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Supplement op de Nieuwe kroniek van de Beemster 
zomer 2014 

 
Ten geleide 

 

In het woord vooraf van de Nieuwe kroniek van de Beemster lieten wij in 2012 nadrukkelijk 

weten dat wij ons bewust waren van het gegeven dat er in ons boek onvermijdelijk kleine en 

grotere fouten en tekortkomingen zijn aan te wijzen. Hoewel wij naar beste vermogen hebben 

gewerkt, blijkt dit voorbehoud terecht te zijn geweest. Vanaf de eerste dag dat het boek 

beschikbaar was hebben wij alle lezers uitgenodigd op- en aanmerkingen aan de redactie te 

melden. Dat is ruimschoots gebeurd en wij beschouwen dat als een bewijs dat a. het boek 

door velen nauwgezet is bestudeerd en b. men er vertrouwen in had dat er met de 

opmerkingen iets gedaan zou worden. 

 

Wij hebben het aangeboden materiaal als volgt behandeld: meldingen van fouten hebben wij, 

voor zover dat mogelijk was, gecontroleerd en daarna overgenomen. U treft deze in de 

bekende chronologische volgorde aan, met een vermelding van wie de correctie heeft 

aangebracht. Wij zijn alle indieners erkentelijk voor hun inbreng. Met betrekking tot 

aanvullingen, waarvan wij er ook redelijk veel mochten ontvangen, hebben wij als redactie 

een afweging gemaakt of  het voorstel tot toevoeging inderdaad gewichtig genoeg was; dat 

gold niet voor alles, meenden wij. Discussie daarover blijft altijd mogelijk maar met een 

ruimhartig ‘toelatingsbeleid’ vinden wij dat we in de lijn van het boek handelen en dat was 

onze bedoeling. 

 

Op twee onderdelen zijn er veel meer details aangeleverd dan bruikbaar voor dit supplement. 

De geschiedenis van de veefokkerij en van de Beemster in de Tweede Wereldoorlog is 

natuurlijk veel uitgebreider dan in de Nieuwe kroniek staat beschreven. Over beide 

onderwerpen kunnen afzonderlijke boeken geschreven worden en wie weet gebeurt dat ook 

wel (m.b.t. de Tweede Wereldoorlog bestaan daar inderdaad voornemens toe). Feit blijft dat 

wij dus opnieuw selectief zijn geweest. Nochtans houden wij ons voor nieuw materiaal m.b.t. 

de oorlog zeer aanbevolen. Met name (detail)informatie over onderduiken, verzetsactiviteiten, 

aanwezigheid van Joden in de polder, dagboek(fragmenten) uit de periode 1935-1950, 

documenten, herinneringen, de mate en ernst van collaboratie, namen van mensen die 

rechtstreeks of indirect door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen of ernstig gewond 

raakten, ook in de Arbeitseinsatz, enzovoort. 

 

Wij hebben gemerkt dat ons boek discussies heeft doen ontstaan – vooral over onderwerpen 

die met de Tweede Wereldoorlog samenhangen – en wij hopen zeer dat die worden 

voortgezet. Om de gang er in te houden zal het Historisch Genootschap Beemster een aparte 

pagina met alle nu volgende corrigenda et addenda op zijn website plaatsen 

(www.historischgenootschapbeemster.nl). Dit geldt ook voor de andere grote publicatie uit 

2012, 400 Jaar Beemster, het gedenkboek van de gemeente. Zo hopen wij voortdurend aan de 

nieuwste inzichten over de geschiedenis van de Beemster bij te dragen. Ook uw inbreng wordt 

gevraagd.     V.S.E. Falger en C.A. Beemsterboer-Köhne 

 

Verklaring afkortingen bij ‘bronnen’: 

CB-K: C.A. Beemsterboer-Köhne; VF: V.S.E. Falger; JdG: J. de Groot, Middenbeemster; 

CdW: C. de Waal, Middenbeemster 
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Correcties op de Nieuwe kroniek van de Beemster (2012) 

 

6 september 1647: Het jaar van Leeghwaters overlijden is 1650. (Bron: G. Ernsting, 

Zuidoostbeemster) 

2 oktober 1624: Barthold Cromhout Adriaensz was koopman aan de Achterzijds 

Voorburgwal in Amsterdam, niet Achterburgwal (Bron: JdG) 

1771, p. 92-93, afb. 89:  Het buiten ‘Beemster-Lust’ uit 1771 bevond zich op de hoek 

Volgerweg-Nekkerweg, zuidwestzijde, zoals ook duidelijk in de legenda staat vermeld, en 

niet op het perceel Jisperweg 74. (Bron: K.C. Visser en G. Ernsting) 

p. 97, afb. 95: Het geboortejaar van Betje Wolff is niet 1735 maar 1738. (Bron: T. van de 

Nes, Middenbeemster) 

p. 132, afb. 129-130: Waar in het onderschrift staat ‘Jisperweg’ dient ‘Jispergang’ gelezen te 

worden. M. Hooijberg, kenner van de molengeschiedenis, in het bijzonder de Beemster 

betreffende, stelt dat de molens niet op de gronden van het Amsterdamse Burgerweeshuis 

stonden, maar op eigen grond van het ‘Dijkscollegie’. 

20 februari 1891: De eerste brongasinstallatie (1895) in een woning is niet bij de woning van 

Wouter Sluis, die in 1891 overlijdt, geweest maar bij die van Pieter Zeeman, schuin aan de 

overkant van het ‘Deutzenhofje’. (Bron: G. Köhne, Iemand uit Noord-Holland, p. 81, 

aangebracht door CdW) 

p. 149, afb. 152:  De persoon die de stier ‘Artis’ aanvoert is niet Jan Man maar waarschijnlijk 

een Amerikaan tijdens een show. Zie voor een uitgebreide correctie mèt foto: C. de Waal, 

‘Stier “Artis” en de èchte Jan Man’, in De Nieuwe Schouwschuit, jrg. 11 (2) (mei 2013),  p. 

29. 

Misschien wel het meeste commentaar oogstte het uit 1937 stammende en door ons op p. 356 

verkeerd geciteerde refrein van het ‘Beemsterlied’. De correcte versie luidt: 

Ik vind je mooi, ik vind je fijn 

Mijn groen polderland 

Je zult mij ’t liefste plekje zijn 

Mijn heerlijk Beemsterland 

Ik vind je mooi, ik vind je fijn, 

Mijn groene polderland 

Je zult mij ’t liefste plekje zijn 

Mijn heerlijk Beemsterland 

In de laatste zin van het 1
e
 couplet op p. 356 moet ‘fier’ worden veranderd in ‘vrij’. 

De naam van de tekstschrijver op p. 164 moet zijn: B. Sytstra. 

(Bronnen: T. van de Nes en meerdere andere lezers) 

 

12-13 juli 1940: Het onbedoelde bombardement vond één nacht later plaats: in de nacht van 

zaterdag 13 op zondag 14 juli. De foto bij de tekst toont het nog steeds bestaande huis van 

de familie P.G. Tromp, niet van De Groot, al staat dat er niet met zoveel woorden. Zie ook 

onder Aanvullingen. (Bron 1
e
 zin: Provinciale Noordhollandsche Courant, 17 juli 1940, p. 2; 

2
e
 zin: J. Tromp, Zuidoostbeemster) 
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13 april 1942: Lees mevr. Bommezij-Schaak, i.p.v. –Schaik. (Bronnen: CdW en JdG). Noot 8 

(p. 183), begin voorlaatste regel, lees ‘zocht’ i.p.v. zicht. (Bron: VF) 

1 mei 1942: De Dorpsboerenleider was P. [Piet] Waal, niet de Waal. (Bron: CdW) 

2-3 september 1942: Bij het foto-onderschift op p. 185 staat dat de foto is gemaakt door A. 

de Vries. C. de Waal meldde dat hij (CdW) de foto heeft genomen. 

26 maart 1943, afb. 192, p. 186: Twee persoonscorrecties: Cor Genis was de koster, niet 

Reier Hellenberg (met n). (Bron: CdW) Deze laatste naam ook corrigeren in het 

persoonsregister, p. 394. 

9 april 1943: Waar burgemeester Ninaber in zijn dagboek meldt dat een vliegtuig brandend is 

neergestort bij de boerderij van Ott aan de Zuiddijk, moet dat de boerderij van K. Jantjes zijn. 

(Bron: K.C. Visser en J. Pols; J. de Groot, die het daar aanvankelijk mee eens was, stelde bij 

nader onderzoek vast dat Ott toch correct is. C. de Waal had op 29 mei 2014 een gesprek met 

de zoon van K. Jantjes die ten tijde van de crash 10 jaar was en die echter bevestigde dat de 

debris van het neerstortende vliegtuig achter de boerderij van zijn vader was neergekomen. 

De boerderij van Ott ligt ca. 500 m. verderop.) Verder: waar in het bericht de naam Rein 

Middelburg wordt geschreven, moet dat zijn Rijn Middelburg. (Bron: CdW) 

9 februari 1945: Middenweg 72 is tegenwoordig 68; de naam Ruiter in de tweede regel moet 

zijn Ruijter. (Bron: JdG) 

13 april 1945: Volkert (Vok) Otjes werd niet in zijn woning neergeschoten maar op het erf 

bij zijn boerderij Westdijk 24 dat was afgezet met prikkeldraad. (Bron: CdW 26-3-2012) 

 

8 november 1945, noot 19, p. 221: Het overlijden van D. Marees wordt in deze noot na de 

bevrijding gedateerd, terwijl eerder in de tekst 28 december 1942, p. 187, als (correcte) datum 

wordt weergegeven (Bron: VF) 

 

8 november 1945, afb. 240, p. 222: Op de tweede regel van onderen van het foto-

onderschrift wordt J.C. van Maarsen genoemd. Dit moet zijn: J.G. van Baarsen. Zie ook afb. 

