvoor 
uitgevoerd onderzoek dat de schimmel 
Nectria ditissima7 als directe veroorzaker 
van kanker had aangewezen. Met inen-
tingsproeven, waarbij hij water met spo-
ren injecteert in gezonde bomen, bevestigt 
hij de resultaten van dat eerdere onderzoek 
met uitsluiting van andere mogelijke oor-
zaken. Hij onderzoekt de voortplantings-
cyclus van de schimmel en illustreert zijn 
verhandeling met wat hij door de micros-
coop ziet. Bovendien stellen de vele gege-

Gouache K. Admiraal, Plaat I uit het boek De kankerziek-
te der Boomen; de plaat vertoont verschillende vormen en 
stadia van de aantasting.   (foto Ger Ernsting)

Gouache K. Admiraal, onderschrift: “Vergrooting 550 
lineair. Nectria ditissima hare sporen vrijlatende [uit de 
vruchtlichamen], welke [...] in de lucht verspreiden, op 
stammen of takken vasthechten, ontkiemen en met hare 
kiembuizen de schors binnendringen om, ten koste van 
het cellenweefsel, een nieuw leven aan te vangen.” 
           (Collectie Museum ‘In 't Houten Huis’)

9 De schimmel is achtereenvolgens Nectria ditissima, Nectria galligena en Neonectria ditissima genoemd. 
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vens die hij ontvangen had van andere 
boomkwekers hem in staat aan te tonen 
dat appel- en perenrassen sterk verschillen 
in hun bevattelijkheid voor kanker. 
De verhandeling besluit met een over-
zicht van de middelen die in omloop zijn 
om kanker te genezen en te voorkomen. 
Voor genezing is het uitsnijden van de 
wond een noodzakelijk begin. Daarna 
moet de wond ingesmeerd worden met 
een middel dat de eventueel nog aanwe-
zige schimmeldraden doodt. Hij onder-
zoekt verschillende middelen zoals 
salicylzuur (werkt niet), koolteer (werkt 
beter) en ‘kaltflüssige Baumwachs’ 
(werkt prima). Waarschijnlijk op basis 
van het laatste middel heeft hij zelf ook 
een geneesmiddel samengesteld: “Een 
aldus door mij bereid mengsel voldoet 
ons volkomen.....” In een voetnoot ver-
meldt hij dat het middel, ‘kankerwas’ 
genaamd, voor “belangstellenden tegen 
matigen prijs verkrijgbaar zal zijn in bus-
sen, met bijvoeging van eene beknopte 
gebruiksaanwijzing.”10

Ter voorkoming van kanker beveelt hij 
‘Bordeauxse pap’ aan - een mengsel van 
kopersulfaat en gebluste kalk.11 Maar, 
schrijft hij “beter dan deze kunstmid-
delen tot voorkoming van den kanker 
is het daartoe een natuurlijken weg in 
te slaan.” Daarmee bedoelde hij dat de 
boom- en fruitkweker allereerst de ‘gele-
genheid gevende oorzaken’ geen kans 
moet geven, want “Wie dat alles betracht 
zal zich vele teleurstellingen besparen; 
voor hem zal kanker niet langer de “zeer 

gevreesde, alles verwoestende” vijand 
zijn.”
Hij zendt zijn antwoord in onder het 
motto ‘Wetenschap wenscht Waarheid’. 
Op voordracht van de jury wordt in de 
algemene vergadering van de Maat-
schappij op 4 oktober 1888 zijn ant-
woord bekroond met de gouden medaille 
van de Maatschappij en beloond met 200 
gulden. Een jaar later wordt het in boek-
vorm uitgegeven.12 De voorzitter van de 
jury, Professor Hugo de Vries13, schreef 
een enthousiast voorwoord. 

Klaas Admiraal (1855 -1921) op latere leeftijd.
           (Collectie Museum ‘In 't Houten Huis’) 

10 De voetnoot staat in het in 1889 uitgegeven boek. 
11‘Bordeauxse pap’ wordt ook nu nog gebruikt ter preventie van vruchtboomkanker.
12 K. Admiraal, De Kankerziekte der Boomen, Amsterdam M.M. Olivier, 1889. Inmiddels is een facsimile uitgave 
van het boek verkrijgbaar.
13 Hugo de Vries (1848-1935) werd beroemd vanwege zijn baanbrekend onderzoek in de erfelijkheidsleer; boven-
dien was hij één van de drie biologen die in 1901 het werk van Mendel herontdekten.

Met dank aan de heer P. Kooij die mij informeerde over de families Kooij en Admiraal, en aan de 
heer J. Surie die mij de afbeeldingen uit de collectie van het Museum ‘In 't Houten Huis’ bezorgde.



14 15

‘Een wit damast camisool, geborduurt met 
goude bloemen’: kleding van eigenaren en ge-
bruikers van Beemster goederen in de 18e eeuw 
(deel 2)
Linda Koopman1

Hoe gingen ze gekleed, de inwoners van de Beemster in de 18e eeuw, en hoe 
groot was de inhoud van kledingkist en/of -kast bij de verschillende standen? 
Voor een antwoord op die vraag raadplegen we in dit tweede deel kledingboe-
dels van de onderscheiden groepen.  

1 Na haar opleiding textiel en fotografie aan de Gerrit Rietveld Akademie en een studie antropolgie aan de UvA 
heeft Linda Koopman colleges kunst- en cultuurhistorie gegeven aan de Hogeschool Alkmaar. Zij combineert 
archiefonderzoek met beeldend werk en fotografie rond landschappelijke onderwerpen en schrijft artikelen, o.a. 
voor het tijdschrift Tussen Duin en Dijk.

