Van de voorzitter van het HGB
Historisch Genootschap Beemster: 80 jaar jong

Op 21 april 1936 richtten een paar enthousiastelingen het Historisch Genootschap
‘Jan Adriaansz. Leeghwater’ op, dat later werd omgedoopt tot Historisch Genootschap Beemster. Nu dus 80 jaar geleden. Je kunt zeggen dat ons Genootschap een
mensenleven oud is. We weten natuurlijk niet, of de oprichters er ooit wel eens bij
hebben stilgestaan, hoe ons HGB er na 80 jaar voor zou staan, of het überhaupt anno
2016 nog zou bestaan.
Ik denk dat de oprichters heel trots zouden zijn als ze nog eens een kijkje konden
nemen. Dan zouden ze zien dat ons HGB met zijn ±500 leden een bloeiende vereniging is geworden, met een gezaghebbend verenigingsblad De Nieuwe Schouwschuit,
met twee musea, met onze Beemster Erfgoedkamer, met lezingen, tentoonstellingen
en andere activiteiten.
Samen met de Universiteit Leiden, die betrokken was bij het opgraven van de skeletten
naast de kerk in Middenbeemster, hebben we gewerkt aan het identificeren van de daar
gevonden personen. We hebben er eind 2015 een succesvol symposium aan gewijd.
We zijn trots op de Beemster Cultuurprijs die we daarvoor dit jaar mochten ontvangen.
We zijn een vereniging waar initiatieven voor behoud van historische waarden met succes onderdak en steun vinden: denk aan de restauratie van korenmolen ‘De Nachtegaal’
en van de Weegbrug, maar ook de stichting die het historisch brandweermateriaal van
Beemster wil behouden heeft steun bij het HGB gezocht en gevonden.
Onze oprichters kunnen trots zijn op wat zij 80 jaar geleden zijn gestart. Vele vrijwilligers hebben sindsdien het werk voortgezet tot waar we nu zijn. We zijn al die mensen
veel dank verschuldigd en het verplicht ons om onze status hoog te blijven houden.
Daarom hebben we ons 80-jarig bestaan gevierd zoals we vonden dat het nodig was:
midden in de maatschappij, op vier verschillende locaties, van en voor iedereen, jong
en oud, onder het motto: ‘Geschiedenis dat zijn we zelf’.
Hoe nu verder? Er liggen grote uitdagingen voor ons: internet en digitalisering zijn
onvermijdelijk, museumexploitatie zal nog professioneler worden, want we moeten
de bewoners van de Beemster blijven boeien en betrekken bij de geschiedenis in het
Facebook- en Netflix-tijdperk, etc. Genoeg te doen in de komende jaren!

De prijswinnaars van de diverse
activitieiten op 2 oktober
(foto Johan de Jong)
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Van de Redactie
Opgericht in 1936 bestaat het HGB nu al weer 80 jaar. Op 2 oktober is dat met allerlei
festiviteiten gevierd. De redactie van DNS wil die mijlpaal niet onopgemerkt passeren.
Daarom opent de voorzitter van het HGB deze aflevering met een woord van dank en
aanmoediging, èn wij ontrukken No. 1 van de 1e jaargang van de (oude) Schouwschuit
aan de vergetelheid. De jubileumsfeer baarde ook een historische quiz; uw kennis van
de Beemster kunt u vergelijken met hoe het echt zit, want de redactie levert er de juiste
antwoorden bij.
Artikelen staan er ook in deze aflevering. Over armenzorg in de Beemster in de 19e
eeuw was in de vorige aflevering nog lang niet alles gezegd, ook niet na deel 2 in deze
aflevering.
Een cadeau: al in 1623 gaf onze grote buur (in aantal inwoners) Purmerend blijk van
goed nabuurschap door de Beemster een gebrandschilderd raam te schenken voor de
pas voltooide kerk. Meer dan 200 jaar is er door de kerkgangers van genoten tot het in
de 19e eeuw werd vervangen door blank glas.
Nog een cadeau: bij het 250-jarig jubileum van de droogmaking schonk de uitbater
van ‘het Heerenhuis’ het gemeentebestuur ingelijste portretjes van Dirck van Oss en
Jan Adriaansz. Leeghwater. We vragen ons af of het gemeentebestuur er blij mee was.
Tevens leest u in deze aflevering het 1e deel van de geschiedenis van het gezin Jonk een begrip in de Beemster vanwege de ‘Hortsik’.
Tot slot signaleren wij twee boeken over onderwerpen die deel uitmaken van onze
omgevingsgeschiedenis.

Op zondag 23 oktober 2016 werd de tentoonstelling over het leven en werk van Henk Tol geopend
Eén van de tekeningen uit zijn werk: ‘Betje in haar schrijfkamer’
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De eerste Schouwschuit

Het omslag, met pijp en sigaar rokende mannen van het
eerst uur (februari 1936)
Zie ‘De Schouwschuit als opmaat voor een historische
vereniging in de Beemster’ in De Nieuwe Schouwschuit,
jaargang 9 (april 2011), p. 2-12
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De voortrekkers

Meester geeft een
lesje in uitspraak
van de Nederlandse taal →

Een type fout was
niet zomaar even
weg

Een oproep:
De Binnendijks
bestond nog niet
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‘Niemand heeft recht op onderstand’
Armenzorg in de Beemster in de 19e eeuw (deel 2)
Ger Ernsting

Arm zijn, of ‘minvermogend’, was in de 19e eeuw ook in de Beemster geen uitzonderlijke toestand. Kerkelijke genootschappen bedeelden hun arme lidmaten, maar
zonder de hulp van het Burgerlijk Armbestuur en de ‘Commissie tot uitdeeling van
levensmiddelen en brandstoffen gedurende den winter’ zou het er voor de meesten
van de arme inwoners slecht uitgezien hebben (deel 1).
Armhuizen waren er ook in de Beemster, zoals het in 1843 gestichte Armhuis van de
Hervormde Diaconie aan de Lange Lindengracht (nu Middenweg).1 In datzelfde jaar
werd door het Burgerlijk Armbestuur het Burgerlijk Armhuis gesticht. Bovendien
bezaten beide instellingen huizen bestemd voor arme gezinnen.

“Veel armen woonden in huizen die
eigendom waren van de diaconie en niet
zelden werd de verschuldigde huur aan
het eind van het jaar kwijtgescholden”,
aldus 375 jaar Kerk in de Midden.2 Een
aantal van die huizen stond aan de Lindengracht. In onderstaande kadasterkaart
van Middenbeemster – sectie H – waren

dat onder andere de huizen op de percelen H115, H113, H112, H111en H110 (nu
Middenweg 141–159).
Het Burgerlijk Armbestuur bezit volgens
de enquête van 1822 geen huizen, wel 6
bunder weiland en een stukje tuingrond,
maar in 1843 koopt het een huis van de

Afb. 1. Kadasterkaart 1811-1832, gedeelte van sectie H, de buurt benoorden de Rijperweg. De percelen H115,
H113, H112, H111 en H110 zijn eigendom van de Diaconie. Ter orientatie: H309 is de smidse op het marktplein
1
2

In 400 jaar Beemster, 1612-2012, wordt het Diaconie Armhuis aan de Rijperweg gesitueerd, hetgeen onjuist is .
G. Heikens e.a., 375 jaar Kerk in de Midden, Middenbeemster, 1987
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Hervormde Diaconie. Het gaat om huis
en erf H115 (zie afb. 1). Dat wordt het
Burgerlijk Armhuis (waarover in de volgende paragraaf meer). Daar komt in 1851
nog een tweede huis bij. Na toestemming
van de Provinciale Staten van de provincie Noord-Holland neemt het Burgerlijk
Armbestuur ƒ 2000,- op waarvoor het in
wijk A (tegenwoordig het zuidoost-kwadrant genoemd) een huis laat bouwen dat
vier kleine woningen bevat. Het komt te
staan op een aan de gemeente behorend
perceel achter een al bestaand pand. Van
de gemeente krijgt het Armbestuur recht
van opstal voor de duur van 49 jaar. Daarvoor hoeft het Armbestuur niets te betalen, maar het is wel verplicht om op eigen
kosten een stenen voetpad aan te leggen
langs de sloot naar een bruggetje dat toegang geeft tot de Rijperweg – “blijvende
het onderhoud van het bruggetje [...]
voor rekening der Gemeente”.3 Op de
kadasterkaart in deel 1 van dit artkel, p.
12, staan die vier woninkjes rechtsonder
aangegeven.

meerden, hetzij ze leden of geen leden
der hervormde kerk zijn” 4 gehuisvest en
verpleegd kunnen worden.5
Bijna een jaar later komt zo’n verenigde commissie van diakenen èn gereformeerde armenvoogden op bezoek
bij B&W met een begroting. Die is te
hoog, vindt burgemeester Boom. Hij
stuurt de bezoekers naar huis met de
opdracht om afzonderlijk met nieuwe
plannen te komen ter oprichting van
een gemeenschappelijk ‘gesticht’ dan
wel twee ‘gestichten’, voor elke instelling één. Een maand later presenteert de
commissie een plan tot oprichting van
twee Armhuizen, één voor de Diaconiearmen, en één voor de Algemene armen.
Het plan is als volgt. De Diaconie bezit
een aantal huizen aan de Lange Lindengracht (nu Middenweg) waarvan
ze er één – een huis, kadastraal sectie
H. nr. 115 – voor ƒ 500 verkoopt aan de
Armendirectie. Het huis van de Diaconie, sectie H. nr. 112, moet het Diaconie
Armhuis worden. Dat moet ingericht
en gemeubileerd worden, waarvoor
die ƒ 500, - gebruikt zal worden, plus
het geld dat opgebracht wordt door de
verkoop van nog twee huizen en erven
van de Diaconie, sectie H. nr. 111 en
sectie H. nr. 113 (het is onduidelijk of
dat laatste ook gebeurd is). Na overleg,
dat vooral gaat over “de bevordering
der zedelijkheid en arbeidzaamheid bij
de armen” zeggen B&W hun medewerking toe.6
Intussen heeft een commissie van de
Hervormde Gemeente haar licht opgestoken in armhuizen van naburige
gemeenten en besloten wordt om dat

