Van de Redactie
Carel Fabritius (1622), geboren en getogen in de Beemster, woonde zijn laatste jaren
in Delft dichtbij het kruitmagazijn, dat in 1654 ontplofde. Waardoor hij enkele dagen
later overrleed. Slechts 13 jaar duurde zijn kunstenaarschap, maar het was voldoende
voor wereldfaam. In Middenbeemster wordt hij ‘geëerd’ met een informatiebordje –
dat nodig restauratie behoeft. Dat hij uit een merkwaardige familie stamde leest u in
dit nummer.
Ondertussen werd in het vierkant van een Beemster boerderij een ‘flabbe’ verloren,
weten we omdat die 4 eeuwen later werd gevonden. De eigenaar was waarschijnlijk
een hannekemaaier. Lees ‘Een oude ‘flabbe’ in de Beeemster’.
Jan Mens was een geliefd schrijver, zeker in de Beemster waarover hij het door iedereen gelezen ‘Goud onder Golven' schreef. Hij was een vriend van Gerrit Köhne, in
‘Het Beemster Brievenboek’ opgevoerd als Gert Koene en uitgemaakt voor ‘ouwe
houtworm’. Hoe dat zit wordt verteld in ‘Jan Mens in de Beemster’.
Oudere leden van het HGB zullen bij het lezen van het ‘Schoolreisje’ weemoedig terug
denken aan hun eigen schoolreisjes – niet naar een attractiepark maar naar de duinen en
de zee of naar Schiphol, geen frites met mayo maar een gevulde koek, geen zwembroek
maar een badpak.
Werden er in de 19e eeuw ook al schoolreisjes georganiseerd? Een wandeling misschien, naar een speeltuin of zo, daar zal het wel bij gebleven zijn. Ze hadden wel
iets anders aan hun hoofd. Vooral de Beemsterlingen die van de bedeling leefden. Dat
waren er meer dan verwacht voor zo'n welvarende gemeente, zo blijkt uit het artikel
‘Niemand heeft recht op onderstand’.

Foto: Wim Egas 						
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Op zoek naar het familieverleden van
Carel Fabritius
Jack Otsen1

Over het leven en het tragische levenseinde van Carel Fabritius is al veel gepubliceerd. In 2014 verscheen een geromantiseerd portret van de schilder, geschreven door
de Amerikaanse schrijfster Deborah Davis. Aanleiding voor haar fascinatie was de
roman Het puttertje van Donna Tart. Davis werd gegrepen door dit boek en besloot
een onderzoek te doen naar de maker van dit kunstwerk. Het boek met als titel Fabritius, schilder van het puttertje is vlot geschreven en boeit van begin tot eind. Voor
een historicus valt er echter wel iets op af te dingen. De historische gegevens berusten
voor een groot deel op secundaire bronnen. Kenmerkend voor haar aanpak is dat de
uitgebreide literatuurlijst bijna geheel uit Engelstalige titels bestaat. Om de leemte in
het leven van deze zeventiende-eeuwse meester – zoals Davis haar studieobject noemt
– op te vullen, ben ik de archieven ingedoken op zoek naar het familieverleden van
Carel Fabritius. We weten dat hij is vernoemd naar zijn grootvader en dat hij leerde
schilderen van zijn vader, maar wie waren zij? Daarover gaat dit artikel.

Voor de lezers die Carel Fabritius niet
kennen, in het kort zijn levensloop. Geboren in 1622 in Middenbeemster, getrouwd
in 1641 met zijn buurmeisje Aeltge Hermansdr., zuster van de dominee. Hij vestigde zich in Amsterdam, waar hij leerling
was van Rembrandt. Na het overlijden van
zijn vrouw en
drie kinderen,
hertrouwde hij
in 1650 met de
weduwe Agata van Pruijsen uit Delft.
Zijn
laatste
kunstwerk,
Het puttertje,
voltooide hij
kort voor zijn
dood in 1654.
Hij overleed
aan de gevol‘De poortwachter’ van Carel gen van een
Fabritius op een DDR postzegel ontploffing in
1

een kruitmagazijn in Delft. Tot zover het
bekende verhaal.

e-mail adres: Jack Otsen <otskon@chello.nl>
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Grootvader Carel Pieters alias Carolus Petri Agricola

bekend geworden zonen Carel, Barent
en Johannes. Pieter moet artistiek talent
gehad hebben, getuige het schilderij van
de Hervormde Kerk in de Middenbeemster, dat aan hem wordt toegeschreven.
Wellicht heeft hij zijn creatieve gaven aan
zijn zonen doorgegeven en ze opgeleid in
de techniek van het schilderen.
Vele jaren werkte Pieter naast zijn schoolwerk als voorzanger en koster in de kerk.
Van al zijn goede werken is niet veel aan
ons overgeleverd, wel werden in 1632
in de kerkenraad van de gereformeerde
gemeente klachten vernomen over het
gedrag van de schoolmeester. Hem werd
ontslag aangezegd tenzij hij zijn gedrag
zou verbeteren. Pieter moet zijn leven
hebben verbeterd aangezien hij zijn ambt
bijna tot zijn dood in 1653 heeft vervuld.
Het is niet bekend wat de aard van de
klachten was die voor een dreigend ontslag zorgden. Mogelijk was er sprake van
plichtsverzuim of dronkenschap, zoals
ook bij een collega werd geconstateerd.
In 1651 werd de schoolmeester in Noordbeemster door de kerkenraad vermaand
vanwege drankmisbruik. Bij huisbezoek
van de ouderlingen bestraft sijnde, wel
beterschap belooft heeft maar evenwel
terstont ging uijt brandewijn te drinken.
De schoolmeester kwam ervan af met uitsluiting van deelname aan het Avondmaal,
hoewel dit voor een opvoeder van kinde-

0mstreeks 1584 moet Carel Pietersz. zijn
geboortestad Gent zijn ontvlucht. De stad
was ingenomen door de Spanjaarden en
als calvinist moet hem de grond te heet
onder de voeten zijn geworden. In de
Noordelijke Nederlanden lonkte de vrijheid vanwege het hardnekkige verzet
van de geuzenlegers tegen katholieke
overheersing. Carel Pietersz. zou onder
zijn Latijnse naam Carolus Petri Agricola
bekend worden als de grootvader van de
in Beemster geboren schilder Carel Fabritius.
Petri kwam na zijn vlucht terecht in
Aartswoud, waar hij in 1586 als eerste
hervormde predikant werd benoemd. In
1591 werd hij voorganger in Westwoud,
waarna hij van 1602 tot zijn overlijden in
1622 te Purmerend in de bediening bleef
.
Vader Pieter Carelsz.
Uit het huwelijk tussen Carel Pietersz. en
Anna Jansdr. werd Pieter Carelsz. geboren
die als timmerman in de leer ging maar
in 1616 als eerste schoolmeester werd
benoemd op de school in Middenbeemster. Hij trouwde met vroedvrouw Barbertje Barentsdr. van der Maes en samen
kregen ze elf kinderen, onder wie de drie
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Tekening Henk Tol

moeilijker af, wat niet vreemd is indachtig zo’n zware baan met een gezin van elf
kinderen. Met het bedienen van het uurwerk van de kerktoren had hij zijn schamel inkomen nog weten te verhogen. Op
22 mei 1653 werd Pieter Carelsz. onder
het luiden van de klokken begraven in
de kerk. Na zijn overlijden verzocht zijn
weduwe aan het polderbestuur een logement int schoolmeestershuijs te mogen
behouden dewijl sij aent huijs van binnen
veel vertimmert heeft oft een ander vereeringe.

Carolus Petri Agricola, predikant in
Purmerend
Doordat de kerkenraadsnotulen van de
gereformeerde gemeente in het Waterlands Archief beginnen in 1611, is er niets
bekend over de beroeping van predikant
Petri in 1602 te Purmerend. Opmerkelijk
is dat in latere notulen de naam Carel Pieters wordt gebezigd en de naam Carolus
Petri niet voorkomt. Voor diens beginperiode zijn we afhankelijk van een secundaire bron, in de vorm van een dissertatie
van E. Geudeke. In haar proefschrift De
classis van Edam verhaalt zij over de vorming van de gereformeerde gemeente en
van de seksuele escapades van Petri. Hij
kwam in opspraak vanwege ongehuwd
samenwonen en het bezwangeren van zijn
dienstmaagd. Hoewel Petri schuld had
bekend, waren zijn opponenten, onder
wie vroedschap Melis Mathijs, hiermee
niet tevreden en stuurden ze aan op het
vertrek van Petri. De kwestie werd voorgelegd aan de classis, een hoger bestuursorgaan. Ook de classis kwam er niet uit
en liet het oordeel over aan de synode.
Deze kwam in 1610 tot een definitieve
uitspraak, wat er op neerkwam dat Petri
zich schandelijk had misdragen – er was
zelfs sprake van abortus bij de inmiddels
overleden dienstmeid - maar zich al had
verzoend door in het openbaar schuld te

Paneel schildering toegeschreven aan Pieter Carelsz.
Fabritius. Uit De Nieuwe Kroniek van de Beemster.
(foto M.L. Slot-Dekker)

ren natuurlijk een grote schande was.
Een tweede dreigend ontslag werd Pieter bespaard in 1653: hij overleed enkele
weken na de ernstige de klachten die de
polderbestuurders in de notulen van de
paasvergadering van 1653 noteerden.
Letterlijk schreven zij:
De bueren inde Middelbeemster versoecken een ander Schoolmeester in
plaets van Pieter Carels die out en
impotent is, dient mede in sijn plaets
wel een ander voorsinger om reedenen
als vooren, doch en can het tractement
overmits sijn armoede niet missen.
Lesgeven en voorzingen gingen hem al
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belijden. En na deze misstap, concludeerde de synode, vervulde hij zijn dienst naar
behoren.
De hele procedure rond deze predikant
levert een aardig inkijkje op in de lokale
gereformeerde gemeente. Opmerkelijk is
de grote invloed van de kerkelijke tucht
in deze beginjaren van de hervormde
kerk. Zaken als burenruzies en het plegen van abortus zouden in onze ogen
door de civiele rechtbank moeten worden
beslecht. De gebruikelijke sancties waren
uitsluiting van het Avondmaal voor een
beperkte periode of een schrobbering die
met of zonder naam van de overtreder van
de preekstoel werd afgekondigd.

aangezegd dat hij hem van het Avontmael
sal onthouden so lange als hij boetvaerdigheijt sal hebben vertoont. Twee jaar
later wordt hij na een schuldbekentenis
weer tot de avondmaalstafel toegelaten
maar zijn bodeambt was hij kwijt.
Bizar te beseffen dat Jan Willemsz. Sijdwint de schoonvader was van Petri, die op
zijn beurt voorzitter was van de kerkenraad en een vonnis moest uitspreken over
het gedrag van zijn schoonvader. Enkele
maanden na deze tuchtaffaire solliciteerde
hij nog naar een baan bij de schepenbank
maar bij de gereghte onderzocht sijnde,
wesende in ’t alderminste niet geschickt te
sijn. Toch kreeg hij weer een ambtelijke
baan als secretaris tegen een jaarlijkse vergoeding van 50 gulden.

Stadsbode Jan Willemsz. Sijdwint

Jan Willemsz. Sijdwint en Elbrigh Pietersdr.

Inmiddels was Petri in 1609 getrouwd met
Maritgen, een dochter van Jan Willemsz.
Sijdwint, de stadsbode van Purmerend.
Zij kregen vier kinderen: Willem (1610),
Jannetje (1612), Grietje (1617) en Jacob
(1619). Over de bode raakten de bronnen
niet uitgepraat: talloze malen kreeg hij
huisbezoek van ouderlingen waarbij hij
werd aangesproken op zijn dronkenschap.
In 1617 werd Sijdwint door de kerkenraad
??†

Uit Sijdwints eerste huwelijk met een
onbekende vrouw werden drie dochters
geboren: de al eerder genoemde Maritgen
en verder Trijn en Hillegont. Een jaar na
zijn aanstelling als bode hertrouwde hij
met de weduwe Elbrigh Pietersdr. Uit dit
huwelijk werden zoon Pieter en dochter

x Jan Willemsz. Sijdwint x x Elbrigh Pietersdr.