176 op p. 168. (Bron: CdW) 

 

2 januari 1946: P. Otjes Mzn. komt in de naamlijsten van de Ned. Hervormde kerk niet voor 

als president-kerkvoogd, wel als kerkvoogd. (Bron: CdW) 

 

Juni 1954, afb. 246: Het ‘bouwvallige huisje’ in het onderschift moet zijn een 

Noordhollandse boerderij met staart. De schouw stond – vrij uitzonderlijk – in de staart, 

waarin gewoond werd en die zelf wel in bouwvallige toestand verkeerde. (Bron: J. Slagt, 

Middenbeemster) 

 

1955: Waar in het bericht  ‘Beemster, Purmer en Schermerhorn’ staat leze men ‘Schermer’ 

i.p.v. ‘Schermerhorn’; Coöperatieve Landbouwvereniging leze men als Coöp. 

Akkerbouwvereniging. De Coöperatieve Tuinbouwvereniging Beemster e.o. (in het 

oorspronkelijke bericht niet genoemd) ging uiteindelijk ook op in de C.L.T.V. ‘De Drie 

Meren’. (Bron: P. van der Veen, Zuidoostbeemster) 

 

5 december 1978: Arie Hollenberg Sloopwerken B.V. zetelt aan de Vredenburghweg, niet 

aan de Nekkerweg. (Bron: CdW) 
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18 maart 1983, afb. 277 en tekst: Hier en elders in het boek gelieve men voor ‘stoplichten’ 

verkeerslichten te lezen. (Bron: CdW) 

 

Begin april 1986: In het bericht over Pieter Jan Slagt wordt gesproken over koeien van het 

Amerikaanse Frisian-Holstein type; dat moet zijn het Holstein-Frisian type. (Bron: CdW) 

 

29 april 1989: Drukkerij C.J. Hoogcarspel moet zijn: G.J. Hoogcarspel (2x). Deze correctie 

geldt ook voor het Onderwerpsregister, p. 407. (Bron: A. Hoogcarspel te Almere en CdW) 

 

Juli 1989: Mr. Hedi – Joop Dinkla, moet zijn Henk Dinkla. Dinkla deed ook in reparatie en 

verkoop van fietsen. (Bron: CdW) 

 

21 maart 1990: F. Abraham moet zijn J.(D.) Abraham. (Bron: CdW) 

 

28 februari 1991: J. Dobber moet zijn W. Dobber. (Bron: CB-K, n.a.v. CdW) 

 

9 mei 1995: Correcte schrijfwijze is Schuijtemaker. (Bron: CdW) 

 

19 juli 1996: Zoeter melkvet moet zijn: zachter melkvet. (Bron: C. Frikkee, via CdW) 

 

13 november 1999: Charles Laurens moet zijn Lourens. (Bron: CdW) 

 

13 april 2000: M. Barendrecht is mevr. Marianne Barendregt-van Baar. (Bron: CdW) 

 

19 juli 2000, afb. 328, p. 302: De in het onderschrift genoemde Portugezen moeten Italianen 

zijn. (Bron: W. Middelveld, Zuidoostbeemster) 

 

24 juli 2001, afb. 333, p. 308: De foto werd gemaakt door Erny van de Kleut, niet door Riet 

Ilbrink. 

 

26 juni 2002: De correcte schrijfwijze is Dr. K. Bossaers. (Bron: CdW) 

 

13 januari 2005: Correcte spelling is Van de Mark, niet Van der. (Bron: CK-B) 

 

8 oktober 2011: Correcte spelling is Astrid Koot-Westerhoven, niet van W. (Bron: CK-B) 

 

p. 353 (Beemster Tegel) werd aan mevr. A. Pronk-Buurman uitgereikt wegens haar 

correspondentschap bij de Nieuwe Noordhollandse Courant, niet Binnendijks. (Bron: A. 

Pronk-Buurman) 

 

p. 500-506, Lijst van intekenaren (in alfabetische volgorde): 

D. Blaauboer, te Middenbeemster, moet zijn: D. Blaauwboer 

A. Balk-Knaap, te Purmerend, moet zijn: te Blokker 

A. Knaap, te Purmerend, moet zijn: te Wageningen 

Jb. Knaap, te Purmerend, moet zijn: te Zuidoostbeemster 

J. Wetterkamp-Out, te Purmerend, moet zijn: te Zuidoostbeemster 

 

p. 510: Volgens de heer R. Muntjewerff is het oudste gebouw in de Beemster niet de kerk 

maar boerderij ‘De Vette Os’ uit 1624, Hobrederweg 26, hoek Nekkerweg.  (Bron: 

persoonlijke communicatie VF, 10 augustus 2012) Hierbij moet worden aangetekend dat de 
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bouw van de kerk in de periode 1618-1623 plaatsvond, dus eerder.Het dak van de voormalige 

school in Zuidwest-Beemster, Jisperweg hoek Volgerweg, draagt in de dakpannen het later 

‘opgetekende’ jaartal 1623. Volgens Jan de Groot is de timmerwerf bij het voormalige 

polderhuis nabij Beets het oudste nog bestaande gebouw in de polder, maar daar is 

molengeschiedeniskenner M. Hooijberg het niet mee eens. 

 

Aanvullingen op de Nieuwe kroniek van de Beemster (2012) 

 
Middeleeuwen, vóór de vorming van het Beemstermeer:  
 

1083: In aanvulling op de bronvermelding van deze (zg.) eerste vermelding van ‘Bamestra’ 

(zie Nieuwe kroniek, p. 359) geeft een recente bronuitgave van de annalen van Egmond een 

iets andere vertaling van de schenking van Graaf Dirk II van Holland. In de opsomming van 

schenkingen staat iuxta flumen Bamestra mansum: “naast de rivier de Beemster een hoeve”. 

Waar in de op Jacobus Bouman teruggaande vermelding in de ‘oude’ en Nieuwe kroniek er 

een is van een oorkonde ter bevestiging van de schenking door Dirk V, gedateerd 26 juli 

1083,  is in de modernste bronuitgave de oorsponkelijke datering  976 of 977. Zie Annalen 

van Egmond, uitgegeven en vertaald door M. Gumbert-Hepp en J.P. Gumbert (Hilversum: 

Verloren, 2007, p. 111). Omdat gebruik is gemaakt van alle zes gekopieerde en overgeleverde 

handschriften, worden ook de varianten voor ‘Bamestra’ gegeven: ‘Kemestra’ in handschrift 

C, ‘Hamestra’ in handschrift D (aangehaald werk, noot ii, p. 110). Het jaartal 1083 verwijst 

dus niet naar de eerste vermelding van ‘Bamestra’, maar naar een oorkonde uit dat jaar 

(aangehaald werk, p. xxxix), 107 of 106 jaar na de eerste verwijzing naar de Beemster. (VF) 

 

De heer E. Schurink, actief lid van de Historische Vereniging Oosthuizen, gaf ons 

toestemming de onderstaande tekst uit 2002 van zijn hand over de vroegst bekende 

geschiedenis integraal over te nemen: 

 

Waren de voormalige bewoners van Oosthuizen de eerste bewoners van de 

Beemster? 
 

Over het gebied gelegen tussen het huidige Oosthuizen en Schermerhorn is relatief 

weinig geschreven. Een viertal onderzoekers stuitten echter op bijzondere gegevens. 

Deze bevindingen stellen ons in staat om een reconstructie te maken van het gebied 

van ca. 950 tot heden. De geografische indeling van Noord-Holland leert ons dat wij te 

maken hebben met een drietal gezagsgebieden in onze woonomgeving: 

Kennemerland, Drechterland en Waterland-Zeevang. Oosthuizen behoort al vele 

eeuwen tot het rechtsgebied Waterland-Zeevang, maar het behoorde van oorsprong tot 

Kennemerland; het lag ten oosten van dit gebied. 

 

De oudste gegevens 

In het boek Waterland, uitgegeven in samenwerking met de Stichting ‘Het 

Noordhollandsch Landschap’, wordt vermeld dat er in de 10
e
 eeuw sprake was van 

bewoning ter plaatse van het oorspronkelijke Oosthuizen.. Als bronvermelding wordt 

het boek van J.K. de Cock genoemd. Indien wij zijn boek Bijdrage tot de historische 

geografie van Kennemerland in de Middeleeuwen op fysich-geografische grondslag 

(Groningen, 1965) daar op naslaan komen we aansluitende gegevens tegen. Een ruil 
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tussen een zekere Eilger en het klooster te Egmond, opgetekend rond 1112-1120 meldt 

dat er een stuk grond was geruild nabij de nederzetting Bamestra. Vermoedelijk lag 

deze nederzetting ter hoogte van het huidige Noord-Beemster. De naam ‘Bamestra’ 

(ook wel ‘Bemestra’) wordt ook aan het oorspronkelijke veenriviertje gegeven en het 

Beemstermeer is hieruit ontsprongen. Uit de lijst van ontvangsten blijkt dat Bamestra 

en Luttick Asthusa (klein Oosthuizen) identiek aan elkaar zijn. Een scriptie van J.J.M. 

Balk ondersteunt de gedachte dat er ter hoogte van Noord-Beemster in de 10
e
 eeuw 

sprake was van bewoning. De archeologische vondsten werden gedateerd in deze 

periode. Uit de scriptie duikt nog een andere benaming voor een nederzetting op, 

Atgereswere. Volgens J.K. de Cock gaat het hier ook om het dorp Luttick Asthusa. 

Het boek Fontes Egmundenses van O.A. Opperman (Utrecht, 1933) bevestigt de 

voorgaande gegevens. De inploldering van de Beemster in 1612 leverde ons ook 

gegevens omtrent de omgeving van Noord-Beemster. Op de hoek van de 

Oosthuizerweg en Middenweg werden restanten van bomen gevonden. Volgens een 

getuigeverklaring ging het om aanzienlijke bomen, vermoedelijk was er sprake van 

een boomgaard. 

