Van de Redactie
Over schilders, zonnewijzers en een gesneuvelde soldaat.
Drie generaties Laan - schilders van huizen en rijtuigen. Een bewaard gebleven
boekhouding, die honderd jaar schilderwerk omvat, vermeldt waar en voor wie
ze dat deden. In hun schaarse vrije tijd schilderden ze door, de kwast verruild
voor penseel, op linnen of paneel. Als hij/zij er zelf al niet één heeft, kent iedere
Beemsterling wel iemand die een ‘Laan’ bezit. Het schildersbedrijf Laan werd een
begrip in de Beemster, waar de jongste van de drie met zijn achtspan ezels een
uitroepteken aan heeft toegevoegd.
Antwerpen en de Beemster - dan denk je al snel aan de gebroeders Van Oss, want
die zijn daar geboren. Daar kan de Beemsterling Pieter Kramer aan toegevoegd
worden want die is daar gesneuveld. Dat gebeurde in 1832 bij het beleg van
de Citadel van Antwerpen. Tot 1871 lag hij daar ook begraven - toen werd de
citadel gesloopt wegens stadsuitbreiding en werd Pieter Kramer met de andere
gesneuvelden in Ginneken bij Breda herbegraven. Wie in Antwerpen in de wijk
Het Zuid naar het Museum voor Schone Kunsten gaat (wegens verbouwing
gesloten) staat daar op de plaats waar het allemaal is gebeurd.
Zonnewijzers - de zon draait er van oost naar west omheen en gaande van west
naar oost wijst de schaduw van de pijl de tijd van de dag aan. ’s Zomers staat
de zon hoog aan de hemel en ’s winters laag - de schaduw van de pijl verandert
van lengte en verraadt de tijd van het jaar. Op basis van die twee gegevens
zijn zonnewijzers gebouwd in grote verscheidenheid: variaties op horizontale,
verticale en bolvormige zonnewijzers. In museum ‘Betje Wolff’ staat een wel heel
bijzondere zonnewijzer. Aan de hand van die zonnewijzer wordt de werking van
zonnewijzers, de tijdsaanduiding en het verschil met horlogetijd uitgelegd.
En dan volgt er ook nog een boeksignalement!
Oproep: voor het themanummer over WO II (medio volgend jaar) vragen wij
lezers die over die periode uit eigen herinnering of uit overlevering bijzondere
verhalen kennen, dan wel beschikken over op schrift gestelde getuigenverslagen
en/of herinneringen, contact op te nemen met de redactie.
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Drie generaties Laan, huis- en rijtuigschilders
in de Beemster
Corrie Beemsterboer-Köhne en Geert Heikens1

Dit artikel gaat over drie generaties huis- en rijtuigschilders in de Beemster. Klaas,
Jan en Jo (Joop) Laan aan de Volgerweg. Het is een combinatie van sprekend verleden
(de jongste generatie) en onderzoek naar het leven en werk van de oudere generaties,
dankzij de bewaardgebleven boekhouding, fotoboeken, actes, schildersmateriaal,
schilderijen, diverse artikelen en herinneringen.

Jo Laan tijdens het interview

werkplaats met boomgaard. Samen bijna
vijftien are2 groot, voor ƒ 4625,-. De acte
bij notaris Doncan leert dat Klaas daarvoor een hypotheek afsluit van ƒ 3500,tegen 4,5 procent rente. Een behoorlijke
investering, vooral als je voor ogen houdt
dat hij de schuld in acht jaar moet afbetalen. Daar staat tegenover dat Klaas en
zijn vrouw Trijntje Visser nu zelfstandig
ondernemer zijn geworden.
De acte laat ook zien dat Boon zelf eigenaar is geworden van het perceel in 1880.
In dat jaar heeft hij het onroerend goed
gekocht van postbode Johannes Grüne,
onder voorwaarde dat deze tot zijn dood
vrij in een van de woningen mag blijven
wonen. Jacob Boon betaalt handje contantje drieduizend gulden voor de eigen-

(Foto Geert Heikens)

Klaas Laan
Klaas Laan, geboren 1867 in Middelie, is
voorbestemd om net als zijn vader boerenknecht te worden. Hij trekt echter zijn
eigen plan. Wanneer hij begin twintig
is, gaat hij klussen doen bij huisschilder
Jacob Boon aan de Volgerweg 54 (nu 62)
in de Beemster. In 1895 krijgt Klaas de
gelegenheid om het bedrijf en de boedel
van Boon over te nemen. Het betreft twee
huizen met erf, een schuur, een schilders-

Bedrijfslogo van Klaas Laan

(Collectie HGB)

 orrie Beemsterboer-Köhne is co-auteur van Hoor es hier, Aan de keukentafel en de Nieuwe kroniek van de
C
Beemster. Is redacteur van De Nieuwe Schouwschuit. Geert Heikens, historisch andragoog, thans sociaal werker,
is co-auteur van Hoor es hier; heeft gepubliceerd in De Nieuwe Schouwschuit, Historisch Purmerend en schreef
over de geschiedenis van Museum ‘Betje Wolff’.
2
1 are = 100 m2
1

2

Schouwschuit nov 2014.indd 2

14-11-2014 15:07:41

ja, hij was natuurlijk blij dat
hij ook in de wintermaanden
werk had.” De verfmolen
heeft de tand des tijds doorstaan en is nu in bezit van
voormalig schilder Henk
Albertsma in Middenbeemster. In 1935 verschijnt een
advertentie in de lokale krant
waarin Piet Pronk zijn veertig
jarig dienstverband bij Laan
‘herdenkt’. Klaas breidt het
ambacht uit met het schilderen van rijtuigen, het reguliere vervoersmiddel in die
tijd. Naast de woning wordt
een grote schuur gebouwd
waar de koetsen, in een afgesloten ruimte, gedemonteerd
en gelakt kunnen worden.
Een arbeidsintensieve en riskante klus, want stof en mist
kunnen de noeste arbeid snel
De verfmolen waarmee de knecht Piet Pronk de verf moest draaien. Een
teniet doen. De huisgemaakte
ambachtelijke en bovenal zware klus. De molen is nu in het bezit van
voormalig schilder/spuiter Henk Albertsma.
(Foto Johan de Jong) verf droogt niet zo snel. Zeker
in economisch goede tijden,
domsoverdracht. Kleinzoon Jo: “In mijn is het schilderen van rijtuigen een lucrageheugen staat dat Boon het bedrijf van tieve zaak. De boeren willen niet voor
de hand doet omdat hij niet zo goed met elkaar onderdoen. “Grootvader kan zelfs
de boeren overweg kan.”
de pastoor uit de Westbeemster tot zijn
klandizie rekenen. De lokale dorpsschilEen vakopleiding bestaat er in die tijd
niet. De praktijk is de leermeester. Het
gaat Klaas voor de wind, want al snel
heeft hij voor de drukke tijden een aantal
losse knechten in dienst. Een vaste knecht
is Piet Pronk uit Beets. Zes dagen in de
week van 's morgens zeven tot ’s avonds
zeven. En dan te bedenken dat hij lopend
naar zijn werk ging, een tocht van zeker
anderhalf uur. Jo: “Piet is de enige knecht
die ook in de rustige wintertijd in dienst
blijft. Dan moet ie verf draaien. Buiten
onder het afdakje naast de werkplaats. Fam. Laan rond 1900. Van links naar rechts: de knecht,
Een zware klus, olie mengen met fijn- misschien Piet Pronk?, een onbekend kind of knechtje,
gemalen droge verfstof. Moet de hele Trijntje, Jan, daarachter Klaas Laan en het jongetje
dag handmatig gedraaid worden. Maar vooraan: Simon.
(Collectie Jan de Groot)
3

Schouwschuit nov 2014.indd 3

14-11-2014 15:07:43

Een voorbeeld uit de kasboeken. Het betreft hier het opknappen
van een huis aan het Noorderpad. De heer Pronk heeft er maar
liefst 36 uur in gestoken (f 18,00) en Jan Laan 17 uur (f 8,50). Een
uurloon van vijftig cent! Elf rollen behang voor f 2,75. Met recht
(Foto Pieter Beemsterboer)
vooroorlogse prijzen.

der krijgt ter compensatie
een fooi. Maar het rijtuig
gaat naar de Volgerweg.
Opmerkelijk, want grootvader is niet eens katholiek,” aldus kleinzoon Jo.
Bijkomend voordeel is
dat de vriend en buurman
van Klaas Laan, Huibert
Wiedijk, samen met zijn
halfbroer Klaas Belt een
smederij annex wagenmakerij runt.
Het ambacht is seizoensgebonden. Vanaf
het voorjaar nemen de
opdrachten toe. Als de
(kolen)kachel
uitgaat,
krijgt de woonkamer een

goede beurt. Er werd dikwijls
nog straf gerookt in de kamer
en de kolenkachel liet ook
zijn sporen na op het behang.
Zo’n klus kon weken in beslag
nemen. Maar dan kreeg je ook
waar voor je geld. Jo: “Ik heb
schilderwerk van mijn opa
gezien dat er al jaren op zat en
nog steeds glansde. Zo goed
was de verf in die tijd.”
Veel informatie over de diverse
klussen vinden we terug in de
(geschreven) boekhouding over
ongeveer honderd jaar, meer
dan dertig boeken. Jo Laan
heeft deze aan het Historisch
Genootschap geschonken.
Klaas heeft naast een zakelijk
ook een artistiek talent. Hij
vindt het heerlijk om in zijn
vrije tijd er op uit te trekken
om landschapstafereeltjes te
tekenen en te schilderen. Op
deze tochten neemt hij dikwijls
Simon de Heer van de Nekkerweg mee. Klaas onderkent

