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Van de redactie

Kopij voor het maartnummer 2023
graag voor 10 februari a.s.

Gelukkig konden we snel in de vacature voorzien in de persoon van Rob 
Teunissen. Geen onbekende voor de meesten onder ons. Rob was in het  
verleden al betrokken bij de vereniging.  
Bij de jaarboekjes voerde hij de eindredactie. Ook kennen we hem als  
medewerker en vraagbaak bij de katholieke begraafplaats aan de  
Overweerse polderdijk. 

Genoeg leesvoer in nummer 56 van Historisch Purmerend. Naast de vaste 
columns aandacht voor de jubilerende vereniging Het Stedelijk Orkest en  
de Purmerender Postzegel Ruilclub. Met enige vertraging het tweede deel 
van het verhaal over benzinepompen. De familie Klijzing staat centraal in  
de bijdrage van Betty Vlak in samenwerking met Pieter Hartog.  
Een belangwekkend artikel van Sjon Besseling over het rampjaar 1672.  
Kortom: voor elk wat wils!

Jack Otsen 

Een laatste eerbetoon aan Jaap. 
Voor het eerst in veertien jaar 
dat de naam van Jaap van Kuler 
ontbreekt in het colofon van 
Historisch Purmerend. Jaap was 
de naamgever van ons huisorgaan 
en hij was degene die het blad een 
nieuw gezicht gaf met vaste  
rubrieken en een verfrissende  
lay-out, later zelfs in kleurendruk. 
Het blad werd het vlaggenschip 
van de vereniging en het ledental 
nam spectaculair toe. Dit was voor 
een groot deel de verdienste van 
Jaap. We hebben afscheid moeten 
nemen van onze leidsman. 
Gelukkig had hij al bijtijds de 
opvolging geregeld, zodat de 
continuïteit van het blad niet in 
gevaar kwam. 
We gaan Jaap missen.Jaap van Kuler

Nieuwsgierig? Zie pagina 52.
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Programmacommisssie

Programma 2022 – 2023 
Zoals altijd ziet het programma van verenigings- 
activiteiten voor het komende seizoen er weer zeer  
gevarieerd uit. De toegang tot deze lezingen zijn voor 
de leden op vertoon van de lidmaatschapskaart gratis 
voor 2 personen, niet leden betalen € 3,50 per persoon. 
Behalve deze activiteiten zijn er natuurlijk ook de 
altijd goed bezochte inloopmiddagen in het VHP-huis 
aan de Kanaaldijk 10 op de laatste zaterdag van de 
maand van 13.00 tot 16.00 uur.
Zie ook voor meer informatie het actuele programma  
op onze website www.vereniginghistorischpurmerend.nl

Woensdag  
19 oktober 2022 
100 jaar Rijks HBS, RSG,  
Jan van Egmond 
Net iets meer dan 100 jaar 
geleden, op 13 september 1921, 
werd de eerste les gegeven op 
de RHBS in Purmerend. Tijdens de voorbereiding van de 
jubileumviering en het schrijven van een jubileumboek, 
kwamen vele verhalen en historische foto’s aan de opper-
vlakte. Een mooie aanleiding voor een avond vol feiten 
en anekdotes. Vanaf de eerste voorbereidingen in de 19e 
eeuw, via de eerste jaren, het gebouw aan de Wilhelmi-
nalaan, de Tweede Wereldoorlog, de jaren ‘50 -‘60 en de 
overgang naar RSG tot de verhuizing naar de Hoornse-
laan en alles daar tussen en omheen! 

Presentatie door Marlies Vermeulen - de Jong (oud-leerling 
RSG, oud-docent Jan van Egmond Lyceum en mede- 
auteur van het jubileumboek “Baken in Waterland”)
Aanvang 20.00 uur, locatie: Stamhuis, Kerkstraat 11. 

Zondag 20 november 2022 
Pubquiz. Een nieuw onderdeel 
in het programma dit jaar is een 
pubquiz. Een middag met heel 
veel vragen over Purmerend en de 
geschiedenis van de stad.  
Tijdens deze quizmiddag testen 
we in een aantal rondes uw kennis in de breedste zin van 
het woord. Er zullen teams worden gevormd die samen 
strijden om de hoogste score. 

Met vragen over sport, cultuur, muziek, algemeen etc. 
zoals “Hoe lang bestaat het Makado-winkelcentrum?” 
Of “Wie was de eerste Purmerender die ooit betaald  
voetbal speelde?”. Het wordt een (inter-)actieve en  
creatieve middag waarin het draait om kennis, humor 
en vooral gezelligheid. 
Aanvang 14.00 uur, locatie: Spijkerman stadscafé,  
Neckerdijk 1.  

Op het moment van schrijven is het tropisch warm en zit 
ik midden in een verbouwing. Gelukkig dat de redactie mij 
attendeerde op mijn rubriek in ons huisorgaan.  
Ik zal puntsgewijs de zaken noteren die ons bezighielden 
afgelopen tijd, waarbij we gelukkig weer gewoon kunnen 
vergaderen en de inloopmiddagen druk bezocht konden 
worden. Zelfs mijn oude schoolvriend Jan Beuse kwam uit 
Amersfoort om bij te praten en herinneringen op te halen.

De presentatie over Artis werd redelijk bezocht.  
Voor de filmmiddag van Jan Viskoper liep het storm.

Namens het bestuur nam ik afscheid van bestuurslid 
Hans Bakker en bedankte hem voor zijn inzet. Op de 
Algemene Ledenvergadering werd het voorstel om Hans 
Peters als nieuw bestuurslid te benoemen en Conny 
Blokker en Peter Knook voor een volgende termijn  
van 4 jaar met algemene stemmen aangenomen.