In een reconstructiekaart van de Havermeer en aangrenzende omgeving komen wij de 

volgende jaartallen tegen in het Kruisoord: 1363, 1476 en 1539. Volgens J. Doets, 

schrijver van diverse genealogieën [zie Nieuwe kroniek van de Beemster, bibliografie, 

Doets 1992(a) en 1992(b), VF] betreffen deze dateringen verplaatsingen van zg. 

banpalen. Werden deze palen verplaatst vanwege landafkalving? In 

getuigenverklaringen blijkt dat een zekere Pieter Pietersz. Rood had vernomen van Jan 

van den Werff dat hij als kind zijnde vanaf de hofstede van zijn vader water kon zien 

in de richting van Schermerhorn. De vader vertelde aan zijn zoon dat hij in zíjn 

jeugdjaren (ca. 1500) geen water tussen het Kruisoord en Schermerhorn kon 

observeren (vermeld in Doets 1992(a)). 

 

Leenregisters 

In de grafelijke leenregisters komen wij de volgende melding tegen: “De helft van de 

Heren van Halech te Oesthuyzen, gemeen met Pieter Jacobsz., waar om heen het water 

van de Beemster loopt. De Hoge Ven aldaar, belend ten Oosten: Reynier Andriesz. ten 

Westen: de heerweg en ten noorden de benecifie van de kerk te Oosthuysen”. 

Datering: 26 juli 1460. 

De Halech was een voormalig eiland in de Havermeer. De vermelding van een 

heerweg, één doorgaande weg door de Havermeer, geeft aan dat het land dan nog 

begaanbaar is; na deze datum wordt de heerweg niet meer vermeld. 

In de Havermeer lag tevens een eilandje genaamd ‘De Ree’. Etymologisch verwijst dit 

naar ‘grensscheiding’, ‘rading’. Het is mogelijk dat het de grensstreek was tussen 

Kennemerland en Waterland-Zeevang. Ook zou het verband kunnen houden met de 

scheiding tussen het rechtsgebied Hoorn en Zeevang.” 

(Bron: typoscript E. Schurink, Oosthuizen, 2002, licht aangepast voor dit Supplement. 

Nader onderzoek is wenselijk) 

 

Schurink oppert ook dat destijds de afwatering van de veenrivier van noordoost naar zuidwest 

(Spijkerboor en verder) liep, niet andersom. (Persoonlijke mededeling aan VF, 2012) 

 

Voor een gedetailleerd rapport over vroegmiddeleeuws scherfmateriaal uit Noordbeemster, 

zie ‘Polder de Beemster’ in Nieuws Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 

1972, p. 41-42, door L.W. Dekker c.s. Daarin wordt besproken de 73 9
e
 eeuwse en 355 latere 

(t/m 13
e
 eeuwse) scherven die op twee  in 1971 gescheurde percelen grasland aan de 
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Oosthuizerweg nabij Noordbeemster werden gevonden. Daarnaast werden een weefgewicht, 

veel brokken huttenleem, tuf en  natuursteen gevonden. De auteurs beargumenteren dat het 

ontstaan van het Beemstermeer vóór omstreeks 1150 A.D. te dateren valt en dat de vondsten 

met vermoedelijk bijbehorende ondergrond wijzen op “een oude verkaveling van het 

voormalige veenland, waarbij de langgerekte stroken restanten zijn van oude sloten”. Deze 

auteurs verwijzen, evenals E. Schurink hierboven, naar De Cock (p. 18) die vermeldt dat “nog 

in de tiende eeuw de Beemster als rivier wordt genoemd” (p. 42). (Bron: M. van der Heiden, 

RCE, e-mail 10 juli 2013) Bij navraag bleken de beschreven scherven te zijn zoekgeraakt. De 

Cock (1965, p. 18, noot 4) meldt ook nog dat de mogelijkheid bestaat dat de middeleeuwse 

verkaveling die ten westen van Oudendijk en ten westen van Oosthuizen “nog in de bodem 

van de [noord-]Beemster te zien is”. 

 

De heer C. de Waal wist te melden dat in het akkerbouwland van boederij ‘Niet zonder hoop’ 

aan de Middenweg in Noordbeemster (voorheen W. Kistemaker) kleikogels zijn gevonden. Er 

wordt gepoogd deze voorwerpen te achterhalen. (Persoonlijke communicatie VF, 23 mei 

2014) 

 

14 april 1607: ‘Contract van Compagnie’ in Den Haag gesloten tussen 15 heren, later het 

consortium van de bedijkers van de Beemster. (Bron: 400 Jaar Beemster, p. 15) 

 

12 december 1832: Dienstplichtig militair en Beemsterling Pieter Kramer overlijdt aan 

verwondingen opgelopen tijdens het beleg van Antwerpen door de Fransen. Zijn naam staat 

genoemd op het zg. Citadelmonument op het N.H. kerkhof te Ginneken nabij Breda. (Bron: 

onderzoek archiefgroep HGB, te publiceren in De Nieuwe Schouwschuit, nov. 2014) 

 

Oktober 1867: Oprichting van de ‘Coöperatieve Tuinbouwvereeniging Beemster en 

Omstreken’ door o.a. Wouter Sluis, met als doel collectieve verkoop van augurken. (Bron: 

400 Jaar Beemster, p. 86) 

 

1884: Oprichting ‘Beemster Veefokkerijvereeniging’, door o.a. Wouter Sluis, Willem Bakker, 

Jan Koopman en vee-exporteur Arian de Goede. (Bron: 400 Jaar Beemster, p. 69). 

 

24 juni 1888: Revolutieprediking in de Beemster. Ten huize van J.Kluun in Middenbeemster 

vindt een openbare vergadering plaats van de afdeling Purmerend van de Sociaal-

Democratische Bond. Spreker is de sosialistische voorman Ferdinand Domelas Nieuwenhuis. 

(Bron: ‘Waterlandse Kroniek’, Noordhollands Dagbald, 26 juni 2013, op basis van 

Schuitemakers Purmerender Courant van dezelfde datum) 

 

In oktober 1900 werd de afdeling Beemster van de ‘Nederlandsche Bond voor 

Staatspensionering’ opgericht op initiatief van Ds. P.A. Vis, doopsgezind predikant alhier van 

1891 tot 1914. Het hoofddoel was alle Nederlanders, zowel mannen als vrouwen, aan een 

staatspensioen te helpen. In de Beemster, waar meteen 70 personen lid werden, organiseerde 

de Bond o.a. de eerste tocht voor Ouden van Dagen op 13 augustus 1930, gefinancierd uit 

een collecte onder de bevolking. Dit was het begin van een traditie die in ieder geval tot 1962 

werd volgehouden. (Bron: C. van Splunter-Koeman, Middenbeemster) 

 

Kaasfabriek ‘Beemster’ aan de Jisperweg bij de Oosthuizerweg heette tussen 1900 en 1906 

‘Arcadia’(zie 400 Jaar Beemster, p. 86). De geglazuurde Jugendstiltegels met deze naam 

zitten er nog. Na de sluiting van de ‘Beemster’ werd aan de Tuingracht in De Rijp een 
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zuivelinrichting gebouwd met de naam ‘Nieuwe Beemster’. Bouwjaar onbekend. (Bron: 

CdW) 

 

Februari 1904: Oprichting ‘Beemster Rundveefokvereeniging’ in ‘Het Bruine Paard’ van A. 

Kooij Jz. te Middenbeemster. (Bron: 400 Jaar Beemster, p. 75, en CdW) Is min of meer een 

voortzetting van de ‘Beemster Veefokkerijvereeniging’. 

 

9 september 1937, afb. 172, p. 165: Namen van persoenen op de foto bij het borstbeeld van 

Leeghwater, van links naar rechts: (waarschijnlijk) mevr. Kuiper, Ds R. Kuiper (doopsgezind 

predikant), C.P. Hartog (wethouder), Ds J.M. Doorenbos (Nederlands-Hervormd predikant), 

W. Molenaar (gemeentesecretaris), mevr. Doorenbos, Jac. Zijp Kz. (secretaris Waterschap 

‘De Beemster’), mevr. Kikkert, burgemeester P. Kikkert, P. Kramer (gemeenteraadslid), 

mevr. Nobel, H. Oosterink (uitgever-drukker), D. Nobel Jrszn (dijkgraaf), P. Nederveen 

(opzichter gemeente Beemster), H. Wagemaker (gemeenteraadslid), Jb. IJff (wethouder) en 

J.N. van Baar (gemeenteraadslid). (Bron: CdW) 

 

13 juli 1940: Het vraagteken achter de genoemde publicatie en De Drie Meren zelf kunnen 

vervangen worden door Provinciale Noordhollandsche Courant van die datum. (Bron: VF) 

 

13-14 juli 1940 (dus niet 12-13 juli): De Provinciale Noordhollandsche Courant van 17 juli 

1940, p. 2, meldt dat er drie, mogelijk vier bommen vielen. De eerste kwam neer nabij de 

kassen van de fam. De Groot en de bakkerij van Kloek, de tweede op enkele meters afstand 

van het huis van de fam. P.G. Tromp (waar naderhand bleek ook de toen nog niet met 

zekerheid vastgestelde ‘vierde’[=tweede] bom viel), en de laatste bom explodeerde in het 

grasland van de fam. Graftdijk, eveneens aan de Nekkerweg. Die zondag kwamen duizenden 

nieuwsgierigen uit de omgeving de uitwerking bekijken. (Bronnen: J. Tromp en 

bovengenoemde krant) 

 

31 oktober 1941: De heer J. Pols (Middenbeemster), destijds 12 jaar, meldt dat er in ieder 

geval zes, mogelijk zeven, bommen vielen en alle ontploften: twee in de tochtsloot, één op de 

westelijke slootoever en drie meer landinwaarts aan de oostelijke kant. Het huis van de 

familie Pols, Volgerweg 19 (later 21), leed aanzienlijke schade, hoewel het op 200 à 250 

meter afstand van de inslagen stond. Alle ramen lagen er uit en er ontstond een grote scheur in 

de onderkant van de voorgevel. 