Armhuizen
Bestedelingen die alleen met veel moeite
en kosten onderdak en verzorging kan
worden verschaft kun je maar beter bij
elkaar en ‘onder handbereik’ hebben,
meent de Hervormde Kerkenraad. Ze acht
het daarom ‘een dringende noodzakelijkheid’ om een Armhuis op te richten. Zij
schrijft dit in 1841 aan de burgemeester,
waarbij zij voorstelt dat zij samen met
de gereformeerde Armenvoogden (van
het Armbestuur) een gemeenschappelijk
Armhuis ontwerpen waarin “Gerefor-

Waterlands Archief (WA), Gemeente Beemster 1795-1929, inv. nr. 11, notulen van de gemeenteraad dd. 21 Maart
 1851.
4
Iemand was gereformeerd en lid indien belijdenis des geloofs was afgelegd; gereformeerd en geen lid was iemand
 die alleen in de gereformeerde kerk was gedoopt.
5
WA, Hervormde Gemeente Beemster, Kerkenraad, 1620 - 1961, inv.nr. 6, dd. 26 november 1841.
6
WA, Gemeente Beemster 1795-1929, inv. nr. 35; notulen van de vergaderingen van Burgemeester en wethouders
 op 14 december 1842.
3
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van Krommenie tot voorbeeld te nemen.
In 1843 wordt dan het Diaconie Armhuis opgericht. Een jaar later wordt het
al bewoond door 20 personen, inclusief het gezin van de binnenmoeder. Dat
moet dringen geweest zijn, zodat in 1862
plannen worden beraamd om het Armhuis te vergroten. Sterker nog, het wordt
gesloopt, evenals het pand op het perceel
kadastraal H 111. Op het zo vrijgekomen
terrein wordt een nieuw en groter Diaconie Armhuis gebouwd.7
Drie huizen noordelijker aan de Lange Lindengracht wordt, ook in 1843, het Armhuis
van het Burgerlijk Armbestuur ingericht.
Dat is het pand op het perceel kadastraal
sectie H No. 115. Voor de aanschaf en verbouwing is, na toestemming van de provincie, ƒ 900,- opgenomen. De aanpassing

van het pand resulteert in twee woningen
onder één dak. Die zullen bewoond gaan
worden door ‘gealimenteerden’ onder
toezicht van een externe huisbewaarder/
ster. In het ‘Verslag van de toestand der
gemeente Beemster’ over 1843 wordt vermeld dat het voorste gedeelte van het huis
is “ingerigt [...] tot opneming en verpleging van behoeftige vreemdelingen [...] in
welk gedeelte thans woondt eene weduwe
met hare dochter, welke bestemd zijn tot
verpleging der in dat gesticht opgenomen
wordende personen”.
Kennelijk heeft het Burgerlijk Armberstuur
moeite om het armhuis met bedeelden te
bevolken want al in 1848 wordt de achterste woning verhuurd aan de veldwachter
Maarten Doets en het middengedeelte aan
de diaconie der hervormde gemeente.8

Ziekenbarak
In 1856 schrijft Cornelis Edel (directielid van het Diaconie Armhuis) een kladnotitie
‘Voorstel tot het stichten van eene nieuwe ziekenkamer voor de burgerlijke armen in
de Beemster’.9 Hij vindt dat de ziekenkamer in het Burgerlijk Armhuis niet deugt;
die is bedompt en te klein en te dicht op de straat. Hij stelt voor om achter het
Armhuis een ziekenbarak op te richten van dezelfde breedte als het armhuis en met
een lengte van 20 voet. Hij voegt er een ‘ontwerp’ bij – een ruimte met aan beide
zijden van de ingang een bedstee. De ruimte “moet tot geene andere einden gebruikt
worden dan tot het verplegen van zieken en het houden van vergaderingen van
het Burgerlijk Armbestuur terwijl de bestuurders der alhier gevestigde Spaarbank10
mede de vrijheid kan worden verleend aldaar hunne bijeenkomsten te houden”. De
ziekenkamer in het Armhuis zou dan verhuurd kunnen worden.
Cornelis Edel was zijn tijd een halve eeuw vooruit, want pas in 1909 wordt in de
tuin achter het Burgerlijk Armhuis een ziekenbarak gebouwd.11

WA, Hervormde Gemeente Beemster Kerkenraad, 1620-1961, inv. nr 6, Notulen kerkeraad 1830-1872: kerke raadsvergaderingen van 2 juni 1862 en van 7 november 1862.
8
WA, Beemster, Armbestuur, later Instelling van Maatschappelijke zorg, 1731-1965, doos 4.
9
WA, Beemster, Armbestuur, later Instelling van Maatschappelijke zorg, 1731-1965, doos 5.
10
Waarschijnlijk de in 1843 opgerichte Nutsspaarbank, zie De Nieuwe Schouwschuit maart 2004.
11
zie De Nieuwe Schouwschuit, november 2005.
7
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In de zestiger jaren wordt voor het eerst in
het Armbestuur gesproken over verbouwing van het Burgerlijk Armhuis. In 1871
neemt dat idee concrete vormen aan. Op
de vergadering van 4 oktober van dat jaar
meent de voorzitter, A.J. van der Molen,
zelfs dat een geheel nieuw Armhuis
gebouwd moet worden – de overige leden
zijn het eens met dit voorstel. Er moeten
twee woningen in komen met kelders,
twee regenputten en twee ‘vuurplaatsen’.
Het voorste gedeelte van het gebouw zal
geen woning zijn maar is bestemd voor
een ‘ziekenzaal’ op de begane grond en
een vergaderruimte voor de Armendirectie op de eerste verdieping. Er wordt een
prijsvraag georganiseerd: timmerbazen
worden uitgenodigd om een ontwerp en
bestek in te leveren. Het beste ontwerp
voor het gebouw, dat maximaal ƒ 6000,mag kosten, zal door een onafhanklijke
commissie gekozen worden. De commissie heeft geen weet van de namen der

timmerbazen want de ontwerpen worden
onder een ‘schuilmotto’ ingeleverd. Alle
deelnemers worden beloond met ƒ 10,voor hun inzending en de winnaar krijgt
daarenboven ƒ 60.-, maar dan is zijn ontwerp ook eigendom van de Armendirectie. Het ontwerp ‘Niets zonder verbetering’ is de winnaar. Achter dat motto blijkt
de firma Gebr. van der Molen schuil te
gaan. In een advertentie in de Purmerender Courant van 31 januari 1872 roept het
Armbestuur op tot inschrijving – de laagst
inschrijvende mag het ontwerp realiseren.
Weer wint de firma Gebr. van der Molen
die het gebouw voorƒ 5843,- zal realiseren.12 Op 1 oktober wordt het nieuwe
Armhuis opgeleverd. Niet alleen de twee
woningen worden ‘verhuurd’ aan armlastige gezinnen maar ook wordt, in deeltijd,
de vergaderruimte verhuurd; twee spaarbanken zullen daar zitting houden, meldt
de Purmerender Courant van 9 oktober
1872.

Nawoord bij deel 1 en 2
De Armenwet.
lengte toe, van 10 artikelen in 1854 naar
32 artikelen in 1912. Pas in 1965, met de
invoering van de ‘Algemene bijstandswet’, is het afgelopen met het primaat van
de kerk. Armenzorg wordt een overheidstaak en ‘bijstand’ een recht.

In 1912 wordt een nieuwe Armenwet
aangenomen. Die laat veel bij het oude,
want het belangrijkste uitgangspunt –
armenzorg is in eerste instantie een zorg
van de kerken en particuliere instellingen
– blijft ongewijzigd. Wel wordt ‘dubbele
bedeling’ toegestaan: indien de kerken te
weinig ondersteunen mag het Burgerlijk
Armbestuur bijspringen. Het ‘Reglement
voor het Burgerlijk Armbestuur’ neemt in
12

Burgerlijke armenzorg.
De wet is één ding, maar uitvoering is

WA, Gemeente Beemster, 1795- 929, inv.nr. 896 Notulen van het Burgerlijk Armbestuur, 1862 -1884.
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iets anders. De behoefte aan ondersteuning gaat meer en meer de financiële
draagkracht van kerkelijke en particuliere
instanties te boven waardoor het burgerlijk armbestuur een steeds belangrijker
toevluchtsoord voor de armen wordt.
Maar ook de rijksoverheid neemt in toenemende mate ondersteuning voor haar
rekening door middel van sociale zekerheidswetten.
Het Burgerlijk Armbestuur houdt in 1956
op te bestaan, maar het maakt een ‘doorstart’ als ‘Gemeentelijke Instelling voor
Maatschappelijke Zorg’. In dat jaar bedragen de uitgaven een totaal van ƒ 52.930,waarvan belangrijke posten zijn ‘uitbesteding van oude lieden in gestichten/
instellingen ƒ 16.026,-’ en ‘verpleging in
ziekenhuizen ƒ 7.892,-’.
Het Diaconie Armhuis ondergaat in de
20e eeuw nogal wat veranderingen. Via

Hervormd Rusthuis, logement voor gastarbeiders en supermarkt is het nu een appartementengebouw met vijf appartementen,
waarvan de bewoners eigenaar zijn.
Het Burgerlijk Armhuis aan de Middenweg (H115) krijgt in 1909 in zijn achtertuin de door Cornelis Edel bepleite ziekenbarak. Dankzij gebrek aan ‘klandizie’
mag in 1937, ter gelegenheid van het
325-jarig bestaan van de droogmakerij,
het Historisch Genootschap ‘Jan Adriaansz Leeghwater’ zijn museale collectie in de barak onderbrengen. Twee jaar
later moet de collectie er weer uit wegens
oorlogsdreiging. Na de oorlog is de barak
afgebroken. In 1954 verhuurt het Burgerlijk Armbestuur het ‘Burgerlijk Armhuis’
aan de gemeente als dienstwoning. Waarschijnlijk in 1956 wordt het eigendom van
de gemeente; die heeft het in 2015 aan een
particulier verkocht.

