Van de Redactie
Er is tijdens WO II veel meer wetenswaardigs gebeurd in de Beemster dan één aflevering van DNS kan bevatten (het julinummer 2015). Daarom vond de redactie het gepast
om in dit herdenkingsjaar ook het novembernummer aan die periode te wijden. Een
zwarte periode, temeer omdat het bestaan van de NSB voedsel gaf aan wantrouwen
jegens medeburgers. Hoe velen verdienden dat wantrouwen? In een vervolgartikel
over de NSB in de Beemster wordt daar een schatting van gemaakt. Eén van hen laten
we aan het woord - een verongelijkte Dr. Kuipers, predikant van de Doopsgezinde
Gemeente in Beemster, die in 1941 zijn beklag doet in De Drie Meren. Tijdens de
eerste oorlogsdagen was hij als NSB’er in fort Spijkerboor geïnterneerd – hij wilde
verontschuldigingen en eerherstel.
Het artikel ‘Geluk of een wonder?’ in de juli aflevering van DNS was gedeeltelijk
onjuist. Er moet het één en ander rechtgezet worden.

Nogmaals ‘Geluk of een wonder?’ een verbeterde versie
De redactie

Op het verhaal ‘Geluk of een wonder?’ in de juli 2015 aflevering van DNS valt, naar
achteraf is gebleken, nogal wat af te dingen. Zoals u zich mogelijk herinnert speelt het
zich af in Amsterdam en in de Beemster. Van de gebeurtenissen in Amsterdam - de
arrestatie van Willem Prins en zijn ontsnapping aldaar - kennen we alleen het verslag
van Willem Prins zelf, zoals verteld aan Henk Hooijberg. Daarmee blijft dat gedeelte
van het verhaal onveranderd. Echter, het vervolg in de Beemster had een heel ander
verloop dan opgetekend in ‘Geluk of een wonder’. Dat bleek uit een reactie van Marijtje Karssen-Prins en Janny Weinberg-Prins, dochters van Nelus Prins.
Hoe zat het wel?

hem onderdak, maar na ongeveer een
week kwam Willem Prins uit Middenbeemster zijn broer Nelus waarschuwen: “Ik weet niet waar onze neef zit,
maar er is bij jou een huiszoeking op
komst.” Willem Prins kon dat weten
omdat hij lid was van de NSB en motorordonnans van NSB-burgemeester van
der Kuur (hij heeft daarvoor na de oorlog een tijd vastgezeten). Nelus Prins
besefte dat zijn neef Willem naar een
ander onderduikadres moest. Naar Willems vader, Henk Prins aan de Westdijk,

Na de arrestatie van Willem Prins in
Amsterdam door de Duitsers en de
ontsnapping aan zijn bewakers gaat hij
naar de Beemster. Hij had daar een paar
ooms (broers van elkaar) en een vader
wonen: Nelus Prins aan de Zuiddijk,
Henk Prins (de vader) aan de Westdijk,
Willem Prins in Middenbeemster en
Dirk Prins - de laatste speelt in dit verhaal geen rol.
Willem bereikte de polder lopend en
vroeg een schuilplaats bij zijn oom
Nelus Prins aan de Zuiddijk. Die gaf
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kon natuurlijk niet. Omdat Nelus Prins
bij de ondergrondse zat had hij kennis
van onderduikadressen in de Beemster.
Hij heeft toen zijn neef naar Jan Smit
aan de Jisperweg gebracht. Daar heeft
Willem een tijd ondergedoken gezeten
maar ter eniger tijd is hij naar de Haar-

lemmermeerpolder gegaan waar hij de
oorlog heeft uitgezeten.
Willem Prins was van huis uit niet
katholiek maar Nederlands Hervormd;
later is hij Jehovas Getuige geworden.
Bij dat genootschap ontmoette hij Henk
Hooijberg van de Zuiderweg.

The Five Pilots
Hans Nauta1

Vlak na de oorlog werd in de Beemster een boerderij de naam ‘The Five Pilots’ gegeven. Op een maanheldere nacht in 1943 klopten namelijk vijf bemanningsleden van
een neergestorte bommenwerper daar aan voor hulp.
Het verhaal dat hier achter zit gaat over een Halifax 138 (Special Duties Squadron)
die niet meer terugkeerde op zijn basis, een dropping van wapens en apparatuur die
niet bij het Verzet terechtkwamen en bemanningsleden die niet wisten dat zij slechts
een onderdeeltje waren van het beruchte Duitse Englandspiel.

In de nacht van 21 op 22 mei 1943 strompelen vijf bemanningsleden van een Halifax in het maanlicht in westelijke richting
over de Oosthuizerweg in de polder de
Beemster. Achter hen is de gloed zichtbaar
van het wrak van de brandende Halifax
die uiteengeslagen achter twee boerderijen ligt. Van deze vijf bemanningsleden, allen met de rang van sergeant, zijn
er drie ernstig aan toe. Tweede navigator
Leslie Tomlinson heeft de eerste navigator Joseph Dixon op zijn rug genomen.
Verbindingsman Fred Green heeft de
gewonde telegrafist Arthur Mureph op
zijn rug. Tussen hen in strompelt de piloot
Peter Norris. Hij is zwaar verbrand en de
vellen hangen van zijn gezicht en handen.
De vijf kloppen aan bij de boerderij van
Gerardus Meissen aan de Oosthuizerweg

81 (tegenwoordig 69, red.). Daar hadden
ze het lawaai wel gehoord van de Halifax
die een crashlanding maakte: “Ik herinner
me een grote klap en een zee van licht en
verschrikkelijke knallen, maar je mocht
niet naar buiten om te kijken en je durfde
ook niet want de Duitsers waren altijd in
de buurt,” aldus zonen Piet en Dirk Meissen. Er werd daarom ook niet opengedaan
en de bemanningsleden klopten aan bij
een buurman aan de overkant waar ze
een paar handdoeken kregen. Nieuwsgierig geworden opende de familie Meissen
toch de deur. De twee bemanningsleden
die gedragen werden lagen toen op de
weg. De vijf werden ondergebracht in de
stal van de fam. Meissen. Omdat de boerderij geen telefoon had, reed zoon Piet
Meissen op de fiets naar het hulppostkan-

Hans Nauta publiceert regelmatig over de gevolgen van de luchtoorlog boven Nederland. Dit artikel werd eerder
gepubliceerd in Broken Wings no. 77 (maart 2007), p. 9-15. Voor meer achtergronden over de auteur, zie www.
airwarresearch1939-1945.nl. De redactie van De Nieuwe Schouwschuit is de auteur erkentelijk voor zijn toestemming de tekst licht aangepast over te nemen. De heer J. Bark, Oosthuizerweg 76 (boerderij ‘Arenberg’), bood dit
ons onbekende artikel aan op de dag waarop Beemsterlingen gevraagd was voorwerpen en verhalen over de oorlog
in te brengen voor de tentoonstelling ‘Beemster bezet en bevrijd’ 1940/45-2015 in de beide musea. Dankzij hem
konden wij ook de tekening van Henk Tol reproduceren.
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toor in Noordbeemster om de dokter in
Middenbeemster te bellen. Doktoren K.J.
van Welsenes en Goosen werden gewaarschuwd en zij gaven de gewonde bemanningsleden eerste hulp. Toen de Duitsers
arriveerden wist wijkverpleegster Groot
de Duitsers ervan te overtuigen dat de
bemanningsleden pas afgevoerd moch-

ten worden nadat alle noodzakelijke hulp
was verleend. Later probeerde één van
de twee Duitse wachtposten een van de
gewonde bemanningsleden omhoog te
‘schoppen’. Dit werd echter gezien door
een binnenkomende Duitse arts die hem
vervolgens een dusdanige por in de ribben gaf dat hij bijna tussen de vijf beman-

Afb. 1: Aan de hand van verhalen van omwonenden maakte Henk Tol voor een kalender van 1972 deze tekening van
de neerstortende Halifax-bommenwerper bij de boerderij ‘Arenberg’ aan de Oosthuizerweg in Noord-Beemster
(Gebruik afbeelding met toestemming van R. Tol-Beers, Middenbeemster.)

omgemaaid om vervolgens tussen de
boerderijen van de fam. B.J. Velzeboer,
Oosthuizerweg 87, en K. Hoogedoorn,
Oosthuizerweg 89, door te crashen en in
delen uiteen te breken. Boven een sloot
en achter de beide boerderijen kwam het
wrak tot stilstand. De boerderijen staan
slechts 40 meter uit elkaar en dat terwijl
de Halifax een spanwijdte heeft van 30
meter! De schade bleef beperkt tot vier
fruitbomen op het erf van Velzeboer en
acht fruitbomen en twee hekken op het
erf van Hoogedoorn. Ook sneuvelde een
ruit van de boerderij van Hoogedoorn.
Kennelijk was er op het allerlaatste
moment iets fout gegaan. In de tuin van

ningsleden viel. Uiteindelijk werden ze
afgevoerd met een vrachtwagen.

Crashlanding
De bewoners van de Oosthuizerweg konden bij daglicht de ravage aanschouwen.
De Halifax was vanuit het noordoosten
schuin achter Beets langs aan komen
vliegen, want aan de noordzijde van de
Oosthuizerweg waren 150 meter verder
in het land twee geulen te zien waar de
banden het eerst de grond hebben geraakt.
Na eerst dus de grond te hebben geraakt
was de Halifax tegen de (verhoogde)
Oosthuizerweg gevlogen, had een boom
3

Afb. 2: De boerderij van Gerardus Meissen aan de Oosthuizerweg 		

Hoogedoorn lag in de losgeslagen staartkoepel sergeant Wild. Hij had vermoedelijk geen tijd meer om zich naar de
crashpositie achter de vleugelligger te
begeven. Tussen de wrakstukken werd
ook een zwaar verbrand lichaam aangetroffen. Beide lijken werden op 24 mei
1943 op het kerkhof van Bergen begraven. Pas na de oorlog kon het onbekende lichaam geïdentificeerd worden als
dat van boordwerktuigkundige sergeant
Stanley Boothroyd.

(Foto collectie Jan de Groot)

ketten. De BB317 was om 23.00 Engelse
tijd opgestegen en had drie agenten aan
boord: Antoon Berend Mink (24) onder
codenaam Polo, Laurentius Maria Punt
(24) onder codenaam Squash en Oscar
Willem De Brey (21) onder codenaam
Croquet. Deze werden tussen 01.00 en
01.15 uur plaatselijke tijd samen met
zeven containers en een pakket op het
terrein Marrow 24 gedropt, waarna voor
Marrow 37 nog zeven containers en een
pakket gedropt werden. Beide velden
liggen in de bossen tussen Voorthuizen
en Garderen. Van de tweede Halifax, de
BB329, werd na opstijgen niets meer vernomen. Dit toestel zou koers gezet moeten
hebben naar droppingsvelden in de nabijheid van Putten en Elspeet. Vermoedelijk
heeft de Halifax een voor SOE-operaties
gebruikelijke route afgelegd: de kust bij
Engeland werd ter hoogte van Cromer
verlaten en de Nederlandse kust werd
op lage hoogte tussen Vlieland en Texel
gepasseerd, waarna koers werd gezet

SOE missie
Op de avond van 21 mei 1943 waren twee
Halifaxen van het 138e Squadron voor
een zogenaamde SOE (Special Operations Executive)-missie opgestegen. Dit
waren de BB317 NF-N van sergeant
Brown die drie agenten, zeven containers
en een pakket aan boord had en de BB329
NF-Z van piloot Peter Norris, alleen geladen met zeven containers en twee pak4

naar de Afsluitdijk. Stavoren werd als volgend oriëntatiepunt gebruikt en daarna
werd de kust bij Harderwijk
aangevlogen. Dit was eenvoudig te herkennen aan de
kerktorens van Harderwijk
of zelfs een Duits lichtbaken
ten behoeve van de Luftwaffe!2 Van hier uit werden de
droppingsvelden opgezocht.
De terugweg werd weer
voor een deel over het IJsselmeer afgelegd, en werd
Noord-Holland gepasseerd
tussen Hoorn en Marken.
Na de Noordzee overgestoken te zijn zou via Lowestoft weer naar de thuisbasis
Tempsford gevlogen worden. Zover kwam het echter
niet. Bij het oversteken van
Noord-Holland op de terugweg ging er kennelijk iets
fout en moest de Halifax een
abrupte noodlanding maken
in de Beemster.

Special Operations
Executive

Afb. 3: Bemanning van de BB329 met een Short Stirling op de achtergrond. Geheel links: A.W. Mureph, telegrafist en boordschutter, dan P.B.
Norris, piloot. De anderen zijn waarschijnlijk S. Boothroyd, boordwerktuigkundige, en W.H. Wild, staartschutter. Niet (goed) zichtbaar zijn J.H.
Dixon, navigator, L.W. Tomlinson, 2e navigator en F.W. Green, verbindingsman			
(Foto: collectie Tim Norris, USA)

Op 19 juli 1940 werd in Engeland Sir
Winston Churchills geesteskind SOE
(Special Operations Executive) opgericht, een organisatie die “alle acties
tegen de vijand door middel van verzet
en sabotage” moest coördineren. Op 20
augustus 1940 werd er een Special Duties
Flight opgericht met als doel agenten met
zenders en voorraden op heimelijke nachtelijke missies naar de bezette gebieden
te vliegen. Op 25 augustus 1941 kreeg
de SD Flight de status en sterkte van een
Squadron en werd hernoemd tot het 138e
Special Duties Squadron. In februari 1942
2

werd een tweede SD Squadron geformeerd, het 161e Squadron. Beide squadrons opereerden in de beginjaren met
de Whitley en in 1942/43 met de Halifax
boven Nederland.
Aanvankelijk werd door de Nederlandse
regering een reeds bestaand bureau MID
(Militaire Inlichtingen Dienst) aangewezen, om onderdeel uit te maken van SOE.
Al in de nacht van 27 op 28 augustus 1940
werd de eerste agent, Lodo van Hamel,
bij Sassenheim gedropt. Er zouden daarna
nog twaalf vluchten worden uitgevoerd
waarbij negen agenten werden gedropt.