 

31 juli 1942: Na 22 jaar leiding geven neemt ‘Moeder Schouten’ afscheid van het hervormde 

Tehuis voor Ouden van Dagen aan de Middenweg te Middenbeemster. (wrsch. DDM, 5 aug. 

1942; CdW) 

 

4 maart 1944: Om de fruitbomen in de Zuidoosthoek zo veel mogelijk te sparen bij de 

ophanden zijnde tweede inundatie van de Beemster hebben Chr. van der Hoek, P.G. Tromp en 

J. Konijn, later aangevuld met J. van Kempen en J.J. Jonk, van de Duitsers toestemming 

gekregen een nooddijk op te werpen tussen de Zuiddijk en de Volgerweg. Zo’n 100 

Zuidoostbeemsterlingen  legden in anderhalve week 1500 meter nooddijk aan, net voldoende 

om grote schade te voorkomen. Tot het einde van de oorlog zijn velen in de weer geweest om 

deze dijk heel te houden, wat door storm vaak heel moeilijk was – één keer brak zij door –  

maar goeddeels toch gelukt is. (Bron: Piet Konijn in De Uitkomst van 21 aug. 2012, p. 20-21, 

en C.J. van der Oord, ‘Rapport inundatie 1944-1945’, p. 15) 
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29 juni 1944, afb. 199, p. 194: De in het onderschrift genoemde onbekende fotograaf  van de 

B-24 is volgens K. Hemmer met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn toenmalige 

buurjongen Herman Zeeman Hzn. 

4 augustus 1944: De op p. 197 genoemde vermoedelijke toedracht van de moord op Dirk 

Ubbels wordt bevestigd door een verwijzing naar het boek Het nageslacht van Klaas Jaspers 

Reijne en Aagje Huiberts, p. 120 (geen nadere bronvermelding), alleen daar is sprake van het 

bevolkingsregister i.p.v. het distributiekantoor. (Bron: e-mail J. van Zalinge, Middelie, 10 

aug. 2012, via Redactie NHD Dagblad Waterland.) Feit is dat op 1 augustus 1944 het 

distributiekantoor, het schoollokaal aan de Nieuwstraat in Purmerend, met succes werd 

overvallen. Een tweede vergeldingsmoord werd ongeveer drie kwartier later op precies 

dezelfde wijze door een andere groep SS-ers gepleegd op de heer J. Kolijn, assistent-

dienstgeleider der Belastingen, wonende aan het Venediën te Purmerend  (bron: De 

belangrijkste gebeurtenissen te Purmerend gedurende den Wereldoorlog 1939-1945, p. 53-

54). Naar aanleiding van het paginagrote verhaal van journalist Koos Reitsma in het 

Noordhollands Dagblad, editie Waterland, van 4 augustus 2012 waarin om informatie over 

achtergronden van de moord op Ubbels werd gevraagd, reageerde de heer Hans Bakker uit 

Purmerend die naast de hierboven gegeven verwijzing naar vergelding voor de overval op het 

distributiekantoor, toch ook verwijst naar het verhaal dat destijds ging dat de moord op 

Ubbels eerder te maken zou hebben met de moord op een landwachter in de Beemster (bron: 

e-mail H. Bakker 11 aug. 2012; zie ook Gerrit Köhne’s dagboek op 7 augustus 1944, 

aangehaald in de Nieuwe kroniek van de Beemster). Substantiëring van dit verhaal is tot nog 

toe niet opgedoken. Wij zouden nog steeds graag willen achterhalen om welke moord op 

welke landwachter het hier gaat. 

6 januari 1945: Ondanks verschillende tips over de identiteit van ‘Rooie Hennie’ is die nog 

niet met zekerheid vast te stellen. Het zou Hennie Bakkenes kunnen zijn geweest maar ook 

zijn gangen blijven nog in het duister van de geschiedenis verborgen. (Bron: CdW) De tot nu 

toe best geïnformeerde bron is het artikel over de Rijper K.P. van de hand van Leo den 

Engelse in Een nieuwe Chronyke , jrg. 20 (maart 2003), waar op p. 13 staat te lezen hoe de 

aanslag op burgemeester Van der Kuur in zijn werk is gegaan. ‘Rooie Hennie’ wordt daar 

door Kees Huijsman, leider van de Rijper K.P., als aanslagpleger beschreven. Huisman nam 

zelf deel aan de aanslag. Helaas geeft hij geen nadere bijzonderheden over Hennie Bakkenes 

(Bron: VF. De heer G.C. Huijsman overleed op 1 december 2009 voordat wij dit komden 

verifiëren). De plegers van aanslagen op gevaarlijke Nederlandsers of Duitsers werden 

meestal van buiten de plaats van de aanslag gerecruteerd om herkenning te voorkomen. In 

reactie op de dagbladpublicatie op 4 augustus 2012 (zie hierboven bij 4 aug. 1944) liet de heer 

Janbert Koning uit Volendam weten dat Rooie Hennie inderdaad Hennie Bakkenes was en 

commandant van de ondergrondse groepen Waterland en Beemster (Bron: e-mail Janbert 

Koning 10 en 11 aug. 2012; het commandantschap vindt geen bevestiging in P. en E. Konings 

Wereldoorlog in het dorp. Volendam 1939-1945, p. 245) 

 

Het (oorlogs)dagboek uit Zuidwest Beemster is van Trien Houtman-Prins, de moeder van 

Henk Houtman en bevindt zich in de HGB-collectie van Andries de Vries. (Bron: Henk 

Houtman, Middenbeemster) 

 

18 april 1945: De reden voor de liquidatie van Vok Otjes is nog niet door archiefonderzoek 

achterhaald – als dat al mogelijk is – maar als mogelijke redenen worden er twee genoemd: 

hij hield zich geregeld na 8 uur ’s avonds op de openbare weg op hoewel dat door de Duitsers 

ten strengste was verboden. Otjes, nationaal-socialistisch boerenleider, hield de omgeving van 

de Westdijk in de gaten en het verzet zou hem zodanig gevaarlijk hebben gevonden dat 
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liquidatie noodzakelijk zou zijn. (Bron: CdW) In dezelfde lijn maar specifieker was de 

overweging dat verzetsmensen uit De Rijp oefenden op de boerderij ‘Dillenburg’ aan de 

Rijper kant van de ringvaart ter hoogte van de Volgerweg en dat te riskant vonden met Otjes 

zo dichtbij (Bron: oud-tandarts Cees Mol te Graft, via CdW.) In het boek 400 Jaar Beemster 

wordt op p. 358 gemeld dat Otjes (aldaar onjuist als J. Otjes geboekstaafd) op de zwarte lijst 

van de Ondergrondse stond  en als verrader werd aangemerkt. Kees Huisman, die vaak op 

‘Dillenburg’ kwam, meldt vreemd genoeg niets over deze liquidatie (zie 6 januari 1945, 

hierboven). Een derde reden geeft de heer R. Muntjewerff  uit Middenbeemster. Hij vertelde 

dat Vok Otjes werd gedood door twee mannen, één van de Rijperweg, de ander uit 

Schermerhorn. Het prikkeldraad dat rondom het erf lag opgesteld, werd doorgeknipt. 

Muntjwerff zag dat Otjes met een auto naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij meent dat Otjes 

werd vermoord omdat hij een piloot uit de B-24 die ‘landde’ aan de Wormerweg uit de sloot 

heeft opgevist onder bedreiging met een pistool en hem later overdroeg aan de Duitsers. Dit 

verhaal deed al onmiddellijk de ronde na de crash van het toestel. (Bron: persoonlijke 

communicatie VF, 10 augustus 2012.) Het tijdsverloop tussen de crash, 29 juni 1944, en de 

liquidatie van Otjes, bijna 10 maanden later, maakt deze redengeving echter minder 

overtuigend, maar zekerheid is nog voor geen van deze mogelijkheden voorhanden. 

 

De identiteit van de aanslagpleger is tot nu toe evenmin met zekerheid vastgesteld, maar er is 

een aanwijzing dat het ook hier om rooie Hennie Bakkenes gaat (zie 6 januari 1945). De 

aanwijzing komt van de heer Jan Visser, Hobrederlaan 1, oud-buurman van de familie De 

Lange aan de Wormerweg 1. De destijds ongetrouwde zoon Piet de Lange was lid van de 

Ondergrondse en hij vertelde Jan Visser ooit dat de aanslag op Vok Otjes was gepleegd door 

rooie Hennie Bakkenes. Bakkenes zou hebben behoord tot de Purmer-verzetsgroep. (Bron: 

telefonisch en persoonlijk contact tussen CdW en Jan Visser, augustus 2012) Uit een andere 

bron vernam CdW dat een jonge jongen uit Edam, Jan Aberkrom, het wapen voor de aanslag 

zou hebben geleverd. Archiefbewijs ontbreekt vooralsnog. 

 

5 mei 1945, afb. 233: De man die de bevrijdingsvlag op de schoorsteen plaatst is Paul Vera, 

machinist op ‘De Tijd’. De heer Vera, die nu woont in Beatrixpark, meent dat de foto van 

Bekhof is en niet van Zeeman. 