Mouwloos wollen hemdrok.              (Collectie Museum ‘Betje Wolff’)
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Kledingboedels niet altijd beschreven  

Bij boedelinventarisaties in de 18e 
eeuw wordt niet altijd een beschrijving 
gemaakt van de kleding. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld niet als de kleding in een 
testament is gelegateerd en alleen wordt 
aangegeven dat de kleding al onder de 
erfgenamen is verdeeld. Zo staat in de 
boedel van wijlen Huybert Claasz. Vel-
seboer genoteerd: “De kleederen en lin-
nengoed is door den overledene in zijn 
leven aan zijn zoon Pieter besproken 
en word dus alhier meede gesteld voor 
memorie.” 
In een aantal gevallen wordt vermeld 
dat de kleding “niet waardig is te speci-
ficeren”, of er wordt alleen vermeld dat 
kleding voor “dagelijks gebruik” was, 
of, zoals in het geval van Aaltje Hou-
we, weduwe van Pieter Jansz. Kwadijk, 
wordt slechts aangegeven dat er “een 
kas, waarin eenige vrouwekleederen” 
aanwezig was. Dan gaat het meestal om 
boedels van pachters en kleine eigena-
ren.
Een enkele keer wordt vermeld dat de 
kleding aan de knecht of de meid is 
geschonken: “De klederen van den over-
ledene zijn volgens desselfs afspraak 
gegeven aan de knegt, dus alhier gebragt 
voor memorie” (boedel van Pieter Jansz. 
Binnenwijzend d.d. 6 oktober 1751).
Een bijzondere reden om de kleding 
bij de inventarisatie niet te noemen had 
Aafje Benjamins. Zij was namelijk van 
plan haar kleding en andere eigendom-
men niet op te nemen in de boedel om ze 
op die manier aan de schuldeisers te ont-
trekken. Nadat haar man Jochem Hanzn., 
bakker in de Klaterbuurt, in 1719 was 
gestorven liet zij de inventaris van hun 
“desolate boedel” opmaken. Hun halve 
huisje en de roerende goederen werden 

verkocht; de opbrengst hiervan zou naar 
de schuldeisers gaan. Kennelijk had 
Aafje een deel van het geld en de goe-
deren achtergehouden, want een maand 
later werd een document opgemaakt, 
waarin “Aafjen Benjamins heeft bekent 
gemaakt dat onder haar nogh contante 
penningen of eenige goederen waren 
berustende die sij niet hadde opgege-
ven”, waaronder kleren, zilverwerk, 35 
kazen en haver ter waarde van ruim 80 
gulden. Ze werd blijkbaar streng toege-
sproken, want ze bekende nog meer ach-
tergehouden te hebben, zoals een varken 
en twee zijden spek. Schout en schepe-
nen lieten ook deze goederen taxeren.
In de meeste gevallen is de kleding in de 
boedels echter uitgebreider beschreven, 
omdat kleren, naast het eventuele vast-
goed en het vee, de meest waardevolle 
bezittingen waren. Als ze ook maar van 
enige waarde waren werden ze “juyst en 
exact” beschreven en getaxeerd.

Kleding van arbeiders en ander per-
soneel

In meerdere boedels van boeren en pach-
ters wordt de kleding van de knecht en 
de meid wel genoemd, omdat ze tijdens 
de inventarisatie ergens in huis werden 
aangetroffen (“een kleyn geverft kasje 
met een beun, daarin de klederen van 
de knegt”, boedel van Pieter Jansz. Loll 
d.d. 6 oktober 1758), maar werden de 
kledingstukken niet gespecificeerd.
Over de kleding van het personeel van 
regenten en kooplieden is veel meer 
bekend, want deze werd door de werkge-
ver betaald en in een kasboek genoteerd. 
Zo noteerde Cornelis Van Foreest op 5 
augustus 1731: “aan Lambertus Kempe 
voor het maaken van een rok, broek en 
camisool voor de knegt ƒ 8:14:-2” en op 

2 ƒ 8:14:- = 8 gulden,14 stuivers en 0 penningen; 20 stuivers is een gulden en een stuiver is 16 penningen. 
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19 juli 1732: “aan J. Claus voor 6 dou-
sijn groote en 6 doesijn kleijne knoopen 
voor een rok van de knegt ƒ 7:4:-”. Drie 
jaar later betaalt hij zelfs ƒ 21:10:- voor 
twee rokken voor de knechten (zie de 
verklarende woordenlijst op pagina 23).
Zoals eerder vermeld kwam het ook 
voor dat personeel kleding van de werk-
gever erfde. In de boedelbeschrijving 
van Vina Catharina van Romond komen 
we de volgende notitie tegen bij het 
doorzoeken van de bovenkamer: “nogh 
enige oude prulle welke aen de meid 
Hendrikjen vereert en uitgegeven zijn” 
(boedel d.d. 31 mei 1725).