Plafondschildering in de mooie kamer van Vrederust. Nog steeds te bewonderen. Gemaakt door Klaas Laan rond 1900.
(Foto Collectie HGB)
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voorzien van een landsschapsschildering.
De initialen van de opdrachtgever (A.M.)
zijn nog steeds goed zichtbaar.
Een ander tastbare overlevering zijn de
beroemde klompjes. Vele honderden heeft
hij er gemaakt in opdracht van de verf- en
vernisleverancier ‘Vettewinkel’ aan de
Prins Hendrikkade in Amsterdam. Klaas
koopt de klompjes in, schaaft er een punt
aan, schildert ze glanzend wit en voorziet
ze van aardige illustraties. Ze gaan als
souvernirs of relatiegeschenken van de
hand, ook naar Indië. Maar ook decors
voor toneelverenigingen, erepoorten en
jubileumborden. Hij is van alle markten
thuis en heeft een omvangrijke productie.
Klaas en Trijntje krijgen drie kinderen:
Jan (1890), Trijntje (1892) en Simon Pieter (1900). Trijntje trouwt en begint een
handwerkwinkel in Heiloo. Simon wordt
timmerman en heeft een ijzerwinkel in
Hilversum. De oudste zoon treedt in de
voetsporen van zijn vader. De tweede
generatie.

Een voorbeeld van de beroemde klompjes gemaakt
voor de verf- en vernisleverancier ‘Vettewinkel’ uit
Amsterdam. (Collectie Catharina Laan)
(Foto Geert Heikens)

als een van de eersten de gaven van de
jongen uit dezelfde buurt. Deze artistieke
gave komt hem in zijn beroepsuitoefening goed van pas. Als in het voorjaar de
zomerstal ingericht moet worden, het vee
van stal is, krijgt hij bij menige boer de
opdracht om de steentjes geel en rood te
schilderen. Soms voorziet hij de gewitte
muren van spreuken, gedichten en houtskooltekeningen. Klaas gaat daarbij nog
een stapje verder en werkt elk jaar met een
ander motief. Van de spreuken is bij Rie
van Beers (geb. 1920) een aantal bijgebleven. Bijvoorbeeld: “Hier wordt gewerkt
en niet gepraat/Een loeder is het die de
koeien slaat.”
Klaas heeft daarmee een traditie uit het
midden van de negentiende eeuw weer tot
leven gewekt. Een bekende opdrachtgever voor de zomerstal is Piet van Beers
van de boerderij ‘Klavertje Vier’, aan de
Purmerenderweg 12.3
Op tal van plaatsen in de Beemster en
daarbuiten zijn resultaten van zijn artistieke werk nog steeds te bewonderen.
Een goed voorbeeld daarvan is de mooie
kamer op ‘Vrederust’ aan de Volgerweg
(nu familie Jonk). De toenmalige eigenaar
Andries Mulder geeft Klaas rond 1900
de eervolle opdracht het plafond van de
voorkamer te verfraaien en de schouw te
3

Gezin van Jan Laan: Moeder Jouke, Klaas, Catharina,
Jo en vader Jan.
(Collectie fam. Laan)

De Schouwschuit juni 1938 nr 5. Artikel ‘Boerenstallen op zijn zomers’.
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Jan Laan

Kleinzoon Jo vermoedt dat hij een vorm
van Parkinson had. Jan wordt in 1920
officieel in de firma opgenomen: ‘Klaas
Laan en zoon.’ Steeds vaker moet Jan
er alleen op uit, het wordt zijn vader te
zwaar. In 1937 verhuizen Klaas en Trijntje naar de net geopende ‘Rusthoeve’ in
Purmerend. Veel tijd is hem echter niet
meer gegund, want hij overlijdt daar na
tien dagen, zeventig jaar oud.
Jo zit nog op de lagere school als zijn
vader het bedrijf overneemt, inclusief de
woningruil aan de Volgerweg. “Ik wist als
jochie niet eens dat we gingen verhuizen.
Vertrok ’s morgens vanuit het ene huis naar
school in Zuidoostbeemster en ontdekte
bij thuiskomst dat mijn bed een honderd
meter verderop stond. Ik was natuurlijk al
wel bekend in het huis van opa en oma.
Kwam er graag, vooral op dinsdagmiddag
rond vijf uur. Jacob Hamel op de radio.
Wij hadden thuis nog geen radio.”

Na de lagere school gaat Jan met zijn
vader met de handkar op klus, niet alleen
in de Beemster maar ook daarbuiten. Geen
eenvoudige opgave want Jan is met een
klompvoet geboren. Heeft Jan een klus bij
Piet van Beers aan het eind van de Purmerenderweg, dan haalt die hem wel eens
met de auto op. Een buitenkansje want
slechts enkelen hebben op dat moment
een auto.
Als Jan in 1916 zijn vader informeert
over zijn trouwplannen met Jouke Beetz
(juni 1889) uit Amsterdam, laat zijn vader
even verderop aan de Volgerweg een
huis bouwen voor het jonge stel. Kort na
elkaar worden hier drie kinderen geboren:
Catharina (1924); Johannes (Jo; 1926) en
Klaas (1928).
De gezondheid van vader Klaas is broos.

Jo en Catharina zijn er van overtuigd dat
Jan ook het artistieke talent van zijn vader
geërfd heeft. Daarbij gaat het verhaal dat
vader Klaas Simon de Heer vooral ondersteund en gestimuleerd heeft en Simon op
zijn beurt weer zoon Jan.
Jan is net als zijn vader Klaas een buitenmens. Als het even kan de vrije natuur in,
met zijn tekenblok. Hij neemt ook dikwijls
zijn fototoestel mee. Als vanzelfsprekend
is hij lid van de natuurhistorische vereniging waar ook meester W. Porte actief in
is. Thuisgekomen werkt hij zijn schetsen
uit. Een artikel in de Nieuwe Noordhollandse Courant (“als 12 jarige al achter de
schildersezel”) van 5 april 1957 geeft een
goed inzicht in het gevarieerde oeuvre van
Jan. Omdat hij als jonge schildersknecht
een paar jaar in Gelderland gewerkt heeft,
zijn er nog veel tafereeltjes uit die omgeving bekend. Gelderse landschappen,
bosgezichten, panorama’s op Arnhem en
Oosterbeek, heidelandschappen bij Hilversum en boerderijen aan de Amstel,

De Poort van
‘Zwaansvliet’
(Collectie HGB)
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sieren bij dochter Catharina
het huis.
Maar ook dichter bij huis.
Meerdere pasteltekeningen van
de brug en poort van ‘Rustenhoven’, (nu Van Twisk) op de
hoek Volgerweg Middenweg.
Even verderop de brug van de
‘Grote Bijenkorf’. Tijdens de
oorlog trok Jan er dikwijls op
uit richting Monnickendam en
Graft-De Rijp. Hij gebruikte in
die tijd - door gebrek aan linnen - triplex. Met als gevolg
dat houtworm veel schilderijen Fragment uit het kasboek van 1935 ‘wagen lakken’ voor de heer
heeft aangetast.
P. Bakker. Werktijden: Jan Laan 14u en Piet Pronk 4.
(Foto Pieter Beemsterboer)
In het artikel uit 1957 wordt
gewag gemaakt van een voorstelling vanuit de Overwheersche polder, hangt. Niet onvermeld mag blijven dat
met zicht op de houtzaagmolen van Brant- Jan ook de beroemde poort van ‘Zwaansjes en op de achtergrond een watermolen. vliet’ meerdere keren geschilderd heeft,
Wellicht siert dit werk een wand in de onder andere in opdracht van de familie
omgeving, zoals in menig Beemster huis- Van Baarsen. Pater Jan van Baarsen heeft
houden nog wel een ‘Laan’ aan de muur een werk meegenomen bij zijn vertrek

