Van de Redactie
Ze komen in deze Schouwschuit allemaal aan bod: Westbeemster, Middenbeemster,
Zuidoostbeemster en ook het buitengebied.
Een morgen ploegen (met paarden) - daar was je in de Beemster zomaar een dag mee
bezig. In de Purmer lukte het alleen als je wat korter schaftte, terwijl je in de Schermer
tijd overhield. Hoe dat kon leest u in ‘Een morgen ploegen’
Op maandag 24 november 1806 werd in Middenbeemster de kerkklok een uur geluid
– het stoffelijk overschot van Hendrik Bouman was onderweg. In de kerk was zijn graf
(nr. G5) reeds open gelegd. Jaren later beschrijft zijn kleinzoon Jacob de begrafenis
en het daarop volgend ‘begrafenisfeest’. In deze aflevering verschijnt dat handschrift
voor het eerst in druk.
Bijna was Westbeemster niet de enige rooms‑katholieke enclave in onze protestantse
polder. Kort na WO II werden plannen beraamd om in Zuidoostbeemster, op loopafstand van Purmerend, een rooms‑ katholiek centrum (kerk, pastorie en scholen) te
bouwen. De gemeente wilde wel, maar het Bisdom Haarlem zag er uiteindelijk vanaf.
Op de moeilijk leesbare plaquette bij de kerkpoort in Middenbeemster, ter ere van
de aldaar geboren Carel Fabritius, luidt de laatste zin: “Ook van zijn broer Barent
Fabritius (1624-1673), die vrijwel zijn gehele leven in de Beemster bleef wonen, zijn
schilderijen te bewonderen in musea over de gehele wereld”. Dat klopt niet helemaal,
zo leest u in het artikel over Barent Fabritius.

‛Aan den arbeid-De lente op den akker’ getekend door Cornelis Jetses
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(Uitgeverij J.B.Wolters)

Een morgen ploegen
Ger Ernsting

Nadat in 1816 het metrieke stelsel was ingevoerd werd het leven voor mensen die veel
met maten en gewichten werkten een stuk eenvoudiger. Een meter was overal even
lang, een hectare overal even groot en een kilogram was overal even zwaar. Maten
en gewichten van voor die tijd waren talrijk en hun waarde verschilde van plaats tot
plaats.

Morgens, groot en klein

Hoe lang is een roede?

De Beemster werd na de droogmaking
verdeeld in percelen van 2 tot 20 morgen
– Rijnlandse morgens om precies te zijn.
Dat laatste moet er wel bij vermeld worden want de morgen varieerde van plaats
tot plaats. In de Schermer was de morgen
0,773 ha. groot, in de Beemster 0,851 ha.
en de Hondsbossche morgen was 0,938
ha. groot (van Zwet, 2009). Een tabel
in de databank van het Meertens Instituut van de KNAW1 vermeldt tientallen
morgens, varierend in grootte van 0,318
hectare in Limburg tot 1,33 hectare in
Twente. Nu is de hectare (10.000 m2) een
maat van het metrieke stelsel dat in 1816
in Nederland werd ingevoerd. De morgen
is veel ouder, dus is de vraag hoe groot
de morgen was toen er nog geen meters
en hectares waren. Ook dat staat in die
tabel. In de Beemster was de morgen 600
(vierkante) roeden2 groot, evenals in veel
plaatsen met een grotere of kleinere morgen dan in de Beemster. Maar meer of
minder dan 600 roeden kwam ook voor;
de Hondsbossche morgen was 800 roeden
groot en de morgen in Akersloot (= 0,75
ha) slechts 360 roeden.

Als morgens varieerden in grootte en toch
600 roeden groot waren, dan varieerde
dus ook de roede. Voorbeeld: de Alkmaarse roede was 3,35 m. lang en die van
Enkhuizen 3,91 m., dus was de Alkmaarse
morgen 0,67 ha. en een Enkhuizer morgen
0,91 ha. De Rijnlandse roede3 die door
landmeters in de Beemster werd gebruikt
was 3,767 meter lang – maar dat was pas
na 1816.4 Voor die tijd was de Rijnlandse
roede 12 Rijnlandse voeten lang. Ook
veel andere roeden waren 12 voeten lang,
maar niet allemaal – lengtes van 13, 14,
15 of 16 voeten kwamen ook voor. En
ook de voet varieerde in lengte evenals
de duim. Een boer of ambachtsman die
van plan was land of goederen te kopen
in een andere plaats, met andere maten,
moest dus flink rekenen: “waar betaal ik
eigenlijk voor?”. Zo’n kostenberekening
was vooral ingewikkeld voor bedijkers
die voor dijkaanleg een strook grond
moesten aankopen rond het in te polderen
meer, en daarbij te maken kregen met tal
van lokale maten; overigens hadden die
daar landmeters voor.
De standaard Rijnlandse roede was een

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afgekort KNAW.
Een ‘vierkante roede’ als vlaktemaat werd over het algemeen ‘roede’ genoemd, evenals de lengtemaat - de context maakte duidelijk wat bedoeld werd. In het vervolg van dit verhaal nemen we die gewoonte over.
3
De Rijnlandse roede dankt haar naam aan het Hoogheemraadschap Rijnland – het oudste waterschap in Nederland – waar deze lengtemaat voor het eerst werd gebruikt.
4
Dus mat de Rijnlandse morgen 3,7672 x 600 = 8514 m2.
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metalen staaf die zich in Leiden bevond
en nog steeds aanwezig is in Museum
Boerhave (J. de Jong, 2011). Er moeten
in het Nederland van toen tientallen verschillende standaardroeden in omloop
zijn geweest. Toen de befaamde landmeter Jan Pietersz. Dou (1573 - 1635), die
ook bij de droogmaking en verkaveling
van de Beemster was betrokken, vermoedde dat de Rijnlandse roede ooit was
verlengd vergeleek hij (in 1624) een door
hem meegenomen Rijnlandse roede met
een Hondsbossche roede die door een collega was meegebracht. Tien Rijnlandse
roeden bleken nog steeds even lang te zijn
als 11 Hondsbossche roeden, zoals in het
verleden – in ieder geval tot 100 jaar terug
(van Zwet, 2009, p. 522).

vandaar dat het tegenwoordig nogal eens
in voetbalvelden wordt uitgedrukt. Maar
voetbalvelden variëren flink in grootte,
dus de nauwkeurigheid van zo'n verwijzing laat veel te wensen over. Vroeger
werd naar arbeid verwezen, en dat was
zeker niet beter. Een morgen werd dan
omschreven als een stuk land dat met één
schepel (variabel, grofweg van 20 tot 45
liter) graan bezaaid kon worden. Maar
vaker was ‘ploegen’ de referentie. Een
morgen zou dan een stuk land geweest
zijn dat met een span paarden in een
morgen (ochtend) kon worden geploegd
– vandaar de naam. De verwijzing naar
het dagdeel zal niet meer dan een grove
indicatie geweest zijn, zoals tegenwoordig ‘voetbalveld’. Jan van Kempen Sr.
(† 2013) vertelde Klaas Visser en mij dat
hij voor een morgen ploegen met paarden
meer tijd nodig dan een ochtend. Op internet, zoekend met ‘ploegen met paarden’,
las ik: ”De geroutineerde ploeger kon met
een goed span paarden op een dag een

Het voetbalveld als landmaat
Het is moeilijk om je de grootte van een
stuk grond zoals een morgen, een hectare
of een afgebrand stuk bos voor te stellen,

De morgens van Co van Splunter († 1970) worden geploegd door Simon Mechielsen († 1972) – Jisperweg,
ca. 1950 							
(fotocollectie Cor Roet)
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morgen land omploegen”. Er stond gelukkig bij dat de schrijver een Rijnlandse
morgen bedoelde – er stond niet bij dat
de grondsoort een groot verschil maakt.
Kortom, de relatie tussen de morgen en
het gelijknamig dagdeel is ploegend doorgaans ver te zoeken.