Kleding en sieraden van pachters

Sommige pachters huurden alleen een 
boerenplaats, maar waren wel eigenaar 
van landerijen en vee. Anderen hadden 
alleen maar een kleine veestapel. Dit 
soort verschillen zie je terug in de kle-
dingboedels. Bij de laatste groep wor-
den van de mannen één of enkele hem-
den, broeken, rokken, hemdrokken en 
camisolen genoteerd, soms aangevuld 
met een paar kousen en schoenen, een 
pij, een zilveren horloge en/of knopen. 
Voor de vrouwenkleding gold hetzelfde; 
zij hadden slechts enkele hemden, rok-
ken, jakken, schorten, kraplappen en 

mutsen in de kast liggen. Waarschijnlijk 
betreft het hier de zondagse kleren en 
was de dagelijkse kleding niet de moeite 
waard om in de inventarisatie te worden 
genoemd (“de klederen van de weduwe 
tot daaglijks gebruyk behorende”, boe-
del van Dirk Arentsz. Groen en Albertje 
Everts Minnes d.d. 21 juni 1761). De 
gebruikte stoffen zijn goedkoop en niet 
uitgebreid beschreven. Toch komen ook 
in deze eenvoudige boedels zilveren oor-
ijzers voor, soms zelfs met gouden toe-
behoren.
Wanneer mensen weinig kledingstuk-
ken hadden, werden ze zeer intensief 
gedragen en regelmatig hersteld. Mooie 
voorbeelden van stop- en lapwerk zijn 
te zien bij enkele kledingstukken in de 
collectie van museum ‘Betje Wolff’ te 
Middenbeemster. 
Wat nog bruikbaar was, werd ook vaak 
onderhands aan de erfgenamen doorge-
geven: “De klederen van den overledene 
zijn door de voogden tot gebruyk van de 
kinderen geschift” (boedel van Jacob 
Jonker d.d. 2 maart 1752).
Meer welgestelde pachters konden zich 
meerdere exemplaren van een kleding-
stuk permitteren. Hiervan wordt het 
materiaal ook genoemd: een ‘bomme-
zijde borstrok’, ‘een grijs sargie wagd’, 
‘een swart streepte rok en een blauw 
bloemde dito’ en ‘een swart lakense 
broek en camisool’. In deze boedels 
werden ook muilen, kapers, moffen en 
rijglijven aangetroffen.

Kleding en sieraden van boeren die 
eigenaar waren

Ook in deze groep zijn de onderlinge 
verschillen in welstand groot. Sommige 
eigenaren bezitten de helft, een kwart of 
zelfs een twaalfde deel van de boerderij 
waarop ze wonen en enkele landerijen. 
Hun garderobe bestaat meestal uit twee 
of drie stuks hemden, broeken, rokken, 

Stopwerk in een hemdrok.
(Collectie Museum ‘Betje Wolff’)
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hemdrokken, etc., aangevuld met een 
zilveren oorijzer, enkele paren knopen 
en gespen en een beugeltas. Soms zijn 
ze niet de moeite waard om te specifice-
ren: “enige klederen tot des overledens 
lijff behoort hebbende” (boedel van Pie-
ter Adriaansz. Nol d.d. 20 januari 1756).
Bij eigenaaren van een hele boerderij 

met land is niet alleen de hoeveelheid 
kleding groter, maar wordt ook de stof 
vermeld. Het betreft lakense pakken 
voor de man en damasten en zijden rok-
ken voor de vrouw. 
Buiten de gebruikelijke kledingstuk-
ken worden ook schoenen, pijen, (stro-)
hoeden, pruiken, kousen en kapers 
genoemd. Naast een oorijzer bezitten 
deze vrouwen ook sieraden als spelden, 
armbanden, soms een bloedkoralen ket-
ting en een zilveren doosje.
De vrouwen van de grote eigenaren heb-
ben gouden oorijzers met toebehoren 
als haarspelden, haarstekers, onder- en 

bovenmutsen en zilveren en gouden 
accessoires. Hun kleding is gemaakt 
van wol, sits, damast en zijde; ze dragen 
gestikte rokken en gebruiken fijne hals-
doeken. De mannen bezitten naast hun 
lakense pak (hemd)rokken van damast 
en een duffelse jas. De meesten gebrui-
ken een horloge en een mes met zilveren 
heft. Bij beide groepen lagen meerdere 
hemden en onderbroeken in de kast.

Kleding en sieraden van de midden-
stand

In de 18e eeuw woonden er niet veel 
middenstanders in de Beemster, maar 
die er zich wel gevestigd hadden deden 
goede zaken. Dit blijkt wel uit de boe-
del van Neeltje Nieuweboer, vrouw van 
meesterbakker Elbert Dammerman in 
Middenbeemster, die in 1750 overleed. 
Zij bezat een gouden oorijzer met dito 
haarnaalden, spelden en ringen, een zil-
veren tuig en tasbeugel en verschillende 
kettingen. Ook uit haar kleding blijkt 
haar welstand, want haar garderobe is 
behoorlijk uitgebreid met o.a. kapers 
(3), hullen (9) en ondermutsen (8), hui-
ven (8), losse mouwen (10), kraplappen 
(19) en borstrokken (7), terwijl stoffen 
als baai, zijde, grein en damast worden 
genoemd.
Ook Saartje Jans Blaauw, die tot haar 
overlijden in 1754 aan de Rijperweg 
in Middenbeemster een soort winkel 
van Sinkel dreef, kon zich een gouden 
oorijzer met toebehoren en een tuig ver-
oorloven. Helaas is haar kleding niet 
beschreven omdat zij die aan Magda-
leentje Ydes uit Binnenwijzend en de 
bij haar inwonende Antje Pieters had 
geschonken. 
Bijzonder uitgebreid en kwalitatief fraai 
is de kledingboedel van Maretje Jans 
Heemsté uit Purmerend. Als eigenaar 
van een stoffen- en kantwinkel kon ze 
zich kleding van de mooiste materialen 

Zijden rok met ingeweven motieven.
                  (Collectie Museum ‘Betje Wolff’)
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permitteren en allerlei stoffen komen er 
dan ook in voor: zijde, laken, saai, ser-
ge, bombazijn, damast, machai, linnen, 
stofjes, duffel, baai, grein, etc.