In mei moesten we afscheid nemen van Jaap van Kuler. 
Na een kort ziekbed kwam hij te overlijden. Jaap was 
meer dan 12 jaar eindredacteur van ons verenigingsblad. 
In de vacature van redactielid werd voorzien door de 
komst van Rob Teunissen. Samen met Ruud Luiks en 
Jack Otsen vormen zij de nieuwe redactie.

Met 54 deelnemers per bus naar de Middenbeemster 
voor een verrassingsmiddag. Ontvangst en presentatie 
in de kerk waarna een rondleiding door het centrum. 
Zondag 15 mei het vrijwilligersuitje naar het ‘Kremlin  
in Winkel’.

Zoals u ziet: er gebeurt weer van alles en ik hoop dat  
u weer geniet van dit magazine.

Gerard Schotsman

PS
In ons jubileumboek "Purmerend waar woon je" heb ik 
in de inleiding mogelijk de indruk gewekt dat Cees van 
der Linden het terugplaatsen van het Garrelsorgel heeft 
verzorgd. Dit is niet juist. In de nummers 13,15,17,18  
en 29 van ons magazine kunt u uitgebreid lezen wat  
voor moeite het heeft gekost om deze terugplaatsing 
voor elkaar te krijgen en wie zich daar toen mee bezig 
gehouden hebben.
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Programmacommisssie

Zondag 11 december 2022 
Filmmiddag Purmerend jaren 70. Wederom een  
veelbelovende filmmiddag, door Jan Viskoper en Henk 
Meines, met vele verhalen uit de jaren ‘70. We wandelen 
door de Bultstraat, Willem Eggertstraat, langs het  
Weeshuis en het Willem Eggert Centrum. De filmbeel-
den nemen ons terug in de tijd en de verhalen van toen 
maken de herinneringen weer levendig. 
Aanvang 14.00 uur, locatie: Filmhuis, Kerkstraat 11.  

Historische Markt – januari 2023 
Eerder moesten we de historische markt helaas afzeggen. 
In januari 2022 wegens corona en in juni 2022 wegens 
te weinig aanmeldingen. Maar we blijven optimistisch 
en hopen dit ooit zo succesvolle evenement eind januari 
2023 weer te kunnen organiseren. Een praktisch  
probleem is om een geschikte en ook betaalbare locatie 
te vinden. Daarnaast hebben we ook vrijwilligers nodig. 
Heeft u suggesties of wilt u helpen, dan horen we dat 
graag via secretaris@vereniginghistorischpurmerend.nl

Uiteraard informeren we onze leden te zijner tijd via de 
nieuwsbrief of, wanneer en waar de historische markt 
gehouden wordt. 
Aanvang 12.00 uur. 

Woensdag 15 februari 2023
De groente- en melkboeren van Purmerend. 
Ber de Lange heeft weer een mooie serie samengesteld. 
Deze fotoserie gaat voor de pauze over de groenteboe-
ren van Purmerend. Daarvan zijn beelden te zien met 
een hondenkar en paard en wagen. Fraaie straatbeelden 
en foto’s van de ondernemers in vroeger jaren in onze 
stad. Daarnaast uiteraard ook beelden van winkels en 
winkeliers. Na de pauze komen de melkboeren van de 
stad aan de orde. Een mooi programma met interessante 
fotoseries van twee “oude” beroepen. Tenslotte nog een 
verrassing: foto/filmpje van ca. 10 min.
Aanvang 20.00 uur, locatie: Het Stamhuis, Kerkstraat 11. 

Zondagmiddag 26 maart 2023 
De Amsterdamse Stadsreiniging. 
Begin 1800 ging het nogal slecht met Amsterdam. Na 
de glorietijd raakte de stad steeds meer in verval. Vanuit 
het Amsterdamse stadhuis werd in de 17e eeuw nog 
wereldpolitiek bedreven; Amsterdam was een machtige 
stadstaat. Maar rond 1850 gebeurde daar zeer weinig. 
Het waren destijds particulieren als Samuel Sarphati 
(1813-1866) die de modernisering begonnen. In deze 
periode kwamen er ook plannen voor het halen van vers 
duinwater, voor riolering, hygiëne en openbaar vervoer; 
er ontstond een visie voor de algemene modernisering 
van de verloederde stad. Vanuit die modernisering en 

verbetering van de hygienische omstandigheden is de 
Amsterdamse Stadsreiniging ontstaan. Die geschiede-
nis wordt aan de hand van beelden gepresenteerd door 
Tineke Abercrombie. 
Aanvang 14.00 uur, locatie: Stamhuis, Kerkstraat 11.

Woensdag 19 april 2023 
ALV – Geschiedenis van de Beemster.
De algemene ledenvergadering met bespreking  
jaarverslag en financieel verslag is vanaf 20.00 tot  
20.45 uur. Aanmelden is niet nodig, de leden ontvangen  
hiervoor een uitnodiging.

Na de pauze start om 21.00 uur Harry Brinkman 
(ex-burgemeester van de Beemster) met een presentatie 
over de werelderfgoedstatus van Beemster. Ook niet 
leden zijn van harte welkom om deze presentatie bij te 
wonen, toegang € 3,50. 
Aanvang 20.00 uur, locatie: Spijkerman, Neckerdijk 1. 