Duitse luchtmacht (red.).
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Afb. 4: Halifax zoals door Special Operations Executive werd gebruikt, hier een Mk 1, augustus 1941
							
(Foto: www.airpages.ru)

Deze SOE-missies werden altijd op lage
hoogte bij maanlicht gevlogen. Op deze
manier waren herkenningspunten goed
zichtbaar en konden de droppingsterreinen geïdentificeerd worden. De Duitsers
wisten al, door middel van peilingen, dat
er agenten in Nederland actief waren met
zenders en ze stelden alles in het werk om
een zender te bemachtigen. De klopjacht
begon en begin 1942 hadden ze succes…

nen dat hij gevangen was genomen, werd
dit niet opgemerkt en kon de Deutsche
Abwehr3 ongestoord het spel voortzetten
onder codenaam Nordpolspiel, of zoals
het later bekend werd als Englandspiel.
Toen dit spel na 25 maanden ten einde
kwam, waren 54 Nederlandse geheim
agenten omgekomen door het vuurpeloton of in verschillende concentratiekampen. Slechts vijf agenten overleefden het.
Zo controleerde de Deutsche Abwehr dus
ook de droppings in de bewuste nacht
van 21 op 22 mei 1943: de drie agenten,
Mink, Punt en De Brey, waren nog voor-

Englandspiel
Op 6 maart 1942 werd agent Huub Lauwers tijdens een uitzending aangehouden door de Sicherheitsdienst. Hij werd
gedwongen voor de Duitsers zijn uitzendingen te hervatten en zo de contraspionage in gang te zetten. Vanaf dat moment
controleerden de Duitsers vrijwel iedere
uitzending van agenten en voorraden en
konden ze misleidende informatie aan
Engeland verstrekken. Hoewel Lauwers
herhaaldelijk in codetaal wist door te sei3

Afb. 5: Oberstleutnant Hermann Joseph Giskes, hoofd
van Sectie IIIF van de Deutsche Abwehr en belangrijkste
Duitse figuur in het Englandspiel
(Foto: Wikipedia)

Duitse contraspionagedienst (red.).
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dat de Halifax om 03.30 uur weer op het
Engelse vliegveld Tempsford landde al in
handen van de Duitsers gevallen die hen
stonden op te wachten. De drie werden
na alle ondervragingen en opsluiting in
Haaren en Assen in sepember 1944 naar
het Duitse concentratiekamp Mauthausen gezonden waar zij op 7 september
1944 werden geëxecuteerd.

bleven nog een tijdje in het Wilhelminagasthuis in Amsterdam. Arthur Mureph
kon het hospitaal verlaten op 8 juni en
belandde via Stalag IX bij Kassel uiteindelijk op 3 oktober in Stalag Luft 6.
Joseph Dixon verliet vier dagen later het
ziekenhuis en arriveerde op 7 juli 1943
in Stalag Luft 6. Met de piloot Peter Norris was het minder goed gesteld. Hij zou
nog tot 12 juli in Amsterdam blijven en
daarna tot 4 oktober in een ander onbekend gebleven hospitaal verblijven om
te herstellen van zijn brandwonden. Op
6 november werd hij herenigd met de
overige bemanningsleden in Stalag Luft
6. Vanuit gevangenschap schreef Leslie
Tomlinson nog een brief aan de ouders
van sergeant Wild: “Het laatste dat ik mij
herinnerde van voor de crash was dat Bill
een grap maakte over wat Flak.6 Over wat
er daarna gebeurde kan ik u alleen maar
vertellen wat ons door de Duitsers werd
gezegd.” In een naoorlogs rapport kon hij
meer vertellen:
Ik kwam bij naast het wrak dat in brand
stond en ik zocht naar restanten die over
een groot gebied verspreid leken te liggen. Ik vond sergeant Green die ook op
zoek was en we gingen samen verder,
maar we konden niets vinden. Toen we
terugkeerden vonden we de piloot, de
bommenrichter en de telegrafist, allen
ernstig gewond. Later werd ons door
een Duitse officier verteld dat de boordwerktuigkundige en de staartschutter
beiden waren gedood. Hun lichamen
werden zo’n anderhalve kliometer van
elkaar gevonden. Boothroyd overleed
aan brandwonden, terwijl Wild, die nog
in zijn koepel een eind van het vliegtuig
af zat, was overleden aan een hoofdwond en verder geen andere verwondingen leek te hebben opgelopen.

Gestapo
De Duitsers wisten dus vrij snel dat het
een Halifax en bemanning betrof die bij
Special Duties Squadron in dienst waren.
Joseph Dixon werd ondervraagd op codes,
namen en procedures en werd beschuldigd van sabotage. Arthur Mureph werd
op 9 juni in Dulag Luft4 ondervraagd en
ook bedreigd door de Gestapo. Leslie
Tomlinson werd door de Lufwaffe overgedragen aan de Gestapo in Den Haag.
Hoewel hij een hersenschudding had
overgehouden aan de crashlanding, werd
hem medische verzorging geweigerd. In
Den Haag werd hij zes uur achter elkaar
ondervraagd over gedropte agenten en de
inhoud van de pakketten. Hiervoor werd
hem al te verstaan gegeven dat hij zou
worden neergeschoten en of hij nog een
laatste wens had.

In het hospitaal en gevangenschap
Alleen Fred Green was niet gewond
geraakt. Hij belandde daarom ook al snel
op 28 mei 1943 in Dulag Luft bij Frankfurt. Daar werd hij geconfronteerd met
valse Rode Kruisformulieren. Op 6 juni
1943 arriveerde hij in Stalag Luft 6 Heydekrug5, gevolgd door Leslie Tomlinson
die na zijn belevenissen in Den Haag op
18 juni arriveerde. De overige drie ver-

Durchgangslager der Luftwaffe: doorvoerkamp voor krijgsgevangenen van de Duitse luchtmacht (red.).
Stammlager Luft: basiskamp voor krijgsgevangenen van de Duitse luchtmacht (red.).
6
Fliegerluftabwehrkanone: luchtafweergeschut (red.).
4
5
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The Five Pilots

Bezoek familie

De boerderij van Meissen aan de Oosthuizerweg 69 kreeg na de oorlog de naam
‘The Five Pilots’. Deze naam stond op
een bord aan de gevel. In 1955 werd de
boerderij verkocht aan Nationale-Nederlanden, daarna gesloopt en herbouwd.
De nieuwe pachter van de boerderij veranderde de naam in ‘Margothoeve’. In
1994 werd de boerderij weer verkocht en
opnieuw verbouwd en heet nu ‘Noorderlicht’. De huidige [in 2007] bewoner is de
heer Hans de Leeuw.7

Gedreven door de zwijgzaamheid van
zijn vader en eigen nieuwsgierigheid
probeerde Tim Norris steeds meer aan
de weet te komen over deze gebeurtenis,
waarvan hij uiteindelijk niet meer wist
dan dat zijn vader in Holland was neergestort en de rest van de oorlog in een
krijgsgevangenkamp vlakbij de grens
met Polen zat. Hij plaatste een oproep
op internet en tussen de vele reacties zat
die van Alan White, schoonzoon van
Arthur Mureph. Ook hij was al op zoek
gegaan naar aanvullende informatie en
had al contacten in de Beemster. Ook
kreeg hij bericht van Colin Spargo, neef
van de omgekomen staartschutter Bill
Wild. In september 2001 bezocht Tim
Norris de crashplaats van de BB329 aan
de Oosthuizerweg en de aan dezelfde
weg gelegen boerderij van de heer De
Leeuw waar destijds ‘The Five Pilots’boerderij stond. Schrijver dezes kwam
toen met hem in contact en na uitwisseling van alle wetenswaardigheden werd
een bezoek gebracht aan het kerkhof te
Bergen en Fort Veldhuis, waar het museum van de Aircraft Recovery Group is
gevestigd. Bram Kemp was zo vriendelijk het museum doordeweeks te openen
en Tim Norris was blij verrast dat de
crash van de BB329 stond vermeld op
een kaart van de Beemster.
Ook Ruth Mureph, dochter van Arthur
Mureph, bezocht samen met haar twee
zoons en zwager Alan White de crashplaats en de boerderij in maart 2006.
Wederom werd ook het kerkhof in
Bergen bezocht en regelde Harm van
der Laan razendsnel dat Fort Veldhuis
voor deze gelegenheid geopend werd.
De familie werd rondgeleid door Henk

Na de oorlog
De gebeurtenissen in deze nacht en daarna hebben hun sporen achtergelaten bij
de overlevende bemanningsleden. Zowel
piloot Peter Norris als Arthur Mureph
sprak nauwelijks tot niet over de details.
Norris raakte zelfs aan de drank wat
zijn stempel drukte op het gezinsleven.
Zoon Tim Norris vertelt: “Mijn vader
placht zeer slecht gehumeurd te worden
vlak voordat het vollemaan werd en tijdens vollemaan. We keken altijd in onze
agenda om te weten wanneer de volgende
volle maan zou zijn zodat we hem konden ontwijken! Ik kan mij herinneren dat
pa stukjes van foto’s uit de oorlogstijd
afscheurde, maar ik kon niet zien wie er
op stond – ik denk dat hij Wild en Boothroyd er af scheurde – maar ik weet het
niet zeker.”
Ongetwijfeld zal Peter Norris na de
oorlog hebben geweten dat de missie
geheel zinloos was geweest en mogelijk
nog zinlozer de dood van twee van zijn
bemanningsleden. Tot aan zijn dood in
juni 1988 heeft hij daar geen vrede mee
kunnen vinden.

De boerderij heeft nu (2015) geen zichtbare naam meer en wordt bewoond door mevr. Ali de Vries en [voorletter
onbekend] Schoneveld (red.).
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Korenromp en opnieuw stond een
verrassing te wachten toen de foto
van Arthur Mureph ontdekt werd
op één van de wandpanelen!

Vraagstukken
Een openblijvende vraag is echter
waarom de Halifax een crashlanding moest maken. Er zijn geen
claims bekend van Duitse nachtjagers of de Flak en ook de Wochen- Afb. 6: Fort Veldhuis bij Heemskerk herbergt een grote colleclageberichte geven geen oorzaak tie bodemvondsten en andere herinneringen aan de luchtoorlog
aan bij de vermelding van deze boven Noord-Holland. De Beemster is o.a. vertegenwoordigd
een aantal grote resten van de Lockheed P-38 J ‘Lightning’
crash. Overigens hebben de Duit- met
die op 29 februari 1944 vlak bij de kruising Volgerweg-Jispersers de voorkennis van deze mis- weg neerstortte. 		
(Foto: www.herstelling.nl)
sies niet gebruikt om de toestellen
in een hinderlaag te lokken. Grip houden zen aanvloog en een paar honderd meter
en invloed hebben op deze geheime mis- verder in het IJsselmeer is neergekomen.
sies van Engelse zijde wogen kennelijk Dit wordt bevestigd door de medegevanzwaarder dan het neerschieten van een gene Ken Cottrell die nog lange tijd met
aantal van deze toestellen.
Arthur Mureph bevriend zou blijven.
Het is heel goed mogelijk dat de Hali- Desgevraagd kon hij meedelen dat hij
fax in aanraking kwam met een obstakel van Arthur Mureph had begrepen dat
zoals een dijk (!) of het wateroppervlak piloot Peter Norris dacht dat hij (nog)
van het IJsselmeer heeft geraakt. Voor boven water vloog en de neus omlaag
deze Special Duty-vluchten werd vaak duwde. In dat geval zou het kunnen zijn
– uit lijfsbehoud – zeer laag gevlogen. dat de Halifax tegen de IJsselmeerdijk of
Deze redenering is zo gek nog niet als bomen bij Schardam is gevlogen en dusin ogenschouw wordt genomen dat een danig beschadigd werd dat er direct een
nacht later de Halifax EB129 MA-W van crashlanding moest worden uitgevoerd.
piloot Affleck van het 161e Squadron Wellicht is het een vraagstuk waar we
het wateroppervlak van het IJsselmeer ooit nog precies antwoord op zullen
heeft geraakt en met afgebroken linker krijgen. De dochter Ruth, kleinzonen
propellers ternauwernood de thuisbasis en schoonzoon Alan White van sergeant
heeft gehaald! Een nog bekender voor- Mureph hebben hier nog een andere
beeld is de Stirling LK195 LK-A van het gedachte over: “Misschien is het wel
195e Squadron die in de nacht van 6 op 7 beter dat sommige vragen onopgelost
november 1944 tegen de dijk bij Venhui- blijven.”

Oproep: de schrijver van dit stuk, Hans Nauta, is nog steeds op zoek naar een
foto van de boerderij waarop te zien is dat het bord ‘The Five Pilots’ op de gevel
hangt. Wie kan hem daaraan helpen? Informatie graag sturen aan:

V.Falger@gmail.com
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Uit het dagboek van meester Porte
Donderdag 5 oktober 1944
Een heldere frisse oktoberdag. De wind
is naar het oosten, later naar het N.O.
gedraaid (4-0), 8 graden, 767mm kwikdruk.1 Te acht uur vertelde mij iemand
dat aan de Hobrederweg een paar huizen
door bommen geraakt zijn: bij bakker
Bakker en winkelier Haan.
Ik ben er heen geweest. Het was een ruïne. De huizen waren bijna in puin, vooral
het achterste gedeelte. Gelukkig waren er
geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Het was omstreeks vijf uur dat de
bommen vielen. Men weet niet wat de
bedoeling was

terug gingen, trof ons het wintergezicht
bij de Buurt: de schaatsers op de voorgrond en de kerk, de kleine huizen, de
bomen en een grijsblauwe nevel op de
achtergrond. Het was wondermooi.
Woensdag 10 januari 1945
Lichte tot matige vorst, vijf graden,
760mm. Geen mooi winterweer.
De wegen zijn verraderlijk glad. Niet veel
wind. Op het inundatiegebied beginnen
ze weer te schaatsen. Bij het gemaaltje
aan de Volgerweg aan de oostkant is open
water. Er zijn veel waterhoentjes, enige
koeten en enkele eenden en een kuifeendje. De vogels komen bij de huizen.
Maar de mollen maken molshopen in de
sneeuw.
Rustig op de wegen. De mannen die zich
niet gemeld hebben, blijven thuis. Een
paar keer stroop gemaakt. De suikerbieten worden in de vleesmolen gemalen.
Nu worden ze een paar uur gekookt op de
kachel. De brei wordt in een doek geperst.
Het sap wordt nu zo lang ingekookt tot er
een dikke massa overblijft. Onze stroop
was goed; wat dun en een beetje bietig.
De pulp kan ook gebruikt worden,
maar dat hebben we nog niet gedaan.
Nota van Köhne:
Juli 1 band omgelegd f 0,45
Juli 4 lap om band gelegd f 0,25
Juli 5 stel houten handvaten f 0,90
Juli 6 2 maal band omgelegd f 0,80
Juli 8 band omgelegd f 0,40
Juli 10 band gelapt f 0,50
Juli 26 band gelapt f 0,50
Juli 28 lap over band gelegd f 0,30
enz. enz. De hopeloze toestand van
onze banden.