– ze werd vooral gebruikt in Groningen.
Ook de juk varieert, in metrische eenheden van 0,46 ha. tot 0,65 ha. en voor 1816
van 240 tot 300 vierkante roeden.
In de veel oudere Statenvertaling (1637)
luidt de tekst van Jesaja 5:10 : “Ja, 10
bunderen wijngaards zullen een enig bath
geven”. ‘Bunder’ kennen we wel want het
wordt nog vaak gebruikt – wie een boer
vraagt hoeveel land hij heeft krijgt vaak
een antwoord in bunders. Mocht je het
antwoord niet begrijpen dan vervangt hij
bunders door hectares, want in 1816 werd
een bunder gelijk gesteld aan een hectare.
Voor 1816 varieerde de bunder van plaats
tot plaats in grootte, maar wel schommelend rondom de één hectare. Waarom de
bijbelvertalers van 1951 de bunder door
de veel kleinere juk hebben vervangen is
moeilijk te begrijpen. Misschien meenden zij dat ‘bunder’ een onjuiste vertaling
was van de grondtekst, maar dan hadden
ze ook voor ‘deimt’ kunnen kiezen. Die
was ongeveer even groot als de juk – de
Beemster deimt was 400 roeden = 0.56
ha. – maar gangbaarder als landmaat (zo
kent Purmerend wel een Deimtstraat maar
geen Jukstraat).
Gelukkig is het allemaal geschiedenis.

Acres, juks en bunders
Een gangbare grondmaat in Engeland is
de ‛acre’, die is (tegenwoordig) gelijk aan
4047 m2 – iets minder dan een halve Rijnlandse morgen. In de middeleeuwen werd
een acre omschreven als “the amount of
land that could be ploughed in one day
by a yoke of oxen” (Oxford Dictionary).
Een span ossen zou dus in één dag de helft
ploegen van wat een span paarden in een
ochtend (of een dag) doet.5
Wie ‘yoke’ in een Engels-Nederlands
woordenboek opzoekt ziet als eerste het
Nederlandse woord ‘juk’ genoemd. En
dat is, behalve een houten balk, ook een
vlaktemaat: “...want tien juk wijngaard
zullen slechts één bath6 opleveren...”
(Jesaja 5:10, NBG-vertaling van 19517).
In de databank van het Meertensinstituut
komt inderdaad de vlaktemaat ‘juk’ voor

Een gedachtenwisseling met Klaas Visser over de morgen vormde de aanleiding tot dit
verhaal. Met dank aan Cees de Waal voor persoonsgegevens.

Bronnen

http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/collecties/databanken
https://en.oxforddictionaries.com/definition/acre
J. de Jong, ‛In roeden gemeten’, De Nieuwe Schouwschuit, jrg. 9, (april2011), p. 21 - 23
H. van Zwet, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders, Uitgeverij Verloren, 2009

Echter, in museum ‛Westerhem’ zag ik een foto van een boer die met ossen ploegde, met het onderschrift: “Rond
de eeuwisseling [van de 19e naar de 20e eeuw] werd nog met ossen geploegd. De capaciteit was 1 à 2 ha per dag”
6
Oude Joodse inhoudsmaat; zou overeenkomen met 22 liter, alhoewel ook andere getallen zijn te vinden.
7
De NBG-vertaling: De Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap, die na 1951 de meest gebruikte
vertaling werd in de protestantse kerken.
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Een kerk in de Zuidoost
John Dehé

Al snel na de Tweede Wereldoorlog trachtten de Beemster bestuurders de draad weer
op te pakken en vervolg te geven aan een koers die jaren twintig was ingezet: het
ontwikkelen van plannen die gericht waren op meer woningbouw langs de wegen in
bepaalde delen van de polder. Zo liet men in 1924 een ambitieus uitbreidingsplan voor
Zuidoostbeemster ontwerpen, waarbij de gemeente zelf de regie wilde voeren. ‘Het
is de bedoeling dat de gemeente de gronden aan die wegen gelegen voor bouwterrein
verkoopt, doch alleen voor heerenhuizen, althans voor mooie woningen. Verwacht
wordt dat er veel liefhebbers zullen komen die in de Voorstad van de mooie gemeente
Beemster willen wonen.’
Zo werden o.a. nieuwe huizen langs de Purmerenderweg gerealiseerd.1

‛Betere woningen’ langs de Purmerenderweg 			

In de uitbreidingsplannen van toen was
een complete wijk gepland tussen de oostzijde van de Purmerenderweg en de ringdijk, maar die is er nooit gekomen. In de
jaren dertig werden de plannen nog gekarakteriseerd als ‘té ambitieus’; in de jaren
veertig stelde een neutrale adviescommissie vast dat ze niet meer strookten met
nieuwe stedenbouwkundige inzichten en
bovendien in strijd waren met de woningwet. Het hele plan werd ‘onredelijk groot
van omvang’ genoemd.
1

(Particuliere collectie)

De archieven laten zien dat de uitbreidingsplannen daarmee niet van de kaart
waren. Een ‘uitbreidingsplan in onderdelen voor Zuidoostbeemster’ moest
als richtlijn voor de bebouwing dienen.
Helaas werd Wieger Bruin, de Amsterdamse architect die was aangetrokken om
daar inhoud aan te geven, in zijn dadendrang gedwarsboomd doordat er onzekerheid bestond over het tracé van een aantal
wegen die de provincie in de omgeving
van Zuidoostbeemster gepland had.

John Dehé, ‘Zuidoostbeemster uitgebreid’, De Nieuwe Schouwschuit jrg. 9, (april 2011), p. 43-55.
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Bijzonder project

drie klassen. Daarbij nog een verenigingsgebouw en zo mogelijk een zusterhuis.
‘De grootte van het hiervoor benodigde
terrein kan door ons moeilijk worden
opgegeven, aangezien dit te veel verband
houdt met de opzet en indeling van het uitbreidingsplan, waarvan ons niet de minste
gegevens bekend zijn.’
In oktober had de architect zijn plan klaar.
Hij omschreef de locatie als een ‘ietwat
geïsoleerd, maar centraal in Zuidoostbeemster liggend terrein, waarop de kerk
georiënteerd kan worden gebouwd, zijn
eventuele toren in de as staand van twee
wegen en ook aan de Purmerender weg uit
het Noorden zichtbaar. De pastorie aan de
Zuidkant van de kerk; de school met zijn
klasselokalen naar het Zuiden gekeerd.’
Het college van B&W verklaarde zich
volledig in dit plan te kunnen vinden.
In maart 1950 deelde de Vicaris-Generaal

In januari 1947 voerde het college van
B&W gesprekken met de architect over
een mogelijke realisatie van een bijzonder
project: de bouw van een kleuterschool,
gecombineerd met een wijkgebouw en
een kerk. Door de onzekerheid over de
aanleg van de provinciale weg(en) kon
er geen knoop worden doorgehakt, maar
in augustus kwam het verzoek terug. De
vraag bleek afkomstig te zijn van het RK
Kerkbestuur van de H. Nicolaas (Purmerend), dat informeerde of de mogelijkheid
bestond in Zuidoostbeemster voor dit
project grond aan te kopen. De bouwinspecteur van het bisdom Haarlem maakte
kort daarna de plannen nog wat concreter.
Het ging om een nieuwe kerk met pastorie, een lagere school van acht lokalen en
zo mogelijk een fröbelschool van twee of

Tekening van architect Wieger Bruin van een deel van het ontwerp-uitbreidingsplan van Zuidoostbeemster, oktober 1947. Ter oriëntatie: de Purmerenderweg loopt, min of meer noord-zuid, in de rechterbovenhoek van de kaart.
Rechtsboven (rood gekleurd) de geplande kerk met schoolgebouwen en pastorie,
(WA, toeg. 0138, inv. 488).
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van de Bisschop van Haarlem schriftelijk mee dat de Stedenbouwkundige
Commissie van Advies van het bisdom
zich prima kon vinden in de plek die
bedacht was voor het nieuwe parochiecentrum in Zuidoostbeemster. De vergadering van B&W nam de mededeling
voor kennisgeving aan in de verwachting dat het bestuur van de Purmerender
St. Nicolaasstichting zich binnenkort
tot de gemeente zou wenden om tot
aankoop van de grond over te gaan. In
augustus 1950 liet de gemeente Beemster weten wat de prijs voor de grond
zou worden: ƒ 7,– per m2.