Afb. 2. Lange Lindengracht/Middenweg. Uiterst rechts het voormalig Burgerlijk Armhuis – het bovenlicht van
de deur vermeldt, nauwelijks leesbaar: Burgerlijk Armbestuur. Uiterst links het voormalig Diaconie Armhuis
(foto Ger Ernsting)
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Het armhuis met de vier woningen aan de
Rijperweg (de huidige nrs. 108, 109, 110
en 111) is in 1949 in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur grondig gerenoveerd,
kosten ƒ 17.269.13
Niet lang daarna, waarschijnlijk in 1956,
gaan de woningen over in eigendom van

de gemeente. Thans, 2016, is één van de
woningen (nr. 109) in particulier bezit. De
andere drie zijn nog wel van de gemeente
Beemster, maar niet lang meer – de verkoop is aanstaande (zie de website van de
Gemeente Purmerend/Vastgoedwinkel).

Afb.3. Rijperweg – het huis met de vier woningen van het vroegere Burgerlijk Armbestuur

(foto Ger Ernsting)

Afb. 4. Google Earth: Links de kerk, bij de pijl het pand met de vier woningen

13

WA, Gemeente Beemster, 1930- – 1969, De eigen organisatie, inv.nr 99.
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Het kerkraam voor Beemster
Jack Otsen

In 1623 schonken de stadsbestuurders van Purmerend een glasraam aan de kerk in
Beemster. Al eerder was een glasschenking gedaan aan Edam (1606). Later volgden
Schermerhorn (1635), Avenhorn (1642), De Rijp (1654) en Schardam (1662). Schenkingen van ramen – gebrandschilderd of blank glas – vond de gehele 17e eeuw plaats.
Purmerend schonk in heel Noord-Holland zo’n 25 kerkramen, bovendien werden
schenkingen gedaan in de vorm van een som geld voor het herstellen van een kerk of
voor nieuwbouw.

troostinge met aanbiedinge van alle vrunt
ende nabuerlijk behulp’. De hulp bestond
uit het aanbieden van een kerkraam. Ook
kregen de Rijpers in de daarop volgende
jaren gelegenheid via een loterij en een
collecte geld in te zamelen voor de getroffen bewoners.

Vanouds werd het schenken van een glasraam gezien als een investering in het
hiernamaals. Volgens de katholieke leer
kon de hemel worden bereikt met het
doen van goede werken. Behalve door
het betrachten van naastenliefde kon de
hemelse zaligheid worden bereikt met
goede gaven. Uitwassen als het kopen en
verkopen van aflaten riepen een reactie
op van de hervormers. Minder gericht
op uiterlijk vertoon, meer op eenvoud en
soberheid. De hervorming keerde zich
tegen de misstanden, alsof de hemel te
koop is. In de protestantse kerken was
minder opsmuk en meer oog voor Gods
woord, vandaar de centrale plaats van de
preekstoel.
Toch werd na de reformatie de traditie
van schenking van kerkramen voortgezet, al of niet met bijbelse voorstellingen.
Purmerend kreeg in 1521 – kort na het
afbranden van de kerk – van Haarlem een
glasraam “alsoe die brouwers van deser
stede aldaer veel bier slijten”. Hier speelden duidelijk zakelijke belangen een rol:
Purmerend zou zich ontwikkelen tot een
belangrijk distributiecentrum van Haarlemse biersoorten.
Een ander motief speelt een rol bij de
schenking van een kerkraam aan De Rijp.
Op 6 januari 1654 werd het dorp getroffen door een brand die ook de kerk in de
as legde. De Purmerendse burgemeesters
lieten al drie dagen na de ramp een brief
uitgaan naar de regenten van De Rijp
waarin hulp werd aangeboden ‘tot ver-

Het glasraam van Beemster
De schenking van glasramen vond zijn
neerslag in de boeken van de burgemeesters en de vroedschappen. In de rekeningenboeken konden soms bedragen gevonden worden van de kosten. De zoektocht
in de archieven leverde zo’n dertig plaatsen op, waaraan Purmerend bijdroeg in
de vorm van donatie van een raam of een
bijdrage in de kosten voor de bouw van
een kerk. Op 26 januari 1623 vergaderde
het stadsbestuur over het verzoek van de
kerkmeesters van Beemster:
Beemster kerck
Kerckmeesteren van de Beemster sijn bij
t’appostil op marge van haer versoeck toe
gezecht soo veel als tot het opmaken van
een nieuw glas in de geboude kerck van
Beemster, gesiert met stadtswapen na proportie ende een ijsch vant werck van node
sal sijn.

Het verzoek kwam op een goed gekozen
moment: op 30 juli 1623 kon na enkele
jaren bouwwerkzaamheden de kerk in
gebruik worden genomen.
11
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Kerkraam in de Nederlands Hervormde kerk van De Rijp, geschonken
door Purmerend (Eigendom van de Stichting Behoud Rijper Glazen)

Helaas zijn de rekeningenboeken van de burgemeesters in
deze periode niet overgeleverd
in de archieven. Doorgaans
betaalde het stadsbestuur meer
dan honderd gulden voor een
gebrandschilderd glas-in-loodraam. In de kerk van Medemblik
vervaardigde Jan Sijmisz. Glas
een kerkraam voor 121 gulden
en 11 stuivers. De Purmerendse
glazeniers Bruin en Pieter Gerrits Glasemakers rekenden voor
het kerkraam in De Rijp 105
gulden.
Het lijkt er op dat de meeste glasschenkingen werden ge-daan
als een teken van goed nabuurschap. In De Rijp toonden de
stadsbestuurders compassie met
de ingezetenen van het dorp.
Maar ook zakelijke motieven
speelden een rol. Zo kreeg de
kerk van Warder in 1670 een
glasraam mits de dorpelingen
gehoor gaven aan de oproep
om de kazen in Purmerend op
de markt te brengen en niet in
Edam. In hetzelfde jaar schonk
stadhouder Willem III de kerk
in Middenbeemster op verzoek
van de hoofdingelanden nog een
gebrandschilderd raam ter herdenking van de bedijking van
de Beemster, terwijl diezelfde
hoofdingelanden na de storm
van 1674 een glasraam schonken, versierd met hun wapenschilden.
De meeste schenkingen vonden
plaats in de bloeiperiode van de
Gouden Eeuw, waaraan een eind
kwam met het rampjaar 1672.
De erop volgende neergang met
agrarische crises noopte het
stadsbestuur van Purmerend tot
bezuinigen wat ten koste ging
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van bijdragen aan naburige kerken. De
kerken in de Schermer (1663) en Warder (1670) waren de laatste die konden
rekenen op bijstand. De bestuurders van
Zunderdorp kregen in 1778 nog de gelegenheid om in Purmerend een collecte te
houden voor herstel van de brandschade,
maar van schenking van glasramen was
geen sprake meer.
Ook het onderhoud van de eigen ramen
zal een rol gespeeld hebben bij de verminderde schenkingen: die kosten waren
hoog. In de rekeningenboeken lijkt er

geen einde te komen aan het herstel en
vernieuwen van de ramen: herstel van het
glas-in-lood, het dichtstoppen van naden
of het herstel van stukjes uitgewaaid glas.
Van de Purmerendse kerkramen is niet
veel meer te zien: in Edam en De Rijp zijn
ze nog te bewonderen. De meeste vensters
zijn in de loop der tijd verloren gegaan
door aantasting van weer en wind en de
afbraak van kerkgebouwen. In de Beemster kerk zijn alle gebrandschilderde
ramen in de negentiende eeuw vervangen
door gewoon glas.

Ten tijde van de brand in De Rijp werd het ambt van
burgemeester vervuld door mr. Burchard Noutius, Pouwels Claesz. Haringh en Pieter Matthijsz. Melis. In de
cartouche1 worden deze namen vermeld, samen met de
plaatsnaam Purmerent en het jaartal 1654

Het oudste stadswapen van Purmerend: vier mannen
aan de riemen van het scheepje en een vijfde aan het
roer, varend onder de vlag van hun heer Willem Eggert
Beide afbeeldingen zijn details van het raam op p.12

Bronnen
Waterlands Archief, Resolutieboeken van de vroedschap en burgemeesters, inv. nr. 94.
Ernest Kurpershoek, ‘Gemeenteleden en parochianen – Kerken en geloof.’ in: 400 Jaar Beemster 1612 – 2012,
Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2012, blz. 206-234.
1
Een cartouche is een schild met een rijk versierde omlijsting (benaming uit de ornamentenleer).
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…die pakte een verfkwast en een pot verf en
schilderde op de paardenwagen ‘Hort-Sik’ (deel 1)
Corrie Beemsterboer-Köhne

Tot ver in de jaren negentig is het Hortsik-busje een begrip in de Beemster en de wijde
omtrek. Hoe is het begonnen en hoe ging het eraan toe in dat grote gezin Jonk aan de
Purmerenderweg in Zuidoostbeemster? Vader Henk overleed in 1960 en alle dertien
kinderen waren nog thuis. Gingen ze het redden?
Jan, Ber en Lina Jonk vertellen in hun eigen woorden over hun jeugd en hun tijd in
het bedrijf. En ook Cor van der Wal, jarenlang werkzaam bij Jonk-Cars, deelt zijn
herinneringen. Het verhaal wordt in twee delen geplaatst: deel 1 gaat vooral over het
gezin en deel 2 over de ontwikkeling van het busjesvervoer.