Maritgen Jansdr. x x Carel Pieters x Anna Jansdr.
Alias Carolus Petri Agricola
(±1560 – 1622)

Pieter Carelsz. x Barbertje Barentsdr. Van der Maes
(± 1598 – 1653)

Aeltge Hermansdr. x Carel Pietersz. Fabritius x x Agata van Pruijsen
(1622 – 1654)

Barent
Johannes
En nog acht kinderen
Stamboom van Carel Fabritius
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Geertrui geboren. Het was geen harmonieus gezin, wat tot uiting kwam in voortdurende spanningen binnen en buiten de
gezinsleden.
Jan Willemsz. had een drankprobleem,
Elbrigh had een ruzieachtig karakter en
was jaloers op haar stiefdochter Maritgen.
En deze laatste was getrouwd met een
predikant die – zoals we zagen – er een
bedenkelijke seksuele moraal op nahield.
Echtgenote Elbrigh ontkende in 1614 voor
de kerkenraad haar stiefdochter Maritgen
beschuldigd te hebben en dat sij noijt
daarvoor gehouden heeft dat Maritgen
Jansdr. bij de paghters gebouleert (overspel gepleegd heeft) ofte geslapen hebbe.
Moeder en dochter worden na de ruzie
vermaand om tot verzoening te komen.
Uiteindelijk sluiten beide vrouwen vrede
en wordt de acte van schuldbekentenis
van de kansel afgekondigd.
In 1624 kwam Elbrigh weer in de kerkelijke bronnen voor, toen ze te maken kreeg
met een beschuldiging van overspel. Ene
Jacob Jacobsz. Schipper zou het gerucht
verspreid hebben dat zij met een capitein
van den lande heeft gereden of te wel een
onwettige relatie heeft gehad en andere
calomnieuse redenen. Niet bekend is wat
de afloop van deze affaire was: Jacob
wordt voor notaris Hermannus van de Vijver ter verantwoording geroepen maar hij
wil er niets meer mee te maken hebben en
‘dat hij begerig was voor de advocaten tot
Edam de saecken af te handelen.’
Uit de bronnen lijkt Elbrigh de kwade
genius te zijn – met de nodige voorzichtigheid uitgesproken in deze door mannen
gedomineerde wereld. In een tuchtzaak
werd de hele vuile was buiten gehangen, waarbij overduidelijk de schuld bij
haar werd gelegd. Bij de opsomming van
zaken waaraan Elbrigh schuldig was,
fungeerde haar schoonzoon, predikant
Petri, als aanklager en rechter met consent van de kerkenraet.
In 1620 kreeg Petri een assistent in de

persoon van Josua de Keldere, die naar
de normen van zijn tijd zich Josua de la
Cave noemde. Als vrijgezel in Purmerend benoemd, kreeg De la Cave kennis
aan een vrouw en nam zich voor met haar
een huwelijk aan te gaan, echter zonder
medeweten van de vader. Naast deze
trouwplannen voerde hij vanaf de kansel een privéstrijd uit met een lidmaat,
tot ergernis van de kerkgemeente die de
classis inschakelde. De la Cave moest
bekennen en werd tot een schorsing van
twee maanden veroordeeld. De predikant
legde zich er niet bij neer en dook onder
in het buitenland om na twee maanden
weer terug te keren. Excuses mochten
niet baten: hij werd na twee jaar dienst
ontslagen. Na het overlijden van Petri en
het vertrek van De la Cave in hetzelfde
jaar 1622 kwam met de nieuwe voorganger Johannes Brouwer, een man van
onbesproken gedrag, de kerk in rustiger
vaarwater.

Slot
Hoewel veel van deze tuchtzaken zich
afspeelden voor de geboorte van Carel
Fabritius, moet hij er toch wel iets van
meegekregen hebben tijdens zijn jeugdjaren in de Beemster of tijdens familiebijeenkomsten. Het waren geruchtmakende
zaken die in de toenmaals kleine kerkgemeenschappen uitgebreid met naam
en toenaam werden besproken. Hij moet
bekend zijn geweest met het predikantenmilieu: zijn grootvader was dominee
evenals zijn zwager Tobias Velthuijs –
in gelatiniseerde vorm Velthusius. Echter, voor dit soort conclusies schieten de
bronnen tekort en moeten we onze toevlucht nemen tot de literaire non-fictie
van Deborah Davis. De lezer wordt aangespoord het boek van Deborah Davis te
lezen met in het achterhoofd dit artikel,
dat als een lange voetnoot bij haar gedocumenteerde roman kan dienen.
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Bronnen:
Waterlands Archief
Oud Archief Purmerend, inv. nr. 94 a t/m g. (1577-1642).
Oud-Notarieel Archief Purmerend, inv. nr. 4223 en 4224.
Archief van de kerkenraad van Purmerend, inv. nr. 1 (1611-1640).
Archief van de kerkenraad Beemster, inv. nr. 1 (1620-636) en 2 (1636-1643).
Polderbestuur Beemster – Resoluties van dijkgraaf en hoogheemraden, inv. nr. 2 t/m 9 (1613 – 1656).
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Kees Niessen, Tussen Rembrandt en Vermeer, Beemster kunstschilder Carel Fabritius (1622-1654). In: De
Nieuwe Schouwschuit, 3e jaargang maart 2005, blz. 14-20.

Naschrift
De naam Fabritius kwam in 1641 min of meer uit de lucht vallen. In eerdere gevallen
was Carel Pietersz. aangeduid met zijn patroniem, zoals in het doopboek in 1622.
Weliswaar had zijn vader, die in zijn functie als koster de inschrijving in het doopboek verzorgde, zichzelf in de inleiding de naam Fabritius toegeëigend, maar deze
ondertekening moet van later datum zijn. In alle archiefbronnen - notulenboeken
van de kerkenraad en het polderbestuur – wordt de naam Pieter Carels gebruikt.
In het lidmatenboek uit het jaar 1641 worden Carel en zijn broer Barent vermeld met
de achternaam timmerman. In hetzelfde jaar wordt Carel in het trouwboek voor het
eerst aangeduid met de naam Fabritius, terwijl twee jaar later in het lidmatenboek de
naam Faber is te lezen. Beide benamingen zijn gelatiniseerde vormen van de naam
timmerman of handwerksman. Dit gebruik was niet ongewoon in het predikantenmilieu waarin Carel opgroeide. Zowel zijn grootvader als zijn zwager hanteerden
hun Latijnse naam in het dagelijks gebruik. Het zou kunnen dat Carel met de naam
Fabritius zich wilde onderscheiden van het alledaagse patroniem.

De transcriptie van de inschrijving in het doopboek van Carel Pieters:
Anno
1622
Den 2 januarij
Pieter Poppens zoon Jacob
Den 27 februarij Pieter Carels
zoon Carel . peet Jan Carels
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Een oude ‘flabbe’ in de Beemster
Johan de Jong

Een flabbe is een oude munt die in Groningen en Deventer werd gemunt. De oudste
exemplaren stammen uit de tweede helft van de 16e eeuw. De flabbe had een zilver/
koperlegering. De waarde van een flabbe bedroeg vier stuivers. Het ruwe gewicht
bedroeg 4,1 g. Op de voorkant staat een bloemenkruis afgebeeld, op de achterkant
een wapenschild met adelaar.

Hoe komt een munt uit Groningen of
Deventer terecht in een hooivak van de
Paulina hoeve aan de Middenweg in de
Beemster? De flabbe werd al geslagen in
de tijd dat de Beemster nog water was.
Het vinden van een dergelijke munt is al
bijzonder, maar de vindplaats roept ook
vragen op.
De boerderij op KK66

De geschiedenis van de vindplaats.

Rond 1890 was ene Franciscus Theodorus Everard eigenaar. Hij was makelaar in
effecten in Amsterdam. In 1891 trouwde
hij met Maria Theresia Hubertina Paulina
Rohling. Mogelijk is zij de naamgeefster
van de boerderij.1
In een gesprek met de huidige bewoners
van de Paulina Hoeve, Leo Schagen en
Annet Bot hebben we de meest recente
geschiedenis van de boerderij nog eens
doorgenomen.
In mei 1898 kwam de grootvader van
Leo, Klaas Schagen (1873-1939), tezamen met echtgenote Geertruida Catharina van Bohemen, als pachtboer op de
boerderij. Hij was geboren in Sloten.
Grootvader had er een gemengd bedrijf.
Daarna werd het bedrijf overgenomen
door Leo’s vader Jacobus Cornelis Schagen. Vader Jaap Schagen legde zich toe op
de aardappelselectie. Hij heeft in 1982 al
het land verkocht, maar behield de opstal

Op de plek van de huidige boerderij (Kleine Kavel 66) stond op de kaart van Van
Berckenrode reeds een hoeve ingetekend,
die lijkt op een langhuis met een losse
paardenstal er achter. Die paardenstal
heeft er gestaan tot in de jaren negentig
van de vorige eeuw.
1

Katja Bossaers: www.beemsterboerderijen.nl/mw65.html
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De Paulina hoeve in de vorige eeuw. 					

en het ruime erf. Enkele jaren later hebben twee kinderen van vader Jaap de
boerderij gekocht, te weten Leo en zijn
zuster Toos. Leo en echtgenote Annet Bot
zijn toen samen met zus Toos en zwager
Dirk Kloosterboer begonnen met de verbouw van de boerderij en hebben deze
geschikt gemaakt voor dubbele bewo-

(fotocollectie HGB)

ning. Dat ging niet vanzelf. Bijna alles
moest worden gesloopt en vervangen.
Alleen het vierkant was in prima staat.
Tussen de oude balken en plinten van het
woonhuis werden reeds een aantal oude
munten gevonden. De grond in de hele
oude opstal werd flink uitgegraven, want
er moest een volledig nieuwe balkenlaag
komen. De 40 m3
grond werd op het
erf gedeponeerd.
In de loop van de
tijd werd die hoop
verwerkt. Bij het
omscheppen van
de grond uit het
vierkant werden
ook nog eens diverse oude munten
gevonden, waaronder de flabbe.
Niemand die zich
destijds realiseerde
dat het iets bijzonders was.

Een deel van de vondsten
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De flabbe van de familie Schagen

Betekenis van de afkortingen:
Pr. - Een munt die nog zeer hoog van kwaliteit is en kort in omloop is geweest. De munt heeft zeer
lichte slijtage maar heeft verder geen beschadigingen.
Z.F. - Een munt met duidelijke slijtagesporen, vooral op hoger liggende plaatsen. Bij de munt zijn
wel alle details zichtbaar, maar niet scherp.
Fr. - Een munt die lang in omloop is geweest en daardoor zwaardere slijtagesporen vertoont. De
details kunnen erg vaag zijn.
Z.G. - De munt is sterk gesleten en de details zijn niet meer zichtbaar. Jaartal en muntsoort is meestal
wel te herkennen.