Plan van tafel

Waterlands Archief (WA), toegang 0138, inv. 488

Daarna werd het weer een tijdje stil, maar
in december 1951 verklaarde het bisdom
nog steeds geïnteresseerd te zijn in de
aankoop van grond voor ‘voor het R.K.
Centrum in Z.O.Beemster’. Toch lagen de
ambities nu wat lager. ‘Het Bisdom Haarlem zou echter de koop van deze gronden
gaarne beperkt zien tot het benodigde terrein voor kerk, pastorie en parochiehuis,
zoals dit op bijgaand kaartje nader is
aangegeven’. De grond die bestemd was
voor scholenbouw en Zusterhuis wenste
het bisdom ‘voor dat doel te willen reserveren’.
Opnieuw duurde het meer dan een jaar

voor er verdere stappen gezet konden
worden. In februari 1953 verklaarde het
college van B&W dat men akkoord was
met de prijs van ƒ 7,‒ per m2 voor een terrein waarop een kerk, pastorie en parochiehuis gebouwd konden worden. Het
ging om 4506 m2, voor een totaalprijs van
ƒ 31542,–. ‘Wel spijt het ons dat het Bisdom niet dadelijk wenst over te gaan tot
aankoop van het gehele terrein. Wij zijn
genegen te bevorderen dat het voor een
lagere school een fröbelschool en een Zusterhuis bestemde gedeelte groot: ± 4934 m2
enige tijd wordt gereserveerd, doch het zal
u duidelijk zijn, dat deze tijd zoo beperkt
mogelijk dient te zijn, en dat de
gemeente zich heeft te vrijwaren
voor renteverlies.’

De Kerkstraat met R.K. kerk, gezien vanaf de Willem Eggertstraat, prentbriefkaart 1924
(Particuliere collectie)
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Nu kwam het antwoord sneller.
Bijna per kerende post liet het Bisdom weten dat er een streep door
de plannen kon en dat de inzichten
gewijzigd waren. De bestaande
R.K. Kerk van Purmerend in de
Kerkstraat moest gerestaureerd
worden, of door een nieuwe kerk
worden vervangen. Aanvankelijk
was het plan een nieuwe kerk te

bouwen aan de zuidzijde van
Purmerend, waardoor het bouwen van een bijkerk in Zuidoostbeemster
noodzakelijk
zou zijn. Nu was men echter
tot de conclusie gekomen dat
het beter was de bestaande
kerk in Purmerend te vergroten. De noodzaak van een
bijkerk in Zuidoostbeemster,
op ca. 8 minuten afstand, was
daarmee komen te vervallen
en de koop van grond voor
een kerk, pastorie en parochiehuis was niet langer gewenst.
Wel hield men graag de optie
open van scholenbouw op de
besproken plaats. Overigens
bleek renovatie en uitbreiding
van de kerk in de Kerkstraat
niet haalbaar. Het gebouw
1954 Sloop van de RK Kerk in de Kerkstraat
(Waterlands Archief) werd in 1954-1955 gesloopt
om plaats te maken voor een
nieuwe kerk.
De gemeente Beemster was ongetwijfeld
teleurgesteld, maar had al meteen een
andere bestemming voor de vrij komende grond: bejaardenwoningen aan het
(latere) Bloesemplein, ontworpen door
architect Jaap Molenaar. Voor de door
het Bisdom gewenste optie (het bouwen
van RK scholen) achtte men het beter een
ander terrein te reserveren. Inmiddels resZuidoostbeemster, Bloesemplein (Particuliere collectie) teren van dit project alleen nog de foto’s,
want de bejaardenwoningen zijn in 2010
gesloopt en vervangen door nieuwbouw
en een parkeerterrein.
Bronnen

Waterlands Archief
Gemeente Beemster 1795-1929, toegang 0121
inv. 3-11/14, 16, 18, notulen Raadsvergaderingen
Gemeente Beemster 1930-1969, o.a.
inv. 79- 1 / 4, Uitbreidingsplan Zuidoostbeemster
inv. 488
Dezelfde woningen vlak voor de sloop, gezien vanaf het
Ompad		
(Particuliere collectie)
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Zo had het kunnen worden.....			

( fotobewerking Theo Molenaar)
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Uit het Agrarisch Museum Westerhem
Joop Köhne

(foto Joop Köhne)

Hoefklosje/ schoen

Werd gebruikt bij koeien, een koe heeft per poot 2 klauwen/nagels.
Bij ongelijke belasting ontstaat er een z.g. zoolzweer = opening in het hoorn van de
klauw.
Bovenstaand hulpmiddel werd onder de gezonde, niet beschadigde klauw, gemonteerd.
Nu krijgt de gekwetste klauw rust en kan zich herstellen.
Tegenwoordig wordt er een houten klosje, zonder riemen, met 2 componentenlijm
gemonteerd.
Landbewerking: een geliefd item op de achterkant van zakhorloges (rond 1900)

Rustend paard bij ploeg 		

Eggende boer (particuliere collectie)
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‘De Begravenis’
Jacobus Bouman (1799 – 1877)

Jacobus Bouman is een naam die de meeste inwoners van de Beemster wel kennen,
al was het maar van de naar hem vernoemde laan in Zuidoostbeemster. Sommige
inwoners weten ook dat het gemaal aan de Oostdijk zijn naam draagt, het ‘Gemaal
Jacobus Bouman’. Kennelijk was hij een inwoner met grote verdiensten.
Geboren op de boerderij ‘Vredebest’ aan de Hobrederweg werd hij vanzelfsprekend
ook boer, een grote boer met 47 morgen land. Zijn faam echter ontleent hij aan zijn
maatschappelijke activiteiten en aan zijn historische en taalkundige publikaties. In
1846 was hij één van de oprichters van de ‘Hollandsche Maatschappij van Landbouw’,
werd daarna lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de afdeling ‘Beemster, Edam
en Purmerend’. Met alleen lagere school was hij door zelfstudie ‘een geleerde boer’
geworden. Die zelfstudie resulteerde in meer dan driehonderd publikaties, waaronder
de veel geraadpleegde boekwerken Bedijking, opkomst en bloei van de Beemster (1857)
en De volkstaal in Noord-Holland (1871). En hij beschreef zijn eigen leven, onder andere in het handschrift ‘Bijdrage tot de Levensgeschiedenis van den Schrijver’ (1876).
Uit dit handschrift publiceren wij hier, in de oorspronkelijke spelling, het hoofdstuk
‛De Begravenis’. (Red.)

Op mijn zevende verjaardag 20 januarij
1806 ware bijde mijn grootvaders mij
komen bezoeken, teneinde deeltenemen
aan mijne verjaaringsfeest, hetwelk zij
elkander belooft hadden telkens zoolang
hun gezondheid en krachten het toelieten, gezamentlijk te zullen gedenken.
Ditmaal echter was het voor Grootvader
Bouman de laatste reize; want nog in den
loop van dit jaar werd zijn levensdraad
afgesneden.
Ook nu kwam weder het gesprek der beide grootvaders op den neteligen toestand
van ons Vaderland: zonder nogthans het
voorecht te mogen deelen, elkander vooralsnog op mijn verjaaring, met de verlossing van Nederland geluk te kunnen wenschen. Grootvader Bouman hield echter
staande, en gaf opnieuw zijn overtuiging
te kennen dat den val van Napolion toch
niet verre af kon zijn en dat daarin zeer
waarschijnlijk de verlossing en herstelling van ons vaderland en Oranje lag
opgesloten. “Maar” voegden de edele
grijsaard er bij; “het is ons menschen niet
gegeven, den sluijer op te ligten die de

wijze en vaderlijke voorzienigheid over
de toekomst heeft uitgespreidt. Er kunnen nog groote gebeurtenissen moeten
voorafgaan, er kunnen nog eenige jaren
nodig zijn, alvorens voor ons lieve Vaderland den dag der verlossing aanbreekt,
wellicht is de draad mijns leven afgeweven aleer dat heugelijke tijdstip daar is.”
En inderdaad had de oude man goed
gezien; immers werd hij in de loop van
dit jaar aan zijne familie ontrukt. In de
maand November werd hij ongesteld, de
ziekte nam spoedig toe, en ondermijnde
dermate zijnen krachten dat hij in de nacht
van 20 November 1806 voor het geweld
des doods moest bezwijken, hebbende
den ouderdom van 73 jaren bereikt.
“Hij heeft het afgelegd”, deze weinige
woorden uit den mond van mijn vader
vernemende toen hij met moeder uit het
sterfhuis in onze woning teruggekeerd
binnen trad, leggen nog zoo klaar en duidelijk in mijn geheugen alsof zij nog kortgeleden zijn uitgesproken.
Het zmarte mij als kind zeer, dien bra11