 

8 juni 1945 vermeldt W. Porte in zijn dagboek dat de pastoor vanaf de kansel de 

zwarthandelaren verzocht de kerk te verlaten (p. 217). Meerdere mensen hebben hun twijfel 

over deze passage geuit. O.a. H. Stevers uit Westbeemster is hierover ondervraagd maar hij 

kan zich hier niets van herinneren. Op zijn beurt heeft de heer Stevers bij verschillende 

mensen navraag gedaan – zonder bevestiging te hebben gekregen. (Bron twijfel: mevr. Groot 

uit Noordbeemster en CdW; de redactie kan deze mededeling van ‘meester’ Porte verder niet 

bevestigen of in twijfel trekken) De nu in Virginia, VS, wonende mevr. Catherine Vanderzon-

Ruijter deelde mede gehoord te hebben dat pastoor Van Leipzig wel de communie weigerde 

te geven aan een katholieke NSB-er. (Bron: e-mail 20-7-2013 aan VF) 

 

November-december 1945: De brochure ‘De inundatie van 1944-1945’ is dankzij mevr. C. 

van Splunter-Koeman intussen wel getraceerd. Zie hieronder onder  ‘Aanvullingen 

Bibliografie’, C. van der Oord. 

 

Na de oorlog heeft verzetsman, de ‘kleine kapitein’ Grol uit Zuidoostbeemster, veel gedaan 

voor de kinderen van oorlogsslachtoffers in het kader van de Stichting ’40-’45. “Hij was als 

een vader voor mij”, aldus mevr. A. Schuijtemaker-Ubbels, destijds één van die kinderen. 
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Augustus 1948 vindt de oprichting en start van de tweejarige Lagere Tuinbouwschool 

Zuidoost-Beemster plaats onder leiding van de heer A. Mulder in het noodgebouw waar later 

het gemeenschapscentrum zou worden gebouwd. Met twee klassen en een goede reputatie 

heeft de school een regionale aantrekkingskracht. Vijf jaar later verhuist de school naar de 

Purmerenderweg aan het Tegelpad. In 19..? gaat de school over naar het Schipperspad  in 

Purmerend waar zij nog weer later wordt gecombineerd met de Landbouwschool. (Bron: JdG) 

 

1948-1950: In het kader van de politionele acties door het Nederlandse leger tegen de 

vrijheidsstrijd in Nederlands-Indië gaan ca. 56 dienstplichtige jongens uit de Beemster naar de 

Oost. Naar aanleiding hiervan werd in de katholieke parochie van Westbeemster een 

‘Thuisfront-comité’ opgericht dat geregeld nieuwtjes stuurde naar de militairen in Indië. In de 

tentoonstelling ‘Familieschatten’ in de zomer van 2013 kwam dit nooit eerder belichte thema 

voor het eerst onder de aandacht van een breder publiek. (Bron: M.J. Stroet, Middenbeemster) 

Van J. Pols, Middenbeemster, mochten wij de volgende lijst overnemen: 

LIJST, vermeldende de dienstplichtigen uit de gemeente BEEMSTER, die momenteel in 

Indonesië verblijven (naar de toestand van 28 October 1949). 

1. K. Akkerman, soldaat 1
ste

 kl., Staf 5-5 R.I. 

2. T.J. Asjes, sergeant, O. 3-5 R.I. 

3. C. van Baarsen, march. 1
ste

 kl., 4 M.P. IV 

4. W. Barneveld, march 2
e
 kl., 3 M.P. IV 

5. A. Beets, soldaat, 14
e
 G.V.C. M.T. 

6. P. Benjamin, soldaat, 8
e
 Veld Genie, 3

e
 Pel. 

7. P.M. Boots, korporaal, 14
e
 G.V.C. M.T. 

8. J.A. Commandeur, soldaat, 1-6-8 R.I. 

9. P. Commandeur, soldaat, 2-3-5 R.I. 

10. C.A. Droog [geen rang genoemd], 4 411 Bat. Inf. Gren. 

11. L.J. Droog [geen rang genoemd], 30
e
 B. Hosp 

12. P. Dubbeld, grenadier, 3-5-5 R.I. 

13. J.P. Eenhoorn, soldaat, 4-4 Reg. Grenadiers 

14. H. Eggers, soldaat, A. Pel., 32 Cie A.A.T. 

15. P.W. van Egmond, soldaat 1
ste

 kl., loc. werkplaats L.T.D. 717 

16. J. van Etten, soldaat, L.T.D. 750 

17. J.J. van Etten [geen rang genoemd], 1-6 Batt, Garde Reg. Pr. Irene 

18. P.T. Formsma, sergeant, Bat. Staf. 6-8 R.I. 

19. Jb. Grool, Marn. III z.m., Voorlichtingsdienst M.K.G. 

20. A. van Hoek, soldaat 1
e
 kl., Pel. Vaartuigen 1 en 2 

21. Jb. Hop, soldaat, 3-3-5 8 R.I. 

22. P.H. de Jong, soldaat, 3-422 Bat. Inf. 

23. J. Kalteren, soldaat, Carriërspel. Ost. Cie 5-8 

24. R. Kistemaker, soldaat 1
ste

 kl., M.T. 322 Squadron Spitfire 6 V.B. 

25. W. Koelemaij, soldaat, S.H.K.-I.V.G.-423
e
 Bat. Inf. 

26. D. Koeman, sergeant majoor, Staf 3
e
 Hp. V.A. III Inf. Brig. Groep C. Divisie – 7 Dec. 

27. P. Konijn, soldaat 1
e
 kl., 1-4-8 R.I. 

28. A. Kooij, jager-soldaat, Carriër Pel. Ost. Cie III Gardereg. Jagers 

29. A. Laan, soldaat, R.I. 2-6-8, Bat. 422 

30. K. Los, sergeant, 5-I R.I., R.I.M.I. 

31. E.S. Meinsma, soldaat 1
ste

 kl., L.T.D. 660 Victoria Kamp 

32. H. Meijer, tirailleir, Compagnie 

33. D. Oostwouder, korporaal, 1
ste

 Militaire Bakkerij 

34. J.A. Oud, dpl. soldaat, V Bat. Prinses Irene, Ond. Cie. Carr. Pelt 
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35. S.G. Oudejans, korporaal, Av. 4 p. 11
de

 Verz. Pel. Benkoelen 

36. J. Pols, dpl. soldaat, 435
e
 Bat. Inf. Ost. Cie., 2

e
 Pel. 

37. K. Reijne, soldaat, IIIde hulpverbandpl. 7 Dec. Div. 

38. J. Schipper, wachtmeester der Kon. Mar., Staf M.P. I  Just. Afd. 

39. P. Slooten, korporaal, H.K.A.G. – M.T. 

40. P. Spekken, korporaal, Det. Militaire Politie 

41. P.A. Stevers, soldaat, Carr. Peleton Ost. Comp. 5-8-Pr. Irene 

42. M.J. Stroet, soldaat, 7
e
 Hp. V.A. 

43. G.J. Timmer, dpl. soldaat, 3-4 G.R. Grenadiers 

44. Th. Timmer, dpl soldaat, 448 R.I. 

45. D. Vink, soldaat kok, 424 Bat. Inf. (3 Cie) 

46. A. Vlaar, dpl. soldaat, 2 – 41 R.V.A. 

47. J. de Wit, soldaat, 3
de

 Garde Reg. Grenadiers Staf Comp. Chaff. Peleton bij 7 Dec. 

Div. 

48. Th.A. van Wonderen, dpl. soldaat, III Bat. Gren. Onderst. Cie 7 Dec. Carriër Pel. 

49. S. Zijp, soldaat, R.V.A. 

Met potlood bijgeschreven: N. A. van Diepen, 2-4 R.I. 

Weggelaten zijn de individuele legernummers en veldpostkantooradressen. Gezien de 

datering zal deze lijst niet helemaal compleet zijn; toevoegingen zijn welkom. 

 

Juli 1959 (p. 231-32) “…de kansel staat weer aan de oostzijde opgesteld”. ‘Weer’ te 

veranderen in ‘ten onrechte nu’. Intussen is gebleken dat het kerkbestuur en Rooyaards een 

historische fout hebben gemaakt door – zonder bronnenonderzoek – aan te nemen dat in het 

oorspronkelijke ontwerp van het interieur van de kerk (1618) de preekstoel aan de oostzijde 

stond opgesteld. In feite is het gevaarte nooit weg geweest van de plaats die op afbeelding 249 

(p. 232) zo duidelijk is te zien. Zie Jaap van der Veen, ‘Historische fout bij herinrichting 

Beemster kerk in de jaren vijftig,’ in De Nieuwe Schouwschuit, jaargang 10, nov. 2012, p. 30-

34. 

 

1973-1975: G. Ernsting mist vermelding van de aanleg van het fietspad aan de noordzijde van 

de Zuiderweg. Volgens G. Pielage, destijds net in dienst bij het Waterschap ‘De Beemster’, 

werd het fietspad – het eerste in de Beemster – in drie fasen gerealiseerd. Fase 1 van de 

Middenweg tot de Beetsersloot eind 1973, fase 2 van Beetsersloot tot de Nekkerweg in 1974 

en fase 3 van de Nekkerweg tot Purmerend in 1975. De aanleg heeft een grote verandering tot 

gevolg gehad: de karakteristieke bruggetjes in Zuidoostbeemster aan de noordkant van de 

Zuiderweg verdwenen. De plannen om met de restanten van de poort van ‘Zwaansvliet’ deze 

op te bouwen op de bijna oorspronkelijke plaats van de poort van ‘Vredenburgh’ vonden geen 

doorgang wegens te hoge kosten. 

 

28 april 1981: Volgens C. de Waal was er geen sprake van ‘fusie’ maar van een geheel 

nieuwe vorm van samenwerking tussen de drie rundveefokverenigingen: de 

rundveefokvereniging Beemster-Wijde Wormer-Broek in Waterland en Oosthuizen zijn 

opgegaan in de Vereniging voor Veehouderijbelangen. Hierin is ook de afdeling 

Gezondheidsdienst ingebracht. 