De vraag blijft:
Hoe komt een munt die rond 1582 in Groningen is geslagen terecht in het vierkant
van een boerderij in de Beemster?
Werd deze voor de drooglegging verloren door een zeeman? Het zou wel heel
toevallig zijn dat de munt precies op een
plek terecht is gekomen waar 20 à 30 jaar
later een hooivak werd opgericht.
Gezien het feit dat de flabbe behoorlijk
is gesleten moet hij lange tijd gebruikt
zijn als betaalmiddel. De theorie van
overboord vallen is dan ook erg onwaarschijnlijk.
Wel kunnen we stellen dat de munt na
het verlies door de eigenaar altijd in het
vierkant moet hebben gelegen.
De boerderij heeft diverse verbouwingen
achter de rug maar het hooivak is altijd

min of meer op de zelfde plek blijven
staan. Wie heeft die munt verloren? Hannekemaaiers (de seizoenarbeiders uit
Duitsland en het oosten van ons land),
handelaren, marskramers? Deze lieden
mochten vaak in het hooi slapen en kunnen daar de munt hebben verloren. Je
praat over een half dagloon in die tijd.
Iemand moet daarna toch wat slechter
geslapen hebben.
Leo heeft nooit geweten dat hij iets echt
bijzonders in huis had. Tot hij in contact
kwam met Theo Molenaar, een deskundige op het gebied van oude munten.
Theo had voldoende documentatie om de
munt te kunnen determineren: een waardevolle zilveren flabbe ‘ut Grunningen’.
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‘Niemand heeft recht op onderstand’
Armenzorg in de Beemster in de 19e eeuw (I)
Ger Ernsting

De Beemster is altijd een relatief welvarende gemeente geweest, wordt gezegd, maar
toch was in de negentiende eeuw ongeveer één op de zes inwoners afhankelijk van
bedeling. Hoewel de instanties het met dat deel van de gemeenschap behoorlijk druk
hadden krijgt armenzorg in de geschiedschrijving van de Beemster weinig aandacht,
uitgezonderd het Diakonaal Armhuis en het Gereformeerd Weeshuis. Buiten die twee
instellingen waren veel armen ‘thuiszittend’ of verblijvend in kost- of gasthuizen. Ze
werden bedeeld door de burgerlijke gemeente, de kerken en particuliere commissies.
Die hulp behoedde hen voor de ergste honger en kou, en de gemeenschap voor diefstal
en bedelarij. In een volgende aflevering zal deel 2 van dit artikel gaan over de oprichting van verschillende armhuizen in de gemeente

‘De toevloed van vreemden....’
Aafje Ruiter, woonachtig aan de Oosthuizerweg, wordt op 21 december 1855 weduwe.
Ze heeft twee minderjarige kinderen en geen middelen van bestaan. Ze woont al lang in
de Beemster en ze is belijdend lid van de Hervormde gemeente, dus vraagt zij bij dat
kerkgenootschap ondersteuning aan, toendertijd ‘onderstand’ of ‘bedeling’ genoemd.
Jaren later, pas vanaf eind 1860, zal ze die ontvangen. Waarom duurde dat zo lang?
Liet haar kerkgang te wensen over? Of was haar gedrag ongepast?
Uit de notulen van de kerkenraadsvergadering van 10 november 1858
Daar gebleken is dat vele bedeelden de openbare godsdienstoefeningen verzuimen,
zoo is algemeen besloten dat hun door diakenen zal worden kennis gegeven dat hun
de wekelijkse bedeling zal worden onthouden, wanneer zij buiten ziekte of andere
zeer gewichtige beletselen van de gemeenschappelijke godsdienstoefening geen
gebruik maken.
danigen die zich door slecht gedrag deze
begunstiging onwaardig maken.”2 Twee
jaar later echter, meent de kerkenraad dat
een arme enige tijd in de Beemster moet
hebben gewoond om in aanmerking te
komen voor bedeling: “de toevloed van
vreemden die in de Beemster huisvesting
trachten te bekomen scheen [.....] eenige
bepaling daarop zeer noodig te maken.”
Ze besluit om arme lidmaten voor bedeling naar hun geboorteplaats te verwijzen,

De diakonie van de Hervormde gemeente
geeft in de periode 1840-1860 jaarlijks
zo'n 4000 gulden uit aan armenzorg voor
haar lidmaten.1 Dat is veel geld en de kerkenraad is dan ook ‘terughoudend’ in haar
toelatingsbeleid. In 1855, een jaar nadat
de Armenwet van 1854 van kracht werd,
valt dat nog mee – de kerkeraad besluit dat
de Diakonie onderstand zal verlenen aan
“alle Hervormde lidmaten in de Beemster wonende, met uitsluiting van zoo1
2

Waterlands Archief Purmerend (WA), Hervormde Gemeente Beemster: Diaconie 1607-1910 , inv. nr.11.
WA, Hervormde Gemeente Beemster: Kerkenraad, 1620 - 1961, inv.nr. 6.
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tenzij ze tenminste vier opeenvolgende
jaren in de Beemster wonen. Burgemeester en wethouders worden van dit besluit
op de hoogte gesteld.3 Kennelijk werpt een
vierjarige verblijfsperiode een te zwakke
dam op tegen de ‘toevloed van vreemden’,
want na nog weer twee jaar menen de dia-

kenen dat de verblijfsperiode verlengd
moet worden “wegens de menigte lidmaten
die van elders inkomen en na hier 4 jaren
gedomiliceerd te zijn geweest om bedeeling vragen. Jaarlijks neemt dat getal op
eene onrustbarende wijze toe, vooral ook
ten gevolge van het meer en meer aanbou-

“het meer en meer aanbouwen van kleine woningen”; in rood de huizen gebouwd tussen 1832 en 1878. Overgenomen uit Kees van der Wiel, 400 jaar Beemster, Huis en haard - Bewoning en Bevolking, St. Uitgeverij NoordHolland, 2012.

wen van kleine woningen.”4 De kerkenraad
neemt een drastisch besluit: de periode
van vier jaar wordt verlengd tot tien jaar.
Het college van B&W wordt weer op de
hoogte gesteld. Het besluit valt niet goed
bij burgemeester Hartog en zijn wethouders, want wanneer de kerk niet bedeelt is
het ‘(Algemeen) Burgerlijk Armbestuur’
aan de beurt. In een brief aan de kerkenraad schrijft het college van B&W dat hun
vreugde over de aanvankelijk milde opstelling van de kerk danig is verminderd door
de opvolgende eisen omtrent de verblijfsduur.5 Zij vragen de kerkenraad om op het
besluit van 1859 terug te komen en zij illu-

streren hun onvrede over de houding van
de kerk met het geval Aafje Ruiter. Toen
de Hervormde gemeente besloot Aafje niet
te bedelen zou de burgerlijke gemeente dat
moeten doen – op kosten van de gemeente
Bovenkarspel, Aafje's geboorteplaats. De
gemeente Bovenkarspel had het college
inmiddels verzocht er bij de Hervormde
gemeente op aan te dringen Aafje Ruiter
wèl te bedelen.
In haar antwoord (dd. 12 juni 1859) blijkt
de kerkenraad weinig toeschietelijk want,
schrijven zij, “blijkbaar is het dat vele Hervormden eene woning in de Beemster trachten te verkrijgen met het doel om aldaar een

WA, Hervormde Gemeente Beemster: Kerkenraad, 1620 - 1961, inv.nr. 6.
Ibidem
5
WA, Hervormde Gemeente Beemster, Diaconie 1607-1910, inv.nr. 10
3
4
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ruimere bedeeling te ontvangen dan hun
in de vorige woon- of geboorteplaats ten
deel viel en aan zoodanig misbruik van de
armenwet mag geen voedsel worden gegeven.” Wel willen zij hun besluit van 1859
terugdraaien en weer een verblijf binnen de
gemeente van vier jaar hanteren; die periode willen zij ook nog wel bekorten “wanneer het mogt blijken dat ziekte of andere
treurige omstandigheden de aanvrage van
bedeeling noodzakelijk hebben gemaakt,
gelijk ook bijzonder zal gelet worden op de
meerdere of mindere belangstelling in zijne godsdienstige belijdens.” En zij zeggen
toe Aafje Ruiter te horen en, indien nodig
en mogelijk, te bedelen. In dat geval zou de
Gemeente Bovenkarspel van die bedeling
kunnen worden ontheven.
Na een bezoek van de dominee aan Aafje
Ruiter ontvangen B&W weer een brief van
de kerkenraad (gedateerd 12 juli 1859):
de vrouw komt niet voor bedeling in aanmerking, want zij is met haar echtgenoot
in de Beemster komen wonen terwijl zij

bedeeld werden door de gemeente Beets,
de geboorteplaats van wijlen haar echtgenoot Cornelis de Groot. Het gaat om
een grondbeginsel, schrijven zij: lidmaten die al onderstand genoten hebben van
enig Armbestuur worden niet in bedeling
opgenomen. De diaconie kan de gemeente
Bovenkarspel daarom niet van de bedeling
ontheffen.
Probleem van tafel? Nou nee, iemand of
iets - misschien wel het gemeentebestuur
van Bovenkarspel - klaagt de diaconie van
de Hervormde gemeente Beemster aan
bij het Provinciaal Kerkbestuur vanwege
de zaak ‘Aafje Ruiter’. Het Provinciaal
kerkbestuur verwijst de zaak naar de classis Edam waar de Hervormde gemeente
Beemster onder valt, en die verzoekt (in
een brief van 14 november 1860) of de diaconie haar besluit nog eens wil overwegen
“opdat zoo mogelijk zou worden voorkomen dat in dezen eene regtelijke uitspraak
zou moeten geschieden.” De diaconie
overweegt, en besluit dan dat Aafje Ruiter

Weekbedragen in de ‘Staat, aanwijzende het Maximum aan onderstand’, 1858
Ter vergelijking: Ds. van Dam gaat dat jaar met emeritaat en ontvangt jaarlijks een pensioen van f 600,-; zijn opvolger Ds. Feith krijgt een tractement van f 1600, plus f 275, - voor het houden van paard en rijtuig (A. Weiland, 1956,
Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder: een religiografie van de Beemster, Proefschrift RU Groningen)
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met f 1,50 per week bedeeld zal worden.
Dat is weinig6 – ook vergeleken met het
‘Maximum aan Onderstand’, de richtlijn
voor het Burgerlijk armbestuur. Voor die
anderhalve gulden zal Aafje wekelijks
naar de kerk moeten omdat bedeelden “in
de kerk moeten blijven tot diakenen zich in
de Kamer begeven om hun de bedeeling te
overhandigen.”

weinig dan ook, mag het Burgerlijk armbestuur niet bijspringen.7 De wet dwong de
kerkbesturen niet tot het geven van onderstand en zij schreef ook niet voor hoeveel
onderstand gegeven mocht worden. Dat
was maar goed ook want de kerken konden
de vraag niet aan en dus had ook het Burgerlijk Armbestuur veel te bedelen; daarbij
was het allereerst de vraag wie de kosten
van bedeling moest dragen – in ambtelijke
termen: welke gemeente is ‘domicilie van
onderstand’? Voor Aafje Ruiter was dat
Bovenkarspel, want volgens de Armenwet van 1854 moest de geboorteplaats de
onderstand bekostigen. Was zij een paar
jaar eerder weduwe geworden dan zou het
de Beemster geweest zijn, want voor 1854
moest de woonplaats van de behoeftige de
onderstand bekostigen, tenzij die er nog
maar kort (minder dan vier jaar) woonde.8
Al snel na 1854 bleek de geboorteplaats
als domicilie van onderstand voor nogal
wat problemen te zorgen, vooral voor
plattelandsgemeenten vanwege de trek
naar de steden. In 1870 wordt de wet dan
ook aangepast – de woonplaats wordt weer
domicilie van onderstand, zowel voor de
kerkelijke armen als voor de algemene
armen. Omdat van de burgerlijke, in de
Beemster geboren, armen een flink deel
elders verblijft duiken de uitgaven van het
Burgerlijk armbestuur omlaag: bedroegen
die tussen 1860 en 1870 nog gemiddeld
bijna f 5000,- per jaar, na 1870 komen ze
tot 1895 niet meer boven de f 2000,- uit.
Daarna echter, in de nieuwe eeuw, gaan ze
weer rap omhoog.