Kleding en sieraden van regenten en 
kooplieden

De rijkste kledingboedels zijn nagelaten 
door dames en heren uit oude regenten- 
en handelsfamilies uit Hoorn, Enkhuizen, 

Purmerend en Alkmaar, zoals de fami-
lies Duyvensz, Van Romond, Van Gent, 
Van Foreest, Van Loosen, en de Dieu. Zij 
bezaten in de 18e eeuw buitenplaatsen, 
boerderijen en landerijen in de Beem-
ster. Vanzelfsprekend zijn tussen telgen 
van deze families veel huwelijken geslo-
ten zodat hun bezittingen via vererving 
naar aangetrouwde families zijn gegaan. 
Niet zelden werd vastgoed ook aan elkaar 
doorverkocht. Zo erfde Augustinus Hen-

Damasten hemdrok.                        (Collectie Museum ‘Betje Wolff’)
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driksz. Duyvens de buitenplaats Belvliet 
van zijn schoonvader Joan van Gent en 
is de Havermeer Kerkekavel met hof-
stede via de oudste dochter van Jan van 
Romond overgegaan op zijn schoonzoon 
Gerard Pan.
Gerard Pan (1709-1780) was schepen 
in Enkhuizen en hoogheemraad van de 
Beemster en trouwde met zijn achter-
nicht Sijtje van Romond. Helaas nam 
men na hun overlijden niet de moeite 
de meubelen en kleding te inventarise-
ren: “Dan nog in den boedel bevonden 
behoorlijk huijsraad en imboedel van 
linnens, wollen, beddegoed, porceleijn, 
schilderijen, spiegels, stoelen, cassen, 
cabinet, klederen en wat meerder tot 
een ordentelijke boedel behoort al het-
welk niet nodig is geoordeeelt te spe-
cificeere”. Hun behoorlijke welstand is 
echter wel af te lezen aan de nagelaten 
juwelen en het goud en zilver. Een parel-
snoer telde 102 parels, een kruis met 22 
stenen werd getaxeerd op ƒ 330:-:- en 
Sijtje bezat een tas met gouden beugel, 
geschat op ƒ 285:-:-. Daarnaast werden 
meerdere gouden sieraden en accessoi-
res als doosjes, bijbelsloten, mouw- en 
broeksknopen en zilveren gebruiksvoor-
werpen aangetroffen.
Omdat Gerard en Sijtje geen kinderen 
hadden, erfde zijn broer mr. Everhard 
Pan, koopman en burgemeester in Enk-
huizen, zijn gehele nalatenschap. Ever-
hard (1716-1794) had vier dochters: 
Meynoutje trouwde met Dirk Elias Van 
Loosen, Cornelia met Hugo Adriaan Van 
Bleijswijk en Petronella met Joan Jacob 
Duyvensz. De vierde dochter, Eva Jacoba 
Pan (geboren in 1759), overleed in 1787 
zonder nazaten. De helft van haar boedel 
werd door haar vader geërfd, terwijl de 
andere helft onder haar drie zussen werd 
verdeeld. Eva bezat mooie sieraden, 
waarvan een paar oorhangers, bezet met 
256 ‘diamanten roosen’, het meest kost-
baar was (ƒ 1800:-:-). Verder zijn paren 

armbanden, ringen, haarspelden en een 
medaillon, alle bezet met parels, diaman-
ten, ‘rode en blauwe steenen’, genoteerd. 
Wat betreft haar kleding werden 7 japon-
nen, 21 rokken en 5 jakken geteld. Deze 
waren gemaakt van zijde, sits, marseille 
(witte katoen met linnen), kalemink (wol) 
en flemette. Hierbij droeg ze halsdoeken 
(12), schorten (26) en lubben van netel-
doek, eventueel geborduurd of afgezet 
met kant. Haar ondergoed bestond uit 10 
gebreide katoenen borstrokken en 1 wol-
len exemplaar, 26 paar kousen, 38 hem-
den, en 11 broeken. Als hoofdbedekking 
bezat ze linnen ondermutsen (11) en 2 
hoeden. ’s Nachts droeg ze een nacht-
muts (6) en een bedmantel (3).
Vergelijkbaar van omvang en kwaliteit 
is de garderobe van Vina Catharina van 
Romond, die in 1725 werd geïnventari-
seerd, evenals die van Claartje van der 
Ley (1708-1778), weduwe van de bur-
gemeester van Purmerend, Pieter Peere-
boom. Naast twee huizen in Purmerend 
en een woning in Beets was dit paar eige-
naar van landerijen in die plaats en in de 
Beemster aan de zuidzijde van de Oost-
huizerweg. Ook deze inventaris bevat 
fraaie sieraden en gouden en zilveren 
accessoires als een naaldenkoker, snuif-
doos en schoengespen. Claartje bezat 
ook een gouden oorijzer met bijbehoren.
Deze boedels zijn bescheiden vergeleken 
met die van Petronella van Gent, wedu-
we van mr. Augustinus H. Duyvensz 
(1664-1730). Na haar overlijden op 12 
mei 1742 in Enkhuizen werd de inven-
taris van haar woning aan de Wester-
straat opgemaakt. Naast dit huis bezat ze 
enkele panden en een tuin met tuinhuis in 
dezelfde stad, vier brouwerijen, een part 
van de lijnbaan, landerijen in de Wijde 
Wormer en de Streek, een boerderij in de 
Havermeer en de buitenplaats ‘Belvliet’ 
aan de Oostdijk in de Beemster. De waar-
de van haar obligaties bedroeg alleen al 
bijna ƒ 340.000:-:-.
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Uit deze opsomming van onroerend goed 
blijkt wel haar rijkdom, die deels uit haar 
familie en deels uit die van haar overle-
den man afkomstig was. Hij was een telg 
uit een regentengeslacht en was raad, 
schepen en burgemeester van Enkhuizen 
en bewindhebber van de VOC geweest. 
De vader van Petronella, Joan van Gent, 
was eveneens een vooraanstaand regent 
en bij zijn overlijden was Petronella zijn 
enige nog levende kind en dus de enige 
erfgename.
Haar inventaris is uiterst omvangrijk en 
beschrijft de inhoud van elke kamer en 
iedere kast tot in detail. Na het taxeren 
van de sieraden - alle van goud en bezet 