Zondagmiddag 21 mei 2023  
Natuurwandeling door Purmerend.
Wandelen met de gids (Jan Kramer) 
langs de grachtengordel van Pur- 
merend. Purmerend was in de 
17e eeuw een vestingstad. Zo was 
Purmerend omringd door een 
stadsgracht met een omwalling van 
3 meter hoog. In de omwalling lag ook nog een aantal 
bolwerken. Als enige overgebleven is het bolwerk in de 
hoek van de Nieuwstraat en de Plantsoengracht.  
De Oude Begraafplaats dateert van 1664 en is een van  
de oudste monumenten die Purmerend heeft.  
Het zuidelijke deel van de grachtengordel is gelukkig 
bewaard gebleven. De ruim 800 meter lange gracht en 
wandelpark langs de zuidkant van het oude Purmer-
end heeft een mooie geschiedenis met een interessant 
bomen- en heesterbestand om te vertellen. Tijdens de 
wandeling vertelt Jan Kramer er alles over.
Op de afbeelding kunt u de omwalling goed zien. Al in 
1572 was men met de aanleg van gracht en de omwalling 
gestart. 
Aanvang 14.00 uur, start- en eindpunt bij Oude  
Begraafplaats – Nieuwstraat 1.

Aanmelden graag vooraf i.v.m. max 15 personen, via 
mail aan secreta-ris@vereniginghistorischpurmerend.nl. 
Extra wandeling bij meer aanmeldingen mogelijk, datum 
in overleg.
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VAN BEDRIJVENTERREIN 
TOT WOONGEBIED   tekst Jack Otsen

Voor ontsluiting van het nieuwe 
industriegebied en de nieuwe wijk 
Overwhere werd in 1951 de Kooi-
manbrug in gebruik genomen.  
In korte tijd vonden veel bedrijven 
op de Burg. D. Kooimanweg en op de 
Wagenweg een onderkomen. Aller-
eerst de groenteveiling die een groot 
bouwterrein kocht voor een neerzet-
loods van 250 meter langs de Where. 
Verder een hoofdgebouw met een 
veilingzaal waarin 130 zitplaatsen 
en een kantine. Vervolgens vestigde 
Jacob Doets een voor die tijd enorm 
distributiecentrum voor zijn Han-
delsonderneming De Spar: 84 meter 
lang. Er waren magazijnen voor 
goederen en emballage, kantoren en 
een garage voor tien vrachtauto’s.  
In het dubbel woonhuis werden me-
dewerkers gehuisvest. Na een overna-
me werd het complex verlaten en nam 
het autobedrijf van Zeilemaker het als 
garage en showroom in gebruik.

De bouw van de groenteveiling.

Tot in de  jaren ‘50 van de vorige eeuw waren autogarage-  

en expeditiebedrijven gevestigd in de binnenstad.  

Denk aan Zijp in de Nieuwstraat, Kommerkamp in de Wester-

straat en Lensselink op de Wagenbeurs. Met een groeiende 

bevolking gepaard aan ruimtegebrek werden deze onderne-

mers gedwongen hun heil elders te zoeken. Zo ontstonden er 

bedrijventerreinen bij de Purmerweg en aan de Wagenweg. 

Ook deze kleinschalige industriegebieden moesten wijken 

voor woningbouw. Zie het wijkje Klein Where en de huidige 

ontwikkelingen op de Wagenweg, waar woningen van  

Het Plateel verrezen, inmiddels uitgebreid met gestapelde 

bouw lang De Dop.
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Na deze grootverbruikers van grond 
kwamen op de Kooimanweg de 
Mercedes-Benzdealer W. Los en het 
carrosseriebedrijf van C. Karhof. 
Later gevolgd door autogarage  
De Vries die de plek van patatbak-
kerij Boots frites innam. Op de 
Wagenweg startte De Halm een 
broodbakkerij en kwam de handel 
in olieprodukten van Zuidewind, de 
voorloper van de BP-benzinepomp. 
Op het hoofdveld van de RKSV Pur-
merend is te zien hoeveel lege ruimte 
er nog was tussen het veld en De 
Spargebouwen. De opname dateert 
uit beginjaren '60. De voetbalclub 
kon zich hier handhaven tot 1971, 
waarna werd verhuisd naar de  
Flevostraat en de karakteristieke V 
van het shirt verdween. Op de vrij-
gekomen plek kwam een gebouwen-
complex voor gemeenteambtenaren 
en een garage met showroom voor  
Peugeot-dealer Jorritsma die in 1973 
de Koestraat moest verlaten vanwege 
de bouw van het Eggertcentrum. 
Later werden in het zijstraatje nog 
enkele bedrijven gevestigd: de  
schilderswerkplaats van Jan en Jaap 

Mobron, de melkmachinehandel 
van Just Kroon en een rijschool.  
En zij moesten op hun beurt weer  
plaatsmaken voor woningen die 
komen te staan in de Gerrit  
Offermansstraat. 

*Gerrit Offerman (1857 – 1914)  
heeft bij Haga te Purmerend gewerkt;  
samen met Chris Lanooij  
ontwikkelde hij lusterglazuren.

Je kijkt er van op hoe snel deze ver-
anderingen een heel ander aanzicht 
geven aan de stad. Op de Kooiman-
weg komt binnenkort hoogbouw 
en op de Wagenweg staan na de 
afbraak van De Kweker ook nog in-
grijpende veranderingen te wachten.  
Van de genoemde bedrijven is wei-
nig overgebleven: in de garage van 
Los zit een soort vliegende winkel en 
van de veiling is op een enkele loods 
na alles weg, terwijl de garage van 
De Vries na de verhuizing tijdelijk 
dienst deed als testlocatie. Slechts  
de naamgeving Veilinghof doet  
ons nog herinneren aan een  
verdwenen verleden. ■

Het distributiecentrum van De Spar met de nog niet  
doorgetrokken Kooimanweg.

Het voetbalveld van RKSV Purmerend.

Broodbakkerij De Halm.