 

Op 18 oktober 1985 vond in ‘Het Heerenhuis’ een feestelijke bijeenkomst plaats ter 

gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de woningbouwvereniging ‘Goed Wonen’. Het 

samenwerkingsverband tussen ‘Goed Wonen’ met de bouwverenigingen Edam, Purmerend 

(‘De Volkswoning’) en Schermer leidde op 1 januari 1993 tot een fusie met als naam 

‘ROACHuisvesting’, later uitgegroeid tot de ‘Wooncompagnie’. (Bron: CdW) 
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Begin april 1986: Bij het afscheid van P.J. Slagt had de rol van zijn medewerkers meer 

geaccentueerd mogen worden: vanaf het begin heeft hij met enkele monsternemers gewerkt 

en na 1946 kwamen er naast Slagt meerdere gediplomeerde controleurs bij die behalve 

melkmonsters namen ook onderzoek deden op vetgehalte van de melk, kalverschetsen 

maakten en de fokregisters bijhielden. (Bron: CdW) 

 

20 februari 1987: Omdat er twee gemeentesecretarissen De Jong zijn geweest is toevoeging 

van de juiste voorletters nuttig. Hier is dat K.R.; p. 263 dus ook toevoegen aan zijn 

vermelding in het persoonsregister, p. 395 (en schrappen bij Fedde de Jong). (Bron: CdW) 

 

In 1992 overlijdt Jan van Egmond (* 1893), de bekende Beemster molenkenner en bouwer 

van meerdere grote schaalmodellen van bovenkruiers. Zie 

www.poldersporen.nl/molens/egmond voor meer achtergrond en mooie foto’s. (Bron: P. de 

Hart, Grootschermer) 

 

18 juli 1996: Oprichting SWOB (Stichting Welzijn Ouderen Beemster) bij notaris Kooijman 

ten overstaan van de heer J.A. Cramer en mevr. L. Koeman-Mus. Het doel van de stichting is 

o.a. het verzorgen van maaltijden voor ouderen en de organisatie van sociaal-culturele 

activiteiten. De stichting bestaat intussen niet meer. (Bron: e-mail J.A. Cramer, 3 augustus 

2012) 

 

17 oktober 1996: De tolk E. Perdok is mevr. Eva Perdok-Blaskova. (Bron: CdW) 

 

9 juni 2000: Het eerste bestuur van het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ bestond uit Dick 

Ruijter (voorzitter), Cees de Waal (secretaris), Piet Stroet (penningmeester), Dick 

Schuijtemaker (lid en vice-voorzitter), en Mart Timmerman en Bart IJff (leden). (Bron: D. 

Ruijter) 

 

6 juni 2001: De ‘meshanger’ kaas kennen we beter onder de naam ‘messeklever’. (Bron: 

CdW en www.messekleverkaas.nl) 

 

Maart 2003: De eerste aflevering van De Nieuwe Schouwschuit, het verenigingstijdschrift 

van het Historisch Genootschap Beemster, verschijnt. Hoofdredacteur is Ger Ernsting. Zie 

verder nr. 314 van de bibliografie, p. 475. 

 

21 september 2008 krijgt oud-Beemsterling Arnold Karskens (*19 augustus 1954) in zijn 

hoedanigheid van oorlogsverslaggever in Irak en Afghanistan de ereprijs ‘Journalist voor de 

Vrede’ 2008 uitgereikt en op 10 december van datzelfde jaar de Clara Wichmanpenning 

wegens zijn onafhankelijke verslaggeving. Karskens, voorzitter van de Stichting Onderzoek 

Oorlogsmidaden, had een belangrijk aandeel in het opsporen en later berechten van 

oorlogsmisdadiger als Klaas Carel Faber en Heinrich Boere. Zijn fascinatie voor oorlogen 

heeft volgens hem alles te maken met de verhalen die hij thuis hoorde – zijn vader was in de 

Tweede Wereldoorlog een actief verzetsman in de Beemster. (Bron: Wikipedia en CB-K) 

 

Sinds september 2009 gaat het Katholiek Vrouwen Gilde verder als Vrouwen Samen Verder. 

(Bron: handschrift CB-K.) 

 

http://www.poldersporen.nl/molens/egmond
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8 september 2009: Waar in het bericht sprake is van ‘de restanten van de in 1972 afgebroken 

poort’ moet worden gelezen ‘de zandstenen restanten’, want de oude bakstenen waren niet 

meer te gebruiken. (Bron: G. Ernsting) 

 

27 november 2009: H. Mastenbroek, hoofd/directeur van de basisschool ‘Bamestra’, later 

‘De Bauwe Morgenster’, gaat na 40 jaar onderwijs – waarvan 35 jaar als leidinggevende – 

met de VUT. De bouw van ‘De Blauwe Morgenster’ heeft mede onder zijn leiding 

plaatsgevonden. (Bron: CB-K, n.a.v. CdW) 

 

3 maart 2010: Specificatie aantal stemmen van de gemeenteraadsverkiezing, per lijst per 

stembureau: 

 

Lijst 

Bureau 

1 

Bureau 

2 

Bureau 

3 

Bureau 

4 

Bureau 

5 

Bureau 

6 

 

Totaal 

BPP 294 293 193 189 255 152 1376 

PvdA 141 170 26 74 95 40 546 

VVD 143 171 60 157 125 70 726 

CDA 192 143 97 111 118 34 695 

D66 175 175 60 224 205 44 883 

opkomst 63.51% 56.31% 64.40% 69.46% 67.31% 60.14% 63.13% 

(Bron: Elektor 5 – Lijstuitslag, met dank aan de heer C. Jonges, Gemeente Beemster) 

Bureau 1: gemeentehuis MB; 2: Middelwijck MB; 3: Kerckhaen WB; 4: Nieuwe Tuinbouw 

ZOB; 5: Zuiderhof ZOB; 6: De Bonte Klaver NB 

 

10 april 2010 viert ‘Vrouwen van Nu’ afd. Beemster haar 75-jarig jubileum in de 

‘Kerckhaen’ in Westbeemster. De vereniging heet sinds 2001 ‘Vrouwen van Nu’, daarvoor 

‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’, afd. Beemster. (Bron: CB-K) 

 

In de officiële lijst van personen die de Beemster tegel hebben ontvangen (p. 353-355), 

ontbreken: 

 J. Visser, Middenbeemster, 29 december 1984, wegens 31 jaar hulpverlening bij brand 

en ongevallen in Beemster. (Bron: mevr. N. Visser-Huisman, Middenbeemster) 

 mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren, vanwege haar lidmaatschap van de Gemeenteraad 

1998-200. (Bron: mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren, Zuidoostbeemster) 

 J.A. Cramer, Zuidoostbeemster, 15 januari 2003, wegens grote inzet voor de 

gemeenschap verricht. (Bron: E. van de Kleut) 

 P. Visser, 31 januari 2004, wegens 52 jaar slagwerk bij Beemster’s Fanfare. (Bron: E. 

van de Kleut, ‘Beemster Bengel’) 

 J. Herfst, nu Amsterdam, 1 oktober 2004, wegens 25 jaar vrijwilligersinzet voor de 

bibliotheek in Middenbeemster. (Bron: E. van de Kleut, ‘Beemster Bengel’) 

 correctie: nr. 13 J.C.M. Schouten moet zijn C.J.M. Schouten. 

 

Niet genoemd in het onderwerpsregister zijn: 

 Royal Air Force (p. 353) 

 directie CONO (p. 321) 

 in dit register is onder het trefwoord scholen ‘Noortbeemster’ niet fout; dit is de oude 

schrijfwijze van ‘Noordbeemster’ (p. 413) 

 

Mevr. E.M. Vendrig-van Kesteren, voormalig raadslid van Beemster, vond het jammer dat 

deze Nieuwe kroniek  naast de bij de verkiezingsuitlsagen genoemde rechtstreeks gekozen 



15 
 

raadsleden niet ook de tussentijds optredende raadsleden noemt. Op verzoek van de redactie 

heeft zij niet alleen in die lacune voorzien, maar ook een lijst van wethouders vanaf 1935 

opgesteld. Het verzamelen van deze informatie was veel werk, waarvoor de redactie mevr. 

Vendrig hartelijk bedankt. 

 

Lijst van tussentijds aantredende raadsleden gemeente Beemster vanaf 1935 

Naam 

 

Installatie Aftreden Partij Opmerking 

J. Slooten 11 okt. 1934 28 aug. 

1941 

Vrijheidsbond Bekleedt zetel C.P. Hartog die 

wethouder wordt 

K. Hogetoorn 27 juli 1939 5 sept. 

1939 

Vrijheidsbond Volgt mevr. F.M.J. Bisschop- 

Woltjer op wegens haar 

verhuizing 

P. Stolp 27 juli 1939 5 sept. 

1939 

Vrijzinnig 

Democr. Bond 

Volgt H. Wagemaker op die 17 

juni 1939 overlijdt 

F,J.M. van de 

Pavert 

7 maart 

1950 

19 april 

1952 

CPN Volgt H.J. Brand op die stopt 

als lid van de CPN 

J. Meijn 19 april 

1952 

1 sept. 

1953 

CPN  

D. Kleijn 16 april 

1957 

6 sept. 

1966 

PvdA Volgt M. Walda op 

W. Pauw-Bruin 30 aug. 

1973 

3 sept. 

1974 

VVD Volgt P.C. Meurs op die 25 

juli 1973 overlijdt 

F.M. Groothuizen 29 jan. 1976 7 sept. 

1982 

CCP (ARP) Volgt A.G. van Overbeek op 

M.A. Poel-

Termeulen 

19 jan. 1977 12 april 

1994 

PAK (PvdA) Volgt M. Schenke op 

S.C. Bleeker 31 aug. 

1978 

14 april 

1998 

CDA Volgt D.J. Ernsting op die 7 

juni 1978 overlijdt 

L. Duijn 14 aug. 

1980 

28 aug. 

1986 

CDA Is tusentijds van 28 aug. 1980 

tot 7 sept. 1982 wethouder 

J.C. Slot-Prins 27 nov. 

1980 

7 sept. 