‘Niemand heeft recht op onderstand’
Onderstand was een gunst – “niemand
heeft recht op onderstand” stelt de armenwet van 1854 met nadruk. Tot 1854 zorgden de kerken voor hun behoeftige lidmaten, tenzij zij die gunst door hun gedrag
hadden verspeeld. Die laatsten, en ook
zij die alleen maar gedoopt waren konden een beroep doen op bedeling door het
Burgerlijk Armbestuur. In de Armenwet
van 1854, een product van het conservatief–confessionele kabinet Van Hall, werd
deze praktijk formeel vastgesteld èn aangescherpt, met als argument (tegen een
gesneuveld wetsontwerp van Thorbecke)
dat voor de wet iedereen gelijk is en het dus
de overheid niet past om voor een bepaalde
bevolkingsgroep, zoals de armen, te zorgen. Maar bovenal, bedeling is een daad
van naastenliefde, dus een kerkelijke aangelegenheid waarbij de bijbeltekst “goed
doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs” de beleidslijn verwoordt. Alleen bij hoge uitzondering, als
de kerken en particuliere instellingen niet
willen of kunnen (lege kas) bedelen, zou
het Burgerlijk Armbestuur mogen inspringen ten dienste van de ‘goede orde’ (lees,
ter voorkoming van bedelarij en diefstal).
‘Dubbele bedeling’ wordt niet toegestaan:
indien de kerk onderstand verleent, met hoe

Instellingen van weldadigheid
Na de invoering van de armenwet moet
het gemeentebestuur opgave doen van

M.H.D. van Leeuwen, Armenzorg 1800-1912: Erfenis van de Republiek. Uit: J. van Gerwen en M.H.D. van
Leeuwen (eds), Studies over Zekerheidsarrangementen. Risico's, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland
vanaf de Middeleeuwen, NEHA, Amsterdam 1998.
8
Deze regel gold vanaf 1818, toen de ‘Wet op het domicilie van onderstand’ werd aangenomen.
7
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alle ‘instellingen van weldadigheid’ in de
gemeente. De opgave van 1857 vermeldt
er negen:
– Het Burgerlijk Armbestuur,
– Diakonie der Hervormde Gemeente,
der
Hervormde
– Armenvoogden
Gemeente,
– Weeshuis der Hervormde Gemeente
– Diakonie Armhuis der Hervormde
Gemeente,
– Armenvoogden der Roomsch Catholieke Gemeente,
– Diakonie der Doopsgezinde Gemeente,
– Commissie van ingezetenen behoorende tot het Luthersch Kerkgenootschap
ter verzorging der in de Gemeente
wonende armen dier gezindheid.
– Commissie van weldadigheid tot uitdeeling van levensmiddelen en brandstoffen gedurende den winter aan minvermogende ingezetenen

behoeftige lidmaten. Om voor die steun
in aanmerking te komen moeten de lidmaten zich in sociaal en godsdienstig
opzicht keurig gedragen. De ondersteunden worden wel de ‘diakonie-armen’
genoemd. Het Burgerlijk Armbestuur –
ook ‘De Armendirectie’ genoemd – is een
semi-gemeentelijke instelling waarvan de
leden ‘armenvoogden’ worden genoemd.
Ze mag armen alleen ondersteunen bij
‘volstrekte onvermijdelijkheid’, dat wil
zeggen alleen dan wanneer de kerken
of familieleden niet ondersteunen; die
armen worden de burgerlijke of ‘gemeene’ armen genoemd . De burgerlijke
armen zijn wel aan een bepaald kerkgenootschap gelieerd omdat ze er ondeugdelijke lidmaten van zijn, of omdat ze er
slechts gedoopt zijn. Vandaar dat de vier
kerkgenootschappen in het Burgerlijk
Armbestuur elk met tenminste één armenvoogd zijn vertegenwoordigd. De armenvoogden van het Burgerlijk Armbestuur
zijn dezelfde personen als de armenvoogden van de kerkelijke genootschappen
– dus zijn de twee hervormde vertegenwoordigers in het Burgerlijk Armbestuur
dezelfde personen als de ‘Armenvoogden der Hervormde gemeente’, één van
de negen instellingen van weldadigheid.
Die instelling voert een eigen administratie, gescheiden van de administraties der
Diakonie en het Burgerlijk Armbestuur.
Wanneer, bv. in het jaarverslag van 1840,
het Burgerlijk Armbestuur een uitgave
noteert van f 1651,68 aan ‘hervormde’
armen, blijkt dat bedrag in het jaarverslag
van de instelling ‘Armenvoogden der
Hervormde gemeente’ een inkomstenpost
te zijn waarmee de gemeene armen, van
hervormde origine, bedeeld worden.10
De ‘instellingen van weldadigheid’ werken samen, maar wel vaak in de zin van

Van deze instellingen zijn de Diakonie
van de Hervormde gemeente en het Burgerlijk Armbestuur de belangrijkste. Een
goede derde is het Armbestuur van de
Rooms Katholieke gemeente; dat armbestuur werd in 1855 ingesteld door de bisschop van Haarlem.
Drie van de vier kerkgenootschappen
komen elk met één instelling in de lijst
voor, maar de Hervormde gemeente – de
grootste in ledental – is vertegenwoordigd met vier instellingen. Weeshuis en
Diakonie Armhuis spreken voor zich –
hun geschiedenis is elders beschreven.9
Maar voor een beter begrip van de instelling ‘Armenvoogden der Hervormde
gemeente’ moet iets gezegd worden over
de relatie tussen Diakonie en Burgerlijk
armbestuur.
Hoofdtaak van de diakonieën is het
ondersteuneen in woord en daad van

Bijvoorbeeld: Katja Bossaers en Carly Misset (redactie), 400 jaar Beemster, 1612-2012, St. Uitgeverij NoordHolland, 2012.
10
WA, Gemeente Beemster, 1795 - 1921, inv. nr. 908.
9
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Ook het Burgerlijk Armbestuur let op het zedelijk gedrag van bedeelden

1872. Ter ‘bevordering van zedelijkheid en orde’ schrijft het Burgerlijk Armbestuur de plaatselijke
drankverkopers aan. Die hebben het
briefje gelezen en ondertekend. Eén
van hen, J. C. Moolenijzer van café
‘Het Bonte Paard’, wast zijn handen
in onschuld:
Geachte Heer! Reeds sedert lang heb
ik C. Lakemond Genever die hij te
koop vroeg (onder voorwendsel van
Koors Kruiden te trekken) geweigerd en hem onder het oog gebracht
dat het vooral voor een verpleegd
ondankbaar en benede alle waarde
was sterke drank te koopen
ik heb d'Eer te zijn .... J.C. Moolenijzer
ik veroorloof mij te bemerken dat P.
Visser nog nooit om drank bij mij
geweest is.
16

“dit moeten zij betalen” Zo betaalt het
Burgerlijk Armbestuur kostgeld voor burgerlijke wezen (f 78,- per jaar per wees) in
het weeshuis en voor burgerlijke ouderen
in het Diakonaal armhuis, en de diakonie
van de Hervormde gemeente huurt een
woning in het armhuis van het Burgerlijk Armbestuur voor huisvesting van een
behoeftig gezin. Ook de RK armenvoogden delen graag hun zorg voor parochiale
armen met het Burgerlijk Armbestuur. Zo
verzoeken zij het Burgerlijk Armbestuur
te voorzien in de kosten van drie jonge
kinderen die wees zijn geworden, “als zijnde, in den zin der Burgerlijke wet nog
geen ledematen der Kerk”. Jan Jak, arbeider, getrouwd en vader van twee kinderen, is ziek geworden en heeft zich tot het
RK armbestuur gewend om onderstand,
maar die heeft hem doorgestuurd naar
het Burgerlijk Armbestuur, omdat “mijn
hulpbehoevende toestand van langen duur
kan zijn” bericht hij in een keurige brief,
waarvan zijn hanepoterige ondertekening
verraadt dat die door het RK armbestuur
is geschreven.

huishuur, schoolbehoeften, grondlasten
van huizen en landerijen, geneeskundige
hulp en begrafeniskosten. Er wordt kostgeld betaald aan inwoners die een behoeftige in de kost hebben en aan buitendijkse
gast- en verpleeghuizen voor aldaar vertoevende armlastige Beemsterlingen. Een
enkele keer gaat een klein bedrag naar
het bedelaarsgesticht in Hoorn voor een
Beemster bedelaar, of naar een ‘doortrekkend persoon’. Ook de ‘Maatschappij van
Weldadigheid’ ontvangt geld – het Armbestuur had in 1820 een contract gesloten met die Maatschappij11 dat inhield
dat ieder jaar, gedurende 16 jaren, voor
6 wezen f 360,- betaald wordt. Ze worden
met een bejaard echtpaar in één van de
koloniën van de Maatschappij (Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord)
in een hoeve geplaatst. Daarvoor krijgt
de gemeente Beemster het recht om in de
koloniën nog twee hoeves, elk met 1650
roeden (2.75 morgen) grond, met behoeftige gezinnen te bevolken. Na de laatste
betaling – in 1836 – zou de gemeente
‘voor altoos’ over de drie hoeves kunnen
beschikken, onder voorwaarde dat per
hoeve per jaar f 50,- voor ‘reparatien en
grondlasten’ wordt betaald. Maarten Alles
is, in 1820, de eerste die met gezin naar
Frederiksoord vertrekt.12
De diakonie van de Hervormde gemeente betrekt haar inkomsten uit rentes op
staatsleningen, ‘liefdegiften’, de (diakonie)collectes tijdens de kerkdiensten,
huis- en landhuren. De uitgaven betreffen
dezelfde posten als die van het Burgerlijk
Armbestuur, maar daarbij komen ook de
kosten van wees- en armhuis.
De Armenvoogden der Hervormde
Gemeente en die van de andere drie
gezindten ontvangen ieder jaar hun aandeel in de uitgaven van het Burgerlijk

Inkomsten en Uitgaven
Het Burgerlijk Armbestuur heeft eigen
inkomsten maar wordt door de gemeente
zwaar gesubsidieerd; jaarlijks legt zij
dan ook rekening en verantwoording af
over het gevoerde beleid aan burgemeester en wethouders. De inkomsten van het
armbestuur bestaan uit huur van huizen,
van landerijen en ‘moesgrond’, collecteopbrengsten, bijdragen van ‘houders van
zwanen’, rente op staatsobligaties en subsidie van de gemeente. In geld wordt zo
weinig mogelijk bedeeld – zo schrijft het
reglement voor. De uitgaven betreffen
vooral voedsel, brandstoffen, kleding,

WA, Gemeente Beemster, 1795 - 1929, inv. nr. 34.
Wil Schackmann, De lotgevallen van een Beemster gezin in de landbouwkolonie, De Nieuwe Schouwschuit,
november 2008
11

12
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‘Weldadigheid’ in getallen.

Armbestuur. Daarnaast ontvangen de
Armenvoogden der Hervormde Gemeenteen de opbrengst van de collecte op de
Beemster Biddag en van andere kerkgenootschappen hun aandeel in de bedeling
van behoeftige gemengde echtparen.