Vrijdag 29 december 1944
In de vroege morgenuren begint het te
vriezen, nul graden, 773mm. Helder,
later bewolkt, zwakke nno-wind. Zeldzaam mooi weer. Vandaag hebben wij
geschaatst in het inundatiegebied. Mijn
vrouw en ik gingen per schaats maar even
naar Halfweg. Het ijs was bijzonder mooi.
Glad, spiegelend, geen wakken, niet veel
scheuren en één grote vlakte. Wij hebben
nog nooit zulk mooi ijs gezien. Toen we

De maand januari 1945 was veel kouder dan gemiddeld
(Foto collectie Cor Roet)
1

De term kwikdruk met als eenheid mm kwikdruk werd in het verleden gebruikt voor de barometerstand (red.).
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Herinneringen aan de interneeringsdagen van het
vorige jaar (10 tot 15 Mei) “Fort Spijkerboor”
Dr. R. Kuipers1 †

Robijn Kuipers werd op 29 mei 1879 in Winschoten geboren. Na zijn gymnasiumopleiding, studeerde hij met succes in Amsterdam aan de Gemeente Universiteit en het
Doopsgezind Seminarium. Hij promoveerde in 1914 op een theologisch onderwerp
en werd in hetzelfde jaar als dominee van de Doopsgezinde Gemeente in Beemster
aangesteld. Hier betrok hij de pastorie aan de Middenweg.
Toen in mei 1917 de pas benoemde administrateur van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf in de Beemster zich moest melden bij de Landstorm, werd Kuipers benoemd
tot directeur-administrateur van dit bedrijf. Daarnaast zou hij in de jaren die volgden, vele nevenfuncties bekleden, deels gerelateerd aan zijn pastorale werk, deels aan
het elektriciteitsbedrijf. In maart 1944 nam hij afscheid van de Beemster. Als dominee
ging hij met emeritaat, met een eervol ontslag van de kerkenraad. In Utrecht werd
hij directeur van de P.U.E.M., de ‘Provinciale Utrechtse Elektriciteitsmaatschappij’.
Hij overleed in juli 1949.
Kuipers droeg de NSB een warm hart toe; dit leidde tot zijn arrestatie in mei 1940, en
het onderstaande artikel in De Drie Meren, een jaar later. Kuipers schreef dit stuk nadat hij in januari 1941 van het gerechtshof in Amsterdam een verklaring had ontvangen met als strekking dat de internering van hem en de andere NSB-sympathisanten
niet had mogen plaatsvinden. Onder die verklaring, gepubliceerd in De Drie Meren
van 1 februari 1941, stonden de namen van alle geïnterneerde Beemsterlingen….

groote revolutie, welke reeds elders bezig
was zich te voltrekken. Menig jonge
man, die onder de wapenen was, zal zich
zijn gevoelens herinneren, toen hij in die
dagen bemerkte, dat zijn dienst thans bittere ernst was geworden; menig moeder
of vrouw of meisje zal zich herinneren
de angsten over het lot van hun zonen of
mannen of verloofden te midden van de
vernietigende oorlogskrachten.
Zoo herinneren wij, nationaal-socialisten, ons deze dagen van vernedering en
doodsgevaar, ons door eigen volksgenooten aangedaan.
In de steden, in de leidende kringen van
de N.S.B., was men, zoo als later gebleken is, op een dergelijke aanslag op onze
vrijheid en leven voorbereid; wij hier
leefden in de naieve gerustheid te mid-

“Deze week is vol herinneringen geweest
aan de gebeurtenissen van het vorige
jaar, van 10 tot 15 Mei.
Alle Nederlanders zullen den 10den Mei
gedacht hebben aan wat een jaar geleden zij in de vroege morgenuren beleefd
hebben: het geronk der vliegtuigen, het
gedreun der vallende bommen, de sensatie van het begin van het feit, dat ook ons
volk daadwerkelijk betrokken is geworden in het groot wereldgebeuren, in de
1

John Dehé heeft de inleidenden tekst over Dr. Kuipers geschreven (red.).
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Dr. Kuipers (2e van links met jas over de arm) in gezelschap van burgemeester Kikkert bij de onthulling van het
monument van J.A. Leeghwater in 1938 te Middenbeemster
(Foto Waterlands Archief, Archief Beemster)

den van ons bekende menschen, allen
evenzeer onder den indruk van de geweldige gebeurtenissen om ons heen.
De Pinksterdienst in de kerk heeft daaraan uiting gegeven. Vol vertrouwen
waren wij, dat God, die de gebeurtenissen leidt, ons Volk zal beschermen ook
te midden en door de verschrikkingen,
welke over ons waren gekomen.
En verder wachtten wij af. Wij trachtten
iets van het gebeuren te vernemen, door
de radio te beluisteren, maar wij hoorden niet anders dan Engelsche jazzmuziek en Fransche cabaretliedjes, afgewisseld door het eentonige “hoort gij mijn
stem?”, totdat de uitzending uit Indië
doorkwam: een felle ophitsende rede van
Van Bovene, den niets ontziende terreur
uitroepende tegen al wat nationaal-socialistisch gezind was. Wij gevoelden: dat
voorspelt niets goeds; wat zullen daarvan
de gevolgen zijn? Maar daarbij bleef het.
Denkende aan de gevaren, welke de
electriciteitsvoorziening van Beemster
bedreigden, wanneer de transformatoren

onderling gekoppeld bleven, besloot ik
even naar Middenbeemster te gaan, om
opdracht te geven, overal scheidingen te
maken.
Ik zag daar de vier wegen van het kruis
door eenige soldaten bewaakt, waaronder de ons bekende Cor Doets en Dirk
Haan. Nog vermoedde ik niets bijzonders.
Terug komende, zag ik een officier in een
vreemde uniform naar de soldaten gaan,
een geweer overnemen en een schot lossen. Alle menschen vlogen in hun woningen en ik ging met Dr. Mars naar binnen. Wij dachten niet anders, of het was
een Duitsche officier, die ook hier uit de
lucht was komen vallen.

De interneering van mannen, vrouwen
en kinderen
Eenige minuten later werd er gebeld.
Dezelfde officier trad binnen en verzocht
Dr. Mars zich binnen een kwartier gereed
te maken om mee te gaan. Nog drong het
12

niet tot ons door, dat dit het begin was
van een razzia, daar Dr. Mars ten laste
werd gelegd, staatsgevaarlijke papieren
verbrand te hebben. Ik meende rustig te
kunnen vertrekken. Maar neen! Ik moest
wachten.
Zoo gingen wij zonder nadere verklaring
naar buiten, naar het marktplein, waar
men bezig was de inventaris van Mej. De
Jong in te laden. Daar werden wij onder
bewaking gesteld van vier schildwachten. Order was: direct schieten bij eenige
poging om te ontvluchten.
Drie en een half uur hebben wij daar
mogen wachten, tentoongesteld aan de
openbare schandpaal.
Eindelijk kwam de majoor terug. Ik
dacht niet anders, of hij was naar den
burgemeester gegaan, om inlichtingen in
te winnen, zoodat wij spoedig weer naar
huis konden gaan. Ja! Zóó naief waren
wij op dat oogenblik.

een vuile beestenwagen, waarin alle
sporen van beestenvervoer aanwezig
waren, een twintigtal menschen uit hun
huizen had gehaald, ook moeders van
minderjarige, ja, zelfs kleine kinderen,
volgens een lijst, hem door den burgemeester verschaft. Gelukkig was mijn
vrouw er ook bij, zoodat wij samen het
te wachten lot konden ondergaan.
Dr. Mars en ik mochten in den verhuiswagen plaats nemen en voort ging de
karavaan - náár Spijkerboor.
Op den dijk daar aangekomen, moesten
allen uitstappen en opmarcheren naar
het terrein van het fort. De majoor trok
de revolver. In alle narigheid maakte
dat op mij een komischen indruk. Men
moest dat stelletje uit dien vuilen beestenwagen zien komen, de een met een
kind op de arm, de ander met een koffer
of karbiesje in de hand en nu trok de
majoor een heuschen revolver! Het leek
wel iets op Don Quichotte.
Als de dag van gisteren herinneren
wij ons de belevenissen daar op het
plein, achter het prikkeldraad, soldaten
met bajonet op het geweer, op wacht,

Een vuile beestenwagen als vervoermiddel
Maar direct bleek, dat de majoor met

Foto van de geïnterneerden uit de Beemster in Fort Spijkerboor, vermoedelijk genomen aan het eind van de detentie op 15 mei 1940. Ds. Kuipers staat precies in het midden, 2e rij, met zijn echtgenote links voor zich
(Foto: collectie Cor Roet)
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andere kameraden kijkende door de tralies, stroozakken maken, zalen in orde
maken, en eten en gelukkig ook rooken.

de zending Beemsterlingen binnen. Zij
werden met gejuich begroet, terwijl des
Dindags den majoor een derde lijst werd
gebracht met de opdracht, nog een groot
aantal Beemsterlingen te interneeren,
waaronder vele vooraanstaande menschen.
Van de buitenwereld vernamen wij weinig; nu en dan kwamen kinderen van
geïnterneerde kameraden de ouders
even begroeten en bloemen brengen. Zij
moesten aan den anderen kant van het
prikkeldraad blijven. Dit gezicht werd
velen te machtig.
Zoo gingen de uren voorbij, totdat de
Dinsdag 14 Mei aanbrak. Wij zagen het
water in de Beemster rijzen; geruchten drongen tot ons door, dat de dijken zouden worden doorgestoken en de
geheele Beemster onder water zou worden gezet. Dat gaf onder de Beemster
gevangenen een heele consternatie. De
meesten hadden minderjarige kinderen
thuis en wisten niet, wat hun lot zou
worden. Het gedreun van het geschut
drong tot ons door, tegen den middag
in hevigheid toenemende; wij zagen de
olietanks van Amsterdam branden, werk
van eigen defensie werd ons gezegd. De
beslissing naderde.

Ons verblijf op Spijkerboor
Wij herinneren ons den eersten langen
nacht op harde kussens, het in den nacht
nog weer binnenbrengen van andere
kameraden, enz.
De majoor bleek al spoedig een menschelijk wezen te zijn. Spoedig begreep
hij, welk een minderwaardige rol hij
moest spelen, om rustige burgers te
bewaken. Hij heeft de consequentie daaruit getrokken en alle moeite
gedaan, om aller lot zooveel mogelijk
te verzachten.
Daar orde en discipline de kenmerken
zijn van het nationaal-socialisme, werden de ordediensten onder leiding van
den plaatsvervangend leider der N.S.B.,
Van Geelkerken, eveneens op Spijkboor geïnterneerd, ingesteld, de zalen
betrokken en onderhouden en verschillende regelingen getroffen. Zoo zaten
wij te wachten op de dingen, die komen
zouden.
Allerlei vragen kwamen bij ons allen
op: wie heeft ons dat aangedaan en wat
zal het lot zijn, wanneer men ziet, dat
het mis loopt? Zal dan een kort bevel
uit Den Haag komen om aan alles een
einde te maken? Dat deze vraag niet
denkbeeldig is geweest, is gebleken uit
het feit dat de “krententuin” in Hoorn
met een springlading ondermijnd was,
om voor de slotscène te dienen.

Allen waren wij in diep ernstige stemming. Wij betreurden het lot van het
vaderland, dat ook ons vaderland is.
Wij geloofden ook niet anders, of de misdaad aan ons zou voltooid worden. Een
godsdienstoefening door den majoor
geleid over Ps. 121 scheen bedoeld,
om ons op dat lot voor te bereiden. Wij
allen hebben den dood op dat oogenblik
onder de oogen gezien. En wonder, hoe
allen, ook menschen, die zelden in de
kerk komen, zich vol vertrouwen aan
God overgeven, vertrouwd waren met
de gedachte: onze overtuiging zullen
wij met ons leven moeten betalen en
daartoe bereid waren.

Het tweede transport Beemsterlingen
Er waren er, wien het te machtig was;
maar de groote meerderheid was rustig en moedig en wist de anderen op
te beuren. Zoo gingen onder allerlei
wisselende gevoelens de uren voorbij.
Den volgenden dag kwam er een twee14

Het bevrijdende woord

nimmer zij, die deze laffe streek tegen
hun poldergenooten hebben uitgebroed
en uitgevoerd, getracht hebben, daarover excuses te maken en het eenigszins
goed te maken. Integendeel! Er is tegenover ons, die slachtoffers zijn geweest
van kwaadaardigheid en willekeur, nog
steeds geen gerechtigheid geschied.
Maar overigens komen wij met open
hand ieder tegemoet, die ons begrijpen
wil. Wij gelooven rotsvast, dat ook zij,
die thans door de slechte voorlichting
onze tegenstanders zijn, straks naast ons
in kameraadschap zullen staan.
Wij gelooven rotsvast, dat alle gebeurtenissen, waaronder het bedrogen en
belogen Volk thans gebukt gaat, ons
nader brengen tot de maatschappij,
waarin de arbeid en dus ook de arbeider
zal zijn geëerd, waarin kameraadschap
en verbondenheid den grondslag zullen vormen van het burgerlijk leven en
waarin ook de Kerk haar roeping beter
kan vervullen, de Kerk, waarvan de
prediking tot naastenliefde thans vloekt
met de kapitalistische uitbuitingsmoraal
van de thans ondergaande wereld.
Er is nooit iets groots op de wereld
gekomen, of er is voor gestreden. Dit
woord van Adolf Hitler begrijpen wij
voor honderd procent. Daarom vragen
wij niet, of het niet gemakkelijker is,
ons overal buiten te houden. Wij zijn
door het Idee gegrepen en wij hebben
te gehoorzamen en zijn in dat streven,
ondanks alle narigheid, gelukkig.
Wij denken met dankbaarheid aan het
correct optreden van den majoor van het
Fort, die de hem opgelegde taak, ook
moeders bij de kinderen weg te halen,
heeft vervloekt en tenslotte geweigerd
heeft, de halve Beemster te interneren;
wij denken met erkentelijkheid aan
het correcte optreden van de Beemster
politie, aan de groote behulpzaamheid
van de bewakende, maar meer helpende
soldaten en politietroepen. Wij denken

Om half acht ’s avonds moesten wij allen
op het appèl verschijnen. Wij gevoelden: nu komt het één of het andere. Toen
wij allen op het voorterrein verzameld
waren, vroeg de majoor: “Zijn de politietroepen aanwezig?”
Daarop hoorden wij het geklikklak der
geweren. Nu komt het, dachten wij allen.
Maar het bleek, dat de geweren werden
ontladen.
De proclamatie van den opperbevelhebber over de vlucht van de Koningin en
van de capitulatie werd voorgelezen en
ons aller vrijheid aangekondigd. Diep
greep alles ons aan en de soldaten barstten in huilen uit en vroegen, of zij daarvoor hun leven gewaagd hadden.
Den volgenden dag was het algemeen
vertrek. Afscheid werd genomen van
allen, met wie wij ons door deze dagen
hecht verbonden gevoelden. Dit was het
einde van deze spannende dagen.