Nieuwbouw Wagenweg (Foto Bot Bouw). Garagebedrijf Los, tekening van Maarten Oortwijn.
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Tankstations
Zijp was niet de enige die in de 
jaren ´20 aan de Gouw benzine 
verkocht. Aan het andere uiteinde 
van de straat bevonden zich in 1926 
maar liefst twee verkooppunten van 
benzine. Voor zowel Gouw 20 als 22 
werden in januari 1926 vergunning 
verleend voor de installatie van een 
ondergrondse benzine bewaarplaats 

met aftapinrichting. Waren deze 
locaties aanvankelijk eigendom 
geweest van stalhouderij Sistermans, 
in 1926 was caféhouder Jan de Jong 
inmiddels eigenaar. Via de Ameri-
can Petroleum Company werd het 
benzinemerk Standard verkocht. In 
1937 worden de oude panden ver-
kocht aan Garage- en taxibedrijf De 
Vries & Los. Zij laten alles afbreken 

om een nieuw garagepand neer te 
kunnen zetten, dat aan de achterzijde 
als adres Tramplein 7 had.  
Zij gaan een overeenkomst aan met 
de NV Petroleum Mij Texas Compa-
ny, die in juli 1938 een 4000 liter tank 
en nieuwe pompen laat installeren 
aan het Tramplein. Eerder geplaatste 
handpompen aan de Gouw werden 
vervangen door elektrische pompen. 
Voortaan werd op deze locatie  
Texaco-benzine verkocht. Het 
tankstation van De Vries & Los was 
het eerste in Purmerend dat in 1938 
ook al ś nachts open bleef. Het jaar 
daarop mocht vanwege de oor-
logsdreiging en de aangekondigde 
verduistering de lichtreclame niet 
meer gebruikt worden. Na de oorlog 
zou garage De Vries een bekende 
VW-garage worden. In 1966 werd 
het tankstation een aparte b.v. die tot 
2014 als Tankstation Joh. De Vries 
b.v. Texaco-benzine verkocht. Het 
oude tankstation werd in 1989 ver-

tekst Pieter Hartog

deel2

Benzinestations in Purmerend (vervolg)

VAN POMPBEDIENDE 
VOOR BENZINE NAAR 
LAADSTATION VOOR 
ELEKTRICITEIT

In deel 1 verhaalden wij over 

het prille begin van de verkoop 

van benzine en hoe in Pur-

merend vrijwel tegelijkertijd 

de eerste garagebedrijven 

ontstonden. In de jaren ´20 

van de vorige eeuw zorgde het 

toenemende gemotoriseerde 

verkeer voor een enorme toe-

name in de het verbruik van 

benzine. Naast bedrijven als 

de garages van Jonk, Kommer-

kamp, Mul en Ruis, volgden 

diverse andere Purmerendse 

ondernemers hun voorbeeld.

Garage Kommerkamp in de Westerstraat.
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vangen door nieuwbouw. Inmiddels 
bevindt zich op dezelfde locatie een 
Avia-tankstation. Zowel De Vries als 
Los zouden als zelfstandige  
bedrijven aan de Burg. D. Kooiman-
weg nieuwe garages en tankstations 
laten bouwen. Los was sinds 1956  
Mercedes-dealer geworden en baatte 
een Caltex-station uit. Iets verderop 
had De Vries zijn VW-garage waar 
in de jaren ´80 Chevron-benzine 
werd verkocht.

Chauffeursschool Purmerend
In 1925 ontstonden in Purmerend 
vrijwel gelijktijdig nog twee garage-
bedrijven. Op 23 februari 1925 kreeg 
de firma Bruning & Lensselink 
toestemming om op adres Achterdijk 
56 een benzinetank met aftapinstal-
latie te plaatsen. De benzine werd 
geleverd door de Maatschappij van 
Petroleum De Automaat, wat het 
Nederlandse verkoopkantoor was 
van de American Petroleum Com-
pany, dat als benzinemerk Standard 
verkocht. Bruning & Lensselink 
verkochten benzine, verhuurden  
autó s en beschikten over een repara-
tie inrichting die als slogan ‘spoedig 
& billijk’ had. Een jaar later bleekt 
dat naast Achterdijk 56 inmiddels 
ook nummers 58 en 22 in gebruik 
waren. In januari 1927 begonnen 
ze de Chauffeursschool Purmerend 
– het was kort daarvoor verplicht 
geworden om een rijbewijs te hebben 
- zij waren daarmee waarschijnlijk 
ook de eerste autorijschool in  
Purmerend. Medio 1927 verhuisde 
het bedrijf naar Venediën 11 om 
vanaf januari 1928 als Garage Lens-
selink verder te gaan, maar zonder 
tankstation. 

Garage Lensselink 
Eind 1930 verhuisde het bedrijf 
opnieuw, nu naar de voormalige 
VAMI-melkfabriek aan de Melkweg, 
waar men ook ruimte had om autó s 
te stallen tijdens marktdagen. Als in 
1948 de garage naar de Wagenbeurs 
3 verhuist krijgt Lensselink ook weer 
de beschikking over een tankstation. 
Sinds 31 juli 1926 bevonden zich daar 
drie benzinepompen van de Conti-

nental Petroleum Company, waarvan 
twee geplaatst aan de walkant van de 
Where, die al begin jaren ´30 door 
Texaco waren overgenomen. Lens-
selink profileerde zich steeds meer 
als een gespecialiseerde carrosse-
riefabriek, inclusief een vestiging in 
de Zuidoostbeemster. Lensselink 
stopte met de verkoop van Texaco 
en schakelde over op het merk Gulf. 
In 1965 sneuvelden de twee benzi-
nepompen aan de walkant van de 
Where vanwege de demping. In de 
jaren 6́0 werd het hoekpand Wagen-
beurs/Gedempte Singelgracht van 
de winkel in landbouwwerktuigen 
van Wittebrood overgenomen en 
daarna gesloopt om plaats te maken 
voor een moderne werkplaats en 
showroom. Sinds begin jaren ´70 
werd garage Lensselink dealer voor 
zowel Zastava als Lada. Na sloop in 
1980 van het voormalige hotel  
De Roskam, waarin een deel van de 
garage gevestigd was, verhuisde het 
bedrijf opnieuw. Ditmaal naar de 
Van IJssendijkstraat en zo verdween 
er opnieuw een tankstation uit de 
Purmerendse binnenstad.