Trouwdag van Henk Jonk en Truus Huiberts, 2 mei 1935
(fotoarchief fam. Jonk)
1

Jan: Mijn vader Henk (Hendrik)
Jonk is geboren in 1902 in Ilpendam. Zijn vader, Jan Jonk, is geboren in Volendam. In Volendam was
rond 1900 niks te verdienen en toen
zijn ze met twee broers naar Purmerland gegaan. Mijn opa was bakker en boer. Toen mijn vader een
jaar oud was, kocht mijn opa Café
‘Juliana’, nu Café ‘De Heeren’, op
de Koemarkt in Purmerend. Mijn
moeder Truus Huiberts is geboren
in Vierlingsbeek in de Peel in 1912
op een boerenbedrijf. Oma Huiberts
had last van heimwee en het gezin is,
toen mijn moeder ongeveer acht jaar
oud was, verhuisd naar de Beemster.
Naar de boerderij ‘Elk zijn Tijd’ aan
de Volgerweg, tegen de Jisperweg
aan, nu nummer 16. Oma overlijdt
als mijn moeder 12 jaar oud is. Ze
is de een na oudste van de zeven.
Twee broers van mijn moeder zijn
doodgeschoten in de oorlog. Ome
Piet (1911) op 5 september 1944
en ome Joop (1920) op 8 oktober
19441. Mijn ouders zijn getrouwd in
mei 1935. Ze kochten een huis met
een winkeltje aan de Purmerenderweg 113 (zie foto rechts boven).

Nieuwe Kroniek van de Beemster (2012), p.199 en 200.
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Ber: Als kind moesten we
dan houtjes hakken voor de
maalderij, omdat er geen
brandstof meer was. Particulieren die hun graan wilden laten malen, moesten
een stuk hout meenemen
en dat werd dan gezaagd
en daar moesten allemaal
kleine blokjes van gemaakt
worden, blokjes van acht
à tien centimeter en twee
à drie centimeter breed in
het vierkant. Die houtjes
1943, bij de winkel, vlnr: Ber, Moeder Truus, Els, Afra Jan en Lina bij
werden in zakken gedaan
vader Henk op schoot. Afra deed haar eerste communie. Het winkelraam
nog net zichtbaar			
(fotoarchief fam. Jonk) en ’s morgens als de generator aangestoken werd met
Er kwamen dertien kinderen. De oudste houtwol, dat er vlammen kwamen, dan
Afra, is geboren in 1936, in 1938 kwam werd er zo’n zak met houtjes op gegooid.
Jan, toen Ber in 1939, Lina in 1941, Els, Bovenop zat een deksel die kon klemHarrie, Joop (een zus), Miep, Pé, Wim, vast gezet worden en dan ging dat brandie is bij een tante opgegroeid, John, den, eerst branden en dan later ging het
Trudy en Josee in 1955.
smeulen en daar kwam het gas uit. Het
gas werd opgevangen en ging door filters
Kruidenier en maalderij aan huis
De financiering van het huis is gedaan
door de familie Zadeits (er waren toen
geen hypotheken) voor 5500 gulden
tegen 5½% rente. Het was een kruidenierswinkel met maalderij; Graan- en
Koekenmalerij ‘de Vrede’, mijn vader
kocht het van de familie Kok. In de oorlog
hebben we daar veel profijt van gehad.
Iedereen moest graan laten malen, want
er was geen eten. Dan verkocht hij tarwe
en graan. Die maalderij had ie voor de
oorlog op benzine draaien, hij had hem
op een motor gemaakt, een automotor,
nou en dat was niet afgeschermd met
een hek of zo en dan zei vader alleen
maar: “Jullie komen er niet aan” en dan
kwamen we er ook niet aan. In de oorlog kwam de benzine op de bon en als
vervanging hadden we een gasgenerator
buiten staan.

Net na de oorlog, vlnr:Jan, Afra, Lina, Els, Ber en Ome
Dolf Kuiper voor de maalderij (fotoarchief fam. Jonk)
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Een sterke vrouw

heen en dat ging naar de motor toe en daar
draaide de maalderij op. We maalden ook
voor boeren en voor de gaarkeuken en
zelfs voor de Duitsers, want dat moest.
In de oorlog konden we geen gas van de
gasfabriek krijgen. Na de oorlog hadden
we een soort caravan op twee wielen, een
aanhangertje en daar zat een soort luchtballon op. Daar ging bij de gasfabriek in
Purmerend het gas in en dan ging het bol
staan en met het paardje werd dat getrokken en dan haalden we dat naar huis toe
en werd het aangesloten op de motor van
de maalderij. Op een gegeven moment
zag je de ballon zachtjes aan zakken totdat ’ie helemaal slap was en dan was het
stoppen, paard ervoor en dan gingen we
naar Purmerend opnieuw gas halen en als
ie terugkwam zat die ballon er weer op. Ik
heb het beeld zo voor me.

Jan: Het gezin groeide. Na de oorlog hadden we een koe en omdat mijn vader zelf
z’n voer had en er behoefte was aan melk
en karnemelk en zo, zorgde mijn opa Huiberts elk jaar voor een koetje en dat moest
wel gemolken worden. Dat deden mijn
broers Ber, Harrie, Pé en John. We hadden
toen ook varkens voor de slacht. Veertien
varkens, zeven jonge en zeven ouwe. De
ouwe gingen er dan uit en de jonge werden bijgevoerd met het restproduct van
het karnen, waar je de boter van maakt en
de karnemelk en de room. Het water wat
overbleef was de wei en dat werd gemengd
met meel en dat ging naar de varkens. Als
het varken geslacht werd dan kwam Theo
Koning, die schoot ’m en dan ging ’ie in
een badkuip om te weken, de haren eraf en
dan slachtte hij ’m. Werd er van alles van
gemaakt, karbonades, bloedworst enz. en
na zes, zeven weken was dat dan weer op
en dan was er weer een varken. We hadden
geen koelkast, het ging in de pekel en dan
in de kelder. Daarom was die cyclus wat
kort, maar qua smaak en houdbaarheid
kon dat net. Als we commentaar hadden
was het: “klets niet, eet op”. Mijn vader
kwam wel regelmatig met groente bij zijn
klantjes vandaan. Wijzelf hadden geen
moestuin of een heel kleintje.
En we hadden een kruidenierswinkel die
altijd open was, ook op zaterdag en zondag. Dat deed mijn moeder. Kwam de vertegenwoordiger van Verkade, van Victoria
en van Sunlight dan langs, had ze daar hele
gesprekken mee. Ja dat regelde mijn moeder allemaal.
Net na de oorlog was het allemaal schaars,
ze naaide alle kleding zelf en van bloemzakkies maakte ze ons ondergoed. Mijn
vader had Amerikaanse tarwe en als die
werd gemalen ging dat in zakjes met allerhande stempels erop. Moet je voorstellen,
dat met die stempels werd ons ondergoed.
Je schaamde je dood.

Zo’n ballon moet het ongeveer geweest zijn, maar dan
op een aanhangertje met een paard ervoor
(www.lowtechmagazine.com)

In de oorlog handelde mijn vader wat in
graan en meel. De een kon betalen, de
ander niet en dan gaven ze boter, kaas,
groente of fruit en dat werd ook weer
geruild. Het was allemaal ruilhandel en
er werd ook wel uitgedeeld. De maalderij
is na de oorlog nog een tijdje doorgegaan,
maar de modernisatie kwam na de oorlog
natuurlijk vrij snel op gang en in 1950 is
de maalderij gestopt. De winkel is doorgegaan en is een jaar voordat vader in
1960 overleed, dichtgegaan.
16
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De HORT-SIK als trouwauto					

Boodschappen aan huis met Hortsik

(fotoarchief fam. Jonk)

Stuijt als los werkman bij mijn vader. En
toen heeft Tom Segers gezegd: “Ik heb
wel een mooie naam”. Hij pakte de verfkwast en een pot verf en schilderde op de
paardenwagen ‘HORT-SIK’. Na de oorlog schafte mijn vader weer een auto aan
en het eerste wat Tom Segers deed, op de
zonneklep schilderde hij ‘HORT-SIK’.

Mijn vader kocht zijn spullen in bij ‘Ons
Belang’ van Zeekant, die hadden op de
Westerstraat een pakhuis, net na het
Paradijs en de muziekwinkel. Het was
een inkoopcombinatie. Wij moesten ook
wel boodschappen vragen en ’s avonds
moesten wij de boodschappen klaarmaken in aardappelkistjes, de ene klant
onderin, een krant eroverheen en dan de
volgende klant. Op het rijtje zoals mijn
vader het bedoeld had. Het rondbrengen
ging met de paardenwagen. Hij bezorgde
bij katholieken en niet-katholieken.
Voor de oorlog had mijn vader een auto,
maar die werd gevorderd in de oorlog,
maar na de oorlog hadden we weer een
auto, een A-Fordje.