1982 

Belangengroep 

Beemster 

Volgt P. Waterhout op 

M. Brouwer-Zijp 27 mei 1981 16 sept. 

1993 

VVD Volgt H. Heida op 

S.M. Ruijs-

Buskermolen 

28 aug. 

1986 

14 maart 

2002 

CDA Volgt L. Duijn op 

J.B. Benningen-

Harlaar 

16 sept. 

1993 

12 april 

1994 

VVD Volgt M. Brouwer-Zijp op; 

wordt 12 apr. 1994 wethouder 

J. Oelen 31 jan. 1991 12 april 

1994 

PvdA Volgt R.K. Oosterbaan op; 

wordt 12 apr. 1994 wethouder 

N.P. de Wit 6 okt. 1994 14 april 

1998 

CDA Volgt J.C. Stam op; komt in 

1998 niet terug in de raad 

E.M. Vendrig- 

van Kesteren 

15 okt. 1998 14 maart 

2002 

CDA Volgt W.J.M. Kaandorp op; 

komt in 2002 niet terug in de 

raad 

A.C.H. Vendrig 14 maart 

2002 

20 maart 

2004 

CDA Overlijdt op 20 maart 2004 

J.R.P.L. Dings 22 april 

2004 

11 maart 

2010 

PvdA Volgt J.M.C.A. van Doorn op; 

wordt in 2006 wethouder 

N.J.J. Buis 1 juli 2004 24 jan. 

2012 

CDA Volgt A.C.H. Vendrig op 

P.N.J. Velzeboer 28 april 16 maart BPP Volgt H.E. Uitentuis-Knip op 
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2005 2006 

J.H. Köhne 29 sept. 

2005 

11 maart 

2010 

VVD Volgt H. Boer op 

L. Fabriek 24 jan. 2012  CDA Volgt N.J.J. Buis op 

(Bronnen: Waterlands Archief Purmerend, gemeente Beemster) 

 

Lijst van wethouders gemeente Beemster vanaf 1935 

Naam Benoeming Aftreden Partij Opmerking 

Jb. IJff 20 sept. 

1931 

28 aug. 

1941 

Vrijzinnig Dem. 

Bond 

Trad aan op 1 sept. 1931 

C.P. Hartog 11 okt. 

1934 

28 aug. 

1941 

Vrijheidsbond Neemt burgermeestersambt 

in mei 1945 waar tot Ninaber 

terugkeert; komt zelf na de 

oorlog niet meer terug 

K. Hogetoorn 8 nov. 1945 1 sept. 

1953 

Vrijheidsbond, 

v.a. 1946 PvdA 

Tussen 28 aug. 1941 en 8 

nov. 1945 waren er geen 

wethouders 

P.S. Visser 8 nov. 1945 1 sept. 

1953 

SDAP/PvdA  

P. Koeman 1 sept. 1953 4 sept. 

1962 

VVD  

J.C. van 

Baarsen 

1 sept. 1953 6 sept. 

1966 

KVP  

S. Schagen 4 sept. 1962 6 sept. 

1966 

PvdA  

A.G. van 

Overbeek 

6 sept. 1966 1 sept. 

1970 

KVP  

D.J. Ernsting 1967 3 sept. 

1974 

ARP Begindatum wethouderschap 

is niet te achterhalen in de 

bronnen 

D. Kleijn 6 sept. 1966 3 sept. 

1974 

PvdA  

P. Waterhout 3 sept. 1974 5 sept. 

1978 

Belangengroep 

Beemster 

 

M. Noome 3 sept. 1974 5 sept. 

1980 

PAK  

C.M.M. 

Winkelhuizen-

Duijn 

5 sept. 1978 23 juni 

1980 

CDA Overleden 23 juni 1980 

L.J.J. Duijn 28 aug. 

1980 

7 sept. 

1982 

CDA Volgt mevr. Winkelhuizen op 

M.A. 

Termeulen 

18 dec. 

1980 

12 april 

1994 

PvdA  

A.F. Kooiman 7 sept. 1982 12 april 

1994 

VVD  

J.B.P. 

Benningen- 

Harlaar 

12 april 

1994 

7 maart 

2006 

VVD  

J. Oelen 12 april 

1994 

7 maart 

2006 

PvdA  
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M. Ruijs-

Buskermolen 

14 maart 

2002 

15 april 

2010 

CDA  

G.H. Hefting 13 april 

2006 

 BBP  

J.C. Klaver 13 april 

2006 

 VVD  

J.R.P.L. Dings 15 april 

2010 

 PvdA  

(Bronnen: Waterlands Archief Purmerend, gemeente Beemster) 

 

Discussie ontstond over de benaming Vrouwenweg. Volgens J.C.M. Put, aldaar wonend, 

heette deze weg oorspronkelijk Oostmijzerpad(t); zie de kaart van Abraham Goos uit 1616. 

De kaart van Van  Berckenrode  (1646) toont een Oost Myser Wegh. Volgens JdG werd het 

West(? VF)mijserpad(t) na de aanleg van de Schermerhornerweg in 1933 Vrouwenweg 

genoemd, wat in de volksmond al langer het geval was. De Waterstaatskaart uit 1908 schrijft 

Vrouwe Weg. Feit is dat de Vrouwenweg in de Mijzerpolder naar het zuiden toe direct 

aansluit op wat nu de Beemster Vrouwenweg is. In vroeger tijden heeft op die plaats over de 

ringvaart een voetgangersbrug gelegen. 
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Aanvullingen Bibliografie (Nieuwe kroniek, p. 423-499) 

 
100 Jaar Beemster’s fanfare, 1889-1989. 

Beemster, 1989. Niet geautopseerd
1
. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar Beemster) 

 

Amersfoort-Oudejans, B. van, en H. van Amersfoort: De voorouders van Adriana de Jong. 

Lisse, 2002 (uitgave in eigen beheer). 
 

Met o.a. genealogie Duyn uit de Beemster. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Aten, D.: ‘Schutters in de strijd. De Rijp, Graft en Beemster in de Tiendaagse Veldtocht van 

1831’. 

In: De Kroniek, jrg. 29 (2012), nr. 1,  p. 20-31. 
 

Interessant en compleet verhaal over een compagnie uit de drie buurgemeenten over de organisatie van 

de militaire verdediging ten plattelande en de implicaties hiervan toen er vanaf 1831 oorlog werd 

gevoerd tegen de opstandige Belgen. Een handgeschreven verslag uit die tijd levert een levendige inkijk 

op een vergeten maar belangrijk stuk Nederlandse geschiedenis op. 

  

Avis, P.C.: ‘Fragmentgenealogie (De) Groot (Beemster/Benningbroek)’. 

In: Westfriese Families, jrg. 20 (1979), nr. 4, p. 95-96. Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. 

Klerk) 

 

Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, S., L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van 

Doorn, A.W.J.M. van Gestel en F.X. Plooij:  Zonen van Adam in Nederland. Genetische 

genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief. 

Rotterdam/Gronsveld, 2008. 
 

O.a. stamreeksen van de  (deels) Beemster geslachten Klerk en Willig op p. 116 e.v. (Herkomst: R.H. 

Klerk) 

 

Barlaeus, Caspar: ‘Lof van Lindeboom, op Oostwijck, de Hofstede van de heer Boudewyns 

in de Beemster’. 

In: Verscheyde Nederduytsche gedichten, deel I, p. 89-90. 

Amsterdam, 1651. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar Beemster) 

 

-----: ‘Op de Hofstede in de Beemster genaamt Oostwijck’. 

In: Verscheyde Nederduytsche gedichten, deel II, p. 24-25. 

Amsterdam, 1653. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar Beemster) 

  

Beemster, Gemeente: Bouw- en woningverordening voor de Gemeente Beemster, vastgesteld 

den 7 December 1904, gewijzigd den 28 Februari 1912. 

Beemster: Jac. Krol (1912); 35+vii pp., 21 cm, register, geniet in typografische omslag 

bedrukt met Beemster wapen. 
 

In 85 artikelen worden – soms wel zeer voordehandliggende – bepalingen inzake nieuw te bouwen 

woningen uiteengezet. Geeft goed beeld van de 19
e
 eeuwse woningeisen. (Herkomst: HGB) 

 

Berends, Rien: ‘Hoogcarspel houdt service hoog in het vaandel’. 

                                                           
1
    Bibliografische term die betekent dat de samensteller van de bibliografie de betreffende titel niet zelf onder 

ogen heeft gehad maar heeft overgenomen uit een andere publicatie. 
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In: Grafisch weekblad, 17 juni 2009 (nr. 25-26), p. 8-9. 
 

Bedrijfsgeschiedenis drukkerij Hoogcarspel in Middenbeemster op basis van interview met 

commercieel directeur B. Knelange (dit is de bron van de onjuiste initialen C.J. Hoogcarspel; dit moet 

zijn: G.J. Hoogcarspel). (Herkomst: VF en A. Hoogcarspel te Almere) Kon. Bibliotheek TE 18271. 

 

Booy, Cor: ‘Gerrit Köhne, een beste Buur’. 

In: Een Nieuwe Chronyke, jrg. 17 (3), sept. 2000, p. 99-100. 
 

Een herinnering aan de op 20 juli 2000 overleden Gerrit Köhne die zich beslist om meer dan alleen de 

Beemster geschiedenis bekommerde. (Herkomst: VF) 

 

Bouman, J.: ‘Prins Maurits in de Beemster’. 

In: De Navorscher,  jrg. 12 (1862), p. 361. 
 

Op kritische wijze onderzoekt Bouman de mededelingen van Leeghwater over het zg. prinsenbezoek; 

hij vindt in geen enkele bron buiten Leeghwaters eigen Klein kronijkje van Graft en de Rijp bevestiging 

van dit bezoek en vraagt aan zijn medevorschers aanwijzingen – vergeefs (zie Ernsting 2011; herkomst:: 

G. Ernsting en Antiquariaat Serendipity). 

 

Brom, A.F.J.M., met medewerking van N.Th. van der Lee [et al.]: In memoriam. 