De ‘Eenhoorn’ door Jan Laan					

(Collectie mevr. Bakker Smit)
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De bewoners gingen echt poseren. Het nemen van een foto was in die tijd een hele gebeurtenis. Tweede van
links is het huis van de familie Laan aan de Volgerweg. Let ook op de rijtuigen op de achtergrond.Rechts zijn
nog de tramrails te zien. Geheel rechts tussen de bomen de opvallende witte schuur van boerderij ‘Vredeveld’.
(Collectie Jan de Groot)

naar Amerika. De schilderijen van Jan
geven een mooi sfeerbeeld van het lommerrijke verleden van onze omgeving.
Veel bomen zijn in de oorlog gekapt.
Jan openbaart in het interview dat hij de
oude iepen met hun grillig karakter veel
mooier vindt om te vereeuwigen dan de
kaarsrechte populieren. Het ‘Historisch
Genootschap Beemster’ is via zoon Jo in
het bezit gekomen van twee alleraardigste
schetsboekjes.
In de boekhouding tellen we in de jaren
1920/1930 zo’n 130, veelal vaste, klanten. De namen van de klanten staan in de
kasboeken in alfabetische volgorde met
vermelding van de werkzaamheden, de
loon- en materiaalkosten.
Klaas schildert tot eind jaren ’20 nog mee
in het bedrijf dat inmiddels door Jan is
overgenomen. Jan zet het bedrijf voort
in de stijl van zijn vader met zijn vaste
knecht P. Pronk en enkele losse knechten
zoals E. Doets, D. Brand, D. Eijk, F. Wittebrood en C. Groot.
Eind jaren ’20 worden er ook auto’s en
een enkele keer autobussen geschilderd,
o.a. voor de firma Wiedijk en Zoon aan

de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Laan heeft in 1927 volop werk aan
het nieuwe garagepand van Wiedijk.
De klantenkring van Jan Laan bestaat
vooral uit tuinders, middenstanders, boeren en particulieren.
Tot de werkzaamheden behoren vooral
schilderwerk, behangen, ruiten inzetten
en het lakken van rijtuigen en kleine klussen zoals het schilderen van een (bak)
fiets, een tuinbank, reclameborden en een
keukentrap.
Jan Laan doet ook schilderwerk voor de
afslagvereniging B.P. en O., Gemeente
Beemster, Kaasfabriek ‘De Unie’ en
‘Beemster’s Welvaart’.
Voor de Beemster feesten in 1937 schildert Jan Laan wapenborden voor boerderij ‘Het Rijper Wapen’ aan de Purmerenderweg. Deze borden zijn bewaard
gebleven en bevinden zich bij de huidige
bewoners, fam. M. Waal. Zo werd er een
erepoort voor ‘Buurtvereniging Halfweg’ geschilderd en werd er in die jaren
schilderwerk voor het juist opgerichte
Historisch Genootschap ‘Jan Adriaansz.
Leeghwater’ uitgevoerd.
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Jo (Joop) Laan

Weinig opdrachten en weinig materiaal. Gelukkig duurt deze periode niet al
te lang en kunnen vader en zoon weer
samen op pad. Soms lopend met de ladder op de rug naar de klant, of met de
handkar. Gestoken in witte overalls, die
na afloop door zuster Catharina gewassen moeten worden. “Moeder is kort na
de oorlog halfzijdig verlamd geraakt en
aan bed gekluisterd. Hulp in de huishouding krijgen we niet. Eén keer in de week
een wijkverpleegster. Ik moet het werk
in huis doen. Dus ook het wassen. Eerst
uitkoken. Dan schrobben en boenen op
de schragen die buiten neergezet werden.
Dan nogmaals koken en dan op de bleek.
Warm water moesten we koken.”

In tegenstelling tot zijn (groot)vader,
volgt Joop, tijdens de oorlogsjaren,
wel een opleiding tot schilder op de
ambachtsschool in Alkmaar. Deze rondt
hij af in 1943. Hij kan meteen aan de bak.
Dat was precies wat hij wil: met zijn handen werken. “Ik mag ook gelijk aflakken
van mijn vader. Want dat heb ik geleerd
op de opleiding. Glaszetten en behangen
zijn daarentegen vaardigheden die ik in
de praktijk heb moeten leren.”
In de oorlog blijven de klussen binnenkomen. “Als vader een grote klus binnen
had gehaald, trakteerde hij op worst.” De
betaling gaat in die periode dikwijls in
natura: voedsel. Hoewel ze geen winkel
hebben, komen er wel regelmatig mensen
aan de deur om materiaal. “Daarom wilde
vader geen electriciteit in de werkplaats.
Anders bleven de klanten ook ’s avonds
langs komen. Nee zeggen was immers
geen optie. De klant was koning. Ook als
die voor een grote klus naar Purmerend
ging en voor een stukje schuurpapier bij
ons kwam.” De familie krijgt in de oorlog
extra melkbonnen omdat vaak met loodhoudende producten wordt gewerkt.
Na de oorlog valt het werk even stil.

Armoede heeft de familie niet echt
gekend, ook al was het geen vetpot. “Ik
weet nog dat vader opeens een keertje met een kerstboom thuis kwam. Dat
hadden we nooit. Wat een rijkdom! Met
zilverpapier hebben we deze versierd.
Moeder heeft toen nog ergens een paar
kaarsjes opgedoken.”
Spelen wordt vooral buiten gedaan. “Als
de tram komt, moeten we subiet naar binnen en gaat de deur op slot, tot het ‘monster’ weer voorbij is. Dat gaat zo een paar

Achtspan, een karakteristiek beeld van Jo(op) Laan zoals veel Beemsterlingen hem nog wel zullen kennen. Het
achtspan waarmee hij menigmaal het lokale en landelijke nieuws heeft gehaald.
(Foto archief fam. Laan)
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keer per dag. De rails lopen vlak voor ons
huis.”
Zondag is de familiedag. Heerlijk op de
fiets er op uit. In de polder maar ook wel
verderop. Naar Egmond of Bergen. Voor
vader Jan is fietsen een uitkomst met zijn
slechte been. Vast pandour is een bezoek
aan Artis in de kwartjesmaand september.

te gewoon. Heb ook nog een lama gehad
maar die kon niet goed tegen vocht. Dus
werden het ezels.” Zijn eerste ezel Joris
leeft nog: 34 jaar oud. Door deze hobby
wordt Joop een ‘Bekende Nederlander’.
Hij verschijnt ook met enige regelmaat op
televisie. “Ik heb altijd wel prijswinnende
ezels gehad.” Hij is bekend van zijn achtspan. Uniek in Nederland.
Zijn interesse voor de sterren is gevoed
door de maanlanding. Joop heeft eigenhandig een sterrenkoepel in de tuin
gebouwd. De interesse voor de sterren is
nu wat minder. De ezels slokken al zijn
aandacht op en ook de katten die uit het
asiel komen worden niet vergeten.
Hulp voor de ezels heeft hij niet meer. “Ze
willen wel rijden maar schoonmaken ho
maar. Eerst lopen de meiden achter mijn
ezels aan en als ze gaan puberen lopen ze
achter andere ezels aan.”

Als Joop drieëndertig is, neemt hij het
bedrijf(spand) in zijn geheel over voor
ƒ 10.850,–, inclusief een rijwiel met
hulpmotor. En inclusief een schuld aan
zijn vader van achtduizend gulden. Zijn
vader overlijdt in 1960, zijn moeder in
1973. “Ze woont dan in Baarn. In een
verpleeginrichting. Als het even mogelijk
was, ging ik met mijn brommer bij haar
op bezoek.”
De derde generatie Laan aan het roer! Of
juister gezegd: aan de kwast. Met een tikkie minder artistiek talent en een voorkeur
voor het schilderen binnenshuis. Lekker
onder de mensen. Jo stopt in de jaren tachtig. De fut is er uit. Zijn broer Klaas die
bij hem woont, komt om in 1980 tijdens
een zeiltocht op de Waddenzee. Jo gaat
minder schilderen en stort zich achtereenvolgens op zijn bijzondere liefhebberijen:
sterren kijken en de ezels. Joop zoekt het
in de bijzondere dieren. “Paarden vond ik

Aan het eind van het gesprek vertrouwt hij
ons toe dat ze hem niet moeten verkassen.
“Laat mij maar zo lang mogelijk aan de
Volgerweg wonen. Tussen mijn ezels en
katten. Vanouds hadden we katten in huis,
wel vier stuks. Tegen de muizen. Die kwamen op de lijnolie en stopverf af. Negen
van de tien keer vloog er wel een muis
weg als je een kastdeurtje opende.”