ven kinderlievende grootvader te moeten
missen. Ik bezocht hem dikwijls, hij was
altijd zo opgeruimd, zoo blij te moede;
hoe jong ik ook nog was, hield ik zeer
veel van hem, terwijl hij ook altijd toonde
mij lief te hebben.
In den vroegen morgen van vrijdag 21
November werd, onmiddelijk na het
overlijden volgens het toenmalig gebruik
de knecht uitgezonden om een viertal der
naaste geburen van het overlijden kennis te geven en tevens te verzoeken het
lijk te komen uitkleeden. Spoedig waren
deze aan het sterfhuis tegenwoordig, en
aleer het dag was lag de overledene in
zijn doodskleed gewikkeld op een leger
van stroo.
De vensterluiken bleven nu gesloten en
werden niet geopend tot na den dag der
begravenis; blijvende, als naar gewoonte
één venster van het woonvertrek nog zes
weken gesloten.
Nadat het uitkleden verrigt was, en de
geburen vervolgens eenige verversching
was toegediend werden de verdere tot de
algeheelen begravenis vereischte werkzaamheden besproken, en de familie nam
deze gelegenheid waar, om, zoo als toen
gebruikelijk was, de uitkleeders de navolgende Commissie op te dragen. Zijnde
onder anderen:
a Aangifte van het lijk bij het gemeentebestuur.
b Het bestellen van de doodkist bij den
Timmer baas.
c Kennisgeving van het overlijden aan
familie en vrienden.
d Verzoek aan den Schout om op het
begravenismaal de tafel te mogen
dekken.
e Het noodigen van de gasten tot het
begrafenisfeest.
f Het bestellen van de benoodigde spijs
en drank voor de begravenis.
g Het bij een brengen en verzamelen
van al het benoodigde huisraad en
gereedschap.

h D
 e uitkleeders vrouwen te verzoeken om op den dag der begravenis te
komen oppassen, en de gasten bedienen.
i Eindelijk de knechts der uitkleeders
den last op te dragen, gedurende de
dag der begravenis voor stalknechts
te dienen, en alzoo voor het in en uitspannen der paarden enz. te zorgen.
En meer andere dingen, te veel en te
beuzelachtig om alles te noemen.
Grootvader Bouman behoorde tot de
tamelijk gegoede boerestand, en had
indertijd onderscheidene, zoo burgerlijke als Kerkelijke betrekkinge waargenomen; het zou dus naar het toenmalig
volksbegrip den familie zeer tot oneer
gestrekt hebben, indien men verzuimd
had van hem eene groote begrafenis te
geven.
Eene brede lijst van bloetverwanten,
vrienden en geburen, uitmakende de perzonen die te begravenis genodigt moesten worden werd de uitkleeders ter hand
gesteld.
Het was toen nog het gebruik van al de
buren, het geheele huisgezin ter begrafenis te verzoeken; dat is: man, vrouw,
kinderen, dienstboden, en allen die maar
geacht werden tot het huisgezin te behooren. Verscheiden jaren heeft dat gebruik
nog voortgeduurd, tot dat men eindelijk
is besloten niet het geheele huisgezin
maar uit elk huisgezin slechts twee perzonen ter begravenis te verzoeken.
De begravenis had plaats op maandag 24
november 1806. Meer dan 100 personen
werden tot het feest genoodigt, waarvan
tenminste 80 gebruik gemaakt hebben.
Een uur voor dat het lijk werd uitgedragen, namen de naasten bloetverwanten
plaats rondom de kist, de vrouwen met
een zwart kleed over het hoofd zaten
12

Boerenbegrafenis, een linoleum of houtsnede		

onmidelijk nabij de kist ter wederzijde
van het hoofden einde, daarnaast de
mannen met ontblooten hoofden. Op
het voeteneinde van de doodkist lag een
foliant Bijbel, waar voor de schoolmeester Simon Kals plaats nam, en op eenen
zeer demoedigen toon eenige kapittels
uit denzelven voorlas: Omtrent half elf
uren trad een der naaste geburen den
lijkkamer binnen en zijde: “Vrienden, de
tijd is verschenen dat het lijk ter aarde
bestelt zal worden, indien er nog zijn die
het lijk begeren te zien, dan is daar toe
nog gelegenheid, zoo terstond wordt de
kist voor goed gesloten.”
De voorlezer brak onmiddelijk af, en
De Bijbel werd weggelegd. De familie
stond op en wierp mog eenen laatsten
blik op het zielloos overschot van den
beminden afgestorfenen waar bij nog
menigen traan van smart en rouw, van
liefde en achting den braven overledenen ten offer werd gebracht.
De kist toegeschroeft, werd nu onmid1

(bron: G. Caspers-The Linosaurus)

delijk uitgedragen, en op een voor
den daar gereedstaande boerewagen
geplaatst en met een zwart kleed gedekt.
Ruim 20 rijtuigen werden nu bespannen.
De weduw nam plaats op de dootkist,
allen gezeten zijnde reed men stapgaans
van het erf, gaande in eenen langen trein
langs den Hobreder- en Middelweg naar
den middenbeemster. De naaste betrekkingen volgden onmidelijk den lijkwagen, vervolgens de verdere familie en
vrienden, naar den graad van bloedverwantschap en betrekking. Het was
een treffend gezigt twintig rijtuigen in
stadigen optocht langzaam te zien afrijden, steeds bedaard en zachtjes voort
stappende langs de moderigen weg tot
na bij den Kerkenpoort. Na op eenigen afstand van den middenbeemster
genaderd te zijn begon de klok geluid
te worden, waarmede een vol uur werd
aangehouden.
Het lijk in de Kerk gerdragen en ter
aarde besteld zijnde1, trad de naaste

Tot 1830 werd nog, voor wie het betalen kon, in de kerk begraven (red.)
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Rouwservies 						 (collectie museum ‛Betje Wolff’)

gebuur die in het sterfhuis het lijk had
opgeeischt en als voerman de lijkwagen
bestuurden, ten voorschijn, met te zeggen “de vrienden en gebuuren worden
in het sterfhuis verzocht.” Hierna ging
de familie vrienden en geburen in geregelden orde even als zij gekomen waren,
het graf en de Kerk verlaten. Ider nam
weder plaats op het rijtuig waarmede
men gekomen was, en weldra reedt men,
onder aanhoudend klokgelui, weder
even zoo bedaard en zachtjes af als bij
de aankomst geschied was.2

als toen men van daar was heen gegaan,
terwijl van binnen vanwege het schemerachtig licht somberheid een treurig
vertoon maakten. Doch voor het overige
was na het uitdragen van het lijk bijna
de geheele binnenruimte tot een eetzaal
ingerigt. Waar toch maar eenigzins gelegenheid was te vinden, had men tafels
stoelen en banken geplaatst teneinde
voor zoo een talrijk gezelschap de noodige ruimte te erlangen.
De met witte linnen kleeden bedekte
tafels waren rijkelijk van spijs en drank
voorzien bestaande hooftzakelijk uit
zoogenaamde schellings krente bollen,
en welgevulde tinnen kannen met best
welsmakend bier. Voor ieder aanzittend
gast lag eene lange pijp gereed terwijl
tabak en vuur niet ontbrak.

Omstreeks halftwee was de trein weder
het sterfhuis genaderd. Wel waren daar
nog de vensterluiken allen gesloten en
had alzoo het uitwendige van de woning
nog een even doods en treurig aanzien

Meer over tradities rondom sterven en begraven in: Jef de Jager, Rituelen en Tradities – Dood en Begrafenis,
2015, http://www.jefdejager.nl/dood.php (red.).
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Al spoedig had ieder een pijp in de
brand en was nu de eerste greep naar
het lekkere bier, dat een weinig bij het
vuur was verwarmt. Nauwelijks werd de
pijp neder gelegd, of al spoedig werden
de krentebollen fiks nagezien, terwijl de
bierbeker niet vergeten werd. Bovendien
was de tafel wel voorzien van boter kaas
gerookt vleesch, wittebrood en beschuit.
Jammer maar, dat het krachtige bier al
spoedig de spraakorganen in beweging
bracht, en het al schielijk bleek dat velen
aan het gezelschap meer het voorkomen
gaven van een vrolijk vrienden maal, dan
wel het treurmaal van eene doode wiens
heengaan men zoo teregt betreurden.