Jorritsma
Wagenmaker en rijtuigbouwer  
Jorritsma werd in het voorjaar van 
1925 agent voor Citroën. Lang zou 
dat niet duren, want al vanaf  
september van dat jaar werd het aan 
de Koestraat 26 gevestigde bedrijf 
districtsvertegenwoordiger voor het 
Amerikaanse Chevrolet en vanaf 
1926 officieel dealer. In 1933 begon 
Jorritsma daarnaast met stadsbus-
dienst en taxibedrijf Purtax, die het 
centrum verbond met het treinsta-
tion aan het eind van de Wilhelmi-
nalaan. Misschien minder bekend 
is dat Jorritsma sinds 1920 ook 
een garagewerkplaats in de Breed-
straat bezat. Daar werd het pand op 
nummer 16 in 1928 verbouwd van 
wagenmakerij en smederij tot garage 
met werkplaats. Al sinds 1924 werd 
er benzine verkocht. Begin 1929 
werd een nieuwe pompinstallatie op 
de stoep geplaatst en op 1 mei 1929 
volgde de feestelijke heropening. 
Jorritsma verkocht vanaf de jaren ´50 
Chevron-benzine in de Koestraat, 
waarschijnlijk gelijktijdig met het 
dealerschap van Peugeot. Het bedrijf 

Garage W. Los aan de Burg. D. Kooimanweg.

Lensselink op de Wagenbeurs.
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moest uit de Koestraat verhuizen 
toen de gehele westelijke zijde van 
deze straat in 1976 gesloopt werd 
om plaats te maken voor het WEC. 
Datzelfde jaar werd een nieuw pand 
geopend aan de Wagenweg.

Verkooppunten verdwijnen
Hoe gewild benzine in de dertiger 
jaren was blijkt uit dat naast de al 
eerder genoemde bedrijven er nog 
meer verkooppunten bestonden. 
Vanaf december 1934 werd in Breed-
straat 16 Texaco-benzine verkocht. 
The Texas Oil Company had daar 
een ondergrondse tank van 6000 
liter laten plaatsen. In 1931 nam S. 
Aarse Gzn, tevens eigenaar van De 
Tuinbouw in de Zuidoostbeemster, 
een tankstation over van D. Vlaar, 
commissionair in groenten, fruit, 
Benzine en smeeroliёn aan de Beem-
sterburgwal 11. Aarse nam daarmee 
ook het contract over met de Neder-
landsche Petroleum Maatschappij 
Purfina, die benzine onder de naam 
Fina verkocht. Purfina had nog een 
andere klant in Purmerend: Expedi-
tiebedrijf Rossenaar, op adres Singel 
11. Rossenaar had voor zijn vracht-
autó s een eigen tank & pomp- 
installatie, die in oktober 1939 nog 
werd uitgebreid.
Op de hoek Kanaalkade/Necker-
dijk kreeg stro- en hooihandelaar 
S. Koolman toestemming voor het 
plaatsen van een benzinepomp- 
installatie, officieel adres Kanaalka-

de 25. In mei 1935 verkocht Kool-
man het hele complex, bestaande uit 
een herenhuis met groot pakhuis, 
weegbrug, benzinepomp met tank 
aan de gebroeders De Heer. In 1950 
nam Vok Schermer de garage over 
en liet het pand verbouwen. Hij zette 
het bedrijf voort als Garage Scher-
mer verder. Vok verkocht bromfiet-
sen o.a. NSU, Puch en Solex brom-
fietsen en Chevron-benzine. In 1970 
werd aangekondigd dat een deel van 
de bebouwing aan de Kanaalkade 
gesloopt zou worden vanwege de  
heraanleg van het Slotplein, waar-
na in maart 1972 daadwerkelijk de 
sloophamers een einde maakten  
aan dit vrij unieke tankstation.

Firma Jonk
Aan de overzijde van de sluis ver-
kocht sinds 1926 Brandstofhandel 
De Lichtboom van P. de Graaf ben-
zine op adres Nekkerstraat 9. Twee 
jaar later moest De Graaf de tankca-
paciteit al vergroten. Op deze locatie 
zou zich later de smederij van de 
gebroeders Kramer bevinden die tot 
in de jaren ´70 nog een tankstation 
uitbaatten. Het iets verderop gelegen 
Taxibedrijf Groothuizen aan dezelf-
de Nekkerstraat verkocht al sinds 
midden jaren ´20 het benzinemerk 
Standard van de American Petro-
leum Company en vergrootte in 
november 1929 de tankcapaciteit van 
2000 naar 6000 liter. Eind decem-
ber 1936 werden de handpompen 
vervangen door elektrische pompen. 