Mijn vader was voor mijn zusters heel
streng, voor ons was hij makkelijk. Wij
hadden geen problemen met hem. Hij
was alleen vreselijk makkelijk, deed
alles op zijn manier. We hadden maar één
kachel in huis. Winterdag stond alles wat
bevriezen kon om de kachel heen want er
was maar één warmtepunt. Mijn moeder
had veel warm water nodig, dus wat had
hij gedaan? Hij zette een melkbus, zo’n
veertig-literbus, op de kachel en dan had
hij een kraantje vanuit de keuken met een

In de oorlog werkten Tom Segers en Piet
17
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waterleiding gewoon door de muur heen
door de kamer door het plafond en dan
had ie een kraantje boven de melkbus,
dan kon je de melkbus vullen met water,
had ’ie onderin de bus een kraantje: “Nou
moeder, het wordt voor niks gaar, zo heb
je altijd warm water”. En als de kachel
gevuld moest worden had ’ie een katrol
met een-tweetje en een drietje en een
paar beugels en dan kon de bus omhoog
en kon de kachel gevuld worden. Omdat
hij kon nooit zien of die kachel brandde
had ’ie een stukje hout aan een touwtje
aan het plafond en met een speld zat er
van karton een propellertje aan dat houtje en door de warmte die opsteeg kon
’ie zien hoe hard of die kachel brandde.
Maar het was een toestand hoor, met die
melkbus, op winterdag als al die spullen
die bevriezen konden om de kachel heen
stonden.

probeerden om beurten aan de hand van
het geluid van een ronkende motor te
raden welk merk auto of vrachtwagen er
voorbij reed. We werden er steeds beter
in, want we checkten natuurlijk wel even
van achter het gordijn of we het bij het
juiste eind hadden.

Spelen met de buurkinderen
Op zondag speelden we meestal op straat.
Knikkeren, tollen, een oud wiel vooruit
duwen met een stok. Kwam er een auto
aan dan sprongen we opzij. Pas halverwege de jaren vijftig kwam de motorisering op gang en moesten we veel beter
uitkijken. Er woonden meer grote gezinnen. Groenteboer Stuijt had er twaalf,
Schoutsen veertien, Kamp zeven en de
familie Klink tegenover ons had er zes.
Ze kwamen veel bij ons spelen, omdat
we de ruimte hadden en de maalderij was
altijd wel spannend, we maakten skeltertjes, karretjes en wagentjes en zo.
We gingen naar school en naar de kerk
in Purmerend. Maar ik voelde me Beemsterling. Op school waren we toch de
boeren uit de Beemster. We hadden thuis
wel een taak, die deelden we voor ons
zelf in. Dat kwam niet van mijn vader,
die had er niet zoveel zicht op. Doordat
mijn vader slordig was en ik hield van
netjes, was ik eigenlijk altijd aan het
opruimen. Flessen sorteren, vegen en
altijd opruimen. Hij had een kaartclub
met Sjaak de Koning, Jan van Baarsen
en Piet van Beers. Piet was jager en
kwam dan op zijn fietsje van het Noorderpadje met eenden aan zijn stuur. Wij
gingen wel eens naar moeder Van Beers
toe. Want ja, vergeleken met ons gezin
waren zij al nagenoeg kinderloos, alleen
Rie was nog thuis en als we er hier thuis
mee aan waren gingen we daar naar toe,
dat was ons Riagg, hè. Kreeg je een koppie thee en ook even aandacht.

Mijn moeder was wel altijd de spil van
het gezin, ze was een mooie vrouw, netjes, maar ook wel makkelijk, ze verzorgde zich goed, ging altijd naar de kapper.
Voor d’r jurken haalde ze voor 25 gulden
een lap stof en daar maakte drie of vier
jurken van. Ze had ook wel invloed op
ons, dat was je moeder en als ze zei “denk
erom” dan deed je het niet. Mijn moeder
kwam nooit boven, waar wij met z’n allen
sliepen. Als we aan het vechten waren,
zei m’n vader: “ze bedaren wel moeder,
als ze moe zijn gaan ze wel slapen”. Ik
heb twintig jaar bij Ber in bed gelegen.
Hij was mijn slapie. We schelen veertien
maanden. Als jonge jongens lagen we er
meestal vroeg in. Vaak, zo tegen zeven
uur al, zei mijn moeder: “Naar jullie
nest”. Ber en ik konden natuurlijk nooit
meteen slapen. Onze slaapkamer keek uit
op de Purmerenderweg. Eenmaal ‘onder
de wol’ luisterden we naar het verkeer.
Niet dat we ons stoorden aan het lawaai,
integendeel, mijn broer en ik waren gek
van auto’s. We speelden hoorspelletjes,
18
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Als een van de oudsten had je steevast
een taak!

als eerste aan de beurt, en weer hollend
terug naar huis. Bij uitzondering mocht
ik de fiets pakken en naar school. Mijn
vijf jaar oudere zus Afra wilde voor geen
goud met de kinderwagen naar het Stads:
“Denken ze dat het kind van mij is!” Ook
met het allerjongste zusje ging het zo. Je
kunt stellen dat ik mijn beide jongere zusjes mee heb groot gebracht.
Op mijn dertiende mocht ik niet meer
naar school, er was nog geen leerplicht, ik
moest thuiskomen, dan kon de hulp weg.
Mijn moeder kookte altijd en ik deed de
was en het huishouden. Ik had wel heel
graag door willen leren. Mijn vader was
heel streng. Wij meiden mochten niks.
Kregen we verkering dan moest onze
vriend bij mijn tante slapen, beslist niet
onder één dak. Wij hadden best een groot
huis. Tussen de schuur en het huis hing
de schommel, links voor was de winkel
en daarnaast de slaapkamer van mijn
ouders en we hadden een grote woonkeuken. Boven was het net een hotel, een
gang met aan beide kanten kamertjes,
waar we met z’n tweetjes sliepen. Net

Lina: Ik was nummer vier. Mijn moeder
had de touwtjes thuis goed in handen. Ze
had altijd hulp in de huishouding. Lena
Glandorf kwam als meisje van vijftien in
de oorlog bij mijn moeder werken. Die
kwam ’s morgens al om zeven uur en ging
’s avonds pas om negen uur weer weg,
maar dan had ze gegeten, gedronken en
alles. Lena woonde in Purmerend, dus die
kon naar huis, maar later hadden we hulp
voor dag en nacht.
Ik botste wel met mijn moeder. Wilde het
laatste woord hebben. Ik trok met iedereen op in het gezin, was een van de oudsten dus ik had het hele spul na mij. Ik had
ook duidelijk een taak. Moeder nummer
twee bij wijze van spreken.
Toen ik twaalf was ging ik met mijn
kleine zusje Trudy naar het consultatiebureau. Moeder had absoluut geen tijd
voor die dingen. ’s Ochtends om zeven
uur ging ik lopend met de kinderwagen
naar het Stadsziekenhuis. Dan was ik

1956. Vader en moeder met vakantie, moeder maakt de foto 		

(fotoarchief fam. Jonk)
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na de oorlog was er woningnood en een
nicht van mijn moeder wilde trouwen en
ze zochten een woning. “Ze konden wel
bij ons,” zei mijn vader. Op onze zolder
werd een kamer gemaakt, hun slaapkamer
met muren van raggelwerk en karton en
de rest sliep daar ook allemaal en ze had
voor een woonkamer en een kamertje was
haar keuken. Ze trouwde met Theo van ’t
Hek. Twee kinderen zijn bij ons geboren,
Corrie en Jan.

aan, nee dat mocht niet. Wij liepen allemaal in witte onderbroekies en we hadden zulke grote trommels met brood mee.
Als je op het strand kwam ging eerst de
broodtrommel leeg, kadetten eten met
zand ertussen, dat was allemaal niet zo’n
punt. Op een gegeven moment was er eentje weggelopen, de kinderen liepen met
de wind mee hè, dus wij zoeken. Al die
kindjes leken op elkaar, allemaal bloot en
dan kwamen we thuis, “snotverdorie zijn
jullie weer weggelopen?” De volgende
keer had mijn vader een stok met een vlag
mee, die werd aan de stoel van moeder
vastgebonden en: “hier zit jullie moeder”.
Terug vroegen we, “krijgen we een ijsje?”
“Als we een ijsboer zien gaan we stoppen”. En dan zagen we een ijsboer en dan
riepen we “stoppen, stoppen!”. Dan zei
hij: “Snotverdorie, ik kan niet remmen”
en dan was je er alweer voorbij. En had
hij zijn centjes weer in zijn zak gehouden.