nen van elk huisgezin werd genoodigd.
Aanvankelijk werd daar over nogal wat
gemord, vooral door kinderen en dienstboden; doch over het geheel waren de
meeste menschen over dien maatregel
zeer te vreden.
Nadat nu ieder van de spijs zijn genoegen
had, werd het brood afgenomen om toen
koffij en thee voorgedient. De pijpen
werden opnieuw aangestoken en ieder
dampten dat het een aard had, niet tegen
staande koffij thee tabak en zuiker erg
duur was.
De gesprekken werden steeds luitrugtiger en levendiger, zoo dat zulks de familie in het binnenvertrek niet weinig tot
ergernis en aanstoot verstrekten.
Eindelijk omstreeks vier uren, namen de
gasten afscheid, nadat er al eenige vroeger waren vertrokken, men bedankte
voor het goed onthaal en conduleerden
nogmaals de naaste betrekkingen met
hun zmartelijk verlies en gingen welvoldaan huiswaarts keeren.
Den volgenden dag werden de uitkleeders met hunne vrouwen, die begravenis
gasten hadden helpen bedienen, volgens
gebruik ter sterfhuis op het maal verzogt,
bij die gelegenheid werden zij voor de
moeite en dienst aan de treurende familie
betoond heerlijk getrakteerd, en daarmede was het begravenis feest afgelopen.
De geleende tafels stoelen en banken als
mede de benoodigde gereedschappen
enz. werden vervolgens weder aan de
buren terug gebracht. En daarmede liep
deze kosbare begravenis af, die ik zelf als
klein kind heb bijgewoond. En schoon
nu reeds 70 jaren geleden, staan mij de
gebeurtenissen van die tijd nog duidelijk
voor den geest; en kan ik mij nog zeer
goed herinneren dat ik mijn Grootvader
dikwijls heb bezocht.

Doch hoe wijnig ook de begravenisfeesten van dien tijd, ten platten lande
hier geschikt waren om als een feest
den treurenden te dienen, is mij toen als
kind reeds duidelijk gebleken; en schoon
noch geen zeven jaren oud zijnde heeft
het mij als kind zeer geërgerd dat het op
de begravenis van mijn beminde Grootvader zoo druk toeging. Maar als men
de wijze hoe de begravenisfeesten toen
gevierd werden in anmerking neemt, dan
voorzeker kon het op zulke maaltijden
wel niet anders toegaan. Immers werden
van 13 a 14 naastige buren niet slechts
man en vrouw maar ook de kinderen, en
dienstboden, alzoo het geheele huisgezin ter begrafenis verzocht, het spreekt
vanzelf dat er velen verzocht werden die
geendeminste betrekking hadden op de
overledenen, die het dus enkel en alleen te
doen was om krachtig en smakelijk bier te
drinken, en zich aan krentebollen te goed
te doen.
Eindelijk heeft men dan toch ook begrepen dat het zoo niet langer mogt blijven,
ik herinner mij nog zeer goed den tijd dat
er van den geburen slechts twee perzo-
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Barent Fabritius (1624-1673)

Zoon van Pieter Carelsz en het gezin van de vier schilderende Fabritiussen
Erny van de Kleut-Sieswerda1

Iedereen kent Carel Fabritius, een van de
belangrijkste leerlingen van Rembrandt
en schilder van onder meer ‘Het puttertje’. Echter: Carels broer Barent, ook
een zeer verdienstelijk schilder, kent bijna
niemand. Ten onrechte, want Barent was
niet alleen net als Carel een leerling van
Rembrandt, maar ook een kunstenaar
die veel in zijn geboorteplaats MiddenBeemster heeft geschilderd. Dankzij zijn
schilderijen krijgen we een blik op de familie Fabritius in de eerste helft van de
17e eeuw. Daarom wordt het tijd dat wij
Barent als Beemster kunstschilder leren
kennen en hem een prominentere plaats
in de geschiedenis gunnen.

Zelfportret (1650), 70x56 cm, olieverf op linnen. Städel
Museum, Frankfurt, inv.nr. 736. Verworven in 1818, nu
in depot

In het jonge gezin van schoolmeester/koster Pieter Carelsz en Barbertje Barentsdr.
van der Maes, getrouwd in 1621, werden
11 kinderen geboren. Drie van hen bleken
het schildertalent van hun vader te hebben geërfd. Dat waren Carel, gedoopt 27
februari 1622, Barent op 16 november
1624 en Johannes op 30 november 1636.
Het gezin woonde in het schoolhuis aan
de Middenweg in Middenbeemster, op de
plek waar nu ‛De Kosterij’ staat.

Middenbeemster dat aan Pieter wordt toegeschreven, getuigt eigenlijk niet echt van
een heel groot talent, maar toch was hij
de stamvader van drie talentvolle Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw. Aan
zijn schildersezel kregen Carel, Barent
en Johannes dus van hem hun eerste lessen in de schilderkunst. Toen bleek dat
ze echt veel talent hadden vond vader
Pieter Carelsz dat ze de mogelijkheid
moesten krijgen dit verder te ontwikkelen. Hij moet ergens contact wel hebben
gehad met kringen rond Rembrandt van
Rijn, die wellicht de twee broers hebben
aanbevolen voor een leertijd bij die grote
schilder in Amsterdam. Misschien was
het hun grootvader ds. Petri uit Purme-

Van vader Pieter Carelsz is bekend, dat
hij best aardig kon schilderen. Bij zijn
aanstelling in 1620 als koster van de
kerk, voorzanger en schoolmeester was
tevens bedongen dat hij in zijn vrije uren
schilderles zou krijgen. Na 400 jaar is
het niet meer na te gaan wie zijn leraar is
geweest. Het schilderij van de kerk van

Redacteur van de website ‘De Beemster bengel’ (www.beemsterbengel.nl); ontving de HGB-Complimentprijs 2016
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rend. In ieder geval is wel bekend, dat
Carel van 1641-1644 bij Rembrandt
zijn opleiding genoot en Barent volgde
hem van 1643 tot 1646. Ze moeten dus
een jaar samen bij Rembrandt in de leer
zijn geweest.
Vader Pieter Carelsz en zijn Barbertje,
die vroedvrouw was, zouden samen
1200 gulden per jaar hebben verdiend
en ze hadden er blijkbaar wel wat voor
over om hun zoons in de leer te doen
bij niemand anders dan Rembrandt
van Rijn.2 Deze vroeg voor een leerling jaarlijks 100 gulden. Volgens een
tijdgenoot van Rembrandt kreeg deze
per jaar wel 2500 gulden aan lesgeld
binnen. Waar een geoefend vakman
ongeveer 250 gulden per jaar verdiende, was dat een zeer behoorlijk bedrag. Vrouw met bakerkind (tussen 1646 en 1650), 20x25 cm,
Bovendien verkocht Rembrandt de olieverf op paneel, Museum Boijmans van Beuningen, inv.
schilderijen die zijn leerlingen maakten nr. 2512 (OK). Vroeger toegeschreven aan Rembrandt.
onder eigen naam en stak de winst ook Collectie D.G. van Beuningen, 1958, nu in depot
eigen schilderijen kopiëren. Pas in een laat
nog in zijn eigen zak.
Voordat leerlingen naar levend model stadium mochten leerlingen zelf schildemochten werken, moesten zij tekenin- rijen maken (ontwerpen en schilderen).
gen, prenten en schilderijen natekenen en Soms werden die door de meester gecor-schilderen. Rembrandt liet ook wel zijn rigeerd. Pas als leerlingen zich zelfstandig vestigden mochten ze hun eigen naam
onder het werk zetten.
Niet iedere leerling leerde hetzelfde bij
Rembrandt; dit kon uiteenlopen van verfijnd schilderen tot schilderen met de
grove kwast. Rembrandt kocht in januari
1639 het kapitale koopmanshuis aan de
Sint Antoniesbreestraat, het huidige Rembrandthuis, voor 13 duizend gulden. De
leerlingen werkten daar in de zogenoemde
‘Cleyne Schildercaemer’.
Carel was in 1641 al op 19-jarige leeftijd met zijn buurmeisje Aeltje Velthuys
getrouwd. Hij vestigde zich in Amster-

De sater op bezoek bij de boer (ca. 1653), 51x64 cm,
olieverf op linnen. Wadsworth Atheneum Museum of
Art, Hartford