Ook op deze locatie zou tot de jaren 
´70 benzine verkocht blijven worden.
De buren van Groothuizen, garage-
bedrijf Jonk, begon in juli 1924 met 
de opslag en verkoop van petroleum 
en benzine. Het zou bijna het einde 
betekenen van het bedrijf toen een 
jaar later brand uitbrak. De bussen 
met benzine konden worden gered, 
de rest van de opslagloods ging in 
vlammen op, ondanks dat de stoom-
spuit van de Purmerendse brand-
weer snel ter plaatse was. Drie dagen 
na de grote brand opnieuw pech, 
toen een geparkeerde motorfiets 
omviel en de benzine uit de tank in 
brand vloog. Ditmaal konden perso-
neelsleden van het bedrijf de brand 
op tijd onder controle krijgen. De 
firma Jonk zou later bekend worden 
vanwege de takel- en bergingsdienst 
en bestaat anno 2022 nog altijd als 
garagebedrijf Cees Jonk & Zn, hoe-
wel het tankstation alweer een fiks 
aantal jaren geleden verdwenen is.

Tankstation Vos
Aan de stadszijde van het 
Noord-Hollands Kanaal begon in 
1932 Willem Vos een brandstof-
handel, die o.a. Purfina-dieselolie 
verkocht aan schepen. Huisbrandolie 
werd door middel van een handkar 
uitgevent. In 1969 besloot zijn zoon 
Koos Vos aan de Kanaalschans een 
tankstation te openen waar Fina 
brandstof voor zowel autó s als sche-
pen werd verkocht. In 1988 volgde de 
opening van een nieuw tankstation 

Jorritsma in de Koestraat.

Schermer op het Slotplein.
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in de Baanstee, waarna in 1990 het 
station aan de Kanaalschans defini-
tief haar deuren sloot. Daarmee ver-
dween een van de laatste tankstations 
uit het centrum van Purmerend.
Dat het centrum van Purmerend 
een grote benzinebrand bespaard is 
gebleven, mag gezien de enorme
hoeveelheid opslaglocaties en 
tankstations bijna als een wonder 
beschouwd worden. Naast de al ge-
noemde bedrijven bevonden zich in 
het centrum ook nog brandstofhan-
del H. de Bruijn in de Kanaalstraat, 
brandstof- en kolenhandel Voet in de 
Westerstraat en Petroleum, benzine 
en teerhandel C. Kooiman. Aan de 
Stationsweg naast het treinstation 
bevond zich kolenhandel Van 
Oostrom.

Overheidsbemoeienis
Vanaf de jaren ´30 van de vorige 
eeuw werd het merendeel van de 
benzine door middel van tanksche-
pen aangevoerd over het Noord- 
Hollands Kanaal en gelost aan de 
Kanaalkade, om vandaar per tank-
auto verder vervoerd te worden.  
Toch is het niet zo dat B & W on-
gelimiteerd vergunningen afgaven. 
Tweemaal werd getracht vergun-
ning aan te vragen voor de opslag 
van geladen benzinetankwagens 
in het centrum van Purmerend. In 
beide gevallen werden de aanvra-
gen niet goedgekeurd vanwege het 
hoge risico: op 26 juni 1926 vroeg 

de Bataafsche Import Mij (Shell) 
toestemming om een tankwagen bij 
Van den Hoorn aan de Weerwal te 
mogen stallen, terwijl op 9 juli 1929 
de Sinclair Petroleum Company uit 
Amsterdam bij Expeditiebedrijf Mo-
lenaar in de Peperstraat een tankwa-
gen wilde laten opslaan. Wel kregen 
beide firma’s een jaar later toestem-
ming om ondergrondse benzine-
tanks te plaatsen aan de Weerwal 
en in de Peperstraat. De Vrijwillige 
Brandweer Purmerend ging in 1939 
over tot de aanschaf van een schuim-
blusapparaat, specifiek bedoeld voor 
het bestrijden van benzinebranden.
De kwaliteit van de benzine was 
tussen 1900 en 1930 enorm verbe-
terd. Door chemische toevoegingen 
betekende het wel dat het product 
niet langer geschikt was als wasmid-
del en in 1932 werd daarop dan ook 
een verbod uitgevaardigd. Zo kwam 
er ook een einde aan de verkoop van 
benzine door drogisten en kruide-
niers. De overheid kreeg ook door 
dat benzine de perfecte melkkoe was. 
De economie kon eenvoudigweg  
niet meer zonder. De gemeente  
Purmerend voerde vanaf 1930  
precariorechten op benzineautoma-
ten en pompen in.

Rantsoen
Naast de veelal eenvoudige benzine-
pompen in het centrum, ontstond in 
de jaren voor de Tweede Wereldoor-
log ook het moderne tankstation. In 
1933 werden aan de Purmersteenweg 
1, tegenover het Looiersplein door 
de Bataafsche Import Maatschappij 
twee uiterst moderne Avery-Hardoll 
pompen geplaatst voor de verkoop 
van Shell benzine.
Toen in september 1939 de Tweede
Wereldoorlog uitbrak, riep de 
overheid onmiddellijk op om in 
landsbelang zoveel mogelijk benzine 
te besparen. In februari 1940 werd 
de belasting op benzine opnieuw ver-
hoogd, tegelijk met een rijverbod op 
zondag. Tijdens de oorlogshandelin-
gen in mei 1940 werden de benzine-
voorraadtanks in Vlaardingen ver-
nietigd, met als gevolg dat Nederland 
een voorraad verloor die goed was 

voor twee jaar. Benzine werd onmid-
dellijk gerantsoeneerd en zou in de 
loop van de oorlog voor privégebruik 
vrijwel niet meer beschikbaar zijn. 
Het betekende dan ook het einde 
voor vele kleinere verkooppunten 
in de Purmerendse binnenstad. Zo 
werd de rijwielzaak Van den Hoorn 
overgenomen door Jan Kubbinga Sr. 
die Weerwal 2 en 5 in 1956 grondig 
liet verbouwen. Hoewel Kubbinga 
ook lichte motorfietsen en bromfiet-
sen verkocht is er van verkoop van 
benzine dan geen sprake meer.