Uit ‘Schuitemakers Purmerender Courant’, 8 februari
1893

Voor inkomsten wordt zo nu en dan ook
gezorgd door de bedeelden zelf – met het
verrichten van werkzaamheden – of door
naaste familieleden van de bedeelden.
Die konden worden gemaand bij te dragen in de kosten van onderstand. De kans
op succes was waarschijnlijk niet groot
want ook zij hadden het moeilijk, anders
hadden ze hun familielid wel behoed
voor bedeling. Soms lijkt het te lukken,
zoals blijkt uit een venijnig briefje aan
Diakenen en Armvoogden:
In antwoord op u brief van 7 Dezember
[1841] is deze dienende om van U lieden te vernemen Hoeveel in die behoefte of bedeling bijgedrage moet worden
dan zal ik onder-getekende indien die
Eijs bij mij billijk bevonden word die
last maar op mij nemen daar ik niet langer verkies dat mijn oude vader langer
door Ulieden zijn Leven vergald word.
Hierop antwoord spoedig inwachtende
Gerrit de Graaf
13

“De Beemster is altijd een relatief rijk
agrarisch gebied geweest” – dat wordt
gesteld in 400 jaar Beemster, 1612–2012,
hoofdstuk 12. Maar is dat wel zo? Voor
een antwoord hebben we getallen nodig.
Hoeveel wordt er per jaar uitgegeven
aan bedeling? Hoeveel mensen worden
bedeeld? Is die bedeling permanent of
tijdelijk? De jaarrekeningen van het Burgerlijk Armbestuur en van de Diakonieën
bevatten een antwoord op die vragen. Een
probleempje is dat de jaarverslagen niet
erg uniform zijn in opbouw en volledigheid. Dat geldt met name voor de jaarrekeningen van de Lutherse, Doopsgezinde
en Rooms Katholieke gemeentes. Bovendien geven die kerkgenootschappen het
aantal door hen bedeelde armen niet altijd
door aan B&W waardoor het hoofdstuk
‘Armwezen’ in de jaarlijkse rapportage
van B&W aan de Gedeputeerde Staten van Noordholland – de zogenaamde
‘Verslagen van de toestand der gemeente
Beemster’13 – soms een te rooskleurig
beeld van de toestand geeft.
Over de periode 1856 tot en met 1860
kunnen de Beemster gegevens vergeleken
worden met de landelijke. In de Beemster worden over deze periode gemiddeld
193 Beemsterlingen permanent bedeeld
en 457 tijdelijk. Van het aantal tijdelijk
bedeelden wordt meer dan de helft bedeeld
door de ‘Commissie van weldadigheid tot
uitdeeling van levensmiddelen en brandstoffen gedurende den winter aan minvermogende ingezetenen’. Op basis van het
feitelijk inwoneraantal (zie bijlage) is in
de Beemster over genoemde periode het
gemiddeld percentage permanent bedeelden 5.5% en tijdelijk bedeelden 13,0 %.
Landelijk wordt, gemiddeld over die periode, eveneens 5.5% van de bevolking per-

WA, Gemeente Beemster 1795 - 1929, inv. nr. 327, 328, 329
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manent bedeeld en 8.6% tijdelijk.14 Dat
laatste percentage is exclusief de bedeling
door ‘De commissies tot uitdeling van
levensmiddelen gedurende de winter’,
waardoor alleen de aantallen permanent
bedeelden zich met elkaar laten vergelijken. Die percentages laten zien dat in de
periode 1856 – 1860 permanent bedeelden in de Beemster even talrijk waren als
het landelijk gemiddelde. Nu is het moge-

lijk dat de instellingen van weldadigheid
in de Beemster ruimhartiger waren dan
elders – dat was de mening van de Hervormde kerkenraad – maar dan nog zijn er
vraagtekens te plaatsen bij de stelling “De
Beemster is altijd een relatief rijk agrarisch gebied geweest”. Dat moge gelden
voor de ongeveer 300 boerengezinnen,
maar voor de Beemster gemeenschap als
geheel was dat niet altijd het geval.

Bijlage
Aantallen bedeelden
jaar

1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860

door het Algemeen
Burgerlijk Armbestuur
volgens haar jaarrekeningen

door de Diakonie van de
Hervormde Gemeente

D

W

A

313 (157,5 + 99 + 43 + 13.5)
333 (175 + 98 + 43 + 17)
330 (172 + 99 + 44 + 15)
343 (181 + 94 + 45 + 23)
360 (191 + 92 + 52 + 25)
354 (189 + 90 + 53 + 22)
366 (188,5 + 98 + 57 + 22,5)
366 (188,5 + 98 + 57 + 22,5)
308 (188 + 76 + 22 + 27)
326 (185 + 83 + 27 + 31)
153
73 + 116*
89 + 77*

19
22
20
21
18
17
19
19
17
16
13
27 + 39*
25 + 58*

18
23
20
22
20
18
21
19

18
18
21
22
18
20
20
20

15
14
15
14

15
16
15
14

Bevolking
C

234
251
293
293
286
279
281

totaal volgens de ‘Verslagen
van de toestand der
Gemeente Beemster’

wettig/feitelijk

209 + 440

3035/3243
3114/3312
3139/3311

137 + 428
155 + 454
179 + 445
203 + 442
209 + 462
219 + 485

3274/3428
3274/3428
3308/3516
3335/3541
3342/3572/3637**
3362/358

Het Algemeen Burgerlijk Armbestuur: totaal aantal door haar bedeelde personen; tussen haakjes
staan steeds de aantallen per gezindte in de volgorde Hervormd, Rooms-catholiek, Luthers en
Doopsgezind; * permanent + tijdelijk bedeelde personen door het Burgerlijk Armbestuur volgens
de ‘Verslagen van de toestand der Gemeente Beemster’.
De Diakonie van de Hervormde Gemeente: het aantal bedeelde personen (D), het aantal wezen
in het Weeshuis (W) en het aantal armen in het Diakonie Armhuis (A); * permanent + tijdelijk
bedeelde personen door de Hervormde Diakonie volgens de ‘Verslagen van de toestand der
Gemeente Beemster’.C = het aantal bedeelden via de ‘Commissie van weldadigheid tot uitdeeling
van levensmiddelen en brandstoffen gedurende den winter aan minvermogende ingezetenen’.
De ‘Verslagen van de toestand der Gemeente Beemster’: het totaal aantal bedeelden (permanent +
tijdelijk) door alle ‘Instellingen van Weldadigheid.
Bevolking: in de ‘Verslagen van de toestand der Gemeente Beemster’wordt steeds het aantal
gedomiliceerde inwoners gerapporteerd en het feitelijk aantal (inclusief bv. tijdelijk aanwezigen).
** Het aantal inwoners volgens de volkstelling van 1859.
14

Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1868, Witkamp, Amsterdam.
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Jan Mens in de Beemster
John Dehé

Op 18 september 1897 werd Jan Mens in Amsterdam geboren en vooruitlopend op
een eventuele landelijke herdenking van de honderdste geboortedag van deze schrijver werd in 1997 in Museum Betje Wolff een kleine expositie ingericht.
Het initiatief kwam van Gerrit Köhne, voorzitter van het Historisch Genootschap
‘J.A. Leeghwater’ en jarenlang bevriend met Jan Mens. Nu was Mens geen schrijver
wiens geboortedag tot veel landelijke festiviteiten zou leiden, maar dat ze hem in Middenbeemster eerden met een tentoonstelling was niet zonder reden: de Beemster, De
Rijp, Betje Wolff en Leeghwater nemen een belangrijke plaats in zijn werk in.

oud was. Na de ambachtsschool kon hij
aan de slag als meubelmaker. Hij werkte
onder andere twaalf jaar lang in de biljartfabriek Wilhelmina aan de Amsterdamse Stadhouderskade, maar werd werkloos door de crisis van de jaren dertig.
De armoede thuis en de crisis vormden
hem en zijn werk. Hij werd socialist en
bewonderde het werk van sociaal bewogen schrijvers als Multatuli, Hamsun en
Adema van Scheltema; Theo Thijssen
zag hij als zijn grote voorbeeld.
De eerste erkenning van zijn schrijverschap kwam toen hij in 1938 de ‘Kosmos Eerstelingen Prijs’ kreeg voor zijn
roman Mensen zonder geld. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet helemaal een debuut was. Al in 1934 schreef
hij onder het pseudoniem J. Rebel een
roman: Rafels.
Jan Mens kon leven van zijn schrijverschap, in 1962 waren er al meer dan een
miljoen boeken van hem verkocht en
was hij de meest verkochte schrijver van
Nederland. Een recensent van de Nieuwe
Noordhollandse Courant noemde hem
“een der meest begaafde schrijvers van
de 20e eeuw”. Zijn bibliografie telt zo’n
veertig titels (romans en jeugdboeken),
zijn werk werd in vele landen vertaald.
Daarnaast schreef hij stukjes en artikelen voor diverse kranten en tijdschriften. Tot zijn bekendste titels horen: De

De schrijver Jan Mens (BRON????)

De ‘officiële’ literaire kritiek heeft nooit
veel op gehad met het werk van Jan
Mens. Men rangschikte het in de categorie ‘streekromans’, net als boeken van
schrijvers als Toon Kortooms, Anton
Coolen, A. den Doolaard, Johan Fabricius en A.M. de Jong. Mens kon ermee
leven: “Ik behoor tot het ras der zogenaamde volksvertellers en mis de ietwat
snobistische belangstelling voor het uitpluizen van bleke zieleroerselen en voor
het constateren van complexen.”
Zijn vader overleed toen Jan negen jaar
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huisje of zoiets. Dat heeft geen resultaat
opgeleverd, tot mijn spijt.”
Köhne schreef –op 5 mei 1941 – een uitgebreide brief terug, met suggesties voor
literatuuronderzoek en noemde ook een
aantal mensen die hem mogelijk verder
konden helpen: G.J. Honig uit Zaandijk
(“De Leeghwater kenner bij uitnemendheid”), M. Admiraal (“sigarenhandelaar
te Aerdenhout”), de Beemster onderwijzer W. Porte. De huisvesting was problematisch, zowel in De Rijp als Beemster.
Misschien kon de heer Sieswerda, dierenarts in De Rijp, hem daarbij behulpzaam zijn. “De door u te schrijven roman,
vraagt een grondige voorbereiding en ik
verheug mij er reeds op, in het boek te
lezen, want de rijke en echt Hollandse
historie van de Beemster en omgeving
heeft mijn grote belangstelling”.
De bemiddeling van Köhne had succes. Hij schrijft op 11 juni 1941 in zijn
Dagboek: “Jan Mens heeft mij geschreven dat hij enige tijd in de Rijp zal gaan

Gouden Reael, Meester Rembrandt, Elisabeth, Goud onder golven, Griet Manshande (trilogie), De Kleine Waarheid.

De ontdekking van de Beemster
Jan Mens was een schrijver die zich uitgebreid verdiepte in een onderwerp voor
hij met het eigenlijke schrijfwerk begon.
Zo kwam hij in de oorlogsjaren in de
Beemster terecht. Hij had het plan opgevat om een roman te schrijven over Jan
Adriaanszoon Leeghwater en benaderde
Gerrit Köhne, secretaris van het Historisch Genootschap ‘J.A. Leeghwater’, in
de hoop dat deze hem kon helpen met
achtergrondinformatie. Bovendien was
hij van plan te gaan “putten aan de bron”.
Hij schreef: “Het is mijn plan a.s. Zomer
mij op de studie te werpen. Ik wilde met
mijn gezin een maand naar de Beemster
trekken, en tot dat doel plaatste ik reeds
een advertentie in het Rijper nieuwsblad
om een onderkomen, in de vorm van een

Oom Sieswerda met auto (BRON??????)
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logeren bij Oom Sieswerda om z'n boek
over Leegh-water te schrijven”.1 Cornelis Sieswerda en Jan Mens maakten
lange autotochten door de omgeving
waar Leeghwater actief was geweest. In
de woorden van Mens zelf: “(…) kris en
kras door de schone landouwe, genaamd
de Beemster”.

werda naar de Beemster geweest om nog
een en ander op te zoeken.
De briefwisseling markeert het begin van
een lange vriendschap, waarbij de aanvankelijk wat formele toon (“Zeer geachte
Heer….”) spoedig zal veranderen (“Beste
Gert Köhne, Vrouwe en kroost en verdere
familie”). In het dagboek van Köhne is
sprake van verschillende bezoeken die
Mens aan de Beemster bracht, maar Köhne ging ook bij Mens langs.
Dagboek 18/9/1943: Vandaag naar
Amsterdam geweest. Eerst ben ik de
Jodenbuurt doorgetramd. Ik keek er van
op. Alle huizen leeg. Verderop een grachtje met een groot bord: Jodengracht. Het
gaat je door merg en been.
Op bezoek geweest bij Jan
Mens, de bekende romanschrijver. Ik heb z'n roman “Waterland” gereviseerd. Een prachtboek over de droogmaking van
de Beemster.