Westbeemster: in eigen beheer, 1998.  Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliotheek Waterlands 

Archief). 2 delen; 118 en 118 pp., 30 cm. 
 

Overledenen op het kerkhof van Joannes de Doper te Westbeemster. Namen, leeftijden en data van 

overlijden. Gesorteerd op achternaam. Relevant voor genealogisch onderzoek van/in de Beemster waar 

het katholieke begravingen van na 1848 betreft. (Herkomst: Waterlands Archief Purmerend, 

aanvraagnrs. L/3/61 en L/3/62) 

 

Busse, A.P. van der: Genealogie van het Noord-Hollandse geslacht Van der Busse. 

Kamerik, 1989. 
 

Daniël van der Busse, chirurgijn in de Beemster, was de eerste in dit geslacht die deze naam voerde; 

ook gegevens over Kramer, Pels en De Vries. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Campen, José van: Leven in een meesterwerk. Kwaliteitsteam des Beemsters. 

Middenbeemster, 2009. Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar Beemster) 

 

Cock, J.K. de: Bijdrage tot de historische geografie van Kennemerland in de middeleeuwen 

op fysisch-geografische grondslag. 

Groningen: J.B. Wolters, 1965. Dissertatie. 
 

De Beemster wordt in dit boek meerdere keren genoemd en besproken, van belang om de vorming van 

het Beemstermeer te leren kennen en de context van de vroegmiddeleeuwse scherfvondsten zoals 

beschreven door Dekker et al., 1972. (Herkomst: Antiquariaat Serendipity) 

 

Dekker, L.W., H.A. Heidinga en M.D. de Weerd:  ‘Polder de Beemster’. 

In: Nieuws Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1972, p.41-42. 
 

Belangrijk artikel over vroegmiddeleeuwse scherfvondsten aan de Oosthuizerweg ter hoogte van 

Noordbeemster. 428 Scherven worden gedetermineerd en in locale context geplaatst, gekoppeld aan 

vermoedelijke datering van het ontstaan van de Beemster als meer. Zie ook onder ‘Aanvullingen’ van 

dit Supplement, p. 7. (Herkomst: M. van der Heiden, RCE) 
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Deugd, L.R., en P.J.C. Elema: ‘De oudste generaties van het schoolmeestersgeslacht Ruijter 

(Beemster)’. 

In: Gens Nostra, jrg. 59 (2004), p. 485-496. Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Dinkla, Th.A.: Trijntje Pan op ‘Zwaansvliet’. 

Alkmaar: uitgave in eigen beheer, 1990; 3 pp. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Doets, J.: Vervolggenealogieën die aansluiten op ‘De geslachten Doets en Beets uit de 

Beemster’. 

Wassenaar, 1992. Niet geautopseerd; aanwezig op Waterlands Archief Purmerend.  
 

Met o.a. fragmentgenealogieën Boon en Hooijberg. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Elema, P.J.C.: ‘Dunnebier, ook Dun (Beemster)’. 

In: Gens Nostra, jrg. 53 (1998), p. 498-505 en jrg. 54 (1999), p. 25-40. Niet geautopseerd. 

(Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Fleischer, A.: ‘The Beemster polder. Conservative invention and Holland’s great pleasure 

garden’. 

In: L. Roberts, S. Schaffer, P. Dear, eds.: The mindful hand. Inquiry and invention  from the 

late Renaissance to early indusriralization. Amsterdam, 2007. Niet geautopseerd . (Herkomst: 

bibliografie 400 Jaar Beemster) 

 

Goede, A. de: ‘De familie De Goede en de Beemster’. 

In: De goede Ting, 1940 (familieblad). Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Hemmer, M.: ’Bij het tienjarig bestaan van Toneelvereeniging Middenbeemster 1926-1936’. 

In: De Schouwschuit, jrg. 1 (febr. 1936). Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar 

Beemster) 

 

Hermans, Daniëlle: De watermeesters. 

Utrecht: Bruna, 2009 (herdrukt 2011); 301 pp., 24 cm. Niet geautopseerd. 
 

Een literaire thriller die deels over de Beemster gaat. (Herkomst: Lya  de Graaf, Purmerend) 

 

Hulst, Eric, Ben Sierhuis en Eric van Staten, red.:  Beau Beemster. Feestelijke opening 

weipoederfabriek. 

CONO Kaasmakers, zonder plaats, 2005; 50 pp., 30 cm., kleurenfoto’s, bladformat, geniet. 
 

Eenmalige uitgave t.g.v. de opening van de door Bas Jongerius ontworpen en met veel lof overladen 

weipoedertoren bij de kaasfabriek aan de Rijperweg in Westbeemster. (Herkomst: HGB) 

 

Jubileumboek S.V. Beemster 75 jaar. 

Middenbeemster, 2001. Voorwoord J. Oelen. Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliografie 400 

Jaar Beemster) 

 

Koeman, C.: ‘De Beemster 350 polder’. 

In: Gens Nostra, jrg. 20 (1965), p. 14-15. Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. Klerk) 
 

Een overzicht van de status van Beemster genealogisch onderzoek rond 1965. (Herkomst: R.H. Klerk) 
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Köhne, G. en Wijndel J.G. Jongens: De boer op. De Beemster 375 jaar land: een rondje om 

in de polder. 

Wormerveer: St. Uitg. Noord-Holland, 1986. 63 pp., 22 cm, kleurenfoto’s, gebrocheerd. 

ISBN: 90-71123-09-X 
 

Ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de droogmakerij de Beemster. Hoe is het mogelijk dat de 

bibliograaf deze titel over het hoofd zag! 

 

Kramer, E.L.M.: Een oordeel over de voorzieningen in de drie kernen van de gemeente 

Beemster. Sociaal wetenschappelijke grondslagen van de agrarische planologie. 

Wageningen: doctoraalscriptie, 1965. Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliografie 400 Jaar 

Beemster) 

  
Krap-Meester, M.L., e.a., red.: Kwartierstatenboek afdeling Amsterdam en omstreken. 

Nederlandse Genealogische Vereniging, 1988/1991, 2 delen. 
 

Met o.a. de Beemster familienamen Binnenwijsent, Bonsing, Buiten, Croon, Droog, Duym, Groot, 

Hogetoorn, Kloek, Kok, Kramer, Kroon, Leguit, Lol, Marees, Pels, Ruiterman, Visser en De Vries. 

(Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Langen-Verduijn, D. van, en H. Mars: Het geslacht Verduijn, van Akersloot en Beemster. 

Etten Leur, 1990. Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Langerijs-Commandeur, Lida, en Joke Akkerman-de Jong: ‘Ons Hoekje’ 60 jaar. 

Z. pl., uitgegeven in eigen beheer, 1999; (152 ongenummerde pp.), oblong 14.5x22.5 cm., zw-

w foto’s, omslagtekening (van Bella), ringbandje met doorzichtig plastic. 
 

Buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ (kruising Jisperweg-Volgerweg plus ruime cirkel daaromheen) werd op 

14 januari 1938 opgericht, dus vlak na het 325-jarig jubileum van de polder. Dit boekje is een keurig 

verzorgde fotokopie van het originele fotoalbum waarin op de linker bladzijde het huis of de boerderij 

staat afgebeeld en op de rechterpagina de dan residerende bewoners met namen en start 

verenigingslidmaatschap – een alleraardigste formule die inderdaad, zoals het voorwoord zegt, “een 

naslag[werk is] waard om in de 21
e
 eeuw nog eens te zien wie er lid waren”. Ook leden die intussen 

verhuisden staan genoemd en afgebeeld. In februari 2013 maakte Ilona Hooijberg een nieuwe versie op 

A4-formaat, nu in kleur, en waar mogelijk ook nog een afdruk van de originele zw-w foto uit 1999 

erbij. Van de laatste editie kreeg het HGB een exemplaar voor de bibliotheek. (Herkomst: mevr. I. 

Hooijberg) 

 

Ligtenberg, C.: Willem Usselinx. 

Utrecht: Oosthoek, 1914. Dissertatie, 237+cxxxiii pp., 22 cm. Niet geautopseerd. (Herkomst: 

bibliografie 400 Jaar Beemster) 

 

Luiten, Eric, en Marieke Berkers: ‘Bouwen aan de Beemster. Ontwerpopgave 

Werelderfgoed (4)’. 

In: Blauwe Kamer , jrg. 4 (2010), p. 44-53. Niet geautopseerd. (Herkomst: bibliografie 400 

Jaar Beemster) 

  
Muts, L.: ‘Stamreeks Muts’. 

In: Mededelingenblad voor de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse 

Genealogische Vereniging, nr. 9 (1991), p. 235-239. 
 

Familie Muts te Purmerend en Beemster, 17
e
-20

e
 eeuw. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Olij, J.C.: ‘Het geslacht Olij in de Beemster’. 
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In: Gens Nostra, jrg. 18 (1963), p. 214-215. Niet geautopseerd. (Herkomst: R.H. Klerk) 

 

Oord, C.J. van der: ‘Rapport inundatie 1944-1945’ 

In: Verslag der handelingen van Hoofdingelanden 1945, p. 14-21; 28,5x20,5cm,  plattegrond, 

dubbelkoloms overdruk, geniet. 
 

In de vorm van een dagboek (14 februari 1944 – 24 mei 1945 beschrijft de hoofdopzichter van het 

waterschap ‘De Beemster’ de gevolgen van de op last van de Duitse bezetting uitgevoerde inundatie van 
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72. Vader Jan en broer Joris werden in februari 1945 door de Duitsers gefussilleerd (Nieuwe kroniek, p. 
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14 dagen werd verstuurd naar de militairen overzee en de donateurs. Op deze wijze bleef men op de 

hoogte van het plaatselijke nieuws, de burgerlijkse stand en het voetbalnieuws van W.B.S.V. (Bron: 
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