In 1955 ging het zwembad ‘de Wilgenhoek’open aan het Noorderpad. We kregen een gezinszwemkaart voor het hele
seizoen voor twaalf gulden. We zullen
wat gezwommen hebben. Toen er een
knipkaart kwam zijn we vaak geglipt,
onder de kassa door, tot ze een spiegel
plaatsten tegenover de kassa. Toen ging
het niet meer.
Mijn vader bracht ons met moeder met de
A-Ford een enkele keer op zondag naar
het strand, dan kon hij de boekhouding
doen. Aan het eind van de dag haalde
hij ons dan weer op. Mijn moeder kreeg
enkelt een strandstoel toen, geen badpak

De piano moest wel droog zijn
Mijn vader heeft veel bruiloften en partijen gedaan samen met Wim Stevers en

De Wilgenhoek 							 (Waterlands Archief)
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1960, 25 jaar getrouwd: Boven vlnr: Harrie, Els, Jan, Afra, Ber, Lina, Joop; onder vlnr: Pé, vader Henk, Miep
(boven), John (onder), Wim (boven) Trudy (onder), moeder Truus, en Josee
(fotoarchief fam. Jonk )

Klaas Klijzing. Mijn vader speelde piano,
al kon hij geen noot lezen. We hadden een
kachel in de kamer, maar door de weeks
was die niet aan, enkel op zaterdag, en
zondags ging ’ie al weer uit. En als er
een feestje was moest die piano droog
zijn, want die was zo nat als ik weet niet
wat. We hadden een potje in een stoof,
daar ging een briket in en dan werd het
voorstuk van de piano opengemaakt
en dan ging die stoof erin om de piano
weer droog te maken, was ie wat minder
vals. De piano ging op de paardenwagen
en werd zo naar een of ander feest gereden of trouwerij. Soms moest die piano
door een raam naar binnen. Als vader dan
weer thuis kwam vroeg mijn moeder: “En
Henk, heb je nog wat verdiend?” “Klantenservice, moeder”. Dat deed ’ie allemaal gewoon voor niks.
Mijn vader was een zeer gezien man met
veel humor. Ik heb vader en moeder nooit
boos gezien. Maar ja was ja en nee was
nee. Zaten we aan tafel met z’n allen
zei niemand wat, enkelt mijn vader en

moeder. Zei mijn vader op een gegeven
moment, als hij bij iemand was geweest:
“Nou Truus, die of die is ook weer in de
blijde”. Had ik al meteen verwachting
ingevuld, weet je wel, kreeg ik een draai
om m’n oren, want dat mocht ik niet zeggen. Waarom ik dat niet mocht zeggen,
werd niet uitgelegd.
Kwamen we met een rapport thuis dan
keek mijn vader enkelt naar hoeveel keer
je naar de kerk geweest was, gedrag, orde,
netheid en vlijt en de rest werd niet naar
gekeken. De kerk was erg belangrijk voor
mijn vader en moeder, allebei. Echt, echt.
Jan en Ber moesten op zondag ’s avonds
om zeven uur ook naar het Lof. Dan gingen ze eerst kijken en dan vlogen ze de
kerk uit. Mijn vader was koorzanger. Dus
zag hij vanaf het koor het hele spul al zitten. Jarenlang. Maar ondanks alles heb ik
een ontzettend fijne jeugd gehad.
Alle buurkinderen speelden bij ons, we
deden toneelstukjes, bouwden tenten en
als we die tent opgebouwd hadden dan
21
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kwam mijn moeder met zakjes brood en
dan mochten we in het tentje dat brood
opeten.
Weet je dat Jan een hele tijd in een tentje
heeft moeten liggen? Jan was een jaar of
vijf, zes toen hij TBC kreeg en daarvoor
moest hij kuren in een tentje, een rond
theehuis dat op de zon gedraaid kon worden, in de tuin van mijn vaders zus, tante
Nel. Die had geen kinderen, woonde aan
de Volgerweg (het tweede laantje) in een
klein bevallig huisje, ‘Nazareth’, met een
enorme tuin en geen directe buren. Daar
heeft Jan dertien maanden in dat tentje
gelegen. En we kwamen alle dagen bij
mijn broer als gezelschap. Hij moest vlees
eten en elke dag een schep schapenvet.
Mijn broer was geen vleeseter en mijn
tante had een hondje, Fanny. Toen dachten we, wat wordt die hond toch dik want
voordat mijn tante zich had omgedraaid,
had Jan het vlees al aan de hond gegeven.
Als zevenjarig jongetje ging Jan op de
trein ook nog een aantal maanden naar

een sanatorium in België. En daar kwam
niemand hem opzoeken.
De jaren gingen voorbij. Vader had een
uitgebreide boodschappenwijk in de
Beemster, de Wormer en de Purmer.
Toen ik zeventien was vond ’ie dat ik
moest leren autorijden. Hoe sneller je het
al jong leerde des te minder lessen had je
nodig, dus alvast rijden met de busjes op
ons terrein. Voor f 4,25 per uur kreeg ik les
bij ‘De Beemster Rijschool’. Politie Dekker van het Noorderpad zag me regelmatig op het erf rijden, nog zonder rijbewijs
en geen 18. Vlak nadat ik het roze papiertje had reed ik voor het eest op de grote
weg in een busje. Dekker hield me aan:
“Nu heb ik je, jij rijdt zonder rijbewijs.”
Vol trots liet ik mijn papiertje zien. Zeveneneen half jaar lang heb ik voor scholen en andere instellingen gereden. Een
pracht tijd.2 Vader heeft dat helaas maar
een jaar meegemaakt.

Het wagenpark aan de voet van de Oostdijk in 1959. Vlnr. Jacques Karel, Cor van der Wal, Afra, Josee, Henk Jonk,
(fotoarchief fam. Jonk)
Ber en Jan Jonk						
2

Daarover meer in deel 2
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Een jubileumgeschenk uit 1862 voor het HGB
V.S.E. Falger en Th. C. Molenaar

De gemeente Beemster heeft haar archief al vele jaren in bewaring bij het Waterlands
Archief te Purmerend. Daar is men nu bezig om minder dringende zaken te beoordelen op noodzaak om te bewaren en archiveren. Onlangs kreeg de archiefgroep die
zich bezighoudt met de negentiende eeuwse begravenen naast de kerk in MiddenBeemster de vraag voorgelegd of het Historisch Genootschap Beemster belangstelling
zou hebben voor twee niet in het officiële archief passende ‘documenten’. Ja zeker!

Ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan
van de droogmakerij de Beemster liet een
speciale Beemsterling twee portretjes van
de grondleggers van de polder maken en
bood die in 1862 aan het gemeentebestuur
aan als herinnering. Het zijn afbeeldingen
groot 8,5 cm achter bol glas in ovaaltjes
van 15 bij 12,5 cm (buitenmaat), zonder
strikken. Achterop staat een handgeschreven tekst:

Geschenk van
G. Waijboer aan
het Gemeente bestuur
van de Beemster
bij gelegenheid van het
250 Jarig bestaan
van het Beemster
feest 1862
28 Augustus

Twee maal Dirck van Oss: links de originele gravure (1856) naar het schilderij uit 1615 (zie p.26), rechts het
jubileumgeschenk uit 1862
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In 1862 werd op 28 augustus in het
Gemeentehuis (‘Het Heerenhuis’) een
grote feestmaaltijd voor 160 mannen en
vrouwen gehouden met veel toespraken,
heildronken en gezang. “Het was een
zeer genoegelijke bijeenkomst, die de
Beemsterharten goed deed.”1 Misschien
kreeg het gemeentebestuur dit geschenk
wel tijdens de feestmaaltijd aangeboden.
Naspeuring naar de schenker leverde in
de volkstellingen van 1830 en 1840 niets
op, maar in 1862 brachten Gerrit Waijboer
en Catharina Bernardina de Veer kort na
elkaar twee kinderen naar de begraafplaats naast de Ned. Hervormde kerk in
Midden-Beemster.2 Gerrit Waijboer staat

hier te boek als logementhouder op het
adres Middenbuurt B 97. Deze nummering
hebben we nog niet kunnen identificeren,
maar uit onderstaande advertenties blijkt
dat het gaat om ‘Het Heerenhuis’. Was het
een relatiegeschenk? Zo ja, dan heeft dat
niet geholpen bij het omlaag krijgen van
de huur die ‘Het Heerenhuis’ vanaf 1 mei
1863 moest gaan opbrengen: ƒ 2.300,– per
jaar en dat was Waijboer te veel.3
Ook de portretjes zelf leveren een interessant gegeven op. Onder beide afbeeldingen staat J. Schuitemaker fe. – gemaakt
door J. Schuitemaker, zonder jaartal. We
kennen deze afbeeldingen goed: het zijn

Algemeen Weekblad, 4 aug. 1858

Algemeen Weekblad, 18 juli 1860

Algemeen Weekblad, 6 aug. 1862

Nieuwe kroniek van de Beemster (2012), p. 134.
Begraafregister Beemster 1829-1867, databestand samengesteld door de HGB-archiefgroep ‘Wee ons gebeente’.
3
N.Th. van der Lee, Van ’n Heerenhuis als gemeentehuis (1997), p. 125.
1
2
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weergaven van het geschilderde portret van Dirck van Oss uit de collectie
van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, voorheen waterschap
‘De Beemster’, en de staalgravure van
Leeghwater uit zijn Haarlemmer-Meerboeck (9e druk 1724) waarnaar ook het
bronzen borstbeeld dat nu voor ‘Het Heerenhuis’ staat werd vervaardigd – 75 jaar
later. Ter vergelijking zijn afbeeldingen
van de originele portretten hier ook opgenomen. Dan valt op dat de tekenaar van
‘onze’ heren nou niet bepaald tot de top
behoorde: echt bekend zijn ze niet. En dat
is opvallend, want wat staat er onder het
gegraveerde portret van Van Oss? Geteekend door J. Schuitemaker en Gegraveerd
door W. Steelink. Van Oss’ gravure, afgebeeld tegenover de titelpagina van Jacobus Boumans Bedijking, opkomst en bloei
van de Beemster, werd in 1856 uitgege-

ven door… J. Schuitemaker te Purmerend.
Heeft de graveur de oorspronkelijke tekening van zijn opdrachtgever verbeterd uitgevoerd? Dat zou heel goed kunnen, want
het portret hing hoogstwaarschijnlijk in
het gebouw van het waterschap, gelegen
aan de Hoogstraat in Purmerend.4
Van J. (Jan) Schuitemaker (Medemblik
1821 – Purmerend 1896) weten we dat
hij als uitgever een prominente rol heeft
gespeeld in de massaproductie van goedkope centsprenten – hij had een drukkerij
die hij ‘de Prentenfabriek’ noemde – en
vooral onderwijskundige uitgaven bezorgde, maar ook historische werken, kinderboekjes en natuurlijk de eerste streekkrant,
Schuitemakers Purmerender Courant,
publiceerde. Het enige spoor naar zijn
tekenkunst loopt via de in het boek van
Bouman gegraveerde buste van Van Oss.
Graveur W. Steelink is veel bekender en