Nog steeds geen gerechtigheid
Maar daarmede was nog niet het einde
van de bittere ervaringen. Waren er, die
ons kwispelstaartend tegemoet traden,
denkende, dat nu de weerwraak zou
komen, vele anderen, die te voren onder
de goede kennissen of vrienden behoorden, keerden zich van ons af. Menschen,
die op jubilea het hoogste woord voerden, toonden zich nu als vijanden, alsof
zij niet konden verkroppen, dat wij niet
allen doodgeschoten waren. Er kwam
splitsing tussen familieleden, vrienden,
buurtgenooten en dorpsgenooten. Op
de scholen ondervonden de kinderen
der geïnterneerden moeilijkheden van
kameraadjes, onder de goedkeuring der
onderwijzers. Dat alles heeft ons allen
in sommige opzichten hard gemaakt.
Of wij aan dien tijd met verbittering
denken? Ja en neen. Ja, in zooverre nog
15

met dankbaarheid aan de goede kameraadschap onder de geïnterneerden,
Duitschers en Nederlanders en het stil
verbond, dat daar onder gezamenlijken
druk is gesloten.
Fort Spijkerboor zullen wij nimmer vergeten! Wij hopen nog te mogen beleven,
dat het als jeugdherberg zal worden
ingericht, als een der heilige plaatsen
van het gekomen nationaal-socialistisch
Nederland.”
Beemster, 15 mei 1941

Het stuk van Kuipers leverde in De Drie
Meren nog wel een reactie op van de
Beemster onderwijzers:

Uit het dagboek van meester Porte
Donderdag 11 januari 1945
Geen
prettig
winterweer.
Betrokken, -3 graden, 765mm.
In de middag lichte sneeuw. De
vier mud (sommigen kregen
maar twee mud) is opgebrand.
Overal worden bomen gerooid,
langs de wegen, op het erf en in
de boomgaarden in het inundatiegebied. De vruchtbomen zijn
dood.

Zuiderweg bij Spijkerboor, vlnr. L. de Groot, Henk Prins, Jaap van
Meurs en .....		
(Foto collectie Cor Roet)
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De NSB in de Beemster: een reconstructie
V.S.E. Falger

De electorale aantrekkingskracht van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB)
in de jaren ’30 van de vorige eeuw was in de sterk agrarisch georiënteerde Beemster
niet gering. Toch ook niet zo groot dat men zich daarover zou moeten verbazen, zo
laat het artikel over vooroorlogs stemgedrag in de polder in De Nieuwe Schouwschuit
van juli 2015 zich samenvatten. Stemmen op de NSB was één ding; lid worden van
deze partij was een stuk minder vrijblijvend, zeker na 10 mei 1940. Onderstaand
artikel is een verslag van onderzoek in diverse archieven naar de omvang en betekenis van het NSB-lidmaatschap in de Beemster.

Dominee Dr Robijn Kuipers, voorganger
van de doopsgezinde gemeente BeemsterOosthuizen en overtuigd nationaal-socialist, werd na de Duitse aanval op Nederland
op 10 mei 1940 met 25 andere partijleden
als ‘staatsgevaarlijk’ geïnterneerd in Fort
Spijkerboor. Zijn herinnering hieraan hebt
u kunnen lezen in het artikel dat elders in
dit tijdschrift staat herdrukt. Waren de 26
geïnterneerden allen leden van de NSB
in de Beemster? Waren er nog meer? En
had de Beemster een zg. ‘eerste ban’ of
ook een ‘tweede ban’? Het antwoord op
de laatste vraag is ja en het onderscheid
tussen die twee is het lidmaatschap van de
partij vóór en na mei 1940. Om inzicht in
de opkomst van de NSB te krijgen worden
eerst de bronnen besproken waarover kon
worden beschikt.

NSB-district XI Noord-Holland boven
het IJ, kring nr. 43 Purmerend, groep
Beemster
De Nationaal-Socialistische Beweging
onder leiding van Ir. Anton Mussert was
een goed en strak georganiseerde ‘beweging’ met Utrecht als hoofdkwartier en
verder opgesplitst in 25 provinciale deeldistricten en kleinere geografische eenheden, ‘kringen’ genaamd. De kleinste
eenheid werd gevormd door ‘groepen’,
meestal een (kleinere) gemeente. Grotere gemeenten hadden meerdere groe17

pen. Voor zover was na te gaan vormde
de gemeente Beemster een eigen groep
die weer ressorteerde onder kring 43 Purmerend, later kring 31 Waterland. Onder
deze kring vielen vijf groepen, waarvan
Purmerend en Edam de grootste waren
en die verder bestond uit Oosthuizen,
Beemster, Warder, Kwadijk en Middelie.
Hoe de grenzen precies liepen kon ik niet
achterhalen want de overgebleven administratie is zeer incompleet.1
Op zoek naar ledenlijsten of andere indicaties van ledenaantallen van de groep
Beemster bleek het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD)
slechts gedeeltelijk informatie beschikbaar te hebben. De oorspronkelijke cartotheek met namen, adressen en aantekeningen van alle leden die in het hoofdkwartier
in Utrecht werd bijgehouden, is aan het
eind van de oorlog in Noord-Duitsland
vernietigd. Wat er in kringhuizen nog aan
persoonskaarten over is gebleven is door
de Politieke Opsporingsdienst direct na de
oorlog in beslag genomen om als bewijsmateriaal te dienen in de zaken die behandeld werden door de Bijzondere Rechtspleging. De dossiers daarvan berusten bij
het Nationaal Archief in Den Haag en zijn
niet openbaar tot 2045. De enig bruikbare
bron van het NIOD wordt gevormd door
de nauwkeurig bijgehouden maandverslagen van de afdeling Statistiek van de

NSB over ledenaanwas en -verloop van
districten en kringen, maar helaas niet
per groep. Laten wij ons dus richten op
kring 43, later 31, Purmerend – een van
de kleinste kringen van het land, net als
kring 55 (Hoorn).

Na verwerking per maand van ingekomen
voorlopige leden, leden die bedankt hebben en die verhuisd zijn, is de stand voor
kring 43 op 31 dec. 1937 100 leden en elf
begunstigers. In 1937 bedankten twaalf
leden, werden er twaalf voorlopige (nieuwe) leden ingeschreven, werden er twee
ontslagen en er verhuisden twee leden
meer naar een andere kring dan er nieuw
binnen kwamen. In een staat samengevat:

Het oudst beschikbare ‘leden- en begunstigersrapport’ geeft de ‘sterkte’ per 31
dec. 1936: 104 leden en 9 begunstigers.2

Mutaties in ledenbestand NSB-kring 43 (later 31) Purmerend 1937-1944
‘Sterkte’ per
1 jan.
1937: 104
1938: 100
1939: 110
1940: 106
1941:
123+75
1942: 232
1943: 251

Weer
opgevoerde
leden3

[21]

Ingekomen
voorlopige
leden
12
17
11
3

Bedankt

Netto
verhuisd

Ontslagen

12
6
12
8

-2
1
-1
0

2
2
2
1

Leden‘Sterkte’ per
begunstigers
31 dec.
per 31 dec.
100
11
110
10
106
13
123+75
15
117+115

11

251
241

In 1940 ontbreken de gegevens van mei en juni; totaaltelling 123 1e ban per 31-12-’40 klopt niet.
Met ingang van 1942 worden de aantallen van de eerste en tweede ban bij elkaar opgeteld.
De opsplitsing per kolom na 1940 wegens tijdgebrek niet meer ingevuld.
Gegevens na 1943 niet meer volledig beschikbaar.
Bron: NIOD toegang 123, inv.nr. 1906 t/m 1913 (openbaar), ‘Ledenadministratie. Overzichten o.m. per
kring van aantallen geregistreerde leden, alsmede van de redenen tot opzegging van afgevoerde leden,
1937-1944’.

Beemsterling Andries de Vries (19242008) dat hij zijn fascinatie voor de oorlogsgeschiedenis van de Beemster tot uitdrukking heeft gebracht in het tientallen
jaren verzamelen van gegevens en berichten over de Tweede Wereldoorlog. In die
hoedanigheid heeft hij ook erkenning
gekregen toen hij in 2008 werd benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij
had al voor zijn overlijden bepaald dat
de 32 mappen met ca. 2.250 blz. ingeplakte krantenberichten, foto’s, kaarten,
affiches, commentaren, oproepen, postzegels, brieven, voedsel- en textielbonnen, fotokopieën, dagboekfragmenten,
enz., enz. naar het Historisch Genootschap Beemster zouden gaan – en aldus
geschiedde dankzij zijn dochter Elly de

Wat aan dit staatje opvalt zijn de tot 1940
bescheiden aantallen leden en begunstigers ten opzichte van het toch vrij grote
gebied waar deze leden wonen. Hoewel
dat niet meer tot in detail is vast te stellen, is het duidelijk dat er na mei 1940
een aanzienlijke ledengroei heeft plaatsgevonden. Wellicht is het verband tussen
vooroorlogse electorale sympathie voor
de NSB en het aantal leden van die partij
in kring 43 zwak geweest. Kunnen we dan
toch nog wel iets concreets zeggen over
NSB’ers in de polder?

NSB-lidmaatschap in de Beemster vóór
10 mei 1940: de ‘eerste ban’
Het is de grote verdienste geweest van
18

Afb. 1: Eén van de meer dan 2000 pagina’s tellende documentatiecollectie over de Tweede Wereldoorlog in de
Beemster van Andries de Vries, nu collectie HGB			
(Scan uit het Waterlands Archief)
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Vries. De ‘collectie Andries de Vries’ is
een schatkist waar menig historische vereniging jaloers op zal zijn, al zit er ook een
‘maar’ aan. De opbouw van de collectie
moet hebben plaatsgevonden op volgorde van binnenkomst van gegevens en in
ieder geval niet op (sub)thema. Dat maakt
het zoeken in de verzameling erg lastig, te
meer daar niet alleen typisch oorlogsrelevante gegevens werden opgenomen maar
ook (Beemster) sportuitslagen, advertenties, overheidsmededelingen, marktberichten, personeel gevraagd, verloren en
gevonden, en ga zo maar door - kortom,
het leven in de Beemster in oorlogstijd.

sen (de zg. ‘eerste ban’) die in mei 1940
achteraf ten onrechte als ‘staatsgevaarlijk’
zijn aangemerkt en geïnterneerd werden
in Fort Spijkerboor. Uit rechtbank- en
tribunaalverslagen van na de oorlog kon
ik van vijf van deze mensen vaststellen
wanneer ze lid zijn geworden van de
NSB: in 1934 en 1935 ieder jaar één, zo
ook in 1937, en twee in 1938.4 Aan deze
‘eerste ban’ moet nog één naam worden
toegevoegd van iemand die in mei 1940
waarschijnlijk niet in de polder woonde.
Totaal: 27. Twee van deze ‘eerste banners’
bedankten voor het lidmaatschap na Dolle
Dinsdag, 5 september 1944. Dat werd hen

Bij gebrek aan specifieke
informatie over NSB-lidmaatschap in de Beemster bij
het NIOD, werd deze collectie systematisch doorzocht op
gegevens over concrete personen en gebeurtenissen die
samenhingen met het optreden van NSB’ers. Vooral
2: Gevonden in een boek… Kringhuis Pythagorasstraat bevond zich
krantenberichten
leverden Afb.
in Watergraafsmeer, Amsterdam (Collectie Antiquariaat Serendipity,
veel op waarvan hieronder Midden-Beemster; Foto: V.S.E. Falger)
verslag wordt gedaan voor
ons eerste doel: het verkrijgen van een niet in dank afgenomen want hun naam en
goede indicatie van het aantal leden van adres werd met nog twee andere namen
de NSB in de polder voor en tijdens de (waarvan een uit de Beemster) groot op
oorlog. Deze aanpak garandeert geen de winkelruit van het NSB-kringhuis in
compleet inzicht omdat we afhankelijk de Breedstraat te Purmerend gekalkt.
zijn van de selectie van journalisten en
van de samensteller van de collectie, hoe- Bij de herinnering aan de meidagen van
wel die laatste onmiskenbaar een drang 1940 van ds Kuipers staat op p.13 een foto
naar volledigheid had. De resultaten laten afgedrukt van de geïnterneerde Beemsterzich als volgt omschrijven.
lingen. In een ander archief trof ik een
door A. de Vries opgestelde identificatie
Het startpunt is de zg. rehabilitatielijst van de gefotografeerden aan. Op die lijst
die ds Kuipers op 1 februari 1941 in De staan alle 26 namen die ook op Kuipers’
Drie Meren liet publiceren. Hij zag dit rehabilitatielijst voorkomen, met uitzonals rehabilitatie voor het onrecht dat hem dering van het echtpaar dokter G. Marsen de andere geïnterneerden was aange- Kothe. Op de foto komen ook enkele
daan, zoals wel duidelijk blijkt uit zijn in kinderen voor en vier militairen van de
dit nummer afgedrukte herinnering. Het bewaking; onder de laatsten Beemstergaat om een lijst met 26 namen van men- lingen Dirk Haan en Cor Doets. Al met
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al is het aannemelijk dat de rehabilitatielijst een betrouwbare indicatie is van de
totale groep Beemster NSB’ers en Duitsgezinden van vóór de oorlog. De lijst
met 50 namen uit Purmerend waarvan
burgemeester Ninaber melding maakt5,
komt nergens terug en betreft vermoedelijk niet alleen Beemsterlingen. Als dat
juist is, vormt de groep van 26 Beemster
namen 0.48% van de totale bevolking per
31-12-1940 ofwel 0.93% van de volwassenen die op 19 april 1939 een geldige
stem uitbrachten bij de verkiezingen van
de Provinciale Staten.6

de oorlog zelf op zijn minst een goed houvast.7
Het getalsmatige beeld van de Beemster is
dan als volgt. Met zekerheid kon worden
vastgesteld dat in 1940 2 nieuwe leden tot
de NSB toetraden8, in 1941 één, in 1942
twee en in 1943 één. Van 28 nieuwe leden
is onbekend wanneer ze zijn toegetreden,
van zes namen is niet zeker of zij wel
tot de NSB behoorden; zij worden toch
meegeteld omdat zij na de oorlog werden geïnterneerd. Ook zijn meegeteld zes
jeugdige personen wier ouders lid waren
en die, de jeugdigen, na de oorlog zelf
voor tribunalen ter verantwoording zijn
geroepen. Totaal: 46 personen. Het totaal
aantal vaststelbare leden van de NSB
(inclusief jeugdleden) is dan 66 en tellen
we daar de zes twijfelgevallen bij levert
dat een grand total van 72 op. Dit getal
stemt toch wel ongeveer overeen met de
door W.A. Porte genoemde 60 opgepakte
NSB’ers.9 Afgezet tegen de totale bevolking van de Beemster op 31-12-1940 is
dan 1.32% lid van de NSB geweest en
2.57% ten opzichte van het totaal uitgebrachte geldige stemmen in 1939.