Gebruikte bronnen:
- interview met Jo en Catherina Laan
- boekhouding van drie generaties Laan
- diverse krantenknipsels, fotoalbums, aktes en schetsboekjes van de familie Laan
- De Schouwschuit, juni 1938
- krantenartikel J. Laan in de NNC, 5 april 1957
Ter informatie of om eens te bezoeken:
- de schilderswerkplaats in het Zuiderzee Museum in Enkhuizen
- het Borg- en Rijtuigmuseum Nienoord in Leek (Gr.)
- Beemster Erfgoedkamer waar de rekeningboeken van de firma Laan kunnen worden ingezien
Met dank aan: Jo en Catharina Laan, Martin Waal, mevr. Bakker-Smit, John Jonk, Henk Albertsma, Cor Roet,
Alie Vis, Jan de Groot en Rie van Beers (dochter van Piet van Beers)
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De Ziekenauto

Overdracht van de ziekenauto in 1926 aan het bestuur van ‘Het Witte Kruis’. (Bij het Heerenhuis) Op de foto:
staand vlnr: meester J. Winkelaar secretaris, J. Edel Jz., voorzitter, burgemeester W. de Geus, Dr Veening, J. Edel
Kzn., wethouder, J.J. Groot, penningmeester, P. Hoogstraten, zittend vlnr: mw Schmidt-Brommersma, mw OtjesLaan, Zuster M. Groot, mw Veening-Stadt, mej. A. Zeeman.
(Collectie HGB; identificatie personen door Cor Roet en Jan de Groot)

De Ziekenauto, ca 1926
(Collectie Jan de Groot)

Fragment uit het kasboek van ‘Klaas Laan en
Zoon’ uit 1926 ‘voor het schilderen van een
zieken-auto volgens opgaaf’.
Gegeven de kosten (f 150.-) is de opknapbeurt
aanzienlijk geweest.
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Beemsterling Pieter Kramer overleefde het
beleg van Antwerpen niet
V.S.E. Falger1

Op 4 mei herdenken wij de doden die in de Tweede Wereldoorlog en latere confrontaties
vielen. Vóór de oorlog vonden ook herdenkingen plaats van gevallenen in intussen
vergeten oorlogen. De Belgische Opstand, begonnen in 1830, kende twee militaire
hoogtepunten: de Tiendaagse Veldtocht in augustus 1831 en het beleg van de Citadel
van Antwerpen in december 1832. De archiefwerkgroep van het HGB die onderzoek
doet naar de overledenen op het kerkhof naast de kerk in Midden-Beemster, kwam
een inschrijving in het overlijdensregister van de gemeente Beemster tegen die ons op
het spoor zette van een Beemster dienstplichtig militair die zijn leven verloor in een
destijds beroemde en heldhaftig ervaren episode van de Belgische afscheidingsstrijd.
Het is dan ook de moeite waard deze ‘onbekende soldaat’ in de annalen van de
Beemster geschiedenis op te nemen.

Afb. 1: Registratie overlijden Pieter Kramer Gemeente Beemster 1833

(Foto: V.S.E. Falger)

1
Was als politicoloog tot 2006 verbonden aan de afdeling Internationale Betrekkingen van de vakgroepen Internationaal Recht en Geschiedenis van de Universiteit Utrecht. Drijft met echtgenote antiquariaat Serendipity
in Midden-Beemster en publiceerde met C.A. Beemsterboer en A.J. Kölker in 2012 de Nieuwe kroniek van de
Beemster en beoefent als lid van de afdeling Beemster Erfgoed op verschillende manieren lokale geschiedenis.
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van het ancien régime – herstel van de
monarchieën – mondden voor Nederland uit in de ‘bevordering’ van de oudste zoon van stadhouder Willem V tot de
eerste Oranjekoning van Nederland. Het
groot-Nederlandse koninkrijk was voor
de absoluut regerende koning-koopman
Willem I het belangrijkste project dat
hij met al zijn organisatorische vermogens tot een succes trachtte te maken.
De protestantse Noord-Nederlandse
overheersing van het katholieke zuidelijk deel van het koninkrijk, dat ook nog
eens grotendeels Franstalig was, zou in
1830 de voedingsbodem vormen voor
een opstandige liberale beweging die
na rellen in Brussel ontaardde in een
echte afscheidingsrevolutie. De Belgische opstandelingen werden al spoedig
gesteund door dezelfde grote mogendheden die in 1815 het nieuwe Nederlandse
koninkrijk mogelijk hadden gemaakt.
Dat de Franse steun aan de opstandelingen niet door Engeland en Pruisen
werd tegengegaan, werd door Willem
I als verraad beschouwd – “Geveinsde
Brit en sluwe Gal!” dichtte Hendrik Tollens – en mede uit wraak hierover stuurde hij een groot (Noord-)Nederlands
leger naar het zuiden. De Tiendaagse
Veldtocht werd weliswaar een militaire
overwinning voor de koning, maar een
dreigende interventie van Franse troepen dwong toch een wapenstilstand af.

Op zoek naar de namen en achtergronden
van de ruim 2500 tussen 1829 en 1866
overleden Beemsterlingen die werden
begraven op het toen door de gemeente
beheerde algemene kerkhof naast de
Hervormde kerk in Middenbeemster,
komen wij2 soms ongebruikelijke meldingen tegen. In het gemeentelijk overlijdensregister, dat berust in het Waterlands Archief, werden alle gegevens van
in deze gemeente overleden personen
vastgelegd. Opvallend was dan ook de
inschrijving op 18 februari 1833 van
de acte van overlijden van Pieter Kramer, overleden op 14 december 1832,
“oud 26 jaren, wonende laatstleden in
de Beemster en overleden op de Citadel
van Antwerpen, van beroep Flankeur3
bij de Tiende Afdeeling”. Pieter was de
zoon van Elbert Kramer en Dieuwertje
Peevoet. Burgemeester Klaas Kunst, die
de inschrijving in het register ondertekende, had dit bericht overgenomen uit
een extract dat hem werd toegezonden
door de 1e Luitenant Kwartiermeester
die de burgerlijke stand voor de Tiende
Afdeeling Infanterie in bezetting binnen
de Citadel van Antwerpen verzorgde.4
Wat gaat er achter deze inschrijving
schuil?

Het Koninkrijk valt uiteen
De Belgische Opstand maakte een eind
aan het relatief grote Verenigd Koninkrijk der Nederlanden dat in 1815 was
ontstaan nadat de Franse bezetting na
ruim 18 jaar was beëindigd. De strategische behoefte aan een flinke bufferstaat
ten noorden van het verslagen Frankrijk
en de Europese politiek van restauratie

Echter, de gekrenkte trots en grote koppigheid van Willem I blokkeerden nog
lang een politieke oplossing.5 Zo hield
het leger ter verzekering van enige
invloed op de totstandkoming van nieuwe grenzen op bevel van Willem I drie

De archiefwerkgroep wordt gevormd door V.S.E. Falger (rapporteur), mevr. I. Gabel, C.A. de Groot, J. Oostwouder en K.C. Visser.
3
Lichte infanterist aan buitenzijde van een compagnie of bataljon; een actieve en risicovolle positie.
4
Waterlands Archief, Gemeente Beemster 1795-1928, Burgerlijke Stand, overlijdensregister, 18 febr. 1833.
5
Zie bijv. Koch (2013), hfdst. 7, ‘Een koninklijk echec: de Zuidelijke Nederlanden 1825-1831’.
2
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belangrijke vestingsteden in handen.
Maastricht, Luxemburg en Antwerpen
waren klassieke vestingsteden, Antwerpen zelfs met een echte citadel – een
versterkt kasteel op een strategisch gunstige verhoging, destijds gesticht door
Alva. Commandant van de Citadel van
Antwerpen was de generaal Chassé die
een jaar eerder op eigen initiatief de stad
Antwerpen zwaar had laten bombarderen. De Belgische opstandelingen waren
niet in staat het Nederlandse verzet te
breken maar zij kregen in november
1832 steun van het Noordelijke Franse
leger met uiteindelijk 60.000 man troepen. Vanaf 15 november werd de citadel
belegerd en op 4 december begon de 19
dagen durende zeer intensieve beschie-

ting. Het zou de laatste grootscheepse
oorlogshandeling van het Nederlandse
leger op Europees grondgebied worden
vóór 10 mei 1940. Hoewel de belegering
van de citadel eindigde in overgave door
de Nederlandse commandant, werd het
Nederlandse verzet als dapper en kundig
gewaardeerd, ook door de Franse tegenstanders.6
Keuring en oproep
Het Nederlandse leger in deze tijd
bestond uit beroepsmilitairen, vooral
officieren maar ook ‘minderen’, en uit
dienstplichtigen die na keuring door
middel van loting vijf jaar moesten dienen, tenzij ze oudere dienstplichtige

Afb. 2: Beleg van de Citadel van Antwerpen, overzicht dec. 1832
(Bron: Koninklijke Bibliotheek, plano’s en plakkaten: 1056 E1 [78])

6

 ie voor uitvoerige en spannende verslagen o.a. A.J. Lastdrager (1846) en P.M. Kwantes (1936). Een militaire
Z
beoordeling geeft J.P. Puype (1982) die stelt dat de citadel een der laatste forten was die volgens een beproefd
belegeringsplan tot en met de beslissende bres werd veroverd.
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in de N.H. kerk te Beemster op 1 juni.7
De doopinschrijving (toen nog een soort
burgerlijke stand) geeft als voornaam
Piet weer, maar het militieregister waarin de keuring staat opgetekend, spreekt
van Pieter. Dit register bevat 20 namen
van de lichting Beemster 1825, onder
wie Pieter Kramer.8 Pieter woont op 28
maart 1825 als hij zich bij de raad meldt
bij de weduwnaar Jacob Bakker in en
dus niet thuis. Vader Elbert blijkt intussen (1817) overleden, moeder Dieuwertje, dan werkster, woont in Wijk 4, no.
384.
De raad oordeelt: “Geadjourneerd [uitgesteld] / voor een jaar vrij / te klein /
Art. 94 para. aa”. Uit het ingevulde
signalement krijgen we een beeld van
Pieter:

broers hadden of zich konden vrijkopen en een remplaçant konden inzetten. Nederlandse jongens werden op
18-jarige leeftijd door een militie-raad
ingeschreven en op geschiktheid voor de
dienst beoordeeld. Zo ook Piet of Pieter
Kramer, geboren in de Beemster op 18
mei 1806 uit Elbert Kramer, landbouwer, en Dieuwertje Peevoet, gedoopt

lengte: 1 el 5 palm 6 duim 5 streep
[= 156,5 cm]9
aangezicht: ovaal
voorhoofd: breed
oogen: bruin
neus: dik
mond: ordinair
kin: rond
haar: blond
wenkbraauwen: blond
merkbare tekenen: geene