H.F. Wijnman (1930) vermeldt 1200 gulden – veel in vergelijking met Pieter Carelsz’ salaris van 100 gulden in 1620
en Barbertje, een vroedvrouw, verdiende ongeveer 50 gulden per jaar. De dominee kwam op 500 gulden per jaar.
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dam in de Runstraat. In 1643, Carel was
inmiddels al vader van twee kinderen,
overleed Aeltje bij de geboorte van hun
derde kind. Hij was dus al op 21-jarige
leeftijd weduwnaar. Hij zal zijn opleiding
bij Rembrandt nog voltooid hebben, maar
vertrok in 1643 met zijn dochters weer
naar Beemster. Zijn twee jaar jongere
broer Barent was in dat jaar net aan zijn
opleiding bij Rembrandt begonnen.
Wellicht heeft Carel in Beemster geprobeerd in zijn levensonderhoud te voorzien
door het maken van schilderijen voor de
vele rijke bewoners, die hier de lusthoven
bevolkten. In 1645 maakte hij een zelfportret: een sombere jonge man.
Misschien dat de zon voor hem weer ging

schijnen toen hij in 1650 voor de tweede
keer trouwde met Agatha van Pruyssen,
een weduwe afkomstig uit Amsterdam,
waarna hij naar Delft verhuisde. Daar
waren hem helaas nog maar enkele jaren
geluk gegund, want op 12 oktober 1654
kwamen zij, zijn schoonmoeder, een zwager en anderen om het leven door een ontploffing van het kruithuis aldaar.
In 1650 maakte Barent eveneens een zelfportret. De gelijkenis tussen beide broers
is wel opvallend; dit schilderij wordt trouwens ook wel toegeschreven aan Carel.
Waar Barent na zijn opleiding in 1646
verbleef, is niet bekend. Wellicht was
hij weer bij zijn familie thuis in Beemster, waar ook Carel verbleef. Het is mogelijk
dat Barent in 1650 Carel
weer achterna reisde,
maar in 1652 keerde
hij terug naar Beemster
om te midden van zijn
familie in het huwelijk
te treden met Catharina
Mussers van Delft. Hier
werden zijn twee zoons
geboren: Pieter op 7 april
1653 en Lambert 25 april
1654.

Interieur met een opengespalkt varken op de leer (1665), 100x80 cm, olieverf op linnen. Museum Boijmans van Beuningen, inv.nr. 1214 (OK).
Verworven in 1935, nu in depot
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Intussen, in de Beemster, was ook de jongste
broer in het gezin van
Pieter Carelsz, Johannes (gedoopt op 30
november 1636), aan het
schilderen geslagen en
hij kreeg aanvankelijk
eveneens les van vader
Pieter. In 1652 ging Pieters gezondheid echter
hard achteruit en in 1653
overleed hij op slechts
55-jarige leeftijd. Het
kwam dus goed uit dat

Vermoedelijk portret van Johannes Fabritius achter zijn schildersezel (ca. 1655), 72x54 cm, olieverf op paneel.
Musée du Louvre, Paris, inv.nr. RF 1993 17, verworven in 1993, nu in depot. Eind 18e eeuw in de collectie van
Jan van Teylingen, burgemeester van Leiden

Barent, met zijn drie jaar opleiding bij
Rembrandt en zes jaar zelfstandig beoefenen van de schilderkunst het lesgeven
aan Johannes kon voorzetten.
Barent schilderde in ca. 1655 zijn broer

Johannes tijdens de schilderles. Rond die
tijd schilderde hij ook het schilderij van het
geslachte varken (1652). Waar Barent zijn
onderwerpen voor zijn schilderijen vaak
in religieuze of mythologische taferelen
19

zocht, zoals de aanbidding van de herders, vond Johannes het in de stillevens:
vissen of bloemen. Van hem zijn helaas
maar twee schilderijen bekend. Johannes
overleed op 12 februari 1709 in Hoorn,
waar hij zich had gevestigd. Verder is geen
informatie over hem beschikbaar.

len schilderen (60 x 329 cm) met onderwerpen als De Verloren Zoon, Lazarus, De
Rijke Man, De Farizeeër en de Tollenaar.
Deze panelen waren volgens W. Liedtke
bestemd voor een plek naast het orgel. Drie
er van zijn in ieder geval bewaard gebleven
en bevinden zich nu in het Rijksmuseum.
Dit zijn Barents laatste bekende werken.

Het overlijden van Carel moet Barent
zeer geraakt hebben. Maar het leven ging
door en in 1655 werd in Barents gezin,
dat toen in de Beemster woonde, nog een
zoon geboren: Valentijn. Barent verliet in
1656 weer de Beemster en vertrok met
zijn gezin naar Katwijk.
Op 22 januari 1657 tekende hij een contract voor een huis in Leiden voor drie
jaren, ingaande 1 mei en betaalde tot
oktober van dat jaar. Ook werd hij lid
van het Leidse Schildersgilde op 14 mei
1658. Niet bekend is of hij zich inderdaad
in Leiden vestigde. Vermoedelijk woonde
hij gewoon met vrouw en kinderen in Katwijk, waar na Valentijn nog drie kinderen werden geboren. Misschien verbleef
hij wel tijdelijk in Leiden omdat hij in
1657 een belangrijke opdracht kreeg: het
maken van een portret van de stadsarchitect W. van der Helm en zijn gezin. Barent
schilderde in ca. 1660 Johannes de Evangelist, een zelfportret. Hij gunde iedereen
ook een kijkje in het dagelijks leven: misschien wel zijn interieur thuis.

In 1665 komt Barents naam voor in het
lidmatenregister van de kerk in Middenbeemster. Hij woonde toen op de Volgerweg. Later besloot Barent om met zijn
gezin toch maar weer te verhuizen en dit
keer naar Amsterdam. Hij had daar een
beste portretschilder kunnen worden. De
vraag naar het genre waarin hij uitblonk
was echter niet meer zo gewild en –voor
zover bekend– kreeg hij geen opdrachten
meer.

Overlijden Barent
In oktober 1673 overleed Barent op
49-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister van Amsterdam (register 1127/fo.
262) werd zijn dood opgetekend. Het
17e eeuwse handschrift is wat moeilijk
te lezen, maar er staat: ‛Op 20 oktober
1673 - Barent Fabritius, man van Katarijn
Mussers, in de Reguliers dwarsstraat bij
de Vijzelstraat, laat na 6 kind.’
Werken van Barent zijn overal te zien
(of in depot!) in musea in Aken, Amsterdam, Atrecht, Brunswijk, Brussel, Cassel, Darmstadt, Dresden, Frankfort, Hamburg, Kopenhagen, München, Londen,
Stockholm, Turijn, Wenen.

In 1661 schilderde Barent de aanbidding
van de herders en de drie engelen. Voor
of in 1663 kreeg Barent echter een zeer
belangrijke opdracht. Voor de Lutherse
kerk in Leiden moest hij vijf grote pane-

Enkele opmerkingen
• H
 et was opvallend, dat meer uitgebreide informatie over Barent op internet slechts
gevonden kon worden als op internet op de naam Catharina Mussers van Delft
wordt gezocht. Voor de gedrukte vorm, zie Liedtke, 2007.
• In het boek Het puttertje schrijft de auteur Donna Tartt abusievelijk dat Carel
met Catharina Mussers van Delft trouwde.
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Petrus in het huis van de hoofdman Cornelius (Handelingen X, 25; 1653), 116x91 cm, olieverf op linnen,
gesigneerd en gedateerd. Herzog Anton Ulrich Museum, Braunschweig, inv.nr. GG 268. Pont (1958) neemt de
hypothese van Wijnman over dat de familiegroep het gezin van Pieter Carelsz. zou kunnen weergeven3