Méér leden na 15 mei 1940: heraanmeldingen en ‘meikevers’
Landelijk zegden in de twee maanden na
het uitbreken van de oorlog 165 leden
van de NSB hun lidmaatschap op met als
motivatie de Duitse inval dan wel ‘NSBverraad’. Of daar leden van de Groep
Beemster bij zaten is niet met zekerheid
te zeggen maar uit de secundaire bronnen
(kranten e.d.) is daar niets van gebleken.
Continuering van het lidmaatschap na
mei 1940 werd na de oorlog als strafbaar
feit aangemerkt.

Uit meerdere bronnen is ook een zg.
appèllijst bekend die ruim 280 namen
bevat van uitsluitend mannen die kort
na de gevangenneming in mei 1945 als
‘politieke delinquenten’ voorlopig werden ondergebracht in het Fort Benoorden Purmerend aan de Kwadijkerweg.
Vrouwen kwamen terecht in het fort
bij Edam; daarvan is geen namenlijst
bekend. Het gaat voornamelijk om inwoners uit de Beemster, Purmerend, diverse
Waterlandse gemeenten en dorpen uit de
Zeevang en volgens A. de Vries ook uit
enkele dorpen in en rond de Eilandspolder – kortom, uit een vrij groot gebied.
Vergelijking van de ons bekende namen
uit de Beemster en deze appèllijst levert
35 zekere overeenkomsten en 1 moge-

Het tegendeel van ‘bedanken’ blijkt te
hebben plaatsgevonden: landelijk komt
een nieuwe golf van aanmeldingen de
NSB-burelen binnen. Deels zijn dat
heraanmeldingen van, vooral, ambtenaren en militairen die hun lidmaatschap
opzegden toen het ambtenarenverbod in
1933 van kracht werd. Een aanzienlijk
groter deel betrof de zg. ‘tweede ban’,
nieuwe leden die om welke reden dan ook
de intussen toch in een zeer kwalijk daglicht staande NSB steunden. Dat gebeurde ook in de Beemster. Opnieuw kunnen
we niet steunen op officiële cijfers van
het NSB-hoofdkwartier in Utrecht, maar
geven vooral krantenberichten van na de
oorlog en soms ook verslaggeving tijdens
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lijke overeenkomst op, maar er ontbreken ook vijf tot zeven namen. Ten slotte
is er nog een brief van de Plaatselijk
Bureauhouder Midden-Beemster van de
Provinciale Voedselcommissaris voor
Noord-Holland aan het Bureau van den
P.V.C., Afd. Beheer Land- en Tuinbouwbedrijven te Alkmaar d.d. 9 juli 1945. In
deze brief wordt gereageerd op het verzoek een bedrijfsleider op ‘NSB-bedrijven’ aan te wijzen. Er worden 15 bedrijven en adressen genoemd van wie zes
namen ook bekend zijn
uit de zg. ‘eerste ban’.
Of deze lijst alle agrarische bedrijven noemt
waar eigenaars of pachters tot de NSB behoorden, is niet vast te stellen; er ontbreken zeker
zeven namen maar deze
kunnen mogelijk wel
voorkomen op een eerdere, nu onbekende lijst
waarop deze brief een
reactie is.
Voorlopig blijft een
vraag openstaan naar de
context van het Beemster ledenbestand in
relatie tot omliggende
gemeenten. Het is duidelijk dat bij gebrek aan
lidmaatschapsinformatie over de NSB-kring
Purmerend/Waterland
deze vraag alleen kan
worden beantwoord als
er in de omliggende
gemeenten vergelijkbare verzamelaars als
Andries de Vries hebben gewerkt. Het is de
bedoeling bij zusterverenigingen hiernaar te
informeren. Een ande-

re vraag is tweeledig en indringender:
waarom werd men in de Beemster lid
van de NSB en wat hebben leden van de
NSB in de oorlog gedaan waarvoor ze
na de oorlog ter verantwoording werden
geroepen? Hierover is dankzij rechtbankverslagen wel het een en ander te
zeggen.10 Een goed antwoord op beide
vragen vergt een zorgvuldige nuancering
van feiten en oordelen, oordelen die na
de oorlog om begrijpelijke redenen vaak
hard waren.

Afb.3: ‘Dit “meeuwke” heeft een zonnige jeugd!’ Kinderen van NSB’ers hadden
hun eigen propagandablad. Ergens in de collectie van A. de Vries bevindt zich
een kleine oproep om een in de Beemster verloren muts van de Jeugdstorm op
een zeker adres terug te bezorgen
(Collectie Antiquariaat Serendipity, Midden-Beemster; Foto: V.S.E. Falger)
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Motieven voor lidmaatschap van de
NSB

internering veroordeeld – een relatief
zwaar geval naar Beemster maatstaven.

Presidenten van tribunalen en bijzondere rechtbanken vroegen na de oorlog
aan beschuldigden vaak naar redenen
om lid van de NSB te zijn geweest. De
antwoorden zullen deels verzachtend
voor de eigen zaak zijn geweest, dus zo
min mogelijk belastend. Toch doemen
er hoofdlijnen op. De grote nood in de
agrarische sector in de jaren ’30 en het
hoopgevende economische programma
van de NSB worden het meest genoemd
als reden om toe te treden. Een originele
variant hiervan was de verwachting van
een zetboer die kans hoopte te krijgen een
zelfstandig bedrijf te beginnen. Maar ook
werd genoemd dat het schandalig was dat
er zo veel groente werd doorgedraaid; dat
zou onder de NSB veranderen. De categorie economisch gemotiveerden werd
na de oorlog wel aangeduid als ‘broodNSB’ers’, implicerend dat het lidmaatschap niet onlogisch was voor leden van
die noodlijdende sector. Het onbevredigende aan dit economische motief is wel
dat de meeste agrarische collega’s, die net
zo hard werden getroffen door de malaise,
geen lid werden. Sterker: er waren ook rijke boeren lid maar bij hen speelde mogelijk angst voor verlies van die rijkdom een
rol. In de rechtbankverslagen komen we
nog andere motieven tegen.

Lichter was het gesteld met een vrouw
uit Noord-Beemster. In een krantenverslag van augustus 1946 over haar verhoor
voor het Tribunaal te Alkmaar werd het
volgende opgetekend:
“In 1943 was de vrouw sympathiserend
lid geworden van de NSB, en lid van de
NSVO [Nationaal-Socialistische Vrouwenorganisatie, een naaikransje volgens
de beklaagde], teneinde haar radiotoestel
te kunnen behouden. Dat de NSB sympathiek had gestaan tegenover de Duitschers, had de vrouw wel geweten, maar
daarmede was zij het niet eens geweest.
‘U moet begrijpen dat we maar eenvoudige arbeiders waren, die met dubbeltjes
en kwartjes een radiotoestel bijeen hadden gespaard’, zei de beschuldigde.
President [van het Tribunaal]: ‘Wist u dan
geen andere methode om het toestel te
behouden?’
Beschuldigde: ‘Jawel, Edelachtbare, maar
de buurt was niet te vertrouwen. Dus dan
was ik misschien in Vught [concentratiekamp] terecht gekomen’.
President: ‘Dan had ik u als heldin vereerd’.”
Dat er ook principieel-politieke motieven een rol hebben gespeeld komt uit de
rechtbankverslagen niet naar voren. Toch
zijn die er wel geweest, zoals uit een
overlijdensbericht van een aan het Oostfront gesneuvelde Beemsterling duidelijk
wordt: “In de strijd tegen het Bolsjewisme viel ….” De angst voor het Russisch
communisme – overigens tussen augustus
1939 en juni 1941 een bondgenoot van het
nationaal-socialistische Duitsland – was
in Nederland groot en de boerenstand
kende het lot van de Russische koelakken
heel goed. De Duitse bezetter speelde daar
handig op in. Daarentegen is voor antisemitische daden door de Beemster NSB’

Zo was er een echtpaar in Midden-Beemster waarvan de vrouw, een Oostenrijkse,
al voor de oorlog vertrouwelijke omgang
had met een in Spijkerboor geïnterneerde
Duitse vlieger die door een noodlanding
de Nederlandse neutraliteit had geschonden. De echtgenoot was over die omgang
zeer verbitterd en trad daarom later toe tot
de Waffen SS. Zij werd in mei ’40 geïnterneerd in Fort Spijkerboor en komt ook
voor op de zg. rehabilitatielijst van Kuipers, hij werd na de oorlog tot acht jaar
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ers en Duitsgezinden geen enkele aanwijzing gevonden. In de polder woonden
overigens – officieel – ook geen joden.

de rechters van de Tribunalen, zeker in
de periode direct na de oorlog, zwaar aan
tilden. Zo werd het een NSB-boer aan de
Hobrederweg kwalijk genomen dat hij
aangifte van diefstal van koolzaadolie
deed bij de Duitse politie in Oosthuizen
en niet bij de Nederlandse politie. Ook
een NSB-bakker die gebak aan de Duitsers had geleverd werd dat nagedragen,
evenals zijn hulplandwachterschap. Dat
hij vanaf eind 1943 tot in 1944 het afleverpunt voor verspreiding in de Beemster
van het NSB-weekblad Volk en Vaderland
was geweest, pleitte ook tegen hem. Hij
was weliswaar een fel partijlid, “maar
niet erg gevaarlijk”. Een beschuldiging
tegen een andere Beemsterling was dat
hij gediend had in het Nationalsozialistisches Kraftfahrerkorps, een semi-militaire
chauffeursorganisatie waar meerdere
plaatsgenoten aan hebben deelgenomen.
Dat leverde in dit geval na ruim een jaar
internering nog eens anderhalf jaar Rijkswerkinrichting op.

Afb. 4: Landwachters op patrouille op het Fries platteland. Foto’s van landwachters in de Beemster zijn
ons niet bekend
(Bron: users.bart.nl)

Naoorlogse berechtingsverslagen geven inzicht in ‘fout’ gedrag
Lidmaatschap van de NSB en verwante
organisaties was na de oorlog al voldoende om maandenlang geïnterneerd te raken.
Deelnemen aan de Landwacht, een soort
hulppolitie, werd zwaarder opgenomen
(aanvankelijk doodstrafwaardig), zeker
als men in die functie ook nog gewapend
met een dubbelloops jachtgeweer had
meegedaan aan huiszoekingen en razzia’s.
Die hebben in de Beemster ook plaatsgevonden, al is de rol van Beemsterlingen
als (hulp)landwacht hierbij niet zeer duidelijk. Landwachters werden vaak ook
buiten de eigen gemeente ingezet. Eén
voormalige Beemsterling en landwachter
is twee maal ter dood veroordeeld wegens
het doodschieten van twee zogenaamd op
de vlucht geslagen verzetsstrijders, maar
dat was in de kop van Noord-Holland.
In de Beemster zelf is Volkert Otjes, fel
NSB’er, vooraanstaand boerenleider en
landwachter, uit voorzorg door het verzet
geliquideerd. Waarom precies is nooit duidelijk geworden.