Gouden oorijzer met toebehoren.               (Collectie Museum ‘Betje Wolff’)

met briljanten, diamanten en parels; zelfs 
haar tuigen (‘ses dik’ en ‘agt dik’) waren 
van goud - volgde de beschrijving van de 
voorkamer. Daarna werd een wortelnoten 
kabinet ‘met palmhout en yvoir ingeleijt’ 
in de zijkamer geopend. De laden bevat-
ten naast beddengoed en tafellinnen voor-
namelijk halsdoeken, mutsen, lubben en 
accessoires als handschoenen, waaiers en 
moffen. Deze waren van fijne stoffen als 
neteldoek en ‘gasen’ gemaakt en versierd 
met borduurwerk, kant en zilveren en 
gouden linten.
In een kast in het portaal trof men dezelf-
de soort kledingstukken aan, maar ook 
borstrokken, onderrokken, nachtman-
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tels, een keurslijf en kousen. De kast 
in de slaapkamer bevatte voornamelijk 
bovenkleding: rokken, waarvan sommige 
waren doorgestikt, sitsen jakjes, kousen 
en muilen. 

Een enorme hoeveelheid ondergoed was 
in het kabinet in de voorkamer op de eer-
ste verdieping opgeborgen. Alle hemden 
waren gemerkt en versierd met kant of 
borduurwerk, sommige zelfs met ‘peer-
len’. Een eiken kastje bevatte wat oude 
kleren.
In de achterkamer lagen twee zogenaam-
de Engelse japonnen (robe à l’anglaise) 
op het bed, een zwarte en één van wit en 
zwart gebloemde zijde. Dit model dragen 
alle vrouwen op de portretten uit deze 
families: een strak lijfje met een lage 
hals, waarin een halsdoek wordt gedra-
gen, en een wijde aangerimpelde rok. In 
een kist trof men nog een aantal rokken, 
een mantel, een ‘tabbaerd’, een zwarte 
sluier en borstrokken aan. Deze waren 
van damast of zijde gemaakt. Daarnaast 
lagen er twaalf lappen en rollen damast, 
zijde, ‘soesjes’(?) en gingang in voor-

raad.
De kledingboedel van Joosje Van Loosen, 
telg uit het regentengeslacht Van Loosen 
en overleden in 1776, is qua hoeveelheid 
en kwaliteit vergelijkbaar met die van 
Petronella Van Gent, zij het dat ze veel 
meer rokken en jakken van sits bezat. 
Zij moet een voorkeur voor diamanten 
hebben gehad, want naast een gouden 
oorijzer, accessoires en een bloedkora-
len ketting had ze zes ringen, oorbellen, 
een ‘boot’ en ‘hoepjes’ met deze kostbare 
stenen. Ook Agatha Van Foreest, eigena-
resse van o.a. een herenhuis aan de Vol-
gerweg, had een voorliefde voor zulke 
juwelen. Daarnaast valt het op dat ze veel 
sieraden met parels droeg.
De oudste onderzochte boedel dateert 
van 1721 en beschrijft de goederen van 
Maria Sweers, vrouw van mr. Jacob Van 
Foreest. Zij bezaten ook vastgoed in de 
Beemster, waaronder “een heerehuys, 
genaamt ‘OverRijp’ in de Beemster met 
het geplante en getimmerte van dien”, 
“een hofsteede geleegen aen de Mid-
delwegh” en “een boerewoningh met 
20 morgen landt geleegen aen de Jisper-
wegh”. Helaas wordt in deze inventaris 
de kleding niet beschreven, maar deze 
moet indrukwekkend zijn geweest gezien 
de genoteerde gouden en zilveren siera-
den, accessoires en de schilderijencol-
lectie. Zo sierden 82 paar gouden knopen 
de broeken, mouwen en hemdrokken van 
de heer des huizes, bestonden de parel-
kettingen van Maria uit resp. 41 en 190 
parels en bevatte een ketting naast parels 
40 diamanten.