• W
 erk van Carel en dat van Barent is soms niet van elkaar te onderscheiden. Daarover zijn zelfs kenners het vaak niet met elkaar eens. Maar de broers hadden dan
ook dezelfde opleiding genoten bij Rembrandt. Daarom kwam het nogal eens
voor dat een en hetzelfde schilderij aan beiden wordt toegeschreven.
• In 1924 viel voor E.F. Kossman nog maar weinig te schrijven over Barent Fabritius. Nu is er toch wel heel wat meer informatie over deze schilder en zijn familie,
die zich plotseling van de naam Fabritius bediende, boven water gekomen. Door
de intervallen van de tijd te combineren kon toch een verband worden gelegd.
• J. Otsen schreef een artikel in De Nieuwe Schouwschuit van juni 2016 over
het milieu waaruit Pieter Carelsz stamde, dat van ds. Carolus Petri Agrola, de
vader van Pieter. Hij trof in archieven aan dat er sprake was van dronkenschap
en insubordinatie en dat dit wellicht uitwerking zou kunnen hebben gehad op
Pieters gezin. Weliswaar werd de koster/schoolmeester een keer genoteerd voor
alcoholische beneveling, maar in een tijd dat er geen water uit de kraan werd
gedronken maar bier, is het niet zo verwonderlijk als men eens een keer te diep
Het zou dan gaan om, van links naar rechts, staande: Johannes, Barent, Catarina Mussers, Carel; knielend: Aeltje, Agatha van Pruisen (Carels tweede vrouw), Aeltje Velthuys (Carels reeds overleden eerste echtgenote, heel
vaag afgebeeld!), Grietje (draagt om de hals een dubbelde ketting), Sara, staande: Annetje; knielend: Barbertje
Barentsdr. van der Maes (moeder van Carel, Barent en Johannes); staande: Cornelia, Ds. Velthuys, Cornelis?
(achter Petrus). Dat Petrus mogelijk Pieter Carelsz. weergeeft is een hypothese in een hypothese want van hem
bestaan geen portretten. Een argument dat pleit vóór een familieportret is dat de leeftijd van de afgebeelden goed
past bij de leden van Pieters gezin in 1653.
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in het glas kijkt. Maar ja, een schoolmeester/voorzanger/koster moet immers van
onberispelijk gedrag zijn...
• Barent Fabritius was ongetwijfeld een knappe man. Tot zelfs in Japan bleek men
van zijn zelfportret op pag. 16 gecharmeerd en werd hij zelfs vergeleken met een
idool uit de hedendaagse popwereld: Michael Jackson.
• In de notulen van het Polderbestuur van 1653 werd opgetekend dat de schoolmeester niet meer in staat was goed les te geven. Aangedrongen werd op zijn ontslag.
Dat was in de Paastijd; slechts enkele dagen later, op 22 mei overleed Pieter op
55 jarige leeftijd. Hij werd in de kerk begraven.

Conclusie
Een deel van dit verhaal bestaat uit mijmeringen aan de hand van vaststaande gegevens. Dus veel mitsen en maren, wellicht of misschien. Barent Fabritius uit de Gouden
Eeuw is daardoor wel gaan leven.
Mijn zoektocht naar sporen van Barent Fabritius heeft zich volledig achter de monitor afgespeeld. De redactie voegde enkele geschreven bronnen en onderschriften bij
schilderijen toe. Er zijn meerdere pogingen gedaan om de handel en wandel van onze
meester-schilder te vinden, maar het bleef bij stukjes en beetjes. Gezien de vele keren
dat zowel Carel als Barent het ouderlijk huis in Middenbeemster opzochten en er ook
nog weer jaren samen verbleven zou het heel goed kunnen zijn, dat de familie van vader
Pieter Carelsz met zijn 11 kinderen zeer harmonieus was.
Barent heeft altijd in de schaduw gestaan van zijn oudere broer Carel. Misschien was
Carel ook wel de grootste van de twee. Toch kom je er haast niet onderuit te vermoeden dat de broers elkaar zeer toegenegen waren en inspireerden. Die inspiratie viel
voor Barent weg door het overlijden van Carel in 1654. Daarna maakte hij alleen nog
religieuze schilderijen. Een aantal schilderijen heeft Barent tijdens een verblijf in de
Beemster gemaakt. Als je de figuren in zijn schilderijen bekijkt is het heel goed mogelijk dat zijn gezinsleden model stonden. Die schilderijen zijn aangrijpend van eenvoud
en hebben ook een ietwat boersig karakter.
Beemster zou hem meer moeten erkennen.
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Boeksignalement
V.S.E. Falger

A. Grimme, De waterwolf verliest. Nijkerk, G.F. Callenbach [1939], 157 pp., zwart-wit
tekeningen van E.J. Veenendaal, gebonden in kartonnen band met omslagillustratie.

De titel van dit boek is enigszins
misleidend want met de waterwolf werd vooral, in navolging
van Leeghwater, de Haarlemmermeer aangeduid. Zijn pleidooi om die binnenzee te temmen is bekend, en ook dat het
hem nog niet lukte. Toen ik van
de fam. Verhoeks een aantal
oudere boeken ter beoordeling
binnenkreeg, viel dit kinderboek
dan ook niet meteen op. Pas toen
ik zag dat er op p. 6 een aardige
kaart van de Beemster en omgeving vóór de drooglegging stond,
bleek het om een ons tot nu toe
geheel onbekend heldenepos
over Leegh-water en een dappere Hollandse jongen te gaan.
Een bijzondere vondst en een
aanwinst voor de bibliotheek van
het HGB – met dank aan de fam.
Verhoeks!
Aart Grimme (1911-1984) debuteerde op 28-jarige leeftijd met dit boek dat één keer
herdrukt is. Hij bediende vooral het christelijk lager en middelbaar onderwijs en heeft
wel meer over Hollandse helden geschreven. Voor zijn eersteling heeft hij zich goed
verdiept in het leven van Jan Adriaansz., die zijn ‘merknaam’ Leeghwater aan het
eind van het verhaal krijgt op een deftig papier uit Den Haag als beloning voor zijn
aandeel in de drooglegging van de Beemster. Maar eerst moeten er moeilijkheden en
tegenslagen worden overwonnen. Dat lukt Leeghwater vooral zo goed doordat Reier
Sijgers, de 14-jarige jongen door wiens ogen de lezer de geschiedenis meemaakt, van
de ouderlijke boerderij aan de bedreigde Haarlemmermeeroever verhuist naar de werkplaats van de meester in De Rijp. Rond de bekende historische gegevens – Leeghwaters
‘waterconst’, de aanbesteding van het werk, het verzet van de vissers tot en met het
doorsteken van een dijk toe, de verhoging van het aantal molens die het werk moeten
klaren, de winterstorm van 1610 met dijkbreuk als gevolg, het ijsmeten in de winter
van 1611, de negentiende Mei 1612 en het bezoek van de prinsen op 4 juli – rondom
deze ijkpunten weeft Grimme een aardig verhaal met verdriet, verraad en romantiek
van diep-christelijk gehalte.
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Een ouderwets kinderboek dus, maar
beslist onderhoudend om te lezen al vermoed ik dat de veertienjarigen van nu
toch liever op interactieve wijze met de
geschiedenis in aanraking zullen komen.
Maar wat zou er gebeuren als een Beemster (groot)ouder dit boek op de juiste
toon voordraagt aan, laten we zeggen,
een tienjarige? Juist omdat het hier in
de eigen omgeving speelt zou verbazing
gewekt kunnen worden over het meesterwerk dat de drooglegging is geweest. Dat
en passant de deugden als bewondering
voor ouderen, bescheidenheid, trouw,
dankbaarheid, vergevingsgezindheid en
lokaal-nationale trots beloond worden is
ook een aanknopingspunt voor de jongste generatie om te beseffen hoe anders
de wereld was waarin zelfs hun grootouBeemster kaart
E.J. Veenendaal in Grimme 1939
ders nog opgroeiden. Dat geldt ook voor
de vanzelfsprekendheid van het vertrouwen in God die in dit boek geregeld om kracht
en bijstand wordt gevraagd. Het is dus een boek met een dubbele historische laag – al
met al echt een boek voor HGB-leden die hun kleinkinderen eens willen verrassen met
een klassiek vervolgverhaal. Op www.boekwinkeltjes.nl stonden begin oktober 2017
zes exemplaren voor een paar euro te koop (exclusief verzendkosten).