Dagboek Köhne 18 juni 1943:
Vanmiddag Jan Mens gesproken in de
Rijp. Een eenvoudige belangstellende
kerel. De bronnen die ik hem verstrekt
heb, waren hem welkom. Hij hoopt over 1
1/2 jaar het boek betreffende Leeghwater
gereed te hebben. Samen met oom Sies-

Jan Mens voltooide zijn boek
over Leegh-water in juli 1943,
maar de revisie-werkzaamheden en verdere voorbereidingen
namen nog een paar maanden in
beslag. Met Köhne en anderen
discussieerde Mens uitgebreid
over woordkeuze, spelling en
interpunctie. Mens: “O ja. Ik
weet, dat ik, indien ik de zinnen
juist had willen bedélen met
het nodige aantal komma’s, ik
beslist nog wel een paar gram
van deze nuttige dingen in het
boek had mogen strooien.”
Mens zei te zondigen uit moedwil. Al te lange zinnen en al te
veel komma’s deden de lezers
in slaap vallen, “omdat iedere
zin a.h.w. gesneden gelijk een

Omslag van ‘Waterland’
1

Buren en kennissen werden ‘oom’ genoemd. Cornelis Sieswerda was geen familie.
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boterham wordt op gediend. En ik
houd van happen in het brood!”
In november 1943 woonde en
werkte Gerrit Köhne in Zaandam.
Hij schrijft in zijn dagboek:
Donderdag 24 Nov. [1943]
Vanmorgen op de fiets gestapt en
naar de Beemster gereden. De wind
was Noord-West en de regen joeg in
vlagen over het land.
Bij de Nekkermolen heb ik mij
laten overzetten. Eerst ben ik naar
huis [=het Deutzenhofje] gegaan,
waar ze erg opkeken. M’n einddoel
was de Rijp, waar ik tegenwoordig
zou zijn bij de “doop”- plechtigheid van “Waterland” een historische roman over Leeghwater en de
droogmaking van de Beemster door
Jan Mens.
Ik heb Jan Mens enige malen geholpen aan historische gegevens uit
ons museumarchief en smaakte nu
mede het genoegen mee te dineren
in Café Blokdijk. Tegenwoordig
waren de schrijver Jan Mens, de
directeur van de uitgeverij Kosmos Omslag, getekend door Jan Sandrs
te Amsterdam, de heer v.d. Kolk en
de heer Sieswerda, dierenarts te de Rijp. Zaandam voor een nacht) om hem een
Deze heeft Jan Mens enige jaren meege- beschuitbus met eigenteelt pruimtabak te
nomen op z’n dagelijkse autoritten door offreren. Hij blij. De terugreis ging door
de omgeving en hem op alle mogelijke weer en wind over Spijkerboor en Knolmanieren geholpen. Als blijk van waar- lendam.
dering is het boek aan de heer Sieswerda Vrijdag 24 december [1943]
opgedragen en kreeg hij vandaag een (…) De laatste vacantiedagen waren zeer
pracht uitgave in leer gebonden op goed guur. Het boek van Jan Mens: Waterland
papier.
is verschenen. Ik heb 10 boeken geruild
De kleine plechtigheid zal ik nooit ver- voor evenzoveel ponden boter voor de
geten want het boek “Waterland” is het auteur.
meest waardige monument ter nagedachtenis van Leeghwater. Jammer is het, dat Het boek was direct een groot succes. Op
de oplaag van de eerste druk zo beperkt 4 januari 1944 schreef Mens: “Het boek
is.
is vandaag absoluut uitverkocht.”
Na het eterijtje, dat de uitgever fl.55,-kostte, ben ik naar m'n schoonvader aan Van Waterland verscheen in 1949 een
de Jisperweg gegaan (moeder was in herdruk, getiteld Goud onder golven.
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Als Salamander-pocket werd het boek
regelmatig herdrukt. In een interview zei
Mens over Leeghwater en de titel van het
boek: “Deze figuur boeide mij; hij was,
naast waterbouwkundige (zonder diploma overigens), timmerman en schrijnwerker. En hij had een boek geschreven,
waarin hij een pleidooi leverde voor de
droogmaking van de Haarlemmermeer.
Een schrijnwerker, meubelmaker dus,
die een boek schreef… Een collega,
want ook ik hanteerde eens de zaag en
de schaaf. Ik maakte studie van zijn eerste grote werk, de inpoldering van de
Beemster, ik schreef het boek en de titel
luidde ‘Goud onder golven’. Maar mijn
raadgevers vonden, dat er té veel goud
in mijn titels blonk: was niet pas mijn
‘De Gouden Reael’ verschenen? In haast
bedacht ik toen een andere naam, ‘Waterland’, maar die titel heeft mij altijd dwars
gezeten. Zodat ik bij een nieuwe druk het
goud weer onder de golven vandaan heb
gehaald. Betuttelaars zeggen wel hoe
het niet moet, maar nooit hoe het wél
moet…”2

tegen de pronkzucht en de bekrompenheid van haar tijd: de eeuw van pruiken,
hoepelrokken en galante dwaasheid.”
De auteur maakte naar eigen zeggen “een
tamelijk vrijmoedig gebruik” van de door
Joh. Dyserinck verzamelde Brieven van
Betje Wolff en Aagje Deken (1904). Ook
deed hij vooraf weer uitgebreid ‘veldonderzoek’. Hij verbleef geruime tijd in het
huis van Betje aan de Middenweg, dat in
1950 was aangekocht door het Historisch
Genootschap ‘J. A. Leeghwater’, om het
als museum in te richten. Tijdens de verbouwing kreeg Mens toestemming tijdelijk in de oude pastorie te wonen.
Op 21 oktober 1953 werd daar –in het
werkkamertje van Betje - het eerste
exemplaar van het boek ‘ten doop gehouden’, met kandeel, beschuit met muisjes
en de nodige toespraken. Burgemeester
Pesman sprak daarbij de wens uit dat het
boek nog meer bekendheid zou geven
aan de realisatie van het museum en dat
daardoor meer giften zouden binnenkomen.3 Om het restauratiefonds te spekken, nodigde Mens zijn lezers uit (door
middel van een briefje in het boek) een
bijdrage te gireren. Deze voorloper van
crowdfunding leverde bijna fl. 700 op;
wie meedeed ontving een bedankbriefje
met handtekening van de auteur.
Na Elisabeth was Jan Mens nog niet
helemaal klaar met Betje Wolff en Aagje
Deken. In 1954 verscheen Letterlust op
kipperust. Een tuiltje gerijmd en ongerijmd proza. Jan Mens had de bundel
samengesteld en schreef er ook het voorwoord bij. Dit boekje biedt nog steeds
een mooie kennismaking met het werk
en de persoon van Betje Wolff.

Elisabeth
Het was niet het enige boek waarvoor
Mens de Beemster als locatie koos. In
1953 verscheen Elisabeth, een roman
over het leven van Betje Wolff. Mens
richtte zich vooral op de Beemster jaren.
Betje tracht aan een ongelukkige en veel
besproken liefdesaffaire in Vlissingen te
ontkomen door op 20-jarige leeftijd te
trouwen met de dertig jaar oudere dominee Wolff, predikant in de Beemster. Uit
de boekaankondiging: “Op gevoelige en
vaak geestige wijze laat Jan Mens deze
kleine en charmante domineesvrouw
voor ons leven in haar strijd tegen de verwording van geloof, moraal en zeden en
2
3

Ook aan De Speelwagen, Populair
maandblad, gewijd aan de historische
schoonheid, folklore en geschiedenis in

B. van Breenen, p. 121-122
Binnendijks, okt. 1953, 1e jrg. no 47
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Fragmenten uit een bedelbrief van Jan Mens aan Gerrit Köhne. 		
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(bron: familie archief Köhne)

venboek vertrekt de familie Blommers
voor een vakantie van enkele weken naar
de Beemster, daartoe uitgenodigd door
een oude vriend van vader Blommers,
dierenarts Siebertsma uit De Rijp. Het
zal duidelijk zijn dat ook hier de inspiratiebron van Mens niet ver weg lag.
In de Beemster staat een oude boerderij
al een tijdje leeg. De bewoners zijn er uitgetrokken en nieuwe bewoners komen
pas in het najaar. De eigenaar heeft de
boerderij tijdelijk ter beschikking gesteld
van het Genootschap ‘Jan Adriaenszoon
Leeghwater’, dat er na de zomervakantie
een tentoonstelling in gaat houden. De
secretaris van het genootschap heeft ook
al een bekende naam: Gert Koene.
“De heren van het genootschap hebben
alles netjes laten opknappen en nu gaan
ze ‘De Eenhoorn’ (zo heet de boerderij)
volslepen met boeken, kaarten en paperassen, waarmee ze de bezoekers wil-

Noord-Holland boven het IJ/ Hollands
Noorderkwartier, heeft Jan Mens enkele
bijdragen geleverd, onder andere over
Betje Wolff.

Leesboekjes
Voor honderden Beemster kinderen (en
hun ouders) is de Bloeiende Perelaar een
begrip geworden. In 1975 kreeg de openbare lagere school in Zuidoostbeemster
deze naam, die ontleend was aan een
serie door Jan Mens geschreven leesboekjes voor de drie of vier hoogste leerjaren van de lagere school. Vier deeltjes
verschenen in 1950, een tweede reeks in
het voorjaar van 1951. Ze werden een
groot succes, beleefden verschillende
herdrukken en werden door het hele land
gelezen.
Centraal in de serie staat het Amsterdamse gezin Blommers, levend in de schaduw van de Westertoren, in een
oud huisje -aan de Prinsengrachtmet gevelsteen: De Bloeiende
Perelaar. Hoewel in de boeken
van Jan Mens feit en fictie elkaar
soms heel dicht naderen, heb ik
deze gevelsteen in Amsterdam
nog niet kunnen traceren.
Gerrit Köhne, ervaren onderwijsman, was een van de belangrijkste adviseurs geweest bij het
realiseren van de serie, waarbij
elk deeltje voorzien werd van een
aanbevelend voorwoord van drs.
B. G. Palland, onderwijsinspecteur in Amsterdam. Köhne: “Dat
je zo met Palland overweg kunt
zal niet schaden bij de verkoop
van de Bloeiende Perelaar want
hij heeft goede papieren in het rijk
van de pedachogen.”
Een van de boekjes (deel 5) heeft
wel een heel directe band met de
Beemster. In Het Beemster brie26

len laten zien hóe mooi en belangrijk de
Beemster wel is, hoe ze ontstond en hoe
het er vroeger toeging.
Nee, niet alleen met boeken en papieren.
Er komen oude kostuums, gebruiksvoorwerpen en ook antieke meubels. Om te
beginnen hebben ze er al enige grote
stukken ondergebracht: een zware eiken
tafel, zes ouderwetse stoelen, een eikenhouten slaapkoets met gesneden panelen
en een trekmangel. Alles antiek! Dat is
wat voor jou, ouwe houtworm.”
Ondanks de nodige bedenkingen van
vader neemt de familie het aanbod
aan. In brieven naar familieleden en
een echtpaar dat op de Prinsengracht is
achtergebleven om de zaak draaiend te
houden, wordt verslag gedaan van de
belevenissen en krijgen de lezers een
stukje Beemster geschiedenis gepresenteerd. Zo wijdt Mens een apart hoofdstuk
aan de komst van Prins Maurits aan de
Beemster, waarbij hij Jan Adriaanszoon
Leeghwater ontmoet. Zelf-plagiaat heet
dat tegenwoordig: het stuk is letterlijk
overgenomen uit Goud onder golven.4

Het is gebleven bij de ‘Kosmos Eerstelingen Prijs’ en een zilveren medaille van
de stad Amsterdam in 1962. Bij de doop
van Elisabeth ontving hij van burgemeester Pesman de bronzen legpenning
van de Beemster, omdat hij door zijn
boeken de Beemster “nader tot ons volk
had gebracht”.
In alle artikelen en interviews die in zijn
succesjaren in kranten en tijdschriften
verschenen, komen bepaalde elementen
steeds terug. Een werkeloze meubelmaker die uitgroeide tot auteur van een
miljoen boeken, sober, stil, wat teruggetrokken, een autodidact die van de pen
kon leven, een groot verteller.
Kan Jan Mens ook de lezers van nu nog
boeien? Een citaat uit het slot van een
artikel over de schrijver dat in mei 1991
in het tijdschrift Ons Amsterdam verscheen:
“Lucie Mens heeft alle drukken van haar
vaders boeken in de kast staan, maar lezen
doet ze ze nog maar zelden. Nog altijd
valt op hoe meeslepend Mens kon vertellen, maar zijn lyriek en romantiek doen
soms wat gedateerd aan. ‘Ik ben bang dat
ik me ga ergeren,’ bekent Lucie Mens,
‘en dat wil ik niet. Maar allerlei plekken
in Amsterdam herinneren me steeds weer
aan mijn vader. Want als ik één ding van
hem heb geërfd is het dat wel: die lol in
het rondstruinen door de stad en overal
nieuwsgierig binnenlopen’.”
Toen halverwege de jaren zeventig de
openbare lagere school in Zuidoostbeemster gemoderniseerd werd, schreef
men een wedstrijd uit om de nieuwe
school ook een nieuwe naam te geven.
In februari 1975 was de kogel door de
kerk. De oudercommissie had gekozen
voor “De Bloeiende Perelaar” en legde
haar overwegingen aan de gemeenteraad
voor. De naam van de school was ontleend aan de serie schoolboekjes van Jan