Twee maal Jan Adriaensz. Leeghwater: rechts het jubileumgeschenk uit 1862 en links de bekende kopergravure
uit het Haalemmer-Meer boeck (9e druk 1724)
4
Na 1961 huisde het waterschap in de voormalige pastorie van de Ned. Hervormde gemeente Beemster (bouwjaar
 1875) en daar is het portret door meerdere HGB-leden gezien. Huidige verblijfplaats is het Alkmaarder Museum
 dat het topstuk in bruikleen heeft van het Hoogheemraadschap.
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was destijds ook heel productief in de
portretkunst.5 Van Schuitemaker weten
we dat hij een grote collectie boeken en
prenten had en een gedreven verzamelaar
was. Zijn collectie prenten werd in 1876
verkocht aan de provincie Noord-Holland
en vormde de basis van de befaamde Provinciale Atlas Noord-Holland. Het meest
waarschijnlijk is dat Schuitemaker liefhebberde in tekenen en het ook aardig kon,
maar dat iemand anders het echte werk
moest doen als er professionele eisen wer-

den gesteld. Naar de relatie tussen Waijboer en Schuitemaker kunnen we alleen
maar gissen. Wel is duidelijk dat het HGB
nu origineel werk in bezit heeft gekregen
van een vooraanstaande Purmerender.
Is het portret van Dirck van Oss een min
of meer getrouwe kopie van een goede
gravure naar het originele schilderij,
met het portretje van Leeghwater veroorloofde Schuitemaker zich wat vrijheden.
De figuur en houding van Leeghwater is
overduidelijk een weergave van de originele kopergravure – Schuitemaker zal het
boekje van Leeghwater zeker in zijn collectie hebben gehad want hij bracht er een
heruitgave van uit – maar de plaats van
de passer en winkelhaak is eigen fantasie
en dat geldt nog sterker voor de zuidelijke helft van de Bee[mster]. Voor zover
bekend bestaat er geen enkel portret van
Leeghwater met deze kaart. Het is dan
ook veeleer een eerbetoon aan de man
die in de 19e eeuw als het genie achter
de drooglegging van de Beemster werd
gezien. Tegenwoordig is men wat sceptischer over dit overtrokken heldenbeeld.
Al met al is het HGB erg ingenomen met
deze herinneringen uit en aan het verleden. De ovaaltjes krijgen een mooie
plaats in de Beemster Erfgoedkamer
in het voorhuis van ‘Westerhem’ waar
ze iedere eerste maandagavond van de
maand zijn te bezichtigen. Nazaten van
de familie Waijboer zijn natuurlijk extra
welkom.

Het originele schilderij van Dirck van Oss, gesigneerd
VC of CV, 1583, eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in bruikleen bij
het Alkmaarder Museum
(foto uit de Collectie Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier)

J. Schuitemaker komt in de collectie van het Iconografisch Bureau van de RKD alleen maar voor als vervaardiger
 van het Van Oss-portret en niet in P.A. Scheens Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 (2 delen,
 1970). Willen Steelink sr. (1826-1913), daarentegen was als leerling van bekende romantici als J.W. Pieneman en
 J.A. Kruseman bepaald gerenommeerd. Zie verder ‘Jan Schuitemaker’ in J. Dehé e.a., red., Purmerend in vijftig
 portretten. Geschiedenis 600 jaar stad (2010), p. 161-168. Dank aan J. Otsen voor deze literatuursuggestie.

5
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Test uw (historische) kennis van de Beemster
of zoek het juiste antwoord op

Aanwijzing: bijna alle antwoorden zijn te vinden op de website van het Historisch
Genootschap Beemster, in oude afleveringen van het HGB-verenigingsblad De Nieuwe Schouwschuit, de Nieuwe kroniek van de Beemster of in het gemeentelijk gedenkboek 400 Jaar Beemster.
Probeer eerst uw antwoord te geven en kijk pas daarna naar de oplossing op pag. 32.
Kruis van de drie antwoorden per vraag het correcte antwoord aan.
1. Hoeveel hectaren telt de Beemster?
o ongeveer 7200 ha.
o ongeveer 7500 ha.
o ongeveer 6850 ha.

7. Hoeveel hectare is een Beemster ‘mor gen’?
o 0,5 ha.
o 0,95 ha.
o 0,85 ha.

2. Van de zeven volledige vierkanten in
 de Beemster is de lengte van één zijde
 per vierkant
o 1852 m. (1 zeemijl)
o 1868 m.
o variabel

8. Het Beemstermeer werd tussen 1608 en
 1612 drooggemalen met
o 21 molens
o 30 molens
o 43 molens

3. Bloembollen worden in de Beemster
 geteeld sinds
o circa 1900
o circa 1925
o circa 1950

9. Aan welke weg ligt boerderij ‘Aren berg’?
o de Hobrederweg
o de Oosthuizerweg
o de Purmerenderweg

4. Hoe lang is de Beemsterdijk?
o 42 km
o 48 km
o 38 km

10. De gemeente Beemster
o is een zelfstandige gemeente
o is gefuseerd met Purmerend maar mag
zich altijd gem. Beemster blijven noemen
o gaat binnen afzienbare tijd fuseren met
Purmerend

5. Tegen de aanleg van Rijksweg 7 (hui dige A7) en de N244 werd
o in beide gevallen geprotesteerd
o alleen geprotesteerd tegen Rijksweg 7
o alleen geprotesteerd tegen de N244

11. In welk jaar werd de Beemster Wereld erfgoed?
o 1999
o 2000
o 2012

6. Wat is de naam van de molen aan de
 Hobrederweg?
o de meelmolen
o de Nachtegaal
o de Beemster molen

12. Hoe luidt de naam van het Werelderf goed dat ook (gedeeltelijk) in de Beem ster ligt?
27
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o de Hollandse Waterlinie
o Natura 2000
o de Stelling van Amsterdam

19. Hoeveel gemalen heeft de Beemster?
o een
o twee
o drie

13. Welke kleur komt niet voor in de
 Beemster vlag?
o rood
o wit
o blauw

20. De verjaardag van de Beemster valt op
o de eerste dag van de jaarlijkse kermis
o 4 juli
o 19 mei

14. Het diepste punt van de Beemster
o is nergens, want is overal even diep
o is ‘de Pishoek’ bij Fort ‘Spijkerboor’
o is de Kilpolder

21. Welke kerk in de Beemster heeft de
 hoogste toren?
o de toren in Middenbeemster
o de toren in Westbeemster
o beide even hoog wegens bouwvoorschrift 1890

15. Hoe heette de laatste dijkgraaf van de
 Beemster?
o Klaas Hogetoorn
o Cor Dikstaal
o Tobias de Coene

22. Het kavelpatroon van Zuidoostbeem ster wijkt af van de rest van de polder
 omdat
o er ook gedacht moest worden aan min der vermogende investeerders
o dit pas later werd bedacht en gereali seerd
o de functie van dit gebied van meet af aan
 anders was dan van de rest van de polder

16. Is de volgende uitspraak correct?
“Het raster van Manhattan (New York)
is gemaakt naar voorbeeld van de Beemster.”
o niet correct want de Engelsen hebben
 dit zelf bedacht
o correct want Nieuw Amsterdam (New
 York) en de Beemster zijn vrijwel gelijk tijdig gesticht
o niet correct want het is een mythe

23. Hoe heet de nieuwe melk/kaasfabriek
 aan de Rijperweg?
o Beemster Kaasfabriek
o De Nieuwe Tijd
o Cono Kaasfabriek

17. Met hoeveel bruggen is de Beemster
 verbonden met de omliggende ‘vaste land’?
o 9
o 14
o 19

24. Naar wie is het oudste museum van
 het Historisch Genootschap Beemster
 genoemd?
o Dirk Westerhem
o dominee Wolff
o Elisabeth Bekker

18. Hoe vaak is de Beemster opzettelijk
 geïnundeerd geweest?
o een keer
o twee keer
o drie keer

25. Wat is de naam van de ringvaart langs
 de Zuiddijk?
o Beemster ringvaart
o Noord-Hollands Kanaal
o Stinkevuil

De antwoorden staan op de laatste pagina
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Een Beemster molen in 1613
Uit De Drie Meren van 5 augustus 1949, p. 1