Reacties van lezers

Correcties en reacties op ‘Het raadsel van de verdwenen bemanning, juni 1943’

Een pijnlijke vergissing is de vermelding van de postuum toegekende oorkonde van de
K.P. Waterland aan Jan Ruijter (p. 20). Dit moet zijn: de bij leven toegekende oorkonde
van de K.P. Waterland aan C. (Kees) G. Ruijter. Met excuses van de auteur.
De levensjaren van dokter Doeko (of Duco) Goosen, vermeld onder diens foto op p. 20,
moeten zijn: 1913-1987. Het rompnummer in de rechterkolom op p. 29 moet zijn: ED988.
De naamvolgorde van het onderschrift bij de foto op p. 26 is correct, maar ‘Poepie’
was de bijnaam van vader Jan (links), niet Pieter (midden). Met dank aan Kees Dekker,
Midden-Beemster, zoon van Pieter Dekker.
De heer C. de Waal meldde dat de familie Houtman niet aan de Zuiddijk woonde (p.
27), maar aan de Zuiderweg.
De heer H. Albertsma, Midden-Beemster, vertelde de auteur van het artikel hoe hij als
tienjarige jongen met zijn vader (schilder en glaszetter) naar West-Beemster meeging
om te helpen bij het herstellen van de enorme glasschade die de explosie had veroor24

zaakt. Bij die gelegenheid liet zijn vader hem in de paardenstal achter ‘de Kerckhaen’
de drie lijken van de omgekomen en geborgen bemanningsleden zien. Dit maakte een
diepe indruk en Albertsma wist zich stellig te herinneren dat de lichamen ‘compleet’
waren; geen ontbrekende ledematen. Deze opmerking werd gemaakt voordat Falger
vroeg van wie dan de later gevonden laars-met-onderbeen was geweest. Is er iemand
die informatie kan verstrekken over het type laars dat toen is gevonden?
Reacties graag naar V.Falger@gmail.com
De heer Finnema, Middenweg ter hoogte van ‘de Vermaning’, vroeg zich af of er
ook een gedenkteken komt voor de op 28 juni 1942 in Noord-Beemster neergestorte
Lancaster-bommenwerper. Hierbij kwamen drie van de zeven bemanningsleden om
het leven. Zij liggen begraven op de begraafplaats van Bergen. Deze opmerking is zeer
terecht en geldt ook voor de op 23 mei 1943 bij de Oosthuizerweg gecrashte Halifax en
de op 9 april 1943 in de Beemster aan de Zuiddijk gevonden stoffelijke resten van een
bemanningslid van de Lancaster die net over de Kanaaldijk in de gemeente Jisp neerkwam. Van de in het totaal vijftien binnen de grenzen van de Beemster omgekomen
geallieerde vliegers worden alleen de twee op 19 augustus 1940 langs de Zuiderweg
gesneuvelde bemanningsleden jaarlijks eervol herdacht. Er bestaan voornemens alle
locaties minimaal met borden in de trant van ‘Op de kaart gezet’ – in 2012 geplaatst
ter gelegenheid van 400 jaar Beemster – aandacht te geven.
De heer H. Middelveld, voorheen wonend aan het Zuiderpad te Zuidoostbeemster, stelt
dat de actie van marinier de Jong onmogelijk kan hebben plaatsgevonden: “Niemand is
ooit in het toestel of wrakstukken geweest”. Het hele verhaal is “van horen en zeggen”
en wordt afgedaan als onzin. Waarvan akte.
Zeer recent eigen onderzoek in het Waterlands Archief leverde het nog niet eerder
bekende proces-verbaal d.d. 5 juli 1943 van de Beemster agenten Jan Moes en Hendrik
Groot op:
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(Waterlands Archief, Purmerend: Gem. Beemster, 1920-1969, toegang 0138, inv.nr. 543)

Mevr. A. van der Scheun-Scheringa uit Midden-Beemster attendeerde ons op het initiatief van haar grootvader kort na afloop van de oorlog. Hij schreef een brief aan het
gemeentebestuur met het voorstel tot oprichting van een gedenkteken ter nagedachtenis van de omgekomen bemanningsleden van het verongelukte vliegtuig. Burgemeester W.C. Ninaber hield de boot af. Beide brieven zijn niet bewaard gebleven in
de gemeentelijke correspondentie over de oorlogstijd, maar wel in kopievorm bij de
familie Scheringa. Omdat in de brief van J. Scheringa Sr. belangrijke detailinformatie
wordt verstrekt maar het document moeilijk leesbaar is, volgt hier een transcriptie:
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							Beemster, 12 Jan. 19461
Edelachtbare Heer Burgemeester!
Ingesloten vind UEd. een schrijven van vrienden of kennissen van de families in Engeland, wier zonen omgekomen zijn, bij het vliegongeluk in Juni 1943 op het land v.d.
boerderij bewoond door mijn zoon. Die boerderij is het eigendom van de Ned. Herv.
Kerk te Midd.-Beemster.
Zoover ons bekend, zijn drie van deze verongelukten begraven op de Oosterbegraafplaats in A’dam. Enkele stukken van een menschelijk lichaam zijn toen door de duitschers bijeen gezocht en op ’t land begraven. Er lag ontzettend veel rommel over ’t
land verspreid, dat wij zooveel mogelijk hebben opgeraapt, waaronder ik vond, de
genoemde dingetjes in bijgevoegde brief 2 n.l. een paar portretjes, een halfverbrande
landkaart, een stuk v. een Engelsche brief enz.
Gaarne zou ondergetekende van UEd. vernemen hoe u daarover denkt, om ergens een
klein herinneringsteeken voor deze zoo droevig omgekomenen aan te brengen.
						Met de meeste Hoogachting
							en vriendel. groet,
						Uwe z. dw. dr. Joh. Scheringa
							Jisperweg 13
Het antwoord van burgemeester Ninaber is wel goed leesbaar:

(Collectie fam. Van der
Scheun-Scheringa, MiddenBeemster)
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Hoewel burgemeester Ninaber blijkens zijn eigen dagboek wel degelijk wist dat er
doden waren gevonden in de nabijheid van het toestel, dat toen nog niet was ontploft (zie de foto in De Nieuwe Schouwschuit, juli 2017, p. 25), is er – voor zover
wij hebben kunnen nagaan – na de oorlog nooit een team van de Engelse militaire
‘Missing Research and Enquiry Unit’ in West-Beemster langs geweest om te zoeken
naar stoffelijke resten.3 Dat het resten van een Duitser zullen zijn geweest, is zeer
onwaarschijnlijk. De Duitse zwaar gewonden werden afgevoerd naar Heiloo, zoals
het proces-verbaal van de agenten Moes en Groot weergeeft. Zijn het lichaamsdelen
van (een van) de drie dood aangetroffen bemanningsleden geweest, of van een van de
vier vermisten? Als deze resten teruggevonden zouden kunnen worden, kan DNAonderzoek licht op deze vraag werpen. Daarmee is het raadsel van de vier vermisten
nog niet opgelost, maar misschien wel van één van hen. Is het denkbaar dat deze resten
teruggevonden worden?
Het is onbekend of er nog andere pogingen zijn ondernomen om tot de oprichting
van een gedenkteken te komen. Het weinig empathische antwoord van burgemeester
Ninaber is wellicht het laatste woord in deze kwestie geweest. Het wordt ‘vooralsnog’
hoog tijd dat er een herinnering aan deze crash zichtbaar wordt gemaakt. Volgend
jaar, als het precies 75 jaar geleden is dat het vliegtuig neerstortte, zal er – naar alle
waarschijnlijkheid – alsnog een herdenkingsplaquette worden onthuld. Een werkgroep
van het HGB heeft de plannen al klaar liggen. Nu de financiën nog (zie www.monumentaircrashwestbeemster.nl). Maar laten we niet vergeten dat het de verdienste van
J. Scheringa Dz. is geweest dat hij dit als eerste bij de lokale overheid heeft aangekaart.
Dit moet zijn 1947
Deze brief, hier niet afgebeeld, is geschreven door Jopie van Beek, Wijnolda Danielslaan 25, Santpoort,
d.d.1 januari 1947. Hierin refereert zij aan een bezoek in het voorjaar van 1946 aan de fam. Scheringa om navraag te
doen voor een Engels familielid over een van de omgekomen vliegers (er wordt geen naam genoemd). Intus-s e n
heeft zij vernomen dat de betreffende familie in het voorjaar van 1947 naar de Beemster zal komen om d e
plaats van het ongeluk en de fam. Scheringa te bezoeken. “Nu is het treurige dat deze familie, en waarschijnlijk
ook de andere families van de omgekomen jonge vliegers, in Midden Beemster een klein herinneringsteken
verwachten van de plek, waar hun geliefden zijn omgekomen. Ik weet dat op ’t land van Uw zoon een plekje
was waar enige overblijfselen begraven waren. Zou U misschien zo vriendelijk willen zijn te schrijven of
intussen ergens, hetzij op het kerkhof òf op de plaats waar het vliegtuig neerstortte, een teken is aangebracht
ter herinnering aan deze gesneuvelde jongens? Als dit niet zo is, zou ik proberen, de burgemeester hiervoor te
interesseren want u kunt zeker wel begrijpen hoe tragisch het voor vaders en moeders is om geen graf en ook
helemaal niets dat daarop lijkt, terug te vinden.” (Collectie fam. Van der Scheun-Scheringa)
3
Dit is wel gebeurd bij de op 19 augustus 1940 neergestorte Bristol Blenheim aan de Zuiderweg; zie Nieuwe
kroniek van de Beemster (2012) bij 30 september 1946.
1
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