De Beemster en De Rijp zijn voor Jan
Mens altijd plaatsen geweest die hem
inspireerden, al bleef Amsterdam de
belangrijkste plek in zijn leven. Vanaf
1940 tot aan zijn dood in 1967 woonde
hij in de Tuinbouwstraat in Betondorp.
Na zijn dood nam de belangstelling voor
zijn werk af, al zorgde de tv-bewerking
van De kleine waarheid, met Willeke
Alberti als Marleen Spaargaren, voor
veel publiciteit. Zijn uitgever deed een
vergeefse poging daar nog wat graantjes
van mee te pikken door het bundelen van
een aantal romans (Griet Manshande II
en III).
Jan Mens was geen schrijver die
bekroond werd met veel literaire prijzen.
4

Goud onder Golven, p. 252, 8e druk
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Mens, waarbij Het Beemster brievenboek
– ook op school - de meeste aandacht had
getrokken. Bovendien stond de naam
“De Bloeiende Perelaar” in verband met
“de schoonheid van de bloesempracht in
onze polder tijdens het voorjaar en is de
aanduiding van deze keuze tevens een
appèl aan iedere Beemsterling voor het
behoud van de boomgaarden waaraan de
gemeente Beemster mede zijn landelijke

bekendheid (heeft) ontleend.” Als extra
bijzonderheid vermeldde men nog dat
Jan Mens “op advies van het tegenwoordige schoolhoofd de heer G. Köhne met
het schrijven van deze bundel is begonnen”. Uiteraard stemde de raad in met
dit advies en zo werd met de naam van
de school toch een klein monument voor
Jan Mens in de Beemster opgericht.

Bronnen:
Voor dit artikel is vooral gebruik gemaakt van de dagboeken van Gerrit Köhne en de briefwisseling tussen Gerrit
Köhne en Jan Mens. Dit archief berust bij de familie.
Verder:
-kranten Waterlands Archief
-Waterlands Archief, archief Gem. Beemster, toegang 1139, inv. 4266
-Breenen, B. van, Jan Mens 1897-1967 Amsterdam, uitgave in eigen beheer, 2009.

Het boek van Jan Mens over Leeghwater verscheen in 1943 onder de titel Waterland.
Bij de tweede druk (1949) was de titel gewijzigd in Goud onder golven; het boek zou
vele herdrukken beleven.
Centraal in het boek staat de droogmaking van de Beemster en alle problemen die
dit gigantische werk met zich meebracht. Door middel van archiefonderzoek heeft
de schrijver zich uitgebreid gedocumenteerd, maar uiteraard moest hij ook zijn eigen
fantasie laten spreken.
We beleven de gebeurtenissen door de ogen van Jan Adriaans, die geschetst wordt
als een man met fantasie, doorzettingsvermogen en durf, voortgekomen uit een zeer
eenvoudig milieu. Geboren in De Rijp, zoon van een timmerman, overtuigd doopsgezind. De romantiek ontbreekt niet. Jan Adriaans wordt verliefd op Aaltje Willemsdochter, “de jonge Pinksterblom uit Schermerhorn”. Misschien is zij het wel die Jan
Adriaans aanzet tot grote daden. Zij haat het water, twee van haar broers zijn op het
woeste Beemstermeer verdronken en daarna kwam haar moeder het verdriet niet meer
te boven.
Jan Adriaans ontpopt zich een soort eenmans-actiegroep die alles in het werk stelt om
de hoge heren in Amsterdam te bewegen om geld te investeren in het droogmalen van
het meer. Zijn eigen visioen zijn de gouden kleigronden die onder het water schuilgaan
en hij ziet de toekomst voor zich: “(…) gouden banen van kostelijk graan. Rogge en
tarwe wedijveren met boekweit en haver. Het malse gras dient als voedsel voor het
zware vee. De melk zal sissend spuiten in de blankgeschrobde emmers. De wagens
zullen zwaarbeladen met boter en kaas ter marktplaats bolderen.”
In het dorp De Rijp wordt hij overigens door velen met de nek aangekeken. Zijn plannen zullen de ondergang van het dorp betekenen: als de haringbuizen niet meer naar
zee kunnen varen, kunnen de reders hun schepen naar de sloop brengen.
Het verhaal eindigt met het succes van de inpoldering en het bezoek van Prins Maurits
aan de pas drooggemaakte Beemster, waarbij de hoofdpersoon gevraagd wordt de
tafel van de Prins te bedienen.
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Schoolreisje Midden-Beemster naar Haarlem
en omstreken op Donderdag 7 Juli 1932
Wim Slooten1

Onderstaande fragmenten uit een oud schoolschrift geven een prachtig beeld van wat
destijds, toen vacantiereizen nog nauwelijks gemaakt werden, als het hoogtepunt van
het schooljaar werd beschouwd. Naast de gedetailleerdheid van de reisbeschrijving
vallen de zorgvuldige waterverf- en kleurpotloodtekeningen op die dit verslag opsieren. Wim was ongetwijfeld aangestoken door de lijnvoering van meester W.A. Porte,
hoofd der school in Midden-Beemster.

Het was al een heel tijdje bekend dat er
op 7 Juli 1932 een schoolreisje plaats zou
vinden. ’s Woensdags, de dag voor het
schoolfeest, was het erg regenachtig en je
hoorde vaak zeggen dat het morgen wel
eens regenen kon. Ik was bij Henk Oosterink aan het spelen waar ze ook al dachten, dat het morgen wel zou misloopen.
Nu, ik was er niet zoo bang voor, want het
spreekwoord zegt: ‘Na regen komt zonneschijn’.

broodeten duurde ook zoo lang niet. Tien
minuten over achten stapte ik kant en
klaar naar Beunder. Mijn vader, Piet en
Beek kwamen even later. Bij de bussen
waren er twee weg om de kinderen, die
te ver weg woonden, te halen. Wij waren
groep IX. De geleider van ons was Meester Porte, die van groep 8 was. Mej. Zeeman, groep 5, was onder leiding van Juffr.
Wagenmaker en Mijnheer Oosterink had
groep 4.

De volgende dag toen ik nog zo’n beetje
half sliep, riep m’n moeder: “Wim, kom
je er uit, het is prachtig weer.” Ik sprong
er uit en kleedde me aan. Wasschen en

Even over half negen vertrokken we. We
gingen door de Middenweg tot de Oosthuizerweg. Onderweg zag je de moeders
wuiven naar hun kinderen. Toen gingen

1
Wim Slooten (1920-1973) zat in de zesde klas toen hij dit verslag schreef en hij woonde Rijperweg 112. Hij
werkte later als verzekeringswiskundige.
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we de Oosthuizerweg in. Voor Schermerhorn kregen we een amandelbroodje. In
Schermerhorn pakten de schooljongens
heel wat serpentine, dat we uitgegooid
hadden. Maar we hadden er geen gebrek
aan.

Beverwijk voorbij te zijn, gingen we bij
Velsen over het Noordzeekanaal met het
pont. Sommige jongens (ik ook) gingen
op de bus zitten. Nu konden we fijn kijken. Ik vond dat het Noordzeekanaal niet
erg breed was. Ik denk dat het niet veel
breeder was dan het Noord-Hollandsch
kanaal. Maar verderop bij de groote sluizen is het kanaal wel breeder, zei meester.

Nadat we Schermerhorn uit waren gingen
we langs de Noordervaart. Ongeveer in
het midden van deze weg ligt Stompetoren. Daar is een toren die even boven de
wijzerplaat stomp afgesneden is. Aan het
eind, dicht bij Alkmaar, was men bezig de
vaart te dempen. Het was vol klei. Meester zei dat het een asphaltweg werd. Dat
kan dan een prachtweg worden. In Alkmaar gingen we over een weg die van keien gemaakt was. Het hobbelde verschrikkelijk. Maar al gauw gingen we langs de
groote kerk, daarna door de Hout omdat
de weg opgebroken was. Daar zagen wij
een nieuwerwetsche auto van het jaar nul,
nl. een stoomwals.

Nu ging de reis naar Bloemendaal. We
kwamen voorbij het kopje vanwaar je een
prachtig vergezicht hebt. Nog even hooger was een kijker. Je kon niets zien er
door. Later hoorde ik van mijn vader dat
je er voor betalen moest, dan werd er wat
weggeschoven en dan zal je er wel een
prachtig gezicht door hebben. Misschien
zag je de Beemster wel. Langs de kanten
zag je sparreboomen. Ze stonden, denk ik,
net in bloei.
Toen gingen we door naar Haarlem. In
een café kregen we een glas melk. Ik at
een broodje met ham en een stukje cake.
Daarna gingen we de speeltuin in. Ik ging
direct op een glijbaan. Boven gekomen
legde ik een matje neer, ging er op zitten

Verder ging de reis naar Heiloo door de
Kennemerstraatweg. Verder naar Limmen. Je kon nu prachtig de duinen zien.
Castricum lag ook al gauw achter ons. Na

In de speeltuin
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en… rrrt ging ik naar beneden. Ook twee
touwen waren er, waar je in klimmen kon.
Aan schommels ontbrak het ook niet, zelfs
was er een met een groote bak. Daar konden er wel vijf in. Maar er mochten er niet
meer dan drie in. We gingen ook tonnetje
rollen. Je ging aan een touw hangen en
dan maar trappen tegen de ton. Er was ook
een ladder die horizontaal lag en gesteund
werd door twee ladders en wat palen. Daar
kon je fijn aan hangen. Eerst klommen wij
er op en gingen er op loopen. Later ging
Juffrouw Wagenmaker er aan hangen en
zwaaide zoodat ze vooruit kwam. Nadat
we van alles een beetje genoten hadden,
moesten we bij ons tafeltje gaan zitten en
toen kregen we een gevulde koek.

Daarna gingen we weer op weg. We kwamen voorbij het standbeeld van Laurens
Jansz. Coster. Wanneer hij de klok hoort
slaan, slaat hij een bladzijde van zijn
boek om, zoo zei Meester. Nu gingen we
door een mooie weg die naar het strand
voerde. Aan weerszijden zag je boomen
staan. Vlak voor het strand stopten de bussen. Wij waren er vlug uit. Al gauw zagen
we dat er rupsjes tegen het zand opkropen. Andries Tol had heel wat doosjes en
twee [rupsen] voor mij gingen in de doos.
Meester zei dat ze Jacobskruiskruid eten.
Ik voer ze met gewoon kruiskruid wat ze
ook graag lusten. Bij Andries is er al één
in de pop. Daar komt dan de St Jacobsvlinder uit.