Pieters aanvankelijke ondermaatsheid
was een jaar later voorbij; hij wordt op 1
mei 1826 in het militaire stamboek van de
Tiende Afdeeling Infanterie ingeschre-

Afb. 3: Flankeur/fuselier 10e Afdeeling Infanterie, in:
J.F. Teupken, Kleeding en wapenrusting der Koninklijke Nederlandsche troepen (1823)
(Collectie Nationaal Militair Museum, Soesterberg)

Genver-gegevens van C.A. de Groot.
Alfabetische lijsten der Nationale Militie, Gemeente van de Beemster, Waterlands Archief, toegangsnr. 0131,
inv.nr. 122 [1825]. In 1825 werden 20 jongens gekeurd; drie werden afgekeurd wegens “gebrek aan verstandelijke vermogens”, blindheid en kostwinnerschap voor het gezin van zijn moeder. Drie hoefden niet op te komen
wegens broederdienst en één, Theodorus Zoet, kreeg een jaar uitstel “als zijnde student in de Godsgeleerdheid”.
9
Na 1820 werd de oude el (ca. 69 cm) wat nu de meter is: 100 cm; idem voor de andere maatbenaming.
10 
Stamboek onder-officieren en manschappen van mindere graden van [de] 10de Afdeeling Infanterie, toeg.nr.
2.13.09 bestanddeel 287, lichting 1826, stamboeknummer 14195. Nationaal Archief, Den Haag. Andere Beemsterlingen uit deze lichting die het beleg van de Citadel van Antwerpen ook meemaakten zijn Klaas de Groot
(* 17 okt. 1807), Hendrik Knip (* 10 juni 1807), Dirk Otter (* 10 okt. 1807) en Jan Marees (* 7 nov. 1799).
Willem Eijsbag (* 3 nov. 1798) diende wel in België maar was niet op de Citadel. Dit lijstje is niet volledig.
7

8 
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ven met een lengte van 1 ellen 5 palmen
9 duimen en 9 streepen [= 159,9 cm]10.
En zo treffen we hem eind 1832 aan als
een van de ruim 4.500 Nederlandse verdedigers op de Citadel van Antwerpen;
hij vindt daar echter de dood. Kunnen we
toch nog iets van zijn lot in Antwerpen
zichtbaar maken? Hoewel hij, behalve
in de ‘nominatieve staat [naamlijst] van
gesneuvelden, gewonden en vermisten’,
nergens bij naam genoemd wordt, is er

wel een goed beeld te schetsen op basis
van de gedetailleerde beschrijvingen van
dit beleg.11
Militaire acties op de Citadel
De Nederlandse militairen in Antwerpen
hebben daar, voor zover niet afgelost, 27
maanden achtereen gelegen. Natuurlijk
was de maand december van 1832 het
zwaarst. Onophoudelijke en intensieve

Afb. 4: ‘Uitval van de bezetting van de Citadel van Antwerpen bij de lunet St. Laurent, 10 December 1832’
(Kleurenlitho collectie Rijksmuseum Amsterdam, inv.nr. RP-P-1910-6914)
Interessant is het in West-Friesland’s Oud en Nieuw gepubliceerde verslag van P.M. Kwantes uit Assendelft
(stamboeknummer 14181) uit dezelfde lichting 1826. Kwantes was fuselier [geweerschutter] in dezelfde 4e
Flankcompagnie van de Tiende Afdeeling Infanterie als Pieter Kramer (identificatie: aangehaald werk, p. 68).
Zie ook De Goede en De Groot-Kwantes, 2013, p. 49. Eveneens interessant is het ook op een eerder gepubliceerd
manuscript terug te voeren – en van een brede context voorzien – artikel van D. Aten over schutters uit De Rijp,
Graft en Beemster en de Tiendaagse Veldtocht van 1831 (Aten 2012).

11 
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pond tabak die de generaal Chassé te zuinig bewaard had – tabak “waar wij in die
oogenblikken zoozeer naar smachtten.”13
Voor Pieter Kramer duurde het niet lang.
Tien dagen na het begin van de Franse
aanval, op 14 december, overleed hij. In
het Stamboek staat opgetekend onder de
rubriek ‘Gedane veldtogten, bekomen
wonden, uitstekende daden’: “Den 10
Dec. 1832 gewond door een geweerkogel in de regter lies”. De datum stuurt
ons naar een duidelijk moment van de
belegering.

beschietingen door Franse troepen, uitvallen door Nederlandse troepen om het
schootsveld te klaren en de vijand uit de
loopgraven vóór het bastion te verdrijven, het voortdurend afgeven van eigen
vuur en de benarde schuilmogelijkheden
voor de Nederlanders – gaandeweg werd
de hele citadel in een ruïne veranderd en
werden de binnenterreinen door bominslagen omgeploegd12 – maakten het
leven buitengewoon zwaar. Tekenend is
de ontzetting op 6 december over het verlies door brand na bominslag van 5.000

Des avonds werdt er van het flankbattaillon der 10e Afdeeling 60 man gekommandeerd om
eene uitval te doen, met nog eenige Geniewerkers en mineurs, welke allen (namelijk de
laatstgenoemden) voorzien waren van brandstoffen; de bedoeling dezer uitval was om de
loopgraven tegenover Bastion N. 2 waaraan de vijanden ijverig bezig waren – te vernietigen;
gemeld detachement trok de waterpoort uit, naar hunne bestemming, hetzelve hield even
voor de loopgrave bij eene hoogte, halt; alhier de manschappen zich verspreid hebbende, ten
einde op een te geven teeken, de aanval te doen, viel hier eene vijandelijke bom neder, doch
daar ieder op de grond ging liggen, heeft dezelve niet het minste nadeel toegebracht; daarna
ontving men het teeken tot den aanval; en als een bliksem snelden zij naar de aangewezene
plaats; – aan de loopgrave gekomen zijnde, sprong men onder een hevig vuur in dezelve,
vernielden een gedeelte van dit werk, en wierpen eenige handmortieren, die reeds door de
vijanden geplaatst waren, in het water, terwijl de mineurs en geniewerkers, de schanskorven
[verdedigingselementen] onbruikbaar maakten, doch om dezelve te verbranden geen tijd; vervolgens werd de loopgrave zoo veel mogelijk gedempt, en eenige geweeren en gereedschappen, welken daar lagen werden medegenomen; hoewel deze uitval naar wensch geslaagd was,
hadden wij het verlies te betreuren van den kapitein Mozzé en den 2den Luit. Nantzig, welke
hierbij sneuvelden, ook werden hierbij eenige Soldaten gedood en geblesseerd.
De Franschen hebben naderhand hunne verwondering te kennen gegeven over deze moedige
uitval, met zulk een klein getal manschappen […]14.

Het is aannemelijk dat Pieter Kramer tot
de gewonden van deze uitval behoorde.
Hoewel de militaire chirurgijns goed
waren in het amputeren van getroffen
ledematen, was er aan inwendige verwon-

dingen en verwondingen aan het hoofd
(geen helmen!) weinig te doen. Het stamboek meldt dan ook: “op den 14 December 1832 aan deszelfs bekomen wonden
in het militair hospitaal op de citadel te

Tollens (1833) beschreef het aldus:
Ik groet u, rots- en marmerblokken,
Gebrijzeld en arduin,
’t Geweld ten bolwerk opgetrokken,
En door ’t geweld gekneusd tot puin !
13
Kwantes 1936, p. 47.
14
Kwantes 1936, p. 48-49; zie ook Lastdrager 1846, p. 118-120.
15
Lastdrager 1846, p. 119.
12
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Antwerpen overleden”. Hij was niet de
enige. Bij Lastdrager15 lezen we dat bij
deze uitval ook de Luitenant Van Buren
“een schot in de lies [ontving]; waaraan
hij weinige dagen later, na het lijden van
vreesselijke pijnen, in het volkomen bezit
zijns verstands stierf”. De doden werden
in de citadel begraven. Hoe wij ons een
grafveld moeten voorstellen binnen een
vesting die voortdurend beschoten wordt,
is lastig.
Kort na de overgave op 23 december 1832
publiceerde de Nederlandsche Staatscourant van zondag 6 januari 1833 een verslag
van de generaal Chassé, bevelhebber van de
Nederlandse troepen, waarin ook de geleden verliezen worden gememoreerd. Alle

bekomene wonden overledenen’ bij ‘Flankbataillon’ o.a. ‘P. Kramer, flankeur’. Zijn
naam treffen we onder dezelfde omschrijving ook aan in het boek van Lastdrager.16 In
deze staat wordt gesproken over 85 gesneuvelden en 307 gekwetsten aan Nederlandse
zijde, maar de website van Defensie rapporteert iets meer dan 100 doden en ruim 300
gewonden.17 De overlevende Nederlandse
militairen gingen op 29 december en masse
in Franse krijgsgevangenschap en keerden
in juni 1833 weer terug naar het vaderland.
Zij kregen allemaal de ‘Citadelmedaille’,
vaak de tweede onderscheiding want het
‘Metalen Kruis’ verwierf ieder die aan de
‘Tiendaagsche Veldtogt’ had meegedaan al
eerder – ook Pieter Kramer. Een postuum
eerbewijs voor ‘Antwerpen’ kwam pas tientallen jaren later.
Medeleven in de Beemster en eeuwige
roem
Dat het beleg van de Citadel van Antwerpen bij de bevolking sterk leefde blijkt uit
de vele Nederlanders en actieve militairen
die geld en goederen schonken om het lot
van de Nederlandse troepen te verlichten.
Na het verslag van Chassé in de Nederland-