Kinderkleding in boedels

De kleding van de kinderen wordt in een 
bescheiden inventaris meestal samenge-
vat als ‘luiergoet’, ‘kindergoet’ of ‘kle-
ding van de kinderen’. In de boedel van 
meester-bakker Elbert Dammerman uit 
Middenbeemster wordt deze wel uitge-

Doorgestikte zijden rok. 
(Collectie Museum ‘Betje Wolff’)
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breid beschreven, een teken dat deze de 
moeite waard was. ‘De kinderen haar 
goed’ werd in de bakkerij bewaard en 
is een kopie van de garderobe van de 
ouders met rokjes van damast, sits en 
grein, losse mouwtjes, onder- en boven-

mutsjes en zelfs een zilveren oorijzertje.
De rekeningboeken van de regenten 
geven een mooi beeld van hun uitgaven 
voor kinderen. Zodra zijn vrouw zwan-
ger was noteerde Cornelis Van Foreest 
in 1729:

27/3  luiermansgoet        ƒ 17:9:-
5/4    op de huysvrou van D Marseille voor kant voor de luurmant                 ƒ 272:5:-
8/4    aan C en Klaas voor marselje en een satijne dekentje voor de luurmant              ƒ 83:15:-
9/4    aan Rudolph Haren? voor linten en damast voor de luurmant              ƒ 122:14:8
30/5  aan de mandenmaaker wegens vuurmant en bakermantje    ƒ 5:16:-
12/9  aan Hana van der Broek voor naijen vant luijermansgoet                   ƒ 41:2:8
20/9  aan D Marseille wegens kant aan de luurmant                  ƒ 50:13:-
21/9  door mama laaten betaalen de wieg met sijn toebehooren aan 
          juffr. de la Forsaire                      ƒ118:4:8
3/10  aan Aagje Blauw voor stof en maken van twee kleetjes over een vuurmant     ƒ 4:9:-
          aan juffr Marseille voor cant voort kint       ƒ 14:-:-
24/11 aan Elisabeth Fatreux? voor aaperokjes en rokjes, etc voor ons kint 
17/12 aan mijn vrou voor kindere goet         ƒ 3:-:-
28/12 aan Anna Sucade voor een mutsje voor ons kint en een balijne rok voor mijn vrou ƒ 23:10;-

Conclusies

Tenzij het expliciet vermeld wordt, is het 
niet altijd duidelijk of de in de inventaris 
beschreven kleren de enige kledingstuk-
ken zijn die de overledene bezat. Soms 
is de garderobe zo klein of van zo weinig 
waarde, dat het lijkt of de beste kleding al 
eerder onder de kinderen is verdeeld.
Bij het vergelijken van de gegevens valt 
een aantal verschillen tussen de boedels op 
die te maken hebben met de hoeveelheid 
kledingstukken per boedel, de kwaliteit 
van de gebruikte stoffen, de specifieke 
kledingstukken als nacht- en rouwgoed en 
het aantal accessoires. De boedels van de 
onderscheiden groepen zijn daardoor goed 
van elkaar te onderscheiden. Het valt wel 
op dat de boedels van de pachters en kleine 
eigenaren sterk overeenkomen, evenals de 
garderobes van de grotere eigenaren en de 
middenstanders.
Alleen de hogere standen kunnen het zich 
veroorloven ieder jaar nieuwe kleding 
te laten maken om de wisselende trends 

binnen de stadse mode te volgen. Zo bezit 
slechts één echtgenote van een regent een 
gouden oorijzer; de andere dames dragen 
pruiken. Aan het eind van de 18e eeuw 
raken deze voor zowel mannen als vrouwen 
uit de mode. Ook hoepelrokken worden 
nog wel geïnventariseerd, maar deze zijn 
in het laatste kwart van deze eeuw in een 
kist of op zolder opgeborgen omdat ze toen 
niet meer werden gedragen.
De kleding van de hogere standen is ook 
van betere kwaliteit en wordt meestal ver-
sierd met kant, lint en borduurwerk. Kan-
ten worden ook door de heren gedragen 
in de vorm van jabots en lubben. De robe 
à l’anglaise, japon en tabberd komen zel-
den bij niet-regenten voor, evenals speciale 
rouwkleding en sluiers. Aan de tuigen van 
de dames hangen vele zilveren of gouden 
voorwerpen en meerdere dames bezitten 
enkele waaiers.
Door het intensieve contact tussen platte-
land (markten) en stad worden de mode-
trends snel opgepakt door de bewoners daar, 
vooral door de rijke boeren en de midden-



23

Verklarende woordenlijst:
Bombazijn: mengweefsel met ketting van linnen en inslag van katoen, zowel in satijn- als keper-
binding.
Boot: slot van een ketting, versierd met edelstenen.
Borstrok: aansluitend lijfje voor mannen en vrouwen, dat tussen het hemd en de bovenkleding 
werd gedragen (in 17e en 18e eeuw ‘hemdrok’ genoemd).
Camisool: soort vest, met of zonder mouwen, gedragen onder de bovenjas.
Flemette: waarschijnlijk een linnen stof.
Gestikte rok: onderdeel van de japon, deels zichtbaar gedragen; soms alleen met een jakje gedragen
Grein: Sterke, geglansde stof, oorspronkelijk van geiten- of kameelhaar, later ook van wol en 
zijde. Gebruikt voor bovenkleding en meubelstoffen.
Hoepring: gladde ring, soms toch bezet met stenen.
Huif: lange wijde mantel zonder mouwen.
Hul: vrouwenmuts met ‘wieken’, gedragen over een ondermutsje.
Kaper: stevig hoofddeksel dat zowel het hoofd als de schouders bedekt
Kraplap: rechthoekige stukken stof die op de schouders met een naad en onder de armen met 
strikbanden worden vastgemaakt (ook ‘halsje’ genoemd).
Lubben: in manchet gedragen neteldoeken of kanten stroken.
Machai: Gladde greinstof van mohair of mohair gemengd met zijde of wol. Vaak met ingeweven 
patronen.
Pij: lang overjas voor mannen, meestal van laken gemaakt.
Rok: bovenjas voor mannen; een ‘apenrok’ heeft schuin naar achteren afgesneden voorpanden 
en puntige achterpanden.
Serge, sargie: Algemene benaming voor wollen weefsels in keperbinding. Deze naam wordt voor-
al gebruikt voor uni kamgaren kostuumstoffen en voor viscose voeringstoffen in keperbinding.
Tabberd: lange huismantel.
Tuig: riem om de taille waaraan lange kettingen met gebruiksvoorwerpen (schaartje, naaldenko-
ker, mesje, speldenkussen, tasje, etc) bevestigd waren (ook wel ‘chatelaine’ genoemd).
Wagd, wagt: wijde, gerimpelde bovenrok van zware, kostbare stof.