Toekomstige ontwikkelingen
Rond 1950 waren alleen de tanksta-
tions van Ruis (Koemarkt), Jorritsma 
(Koestraat), Zijp (Nieuwstraat), De 
Vries & Los (Tramplein), Kommer-
kamp (Westerstraat), Jelgersma, 
Schermer (beide op het Slotplein), 
Jonk, Groothuizen en Dekkers (alle 
drie aan de Nekkerstraat), Mul 
(Gedempte Singelgracht) en Lens-
selink (Wagenbeurs) nog overgeble-
ven, plus een verkooppunt aan de 
Kaasmarkt. Toen in 1958 J.C. van 
Bruggen een garage liet plaatsen op 
de hoek Slotplein/Gedempte Singel-
gracht verschenen daar twee nieuwe 
Caltex-pompen. Van Bruggen was 
exclusief dealer voor het nieuwe 
Nederlandse automerk DAF. Vanaf 
1970 begon Van Bruggen het merk 
Chevron te verkopen. In 1975 viel 
het doek voor de DAF personenauto 
divisie, toen deze door het Zweedse 
Volvo werd overgenomen. Vier jaar 
later verhuisde de garage naar de 
Van IJssendijk en verdween ook deze  
Chevronpomp uit de binnenstad.
In 1961 liet Dirk Jansen een Shell 
Servicecenter bouwen op het adres 
Purmersteenweg 15, vlakbij de  
toenmalige gasfabriek Zaanstreek- 
Waterland. Het tankstation op deze 
locatie was geen lang leven bescho-
ren en verhuisde al in 1971 naar  
het Makadocenter aan het John  
F. Kennedyplein in de Wheermolen.
Rond 1980 waren vrijwel alle tank-
stations uit de Purmerendse binnen-
stad verdwenen, met uitzondering 
van de tankstations van De Vries 
(Tramplein) en Vos (Kanaalschans). 

Tankstation Vos aan de Kanaalschans.
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In de Purmerendse nieuwbouwwij-
ken waren wel al sinds de 50-er jaren 
van de vorige eeuw nieuwe tanksta-
tions ontstaan, in alle gevallen groter 
dan de kleine pompstations in de 
binnenstad. In de Overweerse polder 
bevonden zich o.a. het station  
van garage Joh. De Vries en het  
Caltex-station van garage Los, 
vrijwel pal naast elkaar gelegen 
aan de Burg. D. Kooimanweg. Het 
Caltex-station is alweer jaren geleden 
verdwenen terwijl het Texaco-station 
tegenwoordig een Avia Express- 
station is, maar op termijn zal ver-
dwijnen vanwege geplande woning-
bouw. Een totale nieuwkomer was 
in 1973 de vestiging van hypermarkt 
Miro, inclusief een groot tanksta-
tion met zelfbedieningspompen 

wat voor Purmerend een unicum 
was: vrijwel alle andere tankstations 
waren stations met pompbedienden. 
Tien jaar later werd het tankstation 
van de Miro al opgedoekt, toen 
inmiddels de meeste tankstations 
overgegaan waren op het zelfbedie-
nings-concept. Aan de Wagenweg 
7 begon Zuidewind eind jaren 6́0 
een BP-zelftankstation dat in 2017 
werd omgebouwd tot een onbemand 
Tango-tankstation. Sinds het be-
gin van deze eeuw zijn steeds meer 
tankstations ook onbemand: een 
van de manieren om brandstof met 
flinke korting te kunnen verkopen. 
Ook een van de oudste tankstations 
van Purmerend onderging dit lot: 
sinds december 1935 bevindt zich 
in de Purmerbuurt een tankstation 

waarvoor oorspronkelijk de Bataaf-
sche Import Mij. de vergunning aan-
vroeg. Inmiddels is dit tankstation 
van Garage Zeilemaker een Avia Ex-
press. Het behoort daarmee samen 
met het tankstation aan het Tram-
plein tot de oudste nog bestaande 
tankstations van Purmerend, hoewel 
de gemeente Purmerend al bijna tien 
jaar lang probeert het garagebedrijf 
en tankstation te sluiten.

Elektrisch rijden
Tegenwoordig bevinden de meeste 
grotere tankstations zich langs de uit-
valswegen en zijn er opnieuw enorme
veranderingen begonnen. Met de 
invoering van electrisch rijden zal 
het verbruik van benzine en andere 
fossiele brandstoffen in de komende 
decennia versneld worden afge-
bouwd. Zo is het in 1965 gebouwde 
tankstation aan de Kometenstraat 
allang uit het straatbeeld verdwenen, 
terwijl tegenover het uit 1971 stam-
mende tankstation De Wheermolen 
op het John F. Kennedyplein inmid-
dels Nuon en Vattenfall laadstations 
voor elektrische autó s zijn versche-
nen. Ook het thuis opladen van een 
elektrische auto wordt steeds meer 
gemeengoed. Honderd jaar geleden 
telde de Purmerendse binnenstad 
meer dan 20 benzine-verkooppunten 
en garages. De huidige tankstations 
in Purmerend zullen nog lang niet 
uit het straatbeeld verdwijnen maar 
staan wel voor enorme uitdagingen. ■

Taxi-Haan op de Koemarkt.
Shell servicecenter aan  
de Purmersteenweg.

Zuidewind aan de Wagenweg.
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JEUGDPUISSIES tekst Joop van den Hoorn

Markten zijn van oudsher de plaatsen waar je elkaar ontmoet 

en waar je kunt kopen waar je om verlegen bent. Er waren ook 

marktkooplieden met een heel bijzondere verkooptechniek.