Afb. 5: Onderscheiding: Metalen Kruis
(Collectie Nationaal Militair Museum, Soesterberg,
inv.nr. 055701)

namen en rang van de gesneuvelden, later
aan hun verwondingen overledenen, gewonden en vermisten worden vermeld. In de lijst
van namen van de Tiende Afdeeling Infanterie staat onder de kop ‘Ten gevolge van
16
17

Afb. 6: Namenlijst achterzijde Citadelmonument
(Foto: N. Kools, Ginneken)

Lastdrager (1846, bijlage 43, p. 70).
www.defensie.nl/onderwerpen/tijdlijn-militaire-geschiedenis Citadel van Antwerpen 24 dec. 1832.
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sche Staatscourant volgt een lange lijst van
“aanbiedingen en geschenken” die door de
Directeur-Generaal van Oorlog zijn ontvangen. Daarin treffen we het volgende
aan:
“Van de weleerwaarden Heer L.J.
van Dam, Predikant in de Beemster, [werd ontvangen] de som van
een honderd twee en zeventig gulden, zeven en dertig en een halven
cent, door eenige ingezetenen van de
Beemster bijeengebragt tot ondersteuning en verkwikking van die
dappere krijgslieden, die op het kasteel van Antwerpen, onderhoorige
forten en van de vloot op de Schelde,
zijn gekwetst, alsmede ter verzorging van weduwen en kinderen van
gesneuvelden.”18

Pieter Kramer en de andere gesneuvelden bleven op de Citadel van Antwerpen tot 1871. In dat jaar werden de
slachtoffers opgegraven en in het kader
van een groots verzoeningsgebaar van
België aan Nederland teruggegeven.19
De Nederlandse regering besloot dat
de stoffelijke resten collectief zouden
worden bijgezet op het N.H. kerkhof
van Ginneken bij Breda, alwaar de
generaal Chassé en zijn tweede man de
kolonel Seelig al lagen begraven. Puype
schrijft: “Op zeer welwillende en grootmoedige wijze heeft de Belgische regering het opdelven en het transport van
de gebeenten der Hollandse strijders in
1871 mogelijk gemaakt. In een grote
chapelle ardente [ruimte voor opbaring
van voorname personen] welke speciaal

Afb. 7: Herdenkingsplechtigheid bij het Citadelmonument bij de N.H. kerk te Ginneken op 29 december 1932
(Bron: Stadsarchief Breda)

18

Nederlandsche Staatscourant, 6 januari 1833, p. 4
De praktische reden was dat de stad Antwerpen het terrein van de hele citadel zou gaan slopen en effenen in het
kader van een stadsuitbreiding (Puype 1982).

19 
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voor deze gelegenheid werd opgericht,
stonden alle kisten welke met veel ceremonieel aan de Nederlandse delegatie
werden overgedragen. Een schip bracht
de gevallenen naar Nederland terug.”20
In 1874 werd het Citadelmonument door
koning Willem III in Ginneken plechtig
onthuld.
In 1932, bij de herdenking van de eeuw
die sinds het beleg van Antwerpen was

verstreken, werd opnieuw ceremonieel
herdacht wat er in de Citadel was voorgevallen. De cenotaaf (herdenkingsteken) bij het graf van Chassé, die de herinnering aan deze belangrijke militaire
gebeurtenis levend moet houden, geeft
welverdiend de namen van alle gesneuvelden weer – dus ook die van de Beemsterling Pieter Kramer (zie afb. 6).
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De achtkantige houten zonnewijzer
Johan de Jong1

De Babyloniërs, Egyptenaren, Romeinen en ook onze voorouders, allen hebben de
zon gebruikt voor de tijdaanwijzing. Op veel gebouwen en kerktorens zijn vernuftige
zonnewijzers aangebracht met als doel: het weergeven van de tijd. Een heel bijzondere
zonnewijzer en voor zover bekend uniek in Nederland, staat in Museum ‘Betje Wolff’.

Afb. 1: Achtkantige houten zonnewijzer; hoogte 30cm, diameter 35cm.
(collectie Museum ‘Betje Wolff’, foto Johan de Jong)

Tijd meten met behulp van de zon

veel mensen het heel nuttig te weten wanneer het koffietijd is.
Reeds in de oudheid waren er verticale
staven en zuilen in gebruik, die een schaduwlijn gaven. Door bij die schaduwlijn
merktekens aan te brengen kon men op
vaste tijden bijvoorbeeld religieuze han-

Einstein zei ooit: zonder tijdmeting zouden alle dingen tegelijk gebeuren.
Hij was niet de eerste die tijd heel belangrijk vond. Tijdmeting op de één of andere
manier is van alle tijden en ook nu vinden

Heeft twee jaar dienst gedaan aan boord van mijnenvegers en was daar belast met navigatie en meteo, onderwerpen die sindsdien zijn belangstelling hebben gehouden. Een functie bij het Kon. Shell Laboratorium gedurende
39 jaar stimuleerde het doen van waarnemingen: ‘meten is weten’. Is redacteur van De Nieuwe Schouwschuit.

1
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delingen, rituelen of andere gebruiken
uitvoeren. De oudst bekende zonnewijzer bevindt zich in het Egyptologisch
museum in Berlijn. Waarschijnlijk komt
hij uit Eschmunein, waar rond 1900 veel
opgravingen zijn gedaan. Hij dateert uit de
regeerperiode van Thoetmosis III (1479 –
1425 v. Chr.) tijdens het Nieuwe Rijk.2 Tot
aan de 16e eeuw was de zonnewijzer in
vele vormen in gebruik als tijdsaanduiding. In die eeuw werden de eerste uurwerken gemaakt en de zonnewijzer was
een nuttig instrument om het uurwerk te
controleren op nauwkeurigheid. Uurwerken werden snel populair omdat die voortdurend een tijd aangaven en bij bewolking
functioneren zonnewijzers niet.

berekenen op welke breedte het schip zich
op zee bevindt.
Op de zonnewijzer wijst de schaduw van
de stijl wanneer de zon op zijn hoogst staat
12.00 uur Ware Tijd aan. Een zonnewijzer
die één lengtegraad meer naar het oosten
staat, zou 4 minuten eerder 12.00 uur aanwijzen. Het is duidelijk dat je geen afspraken kunt maken in Ware Tijd, want die is
voor niemand hetzelfde.

Uurwerktijd
Dat probleem werd met de komst van
uurwerken ondervangen door plaatselijk
dezelfde tijd aan te houden - elke plaats
had zijn eigen tijd. Dat voldeed want er
werd niet snel gereisd. Maar in de 19e
eeuw nam met de komst van de spoorwegen het reizigersverkeer toe en daarmee de
behoefte aan een uniforme tijd. De spoorwegbedrijven kozen in 1866 voor een
uniforme tijd, de Amsterdamse Tijd, en in
1909 werd de Amsterdamse Tijd voor heel
Nederland ingevoerd. Met toenemend
radio- en vliegverkeer was een mondiale
indeling in tijdzones een volgende stap.
Die tijdzones werden 15º lengtegraden
breed en binnen zo’n tijdzone zou in principe de tijdaanwijzing overal hetzelfde
moeten zijn. De nulmeridiaan van Greenwich is uitgangspunt. De tijdzone Greenwich Mean Time (GMT) loopt dan ook van
7.5º Westerlengte tot 7.5º Oosterlengte.
De eerstvolgende tijdzone in oostelijke
richting is die van de Midden-Europese
tijd (MET) - de zone loopt van 7.5º OL tot
22.5º OL. In die zone is het overal 12.00
uur kloktijd wanneer op 15º OL de zon
precies in het zuiden staat.
Nederland ligt geheel binnen de Greenwich tijdzone. Maar toch geldt in Nederland MET. In 1940 bepaalde de bezetter
dat in Nederland dezelfde tijd zou gelden