Met dank aan: mevr. A. Vis, textielconservator Museum ‘Betje Wolff’

Alle foto's in dit artikel: Linda Koopman

stand. Toch gaat men buiten de stad meer 
behoudend met kleding om; men heeft er 
beduidend minder geld te besteden, draagt 
de kleding dus veel langer en geeft ze aan de 
volgende generatie door. Bovendien hou-
den tradities en gebruiken, zoals het dragen 
van een oorijzer, er veel langer stand.
Alleen bij de minst welgestelde bewoners 
wordt geen ondergoed vermeld. Ondergoed 

was altijd van linnen gemaakt, zij het dat 
deze stof bij de hogere standen fijner, wit-
ter en versierd was. Zodra men wat geld te 
besteden heeft, wordt er ook zondagse kle-
ding aangeschaft (damast of zijde voor de 
vrouw, laken voor de man) met sierknopen 
en schoenen met gespen. Hetzelfde geldt 
voor speciale nachtkleding, slaapmutsen of 
zelfs regenkleding.

Bronnen:
Waterlands Archief Purmerend, notariële archieven Beemster en Purmerend
Westfries Archief Hoorn, notariële archieven Enkhuizen en Hoorn
Regionaal Archief Alkmaar, notarieel archief Alkmaar
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Boekbespreking
 Michiel Hooijberg

Ter gelegenheid van de feestelijke ingebruikname van de verplaatste en gerestau-
reerde korenmolen De Nachtegaal aan de Hobrederweg, gaf de Stichting tot behoud 
van De Nachtegaal een boekje uit met informatie over de molen, samengesteld door 
Jaap van der Veen.

Na het voorwoord van de voorzitter, volgen hoofdstukken met de geschiedenis van 
de molen, een verslag van de restauratie van 2013, de opgravingen op de oude plek 
en drie vraaggesprekken met personen die bij de molen betrokken waren.
 
In zijn Voorwoord benadrukt de voorzitter, Bert Jaarsma, dat het behouden van de 
molen de nodige moeite en volharding heeft gevergd. Maar dat het bestuur zeer trots 
is dat er als resultaat van acht jaar hard werken nu weer een mooie molen staat in de 
Beemster.
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Hij vergist zich wel in het aantal van 1200 nog bestaande windmolens in Nederland, 
dat moet bijna 1100 zijn, de rest heeft een andere aandrijving.
 
Het hoofdstuk De geschiedenis bevat een korte samenvatting van de vroege geschie-
denis van de molen aan de Hobrederweg en zijn voorgangers in het dorp Midden-
beemster zelf. Dit deel is gebaseerd op het speurwerk van N. Th. van der Lee, die 
de resultaten in 1994 publiceerde in zijn boekje Korenmolen ‘de Nachtegaal’. Dit 
boekje is integraal geplaatst op de website van de molen, www.nachtegaalbeemster.
nl. Helaas zijn in de loop der jaren nog geen nadere details gevonden over de bouw 
van de molen in 1669, wat voor molen dat was, of hij nieuw gebouwd werd of een 
verplaatste molen was. Met andere woorden: of de huidige molen echt van 1669 
dateert.
Waar het boekje van Van der Lee op de laatste twee bladzijden beknopt eindigt met 
de tijd van molen-eigenaren Rinus Knijn en Ronald Groen, gaat Van der Veen hierop 
wat gedetailleerder in. Zo wordt de gang van zaken rondom de restauraties van 1950 
en 1971-1972 besproken, alsmede latere verbouwingen en schilderwerk.
Verder vermeldt hij nog een nieuwtje: tot voor kort dateerde de vroegst bekende 
vermelding van de naam De Nachtegaal uit 1943, maar in de Purmerender Courant 
van 27 april 1904 ontdekte Katja Bossaers een berichtje waarin de molen ook al De 
Nachtegaal wordt genoemd!
 
In drie vraaggesprekken, die ook al enige tijd op de website van de molen staan, ver-
tellen de zusters Bijman, Fred Oudejans en Kees Knijn over hun betrokkenheid bij de 
molen. Door alle anekdotes ontstaat een mooi tijdsbeeld uit elke beschreven periode.
 
Onder het kopje De restauratie van 2013 schetst Van der Veen de aanleiding voor het 
oprichten van de Stichting tot behoud van De Nachtegaal in 2006, het verloop van de 
procedures en bijeen vergaren van benodigde fondsen. Hierna wordt per onderdeel 
uitgelegd hoe in 2013 de gehele molen op een historisch verantwoorde wijze werd 
gerestaureerd, geïllustreerd met duidelijke foto's.
 
Zoals tegenwoordig gebruikelijk bij restauraties van monumenten, moest op de oude 
plek van de molen archeologisch onderzoek worden verricht. Dat de molen was ver-
plaatst, kwam goed van pas voor de toegankelijkheid van de fundering en de grond 
daaronder. Het onderzoek dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eind 2012 
uitvoerde, leverde enige interessante vondsten op die niet direct betrekking hebben 
op de huidige molen. Zo bleek midden onder de molen een zware poer te staan, een 
oude houten vloer met een opmerkelijke constructie, en werden buiten de molen 
afvalkuilen aangetroffen. Uit het onderzoek is nog geen definitieve ontstaansge-
schiedenis van de molen af te leiden.
 