Aan zee

Toen gingen we het strand op. Nadat we in
de rij stonden kregen we een banaan. De
schillen zouden we op het strand begraven. Langs een schuin padje gingen we
naar beneden. De meesten gooiden hun
schillen over het prikkeldraad. Op het
strand gekomen moesten we groep bij
groep staan. Elke groep zocht een apart
plaatsje op. Alle jongens hadden een
zwempak bij zich, alleen mijn zwempak

had mijn vader. Ik ging dus op een holletje naar mijn vader om mijn badpak
te halen. Toen ik terug kwam hadden
de meeste jongens hun kleeren al uitgetrokken. Ik deed het ook en Andries Tol
maakte het knoopje van mijn schouder
vast. We gingen met onze kleeren naar de
stoel van Juffr. Lonte. Daarna gingen we
de zee in. Meneer van der Leiden, Juffr.
Wagenmaker en Meester Porte waren ook
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in badpak. Meneer van der Leiden dook
wel eens. Met een bal waren we aan het
spelen. Maar Juffr. Wagenmaker was ons
meestal te vlug af. Een keer had ik de bal
zoowat te pakken, doch opeens hoor ik
een pats op het water, zoodat het zoute
water me in het gezicht vliegt en de bal
is verdwenen.
Gerhard Met wist zoo’n plaatsje in zee
waar de golven zoo leuk tegen je rug
kwamen. Hij zei: “Kijk, Wim, hier moet
je gaan zitten.” Hij ging zitten maar plotseling kwam er zoo’n grote golf opzetten,
dat die over zijn haren ging. Hij proestte
het uit. Ik proestte ook, maar niet zoals
hij dat deed. Nadat hij weer een beetje op
dreef was zei mijn vader tegen mij: “Wim,
kom eens hier, ik moet je wat vertellen.”
Ik vertrouwde het niet erg, maar ging
toch. Toen ik bij hem was zei hij: “Is je
haar wel nat geweest, laat eens voelen.”
Bom, daar lag ik languit in zee te spartelen. Mijn vader had me een duw gegeven.
Nu stonden mijn vader en Gerhard Met
te schudden van ’t lachen. Nu wou ik zelf
ook eens probeeren of ik mijn haar nat
kon maken. Ik dorst niet erg best. Maar
eindelijk kon ik mijn evenwicht niet meer
bewaren en…. daar ging ik. Hè, ik had
wat water in mijn mond gekregen. Wat
was dat zout. Al gauw was ik weer wat
op dreef, maar ik heb die dag niet meer
gedoken. Ik begon een beetje bibberig te
worden. Ik was er zeker wel een heel tijdje
in geweest. Kleeden gaan? Nee, daar had
ik nog geen zin in. In een klein plasje daar
lag het fijn. De zon had het lekker warm
gemaakt. Er lagen nog meer jongens.

Lonte. Ik kreeg weer een stukje cake van
mijn vader die ik al vlug in mijn maag
verwerkt had, want ik had razende honger. Maar eindelijk gingen we toch weg.
We marcheerden zoo naar een caféetje op
het strand. Daar kregen we een glas ranja. Sommige jongens zagen rietjes op de
grond liggen en dronken zoo hun ranja.
Maar dat vond ik vies. Toen ik mijn ranja
had opgedronken ging ik in het café. Daar
zat mijn vader. Ik ging naar mijn vader
en vroeg om een stuiver om een ansicht
te koopen. Ik moest er maar twee koopen
en kreeg zoodoende een dubbeltje. Ik ging
eens kijken wat er allemaal was. Er waren
ook veel spotprenten, zoals iemand die erg
dik was en in zee achterover viel, en zoo
meer. Ik nam een paar gekleurde. Een er
van was de watertoren van Overveen, en
de andere was de zeeweg van Overveen.
Dit waren de eenigste gekleurde ansichten. Ik stuurde er een aan mijn grootvader
in Alkmaar. Ik schreef het adres en deed
de postzegel er op. Mijn vader deed de
andere in zijn zak en de mijne zou hij op
de post doen. Na een tijdje kwam er een
andere school en wij vertrokken naar de
bussen. In de bussen gekomen moesten
we een heel tijdje wachten. “Wanneer
zouden we toch eens gaan”, dachten we.
We begonnen al een beetje te morrelen,
toen Juffr. Zeeman met een schaal kwam,
waar overal ijswafels in zaten. Ze werden
rondgedeeld. Er zat een stuk papier om,
dat ik direct afdeed en uit de bus gooide. Terwijl wij aan het smikkelen waren,
gingen we eens rekenen. We waren, zo
berekenden we, met z’n honderdtwintigen. Als dit een ijswafel van vijf cent was
kwam de rekening zoowat op zes gulden.
Later zei mijn vader dat het zes gulden en
zeventig centen was geweest.

Na een tijdje zoo gelegen te hebben ging
ik me in zee nog even naspoelen, en ging
me toen kleeden. Toen ging ik weer naar
mijn vader. Ik pakte mijn zwempak en
ging het in zee uitspoelen. Juffr. van der
Leiden had wel een stuk of acht badpakken om uit te spoelen. Daarna hing ik
mijn badpak over de badstoel van Juffr.

Men beraadslaagde blijkbaar hoe men
de tocht verder zou doen. Maar eindelijk
scheen men het gevonden en nu reden we
zoo door de zeeweg naar ‘Kraantje Lek’.
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‘Ballerkuil’. De ‘Ballerkuil’ had drie posten: Henk Oosterink, Piet van Reeuwijk en
ik. Maar ja, de tijd gaat snel en nu gingen
we weer naar beneden. Ik trok mijn kousen en schoenen weer aan. Nu ging ik eens
schommelen. Er was maar één schommel
en elke keer stonden er wel tien kinderen
op, met het gevolg dat ze niks hoog kwamen. Ik kon geen plaatsje bemachtigen en
ging eens bij de holle boom kijken. We
klommen dan zoo, dat we de eerste takken
konden bereiken. Van beneden kon je in
de boom komen, doch in de stam zelf, ter
hoogte van je hoofd zoowat, was ook een
gat waar we door kropen. Nu daar kon je
schik [hebben].
Kraantje Lek

Maar de tijd staat niet stil en weldra waren
we weer in de bussen. Nu gingen we door
Haarlem en sloegen de weg naar Amsterdam in. Druk dat het daar was, verschrikkelijk. De autobussen reden met een flink
gangetje, maar nog stoven er auto’s de
bussen voorbij. Aan de linkerhand, door
een kanaal afgescheiden, gingen de treinen. We zagen een electrische- en een
stoomtrein. Aan de linkerkant van de
weg, waar we reden, pufte een electrisch
trammetje. Het ging wel niet hard, maar
toch stoomde het harder dan de bus. We
gingen langs Halfweg en zoo ging het
tochtje naar Amsterdam. We reden even
om en gingen over de Dam. Daar is het
vroegere stadhuis dat nu koninklijk paleis
is. Het is gebouwd op 13659 palen. Dat is
gemakkelijk te onthouden. Een jaar heeft
365 dagen. Het laagste cijfer is 1 en die
gaat voor het getal, en er achter komt het
hoogste getal, is 9. We gingen langs de
beurs en daarna langs het Centraal Station. Wat is dat een mooi gebouw. Heel wat
menschen stonden voor de loketten. We
waren Amsterdam nog niet heelemaal uit,
het noordelijke deel hadden we nog voor
de boeg. Daarvoor gingen we met het pont
over het IJ. We gingen weer bovenop de
bussen zitten. Je keek zoo het heele IJ

Die zeewegen zijn toch meestal mooie
wegen. Aan weerszijden was het bosch
en de vogels kweelden ook om het mooie
weer. In ‘Kraantje Lek’ stapten we uit.
Direct vroegen een paar jongens of hier
een lek kraantje was en wouden dat ook
graag zien. Hier zag men heel wat reigersbekken. Ik had wel eens ooievaarsbekken
gezien maar geen reigersbekken. Nog
wat planten werden er gevonden die in
de botaniseertrommel gingen. We kregen
een glas rojo en al te gauw hadden we dat
op. We vroegen aan meester of we in de
duinen mochten, want van hier kon je zoo
in een apart deel van de duinen. Nu dat
mocht, meester ging voorop en we mochten niet te ver gaan. Als meester drie keer
achter elkaar floot moesten we komen.
We gingen met de zesde en zevende klas
roovertje [spelen]. Maar zoo kwam het
uit, niemand wou politie zijn. Toch meldden zich een paar polities aan. We gingen
nu allemaal weg en toen kwamen ze op
ons af. Mij hebben ze niet gekregen, hoe
het met de anderen is gegaan weet ik niet.
Nadat we zoo een tijdje hadden gespeeld
wist Henk Oosterink een kuil waar we nu
onze vesting hadden. We noemden hem
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De pont over het IJ

over. Aan de rechterkant zag je de mailbooten van de Maatschappij ‘Nederland’.
Nadat we over het IJ waren gingen we
door Amsterdam Noord, tot de weg naar
Purmerend. We gingen door Het Schouw
en door Ilpendam. In Ilpendam zag Meester heel wat bekenden, want dit is het 1e
reisje dat Meester met deze school meemaakt. Nu gingen we naar Purmerend.
Ook aan deze weg is een electrische tram.
Vroeger was dit een stoomtram en liep
de baan door tot Alkmaar. Bij Purmerend gingen we over de kippenmarkt en
zoo over de ophaalbrug. Nu ging het de
Purmerenderweg in. Vervolgens de Volgerweg, waar we de boerderijen: ‘Mariënheuvel’, ‘Zwaansvliet’ en ‘Volgerwijk’
zagen. Bij ‘Volgerwijk’ is een reigerkolonie gehuisvest. Nu ging het de Middenweg door. Nog één kruis en we zouden in
de Middenbuurt zijn. Wie nog serpentine
had, gooide het uit. Vlak voor de buurt
zetten we onze keelen eens op en we kwa-
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men zingende thuis. Het was ongeveer
een uur of acht. Nu gingen we allemaal
de bussen uit. Meester Porte hield een
toespraak, en daarna moesten we ‘hoera’
roepen voor de Oudercommissie. Dadelijk klonk er uit honderdtwintig keelen
een ‘hoera’. Nu moesten we van Meneer
Oosterink drie maal ‘hoera’ roepen, voor
mijn vader en Meester Porte die er werk
van hadden gemaakt. Daarna ging iedereen huiswaarts. Wie veraf woonde gingen
weer met de bussen mee. Toen ik ontkleed
was en in mijn bed lag, dacht ik nog eens
aan de heerlijke dag.
EINDE
In een bijlage somt Wim de planten op
die ze tijdens dit schoolreisje gevonden
hebben en geeft een korte beschrijving:
duizendblad, braam, stalkruid, walstroo,
bremraap, bitterkruid, thijm en nachtsilene. De langste beschrijving krijgt de
zebrarups.

Reacties van lezers
De heer Kerkhoven uit Ilpendam berichte ons het volgende:
Met grote belangstelling lees ik altijd De Nieuwe Schouwschuit .
Op de voorpagina van de laatste uitgave (maartnummer 2016) sta ik als 12 jarige helemaal rechts met de schop in de hand.
Mogelijk was ik gekozen omdat ik na de bevrijding een “verdwaalde” kogel uit een
stengun in mijn rechter arm had gekregen . De kogel ketste op de grond .Een deel kwam
in mijn onderarm . Het andere deel van de kogel ging door mijn bovenarm en bleef in
mijn jasje achter ! Jan Porte schreef er destijds in zijn dagboek over . Na een aantal
weken was er herstel .Het ongeval vond plaats voor het Heerenhuis, waar de BS na de
oorlog was ingekwartierd. Overigens veel succes met uw tijdschrift .
Gevonden in het Dagboek van Jan Porte (uitgave 1995):
"Dinsdag 8 mei: 1945 Het 'Heerenhuis' wordt nog steeds bewaakt en toen er twee
dronken boeren van de Purmerender markt kwamen en toen ze op verboden terrein
kwamen schoot er een wacht op de grond om ze bang te maken. De kogel ketste op de
straat aan stukken. Klaas Kerkhoven kreeg drie van die stukken in zijn arm. Het bleken
later vleeswonden te zijn. Dat was niet zo erg, maar toch erg genoeg!”
De heer de Waal achtte het duidelijker wanneer in de kroniek van maart 2016 bij 3 mei
verduidelijkt zou worden dat zoon Joris is gefusilleerd.
Op pag. 39 wordt de naam Gertjan Enthoven verkeerd gespeld, dat moet zijn Gerjan.
In het novembernummer 2015 staat op pag. 2 Jannie Weinberg-Prins dit moet zijn Jannie Wijnberg-Prins, dochter van Cornelis Prins. Met als roepnaam Nelis, i.p.v. Nelus.
De heer Commandeur liet ons weten dat in het artiekl over de Five Pilots (nov. 2016)
het woord FLAK ook Flugzeugabwehrkanone kan betekenen.
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