Zonnewijzertijd = Ware Tijd
Wij weten sinds Copernicus dat de aarde
om de zon draait, maar voor een zonnewijzer draait de zon nog steeds om de aarde.
Eén rondgang van 360º duurt 24 uur en
dus doet de zon één uur over 15º. Wanneer op een bepaalde plaats de zon in het
zuiden staat, is het op die plaats 12.00 uur
Zonnetijd of Ware Plaatselijke Tijd. Hoe
weten we wanneer de zon precies in het
zuiden staat? Dat is wanneer de zon het
hoogst boven de horizon staat, maar dat
is moeilijk te bepalen. Veel gemakkelijker is het om de zonnewijzer te richten op
de Poolster. Die staat altijd op dezelfde
plaats recht boven de Noordpool. De stilus of stijl, vaak de pijl in de meest gangbare tuinzonnewijzers, is precies op de
Poolster gericht. In ons land (gemiddeld
op 52º NB) staat de Poolster 52º boven de
horizon en dat is dan ook de hoek die de
stijl maakt met het horizontale vlak. We
hebben dan in feite poolshoogte genomen
- dat is van oorsprong een zeevaartterm
die betekent: met behulp van de Poolster
2

www.wijzerweb.be/egypte.html
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van de zomertijd. In de zomer staat de zon
bij ons pas 1 uur en 40 minuten later in het
zuiden dan op 15º OL en wel om 13 uur
en 40 minuten.
Maar daar moet nog de tijdvereffening bij
opgeteld worden. Wat is dat? Er zijn kleine
verschillen in de duur van een etmaal. Die
worden veroorzaakt doordat de baan van
de aarde om de zon niet precies rond is en
doordat de aardas scheef ten opzichte van
de aardbaan staat. Als het etmaal iets korter duurt, raakt de klok verder achter bij de
zon. Op andere momenten loopt de kloktijd in op de zonnetijd. Deze variatie in de
loop van het jaar heet de tijdsvereffening.

Van zonnewijzertijd naar uurwerktijd
Het totale verschil tussen zonnewijzertijd
en de tijd op de klok bij ons op 5º OL is
dus 40 minuten (10 x 4 min.) + tijdsvereffening. Gedurende de zomertijdperiode
moet daar nog een uur bij opgeteld worden. In afbeelding 3 is af te lezen dat wanneer de zon op 1 december precies in het
zuiden staat en de zonnewijzer 12.00 uur
aangeeft het op de klok 12.29 uur MET
is. Kijk maar op je horloge of dat klopt!

Afb. 2: Tijdzones over Europa en Afrika
(Wikipedia)

als in Duitsland en dat is na de oorlog zo
gebleven. De meeste West-Europese landen houden MET aan. Dat betekent dat bij
ons (op 5° OL) de zon 40 minuten later in
het zuiden staat dan op 15º OL, want voor
iedere graad geldt een tijdverschil van 4
minuten. Maar dat was voor de invoering

Afb. 3: Tijdscorrectie in de Beemster

© Frans Maes - www.fransmaes.nl/zonnewijzers
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nodig was de bovenkant te beschilderen,
of er heeft altijd een voorwerp bovenop
gestaan.
Op afbeelding 1 ziet men heel duidelijk dat
de schaduw van de staaf op het ‘zuidvlak’
een tijd van ongeveer één uur twintig in de
middag aangeeft. De werkelijke tijd was
op deze zomermiddag 1uur en 43 minuten
meer, zijnde net na drie uur ’s middags.
Later op de dag komt de zon verder naar het
westen en kan men de tijd ook goed op het
zuidwest vlak aflezen. Men ziet daar nu al
de schaduw op 1 uur staan. De aanwijzing
zou ook daar 13:20 moeten zijn. Mogelijk
zijn de lijnenpatronen op de verschillende
vlakken niet alle erg nauwkeurig. Ook Maes
concludeerde dat in zijn artikel bij vergelijking van het zuid- en het zuidoostvlak.
Het zuidoost- vlak is intussen op dit tijdstip
niet meer afleesbaar. Schaduw is nog net te
zien, maar een juiste tijd wordt van 4 uur
in de ochtend tot 13 uur aangegeven. Op
het zuidvlak is de tijd afleesbaar van 6 uur
’s ochtends tot 6 (18) uur ’s avonds en op
het zuidwest vlak van 11 uur tot 8 (20) uur
’s avonds. Het oost- en het westvlak hebben een afwijkende vorm. Ze zijn elkaars
spiegelbeeld. Hier is de schaduwgever geen
poolstijl, maar een staafje loodrecht op de
wijzerplaat. De tijd wordt dan afgelezen van
de schaduw van de top van het staafje. Het
bereik van de uren die er op afgelezen kunnen worden is resp. 4 – 10 ’s ochtends en 2
– 8 ’s middags. Er is geen zonnetje op getekend, maar er staan naast de urenlijnen ook
de zgn. datumlijnen op van de equinoxen en
de solstitia. De equinoxen, of dag- en nachteveningen, zijn de momenten wanneer de
zon recht boven de evenaar staat, dus rond
21 maart en 23 september. De solstitia, of
zonnewenden, zijn de momenten waarop
de zon de meest noordelijke of meest zuidelijke positie bereikt. Zij markeren het begin
van de zomer en de winter, resp. op 21 juni
en 21 december. De datumlijnen registreren
in feite de verschillen in lengte van de schaduw afhankelijk van de datum.

Afb. 4: Ambachtelijke zonnewijzer bij de boerderij
‘Arbeid Adelt’aan de Volgerweg
(Foto Johan de Jong)

De meeste tuinzonnewijzers zijn de zogenaamde equatoriale zonnewijzers waarbij
de pijl loodrecht op de equator staat. De
meest gangbare equatoriale zonnewijzer
heet in het Latijn Sphaera armillaris gnomonica. De sphaera is de bolvormige constructie, armillaris is de vaak goudkleurige
ring die als een armband om de pijl zit en
gnomon is de pijl.

De achtkantige zonnnewijzer
De zonnewijzer die sinds jaar en dag in
bezit is van museum ‘Betje Wolff’ is van
een heel bijzondere makelij. De vorm is
een achtkantige houten ‘doos’. Boven- en
ondervlak steken met een profielstructuur,
die gemarmerd is, iets buiten de verticale
zijden. Elke zijde heeft een staaf die op het
bijbehorende vlak een schaduw geeft welke
de tijd aangeeft.
De bovenkant is niet beschilderd. Vermoedelijk heeft deze zonnewijzer op ooghoogte
op een hoge sokkel gestaan, zodat het niet
24
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museumstuk ooit precies heeft gestaan.
De herkomst zou de ‘Zuidelijke Nederlanden’ kunnen zijn. In de archieven
van Museum ‘Betje Wolff’ wordt alleen
‘Zaanse Familie’ vermeld.
Frans Maes schrijft daarover: “Natuurkundige kabinetten waren in de 18e en 19e
eeuw in zwang. Men had belangstelling
voor nieuwe natuurwetenschappelijke
ontwikkelingen. Niet alleen in het kader
van de algemene vorming, maar ook vanwege de economische perspectieven. Dit
leidde in veel steden tot de stichting van
natuurkundige genootschappen, waarvan
sommige nog steeds actief zijn. Welgestelden gingen soms zelf aan het experimenteren; het Teylers Museum in Haarlem
is daar bijvoorbeeld uit voortgekomen.
Maar net als met veel huidige technische
ontwikkelingen het geval is, dienden de
uitvindingen ook tot amusement. Ze werden in de salons van de gegoede burgerij
gedemonstreerd, liefst met spectaculaire
effecten, in proefjes met bijvoorbeeld
(statische) elektriciteit, luchtdruk, optica
en mechanica: de physique amusante.
Zonnewijzers en planetaria konden deel
uitmaken van zulke verzamelingen.”3

Afb. 5: Het westvlak van de zonnewijzer.
De schaduw op het moment van de foto wijst niet de
juiste zonnetijd aan. Dat komt doordat de zonnewijzer
nu niet goed georiënteerd staat. De uurlijnen zijn de
zwarte lijnen, ze lopen van 2 tot 8 uur ’s middags en
geven uiteraard de plaatselijke tijd aan. We zien de
gebogen lijnen: de solstitia’s. Op 21 juni loopt de punt
van de schaduw precies over de onderste rode lijn. En
op 21 december over een klein stukje (van 2 tot 4 uur)
van de bovenste gebogen lijn, want op 21 december
gaat de zon om 4 uur zonnetijd onder. De lijn voor
de equinoxen is de rechte rode lijn in het midden. De
schaduwpunt loopt daar op 21 maart en 23 september
precies overheen.
(Collectie Museum ‘Betje Wolff ’, foto Johan de Jong)

Betje Wolff heeft deze zonnewijzer nooit
gezien, maar de lezer kan hem bewonderen
in haar schrijfkamertje ‘Kipperust’.
Altijd al meer willen weten over bijzondere zonnewijzers in Nederland? Informatie
is te krijgen op de website van de Zonnewijzerkring: www.zonnewijzerkring.nl

‘Onze’ zonnewijzer is afkomstig uit een
particulier natuurkundig kabinet te Zaandam. Reeds in de beginjaren van museum
‘Betje Wolff’ werd hij geschonken door
een Zaanse familie. Medewerkers van
de Zonnewijzerkring, o.a. Frans Maes,
hebben niet kunnen achterhalen waar het

Bronnen:
J.G. van Cittert-Eymers en M.J. Hagen, Zonnewijzers
in Nederland, Zutphen, De Walburg Pers, 1984.
P. Terpstra, Zonnewijzers, Groningen - Djakarta, J.B.
Wolters, 1953.
Frans W. Maes - www.fransmaes.nl/zonnewijzers.