Meerdere boeren werden na de oorlog van
hun bedrijven afgehaald en kregen een
betrouwbaar geachte bedrijfsleider toegewezen die in hun afwezigheid – soms
meerdere jaren lang – het bedrijf moest
runnen. Deze politieke delinquenten,
zoals de geïnterneerden na de oorlog werden genoemd, kregen vaak ook nog hoge
verbeurdverklaringen opgelegd, uiteenlopend van f 2.000,-- tot f 30.000,--. Daar
bovenop kwamen de standaardstraffen
van ontzetting uit het actieve en passieve
kiesrecht voor, meestal, tien jaar en het verbod openbare ambten te bekleden of in de
krijgsmacht te dienen. Een zwaar gestrafte
was boer J.C.List, een gewaardeerde specialist in het scheuren van grasland voor
akkerbouw. Hij was lid van de NSB,
later boerenleider en ook landwachter
die gewapend een dorsmachine bewaakte omdat die anders onklaar zou worden
gemaakt. “Enkele getuigen verklaarden

Tussen deze uitersten in – we laten de
casus van NSB-burgemeester Meinte van
der Kuur hier nu buiten beschouwing11 –
komen we beschuldigingen tegen waar
24

dat List zich als een 100% Nederlander
had gedragen”, en die getuigen waren geen
NSB-vriendjes. Niettemin kreeg hij twee
jaar gevangenisstraf en verbeurdverklaring van zijn gehele vermogen. Hij is een
van de twee veroordeelden geweest voor
wie met behulp van publieksacties geprobeerd is om tot herziening van het vonnis
te komen. Eén van die actievoerders was
Andries Tol, de vader van Andries de Vries
en Henk Tol, zelf een notoire communist.
Tol deed dat later ook, samen met dominee
Leistra van de doopsgezinde gemeente,
voor Jan Vink, zoon van Arie Vink (tot
1942 uitbater van ‘Het Heerenhuis’). Vink
werd in 1940 lid van de NSB en bracht het
later tot luitenant van politie te Alkmaar.
Hoewel hij ook nog sympathiserend lid
van de Germaansche SS was, bleek hij een
dubbelrol te hebben gespeeld ten gunste
van de illigaliteit. Volgens verbindingsofficier van de Binnenlandse Strijdkrachten,
Arntz, was hij “de betrouwbaarste inlichtingenbron van de BS”. Dit alles speelde
zich weliswaar af buiten de Beemster,
maar heel wat Beemsterlingen zetten zich
in voor herziening van zijn vonnis – vijf
jaar internering.

ster, op Van der Kuur na, waren dominee Kuipers en de administrateur van De
Drie Meren, Frits Luitjes. Ze verdwenen
beiden ruim voor het eind van de oorlog
uit de Beemster. Kuipers werd directeur
van de Provinciale Utrechtse Electriciteitsmaatschappij en Luitjes klom op van
zaakwaarnemer bij De Drie Meren tot o.a.
directeur van de SS-uitgeverij ‘Storm’.
Voor zover dit echter valt te beoordelen
op basis van het beschikbare materiaal
hebben Beemster NSB’ers in de Beemster
zelf geen halsmisdrijven zoals verraad
van medeburgers of onderduikers begaan
(opnieuw exclusief Van der Kuur). Buiten
beschouwing zijn gebleven voedselfraude
en zwarthandel, een bron van grote ergernis en misprijzen voor buitenpoorters die
daar het slachtoffer van werden.

Enkele conclusies
Het ontbreken van primair bronnenmateriaal bemoeilijkt het onderzoek naar exacte
aantallen NSB’ers in de polder maar via
de omweg van secundaire bronnen en collecties als die van Andries de Vries zijn
beredeneerde schattingen zeer wel mogelijk. In tegenstelling tot het relatief hoge
percentage NSB-stemmen in de jaren ‘30
is het ledental van de NSB zowel voor als
na mei 1940 betrekkelijk gering. Ruim
1% van de totale Beemster bevolking, dan
wel 2.5% van de volwassen kiesgerechtigden, steunde de Nationaal-Socialistische
Beweging der Nederlanden tijdens de oorlog ook metterdaad.

Toch konden mede-Beemsterlingen ook
hard zijn voor hun plaatsgenoten.12 Zo
schorste het Historisch Genootschap ‘J.A.
Leeghwater’ in augustus 1945 zonder discussie acht geïnterneerde NSB’ers en acht
kennelijk te NSB-vriendelijke leden na
stemming. De al eerder wegens onvaderlandslievend gedrag gestaakte (geschorste) dijkgraaf P. Otjes hield de eer aan zichzelf en bedankte voor het lidmaatschap.
Bij de toneelvereniging, en waarschijnlijk
ook bij andere verenigingen, gebeurde dit
ook. Van de toneelvereniging weten we dat
die maatregel later ook weer werd teruggedraaid, want een goede toneelspeler kon
men toch wel gebruiken en het leven ging
immers ook weer verder.
De twee zwaarste NSB’ers in de Beem-

De overwegend economische motieven
om lid te worden van de NSB maakten de
naoorlogse beoordeling niet minder zwaar
in aanrekening. Tot excessen gingen de
Beemster NSB’ers in de eigen gemeente
niet over al gebeurde dat wel daarbuiten,
evenals op enige schaal dienstneming in
het Duitse leger. Binnen de eigen gemeenschap brachten de oorlogsjaren een scher25

pe scheiding der geesten pro en anti-NSB
teweeg. Helemaal verdween deze nooit,
zoals de nog steeds bestaande gêne over
de ‘foute’ polder doet vermoeden. Toch

is, zonder ook maar iets te willen bagatelliseren, een flinke nuancering van deze
grijze bladzijde uit de geschiedenis van de
Beemster op zijn plaats.13

NIOD toegangsnr. 123 inventarisnr. 2188 en 2189, Functionarisregister aug. 1941 en idem 1943, 2 delen. Hierin
ook namen (daarom niet openbaar) maar niet van Beemsterlingen.
2
‘Begunstigers’, later ook ‘sympathiserende leden’, betaalden wel contributie maar genoten niet de overige rechten en plichten van het lidmaatschap en kregen dan ook geen zg. stamboeknummer. Na de oorlog moest ook deze
categorie zich voor de rechter verantwoorden en dat is terug te zien in sommige krantenverslagen.
3
‘Weer opgevoerde leden’ zijn leden die bijv. na ingang van het verbod voor ambtenaren lid te worden/zijn
van de NSB hebben bedankt, maar na mei 1940 op hun oude stamboeknummer opnieuw lid zijn geworden.
Onderwijzers, burgemeesters, gemeentepersoneel, beroepsmilitairen, enz. werd in 1933 verboden lid te zijn van
democratiebedreigend geachte politieke partijen, waaronder ook extreem linkse partijen als de Communistische
Partij Holland werden gerekend. Ds Kuipers, bijvoorbeeld, was in mei 1940 officieel geen lid van de NSB omdat
hij behalve voorganger van de doopsgezinde gemeente ook directeur van het Beemster electrciteitsbedrijf was en
dus ambtenaar. In augustus 1940 werd hij opnieuw lid.
4
Niet alle 26 genoemde personen waren in mei 1940 ook daadwerkelijk lid van de NSB (zie noot 3); mogelijk
geldt dat ook voor enkele echtgenotes.
5
Nieuwe Kroniek van de Beemster (2012), 12 mei 1940. Erik Schaap, die zich op dezelfde bron baseert, stelt dat
de burgemeester een lijst had ontvangen “met daarop de namen van zo’n vijftig NSB-leden in zijn gemeente.”
De cursieve toevoeging komt niet in de bron voor en is een bewering, geen feit. J. Dehé en E. Schaap, ‘Oorlog
en vrede. De Stelling van Amsterdam, Eerste en Tweede Wereldoorlog,’ in K. Bossaers en C. Misset, 400 Jaar
Beemster 1612-2012, (2012), p. 348. Op p. 350 meldt Schaap dat de ‘slachtoffers’ van de internering in de zg.
rehabilitatielijst “stuk voor stuk werden opgesomd” (p. 350), maar hij vertelt er niet bij dat deze lijst 26 namen
bevat, geen 50.
6
Bevolkingsaantal: Nieuwe kroniek van de Beemster (2012), 31-12-1940; uitgebrachte geldige stemmen: V.S.E.
Falger, ‘Vooroorlogs stemgedrag in de Beemster’, De Nieuwe Schouwschuit, jrg. 13 (juli 2015), tabel 2, p. 38.
7
Opnieuw diende de collectie van A. de Vries als basis, maar ook de aan het HGB geschonken collectie van R.
Muntjewerff en andere onder het beheer van het HGB berustende bronnen, plakboeken van Jan van Egmond, het
Waterlands Archief, persoonlijke communicatie met Beemsterlingen en een map met correspondentie van A. de
Vries werden benut. De hieruit verzamelde gegevens zijn ongetwijfeld niet compleet maar geven wel een zeer
ruime indruk.
8
Een parallelle aanwijzing voor de belangstelling voor de NSB wordt geleverd door “een niet talrijk publiek” dat
begin augustus 1940 aanwezig is als Boer Spelt een NSB-vergadering in ‘Het Heerenhuis’ toespreekt (collectie
A. de Vries, M13-084).
9
Nieuwe Kroniek van de Beemster, 9 en 10-5-1945. De volgende dag werden enkelen weer vrijgelaten. Overigens
hebben intussen wel mutaties plaatsgevonden: tussen 1940 en 1945 vertrokken minstens negen NSB’ers (van wie
1 geliquideerd) en kwamen minstens vier nieuwe leden van buiten naar de gemeente Beemster. Drie Waffen SS’ers
sneuvelden in Rusland. Het vaststelbare eindtotaal in mei 1945 komt dan op 64.
10
De volgende twee paragrafen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op knipsels uit de collectie van A. de Vries en De
Drie Meren, voor zover aanwezig in het Waterlands Archief. De bronnen worden niet per casus gespecificeerd.
11
Zie Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 223, voor een verslag van zijn zaak voor het Bijzonder Gerechtshof in
december 1945.
12
Toen burgemeester Ninaber op 24 mei 1945 uit ballingschap terugkeerde naar de Beemster, hield hij een korte
toespraak waarin hij onder andee wees op wandaden van de Duitsers waaraan de ganse Duitse natie schuldig was.
“Dat waren de Duitschers. Daarnaast stonden de N.S.B.-ers. Hollanders van geboorte, handlangers en helpers
van dit Herrenvolk. Erger, veel erger waren hun daden en moge[n] zij vervloekt zijn tot in het zevende geslacht!”
(Nieuwe Purmerender Courant, 9 juni 1945). In zijn rede tot de eerste naoorlogse gemeenteraad, 8 november
1945, was hij omfloerster: “Wij leven met de levenden, daar werken wij mee samen, doch het zou niet goed zijn,
indien wij niet gedachtig bleven aan het feit, dat een gedeelte van onze bevolking medewerkte met hen, die onze
mannen en jongens den dood indreven” (Nieuwe kroniek van de Beemster, 2012, p. 221).
13
De auteur vraagt lezers en andere belangstellenden correcties en aanvullingen in te sturen, bij voorkeur via e-mail
V.Falger@gmail.com. Geschreven stukken, kopieën, enz. kunnen worden gedeponeerd op Middenweg 173, 1462 HJ
Midden-Beemster. De geschiedschrijving over de Beemster in de Tweede Wereldoorlog is nog niet af.
1
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Uit het dagboek van meester Porte
Donderdag 3 mei 1945
Half tot zwaar bewolkt, negen graden,
769mm. Krachtige zuidenwind. Hetzelfde
weer als gisteren. Om 5 uur begint het
te regenen. Thermometer 6 graden. De
kachel brandt.
Men zegt: Italië en Oostenrijk zijn vrij;
later Denemarken en Noorwegen. Er is
een lichte dolle dinsdagstemming. Het
loopt op een eindje. We moeten om 9 uur
binnen wezen. Eerst 8 uur.
Om kwart voor 9 komen vliegmachines
zeer laag over. En we weten meteen: de
pakketten!!! Ze gaan naar het noorden. Bij
de kerk zwenken ze naar het westen naar
het vliegveld Bergen.

Opeens is de buurt in rep en roer. Het
was een machtig gezicht. Sommigen hadden tranen in hun ogen. Vredeswerk, een
sprookje, de moderne Sinterklaas. De
schoolkinderen zijn al lang uit school en
roepen en wuiven naar de vliegmachines.
Machtige machines, zo laag. Nu komen er
10, nu 6, nu 1, nu 9 enz. 50, 100, 150. Een
rijk gezicht. Dan zien we een pakket vallen
en nog een en nog een. Er zijn ongeveer
100 pakketten gevallen in de Buurt. We
hebben een pakket gezien. Een pakket was
voor 10 personen. Er was vlees, sigaretten, meel, koffie, groente, vis, een volledig
diner. In één woord geweldig. Het was een
rijke morgen

Bloeiende boomgaard in het water, voorjaar 1945			
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(Foto: collectie Cor Roet)

Weggebombardeerd. De lotgevallen van de
families Bakker en Haan aan de Hobrederweg
C. de Waal1 en V.S.E. Falger

In de nacht van 4 op 5 oktober 1944 verwoestten negen bommen die nabij het kruispunt
Hobrederweg-Nekkerweg vielen twee woningen van de familie Haan (Hobrederweg 24)
en de familie Bakker (Hobrederweg 22). Wonder boven wonder vielen er, op wat schrammen na, geen gewonden of doden onder de bewoners. De ontwrichting van het toch al
moeizame oorlogsleven was echter groot maar men loste dit met burenhulp zo goed mogelijk op. Een beschrijving geeft een beeld van het wel en wee in en na de oorlog van de
bewoners van de enige – per ongeluk – gebombardeerde huizen in de Beemster.

Het is niet meer na te gaan welk toestel
de bommen losliet die de twee huizen
ontwrichtten. Vermoedelijk is het een
Engelse bommenwerper geweest die op
de terugweg naar de thuisbasis van zijn
bommenlast verlost wilde zijn. Eerder
die nacht zijn ook ‘onbedoelde’ Engelse
bommen in de buurt van Hoorn neerge-

komen, zo wist luchtoorloghistoricus
Hans Nauta te achterhalen. De ravage op
de grond was enorm. Hoewel de huizen
niet rechtstreeks zijn getroffen door de
inslaande bommen, waren de ontploffingen vlakbij zo hevig dat beide huizen
op slag slooprijp raakten, zoals op beide
foto’s goed is te zien.