Het boekje ziet er goed verzorgd uit, met tientallen kleurenfoto's, en het is keurig 
voorzien van noten met bronvermeldingen. Al met al een nuttige toevoeging aan de 
geschiedschrijving over de molen, en een zeer leesbaar eindverslag over de restau-
ratie van 2013. Het boekje is verkrijgbaar in de molen, voor bezoekers die thuis alles 
nog eens rustig willen nalezen.
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John Dehé

Een bijzonder eiland in de polder
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Het is niet het eerste boek over de Stelling van Amsterdam, het zal ook niet het laat-
ste zijn. Fort bij Spijkerboor – historische feiten en persoonlijke verhalen verscheen 
in augustus 2013. Het honderdjarig bestaan van dit fort in een verre uithoek van de 
Beemster vormde de directe aanleiding om het boek te maken.
Henk Posthumus en Rob Hogenhout, vrijwilligers bij Fort Spijkerboor, schetsen in 
bijna 100 bladzijden een beeld van de ontstaansgeschiedenis en van de verschillen-
de functies die het fort in de loop van zijn geschiedenis kende: stoer verdedigings-
werk, kille gevangenis en een stukje werelderfgoed in een bijzonder natuurgebied. 
Dit mooi geïllustreerde boekwerkje presenteert niet alleen de feiten op een prettig 
leesbare manier, maar brengt ook een aantal mooie verhalen van/over mensen die 
in het fort een deel van hun leven doorbrachten. Stukken uit een revue, ingezon-
den brieven, krantenberichten en dagboekfragmenten brengen de feiten tot leven. 
Spannend daarbij zijn natuurlijk vooral de verhalen over de verschillende periodes 
dat het fort gebruikt is voor het opsluiten van gevangenen. Wie nu een bezoek aan 
Fort Spijkerboor brengt, wordt daar door de dikke deuren en het traliewerk nog aan 
herinnerd. In de periode maart 1918 – december 1920 werden er principiële dienst-
weigeraars opgesloten. Aanvankelijk waren die, lotgenoten onder elkaar, positief 
over hun verblijf in het fort. Later werden ook ‘echte’ criminelen er opgesloten en 
toen veranderde de sfeer van gemoedelijkheid. Bewaard gebleven verhalen van 
twee dienstweigeraars, Salomon Herman Hamburger en Henk Eikeboom, wijzen 
op een schrikbewind van de directeur. Contact met de buitenwereld was praktisch 
onmogelijk, berichten werden gecensureerd, de bewaking was streng. In het geheim 
werkten zij aan een blaadje (‘Daghet’) waarin zij het gevangenisregiem, oorlog en 
militarisme aan de kaak stelden. 
Na de Tweede Wereldoorlog deed Fort Spijkerboor een tijdlang dienst als gevange-
nis voor politieke delinquenten (‘foute Nederlanders’). Aan het liberale beleid van 
commandant Schalk danken we onder meer de muurschilderingen die in het fort 
bewaard zijn gebleven. Ook dienstplichtigen die na de oorlog weigerden in Indië 
te vechten, konden in Spijkerboor terecht komen, soms voor een periode van vele 
jaren. Het boekje geeft er een paar mooie getuigenissen van.
Fort bij Spijkerboor – historische feiten en persoonlijke verhalen is mede tot stand 
gekomen dankzij Natuurmonumenten. Het fort ligt ‘als een eilandje in de Beem-
ster polder’ en in het laatste hoofdstuk staat de bijzondere natuur op dat eilandje 
centraal. Ook worden de activiteiten van vrijwilligers belicht die een bezoek aan 
het fort mogelijk maken.

Leerzaam, prettig geschreven en mooi geïllustreerd. Een leuk boekje om te hebben, 
of aan anderen weg te geven. Fort bij Spijkerboor – historische feiten en persoon-
lijke verhalen is voor € 7,70 te koop in de fortwinkel. Ook is het te bestellen via 
boekwinkel@fortspijkerboor.nl. Verzendkosten per boekje € 2,40.
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Mevrouw M. de Jong maakte ons er op attent dat in De Nieuwe Schouwschuit 
van maart 2014 in de Kroniek 2013 een aantal malen als referentie De Uitkijk is 
genoemd. Dit moet natuurlijk De Uitkomst zijn.
 
De heer C. de Waal heeft naar de herkomst van het woord ‘Tolse brug’ gezocht. 
Hij schrijft: “Het woord tol betekent : accijns of doorvoer.
De aangebrachte bruggen in de wegen over de tochtsloten hebben het mogelijk 
gemaakt, dat doorvoer kon plaatsvinden m.a.w. personen, dieren enz. (objecten, 
goederen) konden zich daardoor beter verplaatsen in de polder.
Aldus kun je het begrip tolse brug vervangen door het woord doorvoerbrug.
Het lijkt mij een heldere beredenering van een onbekende benaming van een 
bekend object.
Als bijzonderheid wil ik nog noemen, dat de weg bij de tolse brug aan de Vol-
gerweg aan beide kanten iets ‘oploopt’ [ bij Kraakman ] Dat is gedaan omdat de 
schuit van de beurtschipper er onderdoor moest kunnen varen.
Er was daar bij de brug ook een aanlegplaats”.

Reacties van lezers