Frans W. Maes, ‘Verrassing in de Beemster’, Bulletin van de Nederlandse Zonnewijzerkring nr. 115, oktober
2014, pag.22.
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Boeksignalement
V.S.E. Falger

Joop Koning: Familie Koning 1530 – heden.
Het geslacht Koning in 4 tijdlijnen (2014).
Uitgave in eigen beheer door de auteur (Oude
Hoornseweg 14, 1687 NB Wognum) en bij
hem te verkrijgen à € 20,-- plus verzendkosten.
Geen ISBN, 112 blz., 30,5 cm., illustraties in
zwart-wit en kleur.
‘Het Koningenboek’, zoals de schrijver het zelf
noemt, behandelt vier familieclusters Koning
in Noord-Holland: de Beemstertak, de tak uit
Nibbixwoud/Zwaagdijk, die uit De Weere/
Lambertschaag en de tak uit Westblokker. De
katholieke Beemstertak, met een concentratie
in het westelijk deel van de polder, wordt het
meest omvangrijk behandeld (bijna 50 blz.)
en uit die omgeving worden ook de meeste
extra achtergronden genoemd. Behalve korte
stukjes over de inpoldering van de Beemster valt er ook te lezen over de buitenplaatsen,
stolpboerderijen, zuivelfabrieken, brongas, branden, Beemster slagzinnen en spreuken,
de tramlijn Purmerend-Alkmaar en oorlogsomstandigheden (de laatste niet uitsluitend
gerelateerd aan de Beemster). Het boek is rijk voorzien van illustraties, waaronder vijf
kaarten.
De Beemstertak begint met Jan Koning, geboren 21 maart 1865 in Westblokker en
gehuwd met Beemsterlinge Cornelia Schouten in 1891. Op hun boerderij aan de
Westdijk werden tien kinderen geboren en samen met hun nageslacht beslaan die een
aanzienlijk deel van het boek. Door de vele foto’s van mensen en boerderijen zal
dit boek voor menigeen een grote mate van herkenning oproepen, hoewel niet alle
afbeeldingen even scherp zijn overgekomen. De bruikbaarheid zou een stuk groter
zijn geworden als er een index op voor- en achternamen en locaties was opgenomen.
Aan de andere kant: de grote familie die de ‘oude’ Beemsterlingen voor buitenpoorters
soms wel lijken te vormen zal hier niet veel last van hebben. Toch zullen mensen over
een of twee generaties een boek als dit ook willen gebruiken om familierelaties te
reconstrueren. Nu kan dat ook al voor wie het boek niet zelf wil kopen. In de Beemster
Erfgoedkamer ligt een exemplaar van dit familieboek klaar om ingezien te worden.
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Advertorial

Het lang verwachte Supplement op de Nieuwe
kroniek van de Beemster is eindelijk verkrijgbaar. Leden van het Historisch Genootschap Beemster die de Nieuwe kroniek van de Beemster in 2012
of later hebben gekocht, kunnen nu een gratis exemplaar ophalen bij Antiquariaat Serendipity.
In 2012 verscheen de omvangrijke Nieuwe kroniek van
de Beemster, met meer dan 1000 exemplaren besteld per
voorintekening een groot succes. De samenstellers wisten echter dat een foutloze kroniek niet bestaat en dat
geldt dus ook voor dit boek over de Beemster geschiedenis. Daarom nodigden zij lezers en gebruikers uit om fouten te melden en eventuele
tekortkomingen door te geven. Vooral suggesties voor aanvullingen zijn op ruime schaal
ingeleverd en ruim twee jaar na publicatie is daar nu dan een boekwerkje met verbeteringen en aanvullingen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen krijgt een exemplaar van het
Supplement, maar ook alle leden van het HGB die het boek indertijd hebben gekocht – of
besluiten dat alsnog te doen – krijgen deze interessante en nuttige aanvulling cadeau.
Een paar voorbeelden van aanvullingen en verbeteringen:
• E
 en uitvoerige toevoeging over de Middeleeuwen, de periode vóór de vorming van
het Beemstermeer. De eerste vermelding van het riviertje Bamestra stamt nu uit het
jaar 976 of 977.
• In het noorden van de Beemster – toen nog geen water – zijn vroegmiddeleeuwse
scherven gevonden die wijzen op bewoning ter hoogte van Noord-Beemster. De geciteerde literatuur is aanwezig in de Beemster Erfgoedkamer (voorhuis ‘Westerhem’).
• Ook het tijdperk van de Duitse bezetting leverde veel interessante aanvullingen op.
Maar nog lang niet alle vragen zijn beantwoord. Wie was ‘rooie Hennie’ toch?
• Een lijst van 50 dienstplichtige militairen die in 1949 werden uitgezonden naar
Nederlands-Indië.
• Mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren stelde lijsten op van tussentijds aangetreden
gemeenteraadsleden die niet in de Nieuwe kroniek werden genoemd. Door haar is
ook een lijst van alle wethouders van onze gemeente vanaf 1935 toegevoegd.
• Aan de bibliografie van de Beemster werden liefst 55 titels toegevoegd waarmee het
totaal op 535 publicaties komt te staan.
Als naslagwerk heeft de Nieuwe kroniek van de Beemster dus nog aan betekenis gewonnen en nieuwe toevoegingen en correcties zullen voortaan via de website van het HGB
worden verzorgd. Uitgever is Antiquariaat Serendipity te Midden-Beemster (Middenweg 161, 1462 HJ; e-mail: serendipity.book@worldonline.nl) waar zowel de Nieuwe
kroniek nog is te krijgen (netto kostprijs: € 45,--) als het Supplement (gratis voor wie
het boek al heeft of nu alsnog aanschaft). Openingstijden van het antiquariaat: iedere
vrijdag van 12 tot 18 uur en iedere zaterdag van 11 tot 17 uur. Bestellingen op afstand
uitsluitend via e-mail of post. Verzendkosten zijn extra.
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Reacties van lezers
Van de heer Otsen ontvingen wij de volgende kanttekening:
Een korte reactie op het informatieve artikel van Linda Koopman in De Nieuwe
Schouwschuit.
Mooi onderzoek in de archieven waar boedelinventarissen een schat aan boeiende
informatie opleveren. Zelf heb ik onderzoek gedaan naar de regentenfamilie Peereboom in Purmerend. Burgemeester Pieter Peereboom (1651 - 1735) liet een beschreven boedelinventaris na van ruim 50 pagina's. En hierbij ging Linda in de fout.
Na het overlijden van Pieter werd de vacante zetel in de vroedschap niet door een telg
uit de familie overgenomen. Zowel Pieter Sijmonsz. Peereboom ( getrouwd met Claartje van der Ley) als Pieter Boudewijnsz. Peereboom (getrouwd met Grietje van der
Ley) brachten het wel tot het ambt van schepen maar zijn nooit burgemeester geweest.
Claartje van der Ley kan dus niet de weduwe zijn geweest van de burgemeester van
Purmerend, zoals Linda op blz. 19 beweert.
Weliswaar een kniesoor die daarop let, maar een historicus houdt zich graag aan de
feiten!
Met groet, Jack Otsen
De redactie heeft de bovenstaande opmerkingen aan mevr. Koopman voorgelegd en
kreeg daarop het volgende antwoord:
Naar aanleiding van de reactie van de heer Otsen op mijn artikel heb ik meteen de door
mij gebruikte informatie opgezocht.
Voor het artikel heb ik wat betreft Pieter Peereboom gegevens uit De Nederlandsche
Leeuw gebruikt. Deze bron gaat uit van een en dezelfde Pieter Peereboom (Ootmarsum 20/10/1712 - Ootmarsum 13/12/1769), die zowel met Grietje van der Ley (huw.
Ootmarsum 22/12/1730), Grietje de Leeuw (huw. Ootmarsum 6/10/1737) als Claartje
van der Ley (huw. Ootmarsum 29/1/1744) getrouwd zou zijn geweest.
Claartje van der Ley was volgens deze informatie weduwe van Jan Peereboom (overleden Ootmarsum 17/3/1740, secretaris, vroedschap en burgemeester van Purmerend)
toen ze met Pieter trouwde.
Aangezien ik de originele akten niet heb geraadpleegd en de heer Otsen intensief
genealogisch onderzoek naar de familie Peereboom heeft gedaan, dus deze wel zal
hebben ingezien, ga ik er vooralsnog van uit dat hij gelijk heeft. Hij merkt terecht op,
dat bij historisch onderzoek de feiten juist moeten zijn. Daar hecht ik zelf ook zeer aan.
Met hart. gr., Linda [Koopman]
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