BEEMSTER. In verband met de in deze week in de
gemeenteraad behandelde restauratie van de molen
van Bijman is het wel eens aardig, enkele bijzonderheden te vertellen uit de tijd, dat er in de Beemster 43
molens draaiden, nl. 2 bij Draaioord, 2 bij de Jispersluis, 2 bij Purmerende, 2 bij de Volgers, 3 bij de Rijp,
3 bij ’t Woud, 3 bij Avenhorn, 9 bij de Beets, 3 bij
Kwadijk, 3 in de Havermeer, 3 bij Hobrede, 3 bij de
Beets, 1 in Noord-Beemster en 1 bij de Rijp, verdeeld
over Boven-, Midden-, Arenbergschen- en Lagen of
Kil-polder.
De prijs van zo’n molen? Hier volgt de kostenberekening door de molenmeesters Jan
Adriaanszoon Leeghwater en J. Huiberts in het jaar 1613. De totaalwaarde van een
molen werd door hen geschat op f 5470,--. Ter vergelijking met de tegenwoordig geldende kostenberekening het volgende staatje:
Onder iedere pilaar 60 Ellens, dat is, voor 8 pilaren 480 stuks, à ƒ 0,60
ƒ 288,00
Aan de stoel en staarten, 80 idem						
48,00
Nog onder de wateras-spil gemiddeld 30 idem				
18,00
12.000 moppen à ƒ 7,50							
90,00
4.000 klinkers à ƒ 11,25							
45,00
8 hoed kalk à ƒ 4,00							
32,00
16 schuiten zand à ƒ 0,80							
6,40
Vracht en lossen van het zand à ƒ3,00 de schuit				
48,00
Lossen van de kalk, à 15 ct. de hoed					
1,20
4 ton cement, à ƒ 4,00 de ton						
16,00
Voor heijen, metselen en graven						 130,00
De weerd op te maken							
50,00
Het houtwerk							
3.200,00
60 voer riet, à ƒ 2,50							
150,00
Dek-loon								 45,00
4 zeilen, ieder ƒ 30,00							
120,00
Kolk en kolkdijken, 50 roed lang en te zamen 6 roed breed,
met aankoop van grond en arbeidsloon					
658,40
Molengereedschap							
24,00
IJzerwerk, etc.								 500,00
								
__________
								

ƒ 5470,00

[de redactie is niet verantwoordelijk voor telfouten!]
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Gesignaleerd:
Wil Schackmann, De kinderkolonie. ‘Tot een werkzaam leven opgeleid’: De wezen van
Veenhuizen (1824 - 1859). Amsterdam, Uitgeverij Atlas Contact, 2016, 391 pp. ISBN
978-90450-32474, prijs € 21,99

In 2008 verscheen in De Nieuwe Schouwschuit het verhaal ‘De lotgevallen van
een Beemsters gezin in de landbouwkolonie’. Het verhaal, geschreven door Wil
Schackmann, vertelt hoe in 1820 de familie Alles als eerste Beemster familie naar
de kolonie Frederiksoord van de ‘Maatschappij van Weldadigheid’ verhuist. De
moeder overlijdt onderweg en twee jaar
na aankomst ook de vader. De zes weeskinderen worden begin 1825 overgeplaatst naar de kinderkolonie ‘Veenhuizen, het ‘landbouwend weeshuis’. Daar
verblijven ze temidden van 1500 wezen,
vondelingen en ‘verlaten kinderen’.

Gelukkig niet voor lang want het leven is
daar geen pretje en zeer ongezond. Voor
anderen duurde het langer, veel langer.
Catharina van Werdenburg, arriveerde
op haar vierde in Veenhuizen en verliet
het op 63 jarige leeftijd in 1889. Ze was
de laatste wees van Veenhuizen.
Op grond van uitgebreid onderzoek in het
Kolonie-archief beschrijft Wil Schackmann de geschiedenis van Veenhuizen,
van de wezen, opzieners en bestuurders
met – volgens de flaptekst – ‘mededogen
en humor’.
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Jack Otsen, Het oudste koffiehuis van Purmerend. Een uitgave van Vereniging Historisch Purmerend, 2016, 76 pp., oplage 200 exemplaren, prijs € 10,00

Wie Purmerend kent, kent ook het etablissement ‘t Hoedje van de Koningin’ op de
Kaasmarkt. Dàt pand is het oudste koffiehuis van Purmerend. Ouderen onder ons
hebben er misschien nog gedanst toen het
als bar-dancing de exotische naam ‘CanCan’ droeg. Wie echt oud is kent het als
café Wierstra, of het ‘Noord Hollandsch
Koffiehuis’. Op ingemetselde jaartalstenen wordt het bouwjaar vermeld: 1617.
Dat is niet helemaal zeker en de bouwstijl
van het pand lijkt er mee in tegenspraak.
Dat laatste komt omdat het na een brand
in 1911 het huidige exterieur heeft gekregen. Waarschijnlijk liet Jan Willemsz.
Sijdwint, bode van de stad Purmerend
en schoonvader van Carel Pieters – zie

DNS, juli 2016 – het pand bouwen. Begin
18e eeuw wordt het voor de eerste maal
genoemd als kaaswaag en horecagelegenheid. De koppeling van horeca en kaashandel is een constante totdat de kaashandel wegkwijnt in de dertiger jaren van
de vorige eeuw. Als horecagelegenheid is
het tot op heden blijven bestaan, met af
en toe een bijzondere gebeurtenis: Theo
Thijssen gaf er in 1933 een lezing en Opa
Klijzing werd er in 1952 wereldkampioen
pijproken. Jack Otsen vertelt het allemaal
vanaf de 17e eeuw tot nu, en omdat de
geschiedenis van het koffiehuis nauw
verweven is met de geschiedenis van Purmerend, krijgt de lezer van het laaste een
flinke dosis mee.
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1. Hoeveel ha? Ongeveer 7200. Zie o.a. Gemeentegids 2013, p. 15
2. Lengte één zijde Beemster vierkant: 1868 meter. Zie M. Hooijberg, ‘Het raster nader bekeken’, in De Nieuwe
	Schouwschuit, jrg. 9 (1), p. 26. Dit is de gemiddelde lengte van meer dan 20 wegvierkanten nauwkeurig
gemeten.
3.	Bloembollen worden in de Beemster sinds ca. 1925 geteeld. Zie 400 Jaar Beemster (2012), p. 115. Een exact
jaartal is (ons) niet bekend.
4. Lengte Beemsterdijk: 38 km.
5.	Alleen tegen de aanleg van de N244 werd geprotesteerd. Zie Nieuwe kroniek van de Beemster (2012), p. 250,
afb. 274.
6. Deze vraag had iedereen goed: ‘De Nachtegaal’.
7.	Een Beemster ‘morgen’ is 0,8515 ha. Zie o.a. D. Aten, ‘Van water tot werelderfgoed’, in 400 Jaar Beemster,
p. 32.
8.	Een schijnbaar geniepige vraag vanwege ‘tussen 1608 en 1612’. Alle drie de antwoorden zijn goed! Zie o.a.
J. Bouman, Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster (1857), p. 130-131 en ‘De poldermolens van de
Beemster - opbouw’, in www.poldersporen.nl van M. Hooijberg. Kijk ook even naar ‘Locaties’ in ditzelfde
hoofdstuk van de website.
9. Boerderij ‘Arenberg’ ligt aan de Oosthuizerweg. Ga maar kijken.
10.	De gemeente Beemster is nog steeds een zelfstandige gemeente. Zie o.a. de gemeentelijke beginselverklaring
zoals afgedrukt in de Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 346-347.
11.	Op 2 december 1999 werd de Beemster Werelderfgoed. Zie o.a. Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 299 en 300.
12. De Stelling van Amsterdam.
13. Wit is geen Beemster kleur.
14.	De Kilpolder, en dan in het bijzonder de Lage Kilpolder (-4.35). Zie ‘Het ontwerp van de Beemster - inrichting’ en daar ‘Binnenpolders’, op www.poldersporen.nl van M. Hooijberg.
15.	De laatste dijkgraaf van het nog zelfstandige waterschap ‘De Beemster’ was Cor Dikstaal. In 1981 eindigde
die zelfstandigheid. Zie o.a. Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 249-250.
16.	Het raster van Manhattan naar voorbeeld van de Beemster is een echte mythe. De indeling van Manhattan
dateert van 1811, die van de Beemster van 1611. Zie http://www.historischgenootschapbeemster.nl/2012/03/
hoe-zit-het-nou-echt/
17.	Hoeveel bruggen? Alle voet-, fiets- rijbruggen en viaducten (A7 twee maal) samen leveren 19 op. Tel ze maar na.
18.	De zuidoosthoek en het zuidelijk deel van de Beemster zijn drie keer onder water gezet: in 1799 toen de
Engels-Russische invasie van Noord-Holland plaatsvond en twee keer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zie
Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 109, 170, 174 (afb. 183), 193, 201 (afb. 210), 203 (afb. 212) en 216.
19. Twee gemalen: één aan de Westdijk en één aan de Oostdijk. Ga maar kijken.
20.	Verjaardag van de Beemster: niet de eerste dag van de jaarlijkse kermis (‘Beemster biddag’) want variabel en
verwijzend naar de verloting van de kavels in het kasteel van Purmerend op 30 juli 1612. Ook niet op 4 juli;
dat was de dag in 1612 dat de prinsen Maurits en Frederik Hendrik de Beemster zouden hebben bezocht. Wel
op 19 mei (1612) toen de Beemster volgens dominee Adrianus Wolff droog werd verklaard. Zie J. Bouman,
Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster (1857), p. 126 en 400 Jaar Beemster, p. 24.
21.	De hoogste kerktoren van de Beemster is die van Westbeemster. Bron: [deze vraag blijkt (nog) niet met
zeker- heid te beantwoorden te zijn en telt niet mee in de bepaling van de uitslag]
22.	Het kavelpatroon van Zuidoostbeemster is vanaf het ontwerp in 1611 zo op de kaart gekomen als het er nu
bij ligt, inderdaad vanwege de tuinbouwopzet. Zie de polderkavelkaart van 1612 in de Nieuwe kroniek van
de Beemster op p. 20-21.
23. ‘De Nieuwe Tijd’. Bron: K.C. Visser.
24. Het oudste museum van het HGB is genoemd naar Betje Wolff, geboren Elisabeth Bekker.
25. De ringvaart langs de Zuiddijk heet (Groot) Noord-Hollands Kanaal.
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