Afb. 1: Zwaar beschadigde bakkerij-woonhuis fam. Bakker-van Twisk, Hobrederweg 22, na de net-niet treffers
van 5 oktober 1944. Links is het dak van de stolpboerderij van de fam. Klok te zien. De hoge waterstand in de
sloten valt op
(Foto: Gerrit Zwart, Midden-Beemster, 1945; collectie B. de Heer-Bakker, Kolhorn)
1
C. de Waal (*1929) is een kenner van de Noord-Hollandse agrarische geschiedenis, in het bijzonder van geschiedenis van de rundveefokkerij, en is thuis in de geschiedenis van veel Beemster families. Hij is actief vrijwilliger
bij museum ‘Westerhem’, alwaar vorig jaar een tentoonstelling van foto’s van zijn hand was te zien. Hij voorzag
de schrijver van dit artikel, V.S.E. Falger (lid redactie van De Nieuwe Schouwschuit), van de achtergronden.
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In het linker huis woonden bakker Bakker
en zijn gezin, bestaande uit Piet Bakker
(1907-2000) en Alie Bakker-van Twisk
(1911-2011), de dochters Corrie (9 jaar),
Bets (5 jaar) en Alida (baby), en de bakkersknecht. Alie Bakker kon in 2004 het
bombardement nog zeer precies beschrijven. In Dagblad Waterland liet zij optekenen:
Het was vijf oktober 1944 en de hele
avond rammelden de ramen van het
afweergeschut in IJmuiden. Vijf uur ’s
ochtends gebeurde het. Ik lag in bed
en lag daar. Toen stond ik opeens bij
het raam. Ik kon niet vertellen wat er
gebeurde. Ik kon maar drie woorden
uitbrengen. ‘We leven nog.’ De buren
waren de redding. Mijn buurvrouw
zei tegen haar man: “Ik zie de bakkerij
niet meer. De bakker is weg.” Ze hebben ons uit het huis bevrijd. Ik hing

over de schouder van de buurman en
was nog steeds sprakeloos. Er werd
gebombardeerd, negen bomtrechters,
maar er waren geen voltreffers. Gelukkig maar.2
Het bleek dat de bakkersoven het huis
overeind had gehouden maar dat het
uiteraard totaal onbruikbaar was geraakt.
Het gezin kreeg veertien dagen onderdak
bij de fam. R. Visser, boerderij ‘De Zon’.
Later verhuisde het gezin naar Hobrederweg 42 waar de stolpboerderij van Jan
van Twisk stond, Piet Bakkers schoonvader. Direct na de oorlog, nog in mei 1945,
kwam Piet Bakker in de bakkerij van
bakker Buurs aan de Dirk van Osslaan.
Omdat Buurs lid was geweest van de
NSB en werd opgepakt, kwam deze bakkerij vrij. De twee dochters Buurs verbleven in die periode in de huiskamer van

Afb. 2: Zwaar beschadigde winkel-woonhuis fam. Haan, Hobrederweg 24, na de bommenregen in de nacht van
5 oktober 1944. Dit huis stond rechts van de bakkerij van bakker Bakker; er tussenin liep een sloot (zichtbaar
rechts op afb. 1)
(Foto: Gerrit Zwart, Midden-Beemter; uit Nieuwe kroniek van de Beemster, 2012, p. 199)
2

Noordhollands Dagblad. Dagblad Waterland, 25 september 2004. Zie ook Hoor es hier, 2002, p. 64-66.
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Afb. 3:Piet Bakker en Alie Bakker-van Twisk					

(Collectie fam. Bakker)

Hoe verging het de familie Haan?

hetzelfde pand. Na zijn terugkeer kwam hij
in dezelfde bakkerij terug als knecht. Piet
Bakker kon voor een bepaald bedrag in
aanmerking komen als hij zijn bakkerij aan
de Hobrederweg liet herbouwen. Dat heeft
hij niet gedaan want hij wilde niet meer
‘aan de weg’ zitten. Bakker zag zijn kans
schoon toen in Midden-Beemster de bakkerij van de eigenaarsfamilie Van Meurs
kon worden gekocht na het overlijden
van bakker Jan de Gooyer in 1948. Of hij
daarbij gebruik heeft kunnen maken van
een molestschadeuitkering is niet bekend.
De bakkerij op de hoek van de Rijperweg
en Raadhuisstraat kennen we allemaal:
het karakteristieke winkelpand dat na een
langdurige verbouwing het monument
‘Bakker Bakker’ in Midden-Beemster
werd. Op de plaats van de getroffen bakkerij aan de Hobrederweg werd na de oorlog
met geld van de Dienst Wederopbouw een
nieuw woonhuis gebouwd, met het huidige
huisnummer 23A.

Niet geheel duidelijk is of de kruidenierszaak annex fourage en woonhuis van de
fam. Haan nu wel of niet een voltreffer
heeft gekregen, maar wel dat de schade zeer
groot was. Net als de buren Bakker, had de
fam. Haan het geluk dit ongeluk heelhuids
te hebben overleefd: men was die bewuste
nacht niet thuis. De reden was dat vader Dirk
Haan (1904-1975) in 1943 als heropgeroepen Nederlandse krijgsgevangene te werk
was gesteld op een bomenkwekerij in Deutschenbora in oostelijk Duitsland en moeder
Neeltje Haan-Stekelbos (1909-2004) met
haar 12-jarige zoon Jan logeerden ’s nachts
bij buurman Cor Doets aan de Nekkerweg
omdat ze bang waren door het voortdurende
geluid van overvliegende bommenwerpers,
het luchtdoelgeschut en de jagers die de
vliegtuigen beschoten. Na het ongeluk met
de geloste bommen kregen moeder en zoon
tot mei 1945 onderdak bij de fam. Klok,
Hobrederweg 20, bij wie ook al andere oor30

Neeltje Haan-Stekelenbos en Dirk Haan					

logsslachtoffers huisden – maar dat wist
toen niemand (zie ‘De onderduik van Marc
en Fanny Rozelaar op de Mussertallee’).
Vanuit de schuur werd de kruidenierszaak
met hulp van familie uit Grootschermer
voortgezet. Herstel van het getroffen pand
bleek niet meer mogelijk en met behulp
van de Dienst Wederopbouw werd in 194849 een nieuw dubbel woonhuis gebouwd
met de huisnummers 24 en 25. Na de bouw
is het dubbele huis in eigendom gekomen
van Pieter Hopman (de vader van Gerrit,
Piet, Jan, Tiny en Alie).

(Collectie fam. Haan)

de loop van mei 1945 via Zuid-Nederland
naar zijn broer Gerrit Haan in Amsterdam.
Ze fietsten samen op antiplofbanden naar
de Beemster en pas onderweg vertelde
Gerrit het verhaal over het bombardement.
Na de oorlog nam Dirk Haan de kruidenierderij weer op en vestigde zich met zijn
gezin in het pandje van Jopie de Jong die
als NSB’ster ook het veld moest ruimen.
Het winkeltje stond aan het marktplein in
Midden-Beemster op de plaats waar nu de
snackbar van ‘’t Middelpunt’ zit. De kruidenierswinkel werd geen succes omdat hij
wel erg klein was en bovendien waren er
dichtbij nog twee grotere kruidenierszaken.
Haan verruilde na vrij korte tijd de handel
dan ook voor een vaste baan als bode bij de
gemeente Beemster, een betrekking waarin
hij 21 jaar funtioneerde.

Dirk Haan bleef tot het einde van de oorlog
in Duitsland en begon op 24 april 1945 met
een aantal lotgenoten aan de reis naar huis.
Over deze episode tot 8 mei, de dag van de
definitieve capitulatie van nazi-Duitsland,
heeft Haan een na de oorlog met de hand
geschreven dagboekje van enkele pagina’s
gemaakt. Dat geeft een authentieke indruk
van de allerlaatste fase van de strijd en
bevrijding in Duitsland zelf en vooral van
het lot van de onvrijwillige Duitslandgangers zoals tienduizenden Nederlanders
het hebben meegemaakt. Dirk kwam in

En zo kwamen twee buurgezinnen met
typische kleine nering ‘aan de weg’ beide
terecht in het ‘grote’ Midden-Beemster.
Zou dit ook zijn gebeurd zonder de schrik
en schade van de bommenregen van 5
oktober 1944?
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Op de bres voor de geschonden schoonheid van
Neerlands schoonste polder
Propagandatoespraak van G. Köhne na de bevrijding

Eerste regels van de toespraak van meester Köhne 			

Nu de oorlog voorbij is, en wij overzien
kunnen welke gevolgen deze rampzalige
strijd ook voor de Beemster heeft gehad,
acht het Historisch Genootschap zich
verplicht om in de lijn van haar doelstellingen mede te werken de polder in haar
oude luister te herstellen. Alles gewent en
zo kan ik mij voorstellen, dat u als ingezetenen reeds vertrouwd bent geraakt met

(Archief Corrie Beemsterboer)

het beeld dat de Zuidbeemster nu oplevert.
Maar wanneer men buiten de gemeente
woont en na langdurige afwezigheid weer
eens de polder in gaat, dan waant men zich
in een uitgestorven land, waarin men nauwelijks de zomer van de winter kan onderscheiden. U behoeft slechts de Zuider- of
Volgerweg langs te fietsen om een van de
droefgeestige landschappen van deze tijd
te aanschouwen.
En wanneer men dan, met enige zin voor
historie en schoonheid, zich herinnert dat
er eens een schrijver heeft gezegd dat er
geen schoner en lustzinniger weg in Holland bestond dan de Volgerweg in de
Beemster, dan gevoelt men zich als rechtgeaard Beemsterling bedroefd en verantwoordelijk meteen. Verantwoordelijk om
de geschonden schoonheid in oude luister
te herstellen en de erenaam van ouds voor
het nageslacht levendig te doen blijven. En
om u een indruk te geven van de historische
schoonheid van de Beemster zullen de heer
Hemmer1 en ik trachten uit de literatuur en
uit andere bronnen de beelden daarvan
naar voren te brengen, opdat u weer liefde
zult krijgen voor dit oude land, waarvan in
de Rijper Zeepostel gezegd wordt dat deze

Vernielde Jisperweg, bij Ons Hoekje, jan.1945
(Foto: collectie Cor Roet)

1
M. Hemmer was leraar aan de Uloschool in Middenbeemster en toenmalig voorzitter van het Historisch Genootschap ‘J. A. Leeghwater’ (red.)
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gewezen op eigen kracht en doorzetting,
en al is de natuur ons welgevallig, nooit
zal de polder z’n oude schoonheid herwinnen als wij niet welbewust dit grote doel
nastreven.

“bedijckinge voorseker allerleye andere
hier te landt, ende waarschijnlijck oock
van de gantsche werelt, verre overtreft
ende te boven gaet.”
Gedurende de 5 achter ons liggende jaren,
gevoelden we geen lust om aandacht te
schenken aan het schone in het ons omringende en hoewel wij de overwinning en
de bevrijding voor ogen stelden, waren
dezen omfloerst door vernietiging en
onzekerheid omtrent zijn bestaan. Maar
nu we bevrijd zijn, kruipen we weer uit
onze schulp en aanschouwen met ontzetting onze omgeving, welke nog alle sporen
draagt van de achter ons liggende tijd van
verwoesting en verwaarlozing. Hoewel
wij er in deze streken nog wonderbaarlijk
goed onder vandaan gekomen zijn en wij
innig dankbaar zijn dat onze Beemster
niet geheel verwoest is, zijn toch schone
veren uit onze pluimage verdwenen en
lopen ook wij rond als een kakelende hoen
in de ren. Een kip wacht echter onbezorgd
op een nieuwe staart, maar wij zijn aan-

In de 17e eeuw was de Beemster een
groot lusthof voor rijke kooplieden welke
hun winsten in de droogmaking hadden
belegd. Van hun goede of kwade geld, wilden zij in elk geval een goede rente ontvangen, maar bovendien was de Beemster
voor velen het aangewezen oord om buitenplaatsen en plantsoenen aan te leggen,
waar zij gedurende de zomermaanden hun
vermaak zochten. Wanneer wij de oude
kaart van Van Berckenrode2 bekijken, dan
zien wij dat reeds een veertigtal jaren na
de droogmaking meer dan vijftig landgoederen over een gehele Beemster verspreid
lagen. De oudste langs de dijken, de latere
aangelegde bij voorkeur langs de Purmerender- en Volgerweg. Deze buitenplaatsen moeten prachtige bouwwerken zijn

De hovenierswoning van ‘Vredenburgh’ 			
2

(Foto: collectie mevr. Kuijk- Leeghwater)

Kopergravure door Daniël van Breen, 1644, gesneden naar de kaart van Balthasar Floris van Berckenrode (red.)
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geweest; zij bestonden uit monumentale
herenhuizen, met daarnaast de stallen,
koetshuizen, hovenierswoningen, broeikassen, koepels en priëlen, waarvan nog
hier en daar een enkel fragment wordt
aangetroffen. Zo bevindt zich op een
plaats van Alewijn aan de Zuiderweg
nog een oude tuinmanswoning, welke
oorspronkelijk de rechter zijvleugel
was van het grote herenhuis. Welbekend zijn u de poort van ‘Zwaansvliet’
en het huis ‘Rustenhove’, een buiten van
later datum. Rondom de Buitenplaatsen
waren vijvers en singels gegraven; hoog
geboomte, struikgewas en bloembedden
wisselden elkaar af en daartussen moeten
wij de sierlijke koepels trachten te zien
welke gedeeltelijk over de vijvers waren
gebouwd om mooie weerspiegelingen in
het water en een aangenaam uitzicht voor
de theedrinkende joffers te verkrijgen.
Een uitzicht over:
“de schoone cierlijcke welbeplante
wegen ende laanen, de kostelijcke en
seer aensienlijcke nette paleijzen ende
gebouwen, de uijtmuntende en cierlijcke hoven ende lusthoven, met mengerleije bomen van allerleye vrucht
daer in, ’t groot getal van vette ossen
ende schoone paerden, als oock stercke
koeyen. ’t Zij om te weyden ofte om te
melcken, ofte oock de bijna onnoemelijke menichte van schapen en lammeren. Enigen noemen Italie het Paradijs
van de werelt, de Beemster mach men
buyten twijffel (...)3 wel voor het Paradijs van gantsch Hollandt houden. Als
men van de Rijp, langs de Rijcke buurt
van de Beemster tot aen Purmerendt
toe gaet, makende omtrent twee uuren
gaens in de lengte uyt, (...)3 met groote
aanleyding ’t samen gevoegt om den
schepper uyt sijne schepselen groot te
maken ende te verheerlijcken, voornamentlijk als men sich daer omtrent in de
lieffelijke en schoone Maytijdt bevindt,
wanneer hen een gantsche natuur, als in
3

onleesbaar
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een nieuwe (gedaante?) ende schoonheyt aan ’t oog verstomt. Immers dan
sou elck opmerckende ’t herte haest
gaende worden, om den prijs van Godts
naem, aldus te roemen ende te singen:

Wat is den Meester wijs en goed,
Die alles heeft gebouwt,
En noch in wesen blijven doet,
Wat ’s menschen oog aenschouwt.”
Zo de Beemster in z’n zomerse pracht
voor ogen te zien, moet dichters naar de
pen en schilders naar het penseel hebben
doen grijpen. En toch, waar zijn dan die
schilderijen en waar zijn die gedichten?
Weinig of niets bleef over en voor de
bezoeker van ons museum moet het wel
een teleurstelling zijn, dat nog zo weinig
herinneringen aan die rijke tijd hebben
kunnen verrommelen. Er ligt een stuk
arduin van het oude ‘Rustenhove’ met
een idylisch tafereel van musicerende
jongelieden, een paar zwierig gesneden
bekroningen van een gevel, een roodstenen kinderkopje van een tuinbeeld
en nog enkele stukken puin, van ondefinieerbare herkomst. Men verbaast zich
er over, dat in de tijd van nauwelijks
drie eeuwen zoveel schoons tot stand
gebracht en weer vernietigd kan worden.
Wat ons voor weinige jaren nog restte
was een gedeelte van het oude geboomte.
Erven met kolossale iepen, essen, linden,
beuken en kastanjes, vroeger deel uitmakende van de royaal aangelegde wandel
en speelplaatsen der rijke gasten en heerschappen. Aan de Rijperweg lag tot voor
een zestig jaren nog zo’n ongerept bos
de zgn. ‘Leeuwenplaats’, waar nu Beets
woont. In het verkoopboekje worden
honderden zware bomen vermeld, vooral iepen, essen en linden. De singels en
lanen liepen vanaf de Rijperweg tot ver
het land in en oude Geerling Kluun ver-

telde mij destijds dat het heerschap met
z’n koets de gehele plaats in het rond kon
rijden, zonder uit het geboomte te raken.
Het herenhuis stond op het tweede stuk
en ouderen van dagen herinneren zich
nog het huis van de oude Kluun met z’n
geheimzinnige kamers en kelders, dat
een overblijfsel was van de oude heerlijkheid. Aan de Jisperweg lag het niet
minder grote ‘Bosrijk’, dat in iets later
tijd gekapt werd. Bij menige boerderij
was een klein stukje bosgrond, later min
of meer een wildernis. De erven waren
vroeger minstens 2 à 3 morgen groot
en nog kunnen wij duidelijk zien waar
singels geweest moeten zijn. In onze

tijd worden ze vrijwel stuk voor stuk
gedempt door de gemeente, omdat ze
een welkome gelegenheid bieden voor
de afvoer van het vuil. Zo heeft ‘Volgerwijk’ een beurt gehad en nu wordt de
singel van ‘De Groote Byenkorf’ dichtgegooid. Het was te wensen dat er andere plaatsen voor het vuilnis gevonden
konden worden, want ik heb reden om
te geloven dat men van gemeentewege
niet speciaal de boer van ‘De Grote Beyenkorf’ een genoegen wil doen, maar nu
eenmaal de rommel kwijt moet.
Wanneer men eens een ongeschonden erf
wil zien, dan moet men eens de Beemster verlaten en naar ‘Wittenburg’ in de

‘De Groote Byenkorf’’							

Schermer gaan. Op de plaats van het
herenhuis, stond vroeger een boerderij,
welke omstreeds 1870 werd afgebroken.
Dit wonderbaarlijke mooie erf is dus
geen overblijfsel van een heerlijkheid,
maar de entourage van een Oudhollands
boerenhuis. Van de weg af gezien is dit
erf reeds prachtig, maar achter het huis

(Collectie HGB)

leeft men een ogenblik in een andere
wereld, dan staat men weer voor een
moment in de gouden eeuw. Waarom
legde men vroeger de erven zo ruim en
royaal aan?
In de eerste plaats wilde men in een
mooie omgeving wonen; men wilde de
rijkdom van zichzelf en van de bodem
35

tot uitdrukking brengen in het aanzien
van huis en hof. Men was in die dagen
meer aangewezen op het eigen erf dan
thans, men bleef meer thuis en wilde het
daar goed hebben. In de tweede plaats
was men verplicht om te zorgen voor
voldoende brandhout gedurende de winter. Wilde men jaarlijks een paar flinke
bomen tot z’n beschikking hebben, dan
moest men een erfbeplanting aanleggen
van tenminste 100 bruikbare bomen. Telkens wanneer men er een paar gerooid
had, plantte men nieuwe, die over een
halve eeuw weer gekapt konden worden.
Zo bleef het erfbeeld ongeschonden en
behield men om zich en het nageslacht
voldoende brandstof heen, werkhout en
rijzen voor de tuin. Toen er meer hout
uit het buitenland werd ingevoerd en
men in plaats van hout en turf steenkool

ging stoken, kwam daarmee de functie
van de beplanting op het erf grotendeels
te vervallen. Oud geboomt bleef staan
en nieuwe aanplantingen bleven achterwege. De oude bomen stierven hun eigen
dood. D.w.z. ze werden hol en woeien
om. De een na de ander verdween en nu
zien we nog sporadisch in de polder zo’n
eeuwenoude knaap een boerenerf overschaduwen. Nog leeft in de volksmond
voort de herinnering aan de Lindeboom
op het kruispunt van Middenbeemster.
Minder bekend was u de linde op het
erf van Bommezij, waarin de holle stam
uilen nestelden. Als gevolg van de inundatie stierven de prachtige beuken en
kastanjes bij ‘Mariënheuvel’, deze zullen binnenkort wel verdwijnen. En zo
verarmt onze polder zienderogen.
Met de opkomst van de tuinbouw in de

‘Mariënheuvel’ aan de Volgerweg					

Beemster kwam er grote vraag naar rijshout. De bomen op de erven en langs de
wegen werden daaraan opgeofferd de
oude bepaling dat het geboomte in pyramidale vorm gesnoeid dient te worden ten
spijt. De jaarlijks terugkerende bijltjesdagen zijn een doorn in het oog van elke
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liefhebber van landelijk schoon. Dat er in
de afgelopen winter op schandalig wijze
is huisgehouden onder het geboomte,
kan men gedeeltelijk als een noodzakelijk kwaad beschouwen om aan de brandstoffennood het hoofd te bieden, hadden
wij een doortastender autoriteiten gehad
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die, ondanks Duitse tegenstand hun doel
trachten te bereiken dan zou min of meer
bevredigender regeling mogelijk geweest
zijn, waarbij het dode hout eerst en het
levende hout later gekapt werd en niet in
omgekeerde volgorde, zoals nu. Aan de
nieuwe gezagsdragers nu de taak om de
sporen van hun voorgangers uit te wissen. Nog eenmaal hebben wij een gelijke
periode in de geschiedenis beleefd. Het
was in 1799 toen de Engelsen en Russen een inval deden in Noord-Holland.
Met bekwame spoed werden voorbe-

reidingen getroffen voor inundaties en
wij weten dat bij Purmerend stellingen
in orde werden gebracht. Het geboomte
langs Purmerender en Zuiderweg werd
grotendeels omgehakt ten gerieve van
een wijder uitzicht vanuit de batterijen.
Tot gevechtshandelingen is het hier niet
gekomen, want de Engelsen en Russen
leden een beslissende nederlaag bij Bergen en Castricum. In die dagen moesten
de boeren en burgers ook spitten en mee
helpen vernielen voor de Fransen zoals
dit nu gebeurde voor de Duitsers.

Er gingen op zaterdag vijf ruiters met hun paarden
de gansche Schermer door met pallas en met zwaarden
en dwongen daar het volk met vloeken en getier
gaat delven met uw spa en pak te weg van hier
Eerste regels van een spotdicht op de dwangarbeid voor de Franse bezetter

Dat was de ervaring met onze Franse
bezetters, die vier jaren eerder met
grote vreugde waren ingehaald. Men
had met ze gedanst om de vrijheidsboom en ook op de Buurt was er groot
feest geweest. De lindeboom was het
middelpunt van de feestviering, maar
het ging ten koste van z’n bladertooi,
want er werden takken afgezaagd om
elders tot versiering te dienen en boven op de kale stronk plaatste men de
vrijheidshoed en men toastte:
Voor Beemsters wel en vaderland
bieden wij u hier de broederhand.
Molens van de Rijpergang aan de Westdijk

Na dit intermezzo wil ik u nog eenmaal
door de ongeschonden Beemster in z’n
glorietijdperk voeren. Toen nog een vijftigtal windwatermolens de grootsheid
van het landschap accentueerden, toen
nog weelderige aanplantingen, bossen
en eendenkooien de lusthoven omringden, toen de boerderijen nog in het volle
groen lagen en men in fleurig geschilderde boerenwagens naar de kerk reed,
toen het jachtende leven aan onze polder
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voorbij ging en een vredige stilte slechts
even onderbroken werd als het Beemster
kermis was. Het is wel eens prettig om
zo naar het verleden af te dwalen, maar
wie het heden wil zien en de blik op de
toekomst gericht houdt, zal de veranderingen, welke noodwendig hebben
plaatsgevonden, niet betreuren. De tijd
van watermolens is voorbij, de boeren37

wagens zijn uit de tijd, de herenhuizen,
bossen en eendenkooien namen te veel
van onze kostbare en vruchtbare bodem
in beslag. De Beemster is nu van de boer
en van de tuinder en zij hebben recht op
de vruchten van hun arbeid. De Beemster is in haar nieuwe gewaad, dikwijls
een niet minder rijke bruid voor het oog.
Het is jammer dat zij voorts gesluierd
gaat, want haar rijke bloesempracht in
het voorjaar wordt goeddeels aan het oog
onttrokken door de hoge elzenhagen,
welke beschutting bieden tegen de harde
wind. Dit is wel jammer, maar betreuren doen wij het feit, dat het opgaande
geboomte van weleer langzamerhand
geheel verdwijnt ten behoeve van wat
meer zon en licht in de tuinen en boomgaarden. Dit is begrijpelijk, maar waarom zet men geen opgaand geboomte op
die plaatsen van het erf, waar het niet tot
schade is van een of van het ander. Hoge
bomen geven het landschap karakter en
bepaald karakterloos zijn voor ons die
bedrijven welke kaal en armoedig als
verloren in het wijde land staan. Een
dergelijk beeld treffen we dikwijls aan in
die gedeelten van de oude polders, waar

oorspronkelijke graanboeren zijn omgezet in bouwboerderijen. De gebouwen en
het erf lenen zich niet voor de nieuwe
bestemming en na het verdwijnen van
het geboomte als zijnde een gelegenheid voor al te veel gevogelte, blijft er
van het geheel niet veel meer over dan
een vrij schandalig, schijnbaar of echt
verwaarloosd complex schuren, kapbergen en aangetimmerde loodsen waar het
oog geen genoegen meer mee neemt.
Behalve enkele gunstige uitzonderingen, voor ons het bewijs leverend dat het
ook anders kan, is het aantal van deze
vloekbeelden in het landschap, zowel
in de Schermer als in de Beemster sterk
toegenomen. Dit is de vloek van een al
te sterk ontwikkeld materialisme, dat ons
voert naar een wereld van beton en staal,
welke zo grauw is als een mistige dag in
de herfst. Een oude wijs woord zegt ons
dat een mens bij brood alleen niet leven
kan, welnu laten wij ons hoofd opheffen
en met open oog en hart het goede der
aarde genieten, dan wordt ons ongetwijfeld de kracht geschonken om ook een
Beemster weer te maken tot Neerlands
schoonste polder.

De Rijperweg en Middenbeemster vanaf de Nekkerweg, 15 mei 1944
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(Foto: collectie van Cor Roet)

Uit het dagboek van meester Porte
Dinsdag 8 mei 1945
Zwakke, later krachtige wind, licht tot
matig bewolkt, 15 graden, 772mm, barometer daalt.
Even naar Purmerend geweest. Rustige
markt. De Canadezen zijn in Amsterdam
en later gaan ze richting den Helder.
Wat een weelde. Geen razzia, geen fietsenvordering, geen huiszoeking, geen
overstroming, geen oorlogsrumoer, geen
terreur. Het is nu niet meer nodig dat men

met ingehouden adem luistert naar zware
voetstappen in de straten, naar het dichtklappen van een autoportier. Het is nu
niet meer nodig dat men zich angstvallig
moet verbergen en dat men zich niet op
straat durft vertonen. De vrees voor de
Gestapo is voorbij. Ons volk was moe
van het wachten, moe van het hopen, moe
van het moed inspreken (Niet altijd. Er
waren mensen met een rotsvast geloof).

Canadezen op de Amsterdamse Berlagebrug - 8 mei 1945 		
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(Wikipedia Foto: J.M. Bakels)

Boeksignalement
John Dehé

W.J. Kooiman, ED 988 HWJ. Het vliegtuig dat in de nacht verdween.
Soest, Uitgeverij Boekscout.nl, 2015, 172pp., geïllustreerd. Te bestellen bij de uitgever,
prijs € 17,75

bemanning van zeven koppen kwam
daarbij om het leven. Drie van hen zouden teruggevonden zijn en begraven in
Amsterdam.
Het is een ramp waaraan nog steeds veel
vragen kleven, het lot van de bemanningsleden is een van die vragen.
Wim J. Kooijman, geboren in Purmerend, 1948, schreef een bijzonder boekje
over deze crash. Hij vertelt over een
aantal angstaanjagende dromen die hij
in 2014/2015 kreeg. Die dromen hadden
betrekking op de crash van 1943 waarbij
hijzelf figureerde als de piloot van het
verongelukte toestel, de ED 988 HWJ,
op weg naar Duitsland, maar geraakt
door een Duits jachtvliegtuig.
Hij besloot op zoek te gaan naar de
achtergronden van deze rampvlucht en
beschrijft in een meeslepend verhaal de
ware toedracht. Daarbij passeren vele
details over de Engelse bombardementsvluchten en het verongelukte vliegtuig
de revue. Uitgebreid staat hij stil bij de
verongelukte bemanningsleden, die hij
elk met een eigen pagina herdenkt en zet
hij feiten en getuigenverklaringen op
een rijtje.

“Door mijn dromen weet ik….”
In de nacht van 25 op 26 juni 1943 stortte
een Engelse Lancaster-bommenwerper
neer in Westbeemster, vlak naast de
R.K.-Kerk aan de Jisperweg. De gehele

Reacties van lezers
Lucas van Diepen, zoon van verzetsman Niek van Diepen, gaf enkele aanvullingen op
het artikel ‘Pijlsnelle boodschappers’in het juli-nummer van De Nieuwe Schouwschuit.
Het afgebeelde bord werd gemaakt door de plateelbakkerij Koninklijke Goedewagen
in Gouda. Het nummer 893 achterop het bord is het serienummer uit de productielijn
van de fabriek.
De borden werden geschonken aan mensen die in Waterland ‘het verzet mogelijk
maakten’. Er zijn er vermoedelijk iets meer dan 100 gemaakt: ca. 80 stuks in klein
formaat (‘schoteltje’), ca. 20-30 in groot formaat, zoals het afgebeelde bord.
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