Laat U meenemen naar de Purmer- 
ender warenmarkt op een zonnige 
dinsdagmorgen in het begin van  
de jaren ‘60. Een drukke markt met 
een grote variëteit aan kramen.  
En bovendien standwerkers die  
’s zomers van alles aan te bieden 
hadden, van pleisters tot groentesnij-
ders met garantie tot aan de straat-
hoek. Voor RHBS-ers met een tus-
senuur op zo’n dinsdagmorgen was 
dit een welkome afleiding: even door 
het plantsoentje achter de Juliana-
straat, langs de Emmakade, over de 
Postbrug linksaf en dan de Nieuw-
straat op. En daar vlak voor café Het 
Centrum, twee huizen vanaf de Zui-
dersteeg, bevond zich de attractie: de 
kraam van Ome Willem, of dat nu 
zijn echte naam was dat wisten we 
niet precies. Hij was al wat ouder en 
had een wat krakerige stem.

Steenpuisten
Het gebeurde wel eens dat hij er niet 
was en dan stonden er op zijn kraam 

op een donker laken wat glazen 
potten met een onbestemde maar 
weliswaar gekleurde inhoud – groen 
en geel – zonder etiket. Wat was 
hier aan de hand? Dat raadsel werd 
opgelost toen uit het café Ome Wil-
lem verscheen en met een geweldig 
verhaal als een ervaren standwerker 
zijn waren ging aanprijzen. Hij had 
een ijzersterk repertoire betreffende 
de meest lastige ziektes als reuma, 
ischias, lumbago (spit) en ongemak-
ken van aambeien tot steenpuisten, 
daarbij verhalend van de meest 
wonderbaarlijke genezingen van de 
wat ouder wordende mens, maar 
ook de jongere generaties boezemde 
hij vrees in door de onheilspellende 
tekst “Jeugdpuisies?... al ben je zestig, 
heb je nog jeugdpuisies.” Geen aan-
lokkelijk perspectief voor scholieren.
Als zijn wervende causerie ten einde 
was besloot hij niet zoals andere 
standwerkers met de verkoop van 
zijn potten crèmes en zalven, maar 
nam hij het publiek in vertrouwen 

door te zeggen: ”Ome Willem heeft er 
dorst van gekregen en gaat nou even 
naar de wachtkamer. Jullie weten me 
daar te vinden.” Hij verliet dan de 
kraam en ging de treetjes op van de 
ingang van het café Het Centrum. 
Daar verkocht hij zijn producten en 
ook voor ‘herhaalrecepten’ kon je 
daar terecht. Een geweldig marke-
tingprincipe: niemand hoefde en 
plein public uit te leggen wat zij  
of hij mankeerde, de prijs werd 
discreet bepaald en degene die op 
herhaling kwam en even op hem 
moest wachten zat al snel aan de 
koffie of een jonge klare om de tijd te 
bekorten totdat de verlosser van  
zijn kwaal naar binnen kwam.

Mond-tot-mondreclame
De potten op de kraam bleven dan 
onbeheerd achter, immers niemand 
wist waar welke pot voor diende.  
Als je daarna bij een volgende sessie 
achter de kraam keek dan zag je af 
en toe een klant het café ingaan en je 
vroeg je af wat hij of zij wel eens onder 
de leden zou kunnen hebben. Opval-
lend was wel dat er bij hen van jeugd-
puistjes meestal weinig sprake was.
Deze verkoopvorm die zowel  
elementen van de ‘stille kramer’ 
als van de standwerker heeft, was 
juist voor deze producten het meest 
geschikt. Bovendien moet je de rol 
van mond-tot-mondreclame niet 
onderschatten. Er bleken nogal wat 
mensen baat bij te hebben en een 
rondvraag leverde daar mondelinge 
bewijzen van. Over de werking van 
de producten kan ik zelf geen oordeel 
vellen, de manier van verkoop was de 
aanleiding voor deze bijdrage. 

Fistelpot
Interessante informatie over een 
aanverwant gebied is te vinden in 
De Fistelpot Een geheim recept van 
een Westfriese Familie van Klaas 
Molenaar, in West-Frieslands Oud & 
Nieuw, 45e jaarboek van het West-
fries Genootschap, 1978, waarin de 
laatste zinnen een zekere Willem 
wordt genoemd die het misschien 
geweest is. ■
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Hij was stadsomroeper in Purmerend maar werd 

wereldberoemd als kampioen pijproker. Opa Klijzing was 

een telg uit het geslacht Klijzing dat zijn oorsprong heeft in 

de Duitse deelstaat Nedersaksen. Al meer dan twee eeuwen 

vonden de achtereenvolgende generaties een plek in onze 

gemeenschap. In dit artikel de familiegeschiedenis.

Willemsoord
Het lutherse geslacht Klijzing kwam 
oorspronkelijk uit Frille, een dorp 
in Westfalen, waar Ernst Klijzing en 
Maria Elias met hun zoons Frederik 
en Jan woonden die tussen 1771 en 
1777 geboren werden. De twee broers 
emigreerden rond 1805 naar de Beem-
ster waar ze op het Zuiderpad in de 
Beemster een tuinderijtje begonnen.
De Klijzings gingen in Purmerend 
naar de kerk waar Jan lid werd van de 
kerkenraad. Door zijn tussenkomst 
als armenvoogd verhuisde zijn broer 
Frederik met zijn vrouw Neeltje 
Scholten en hun vijf kinderen naar 
Willemsoord, een kolonie in Drenthe 
voor arme stedelingen. Begin negen-
tiende eeuw was Nederland na bijna 
twintig jaar Franse overheersing  
vrijwel failliet en 45% van de bevol-
king was straatarm. De nazaten  
van Frederik Klijzing zijn daarna  
grotendeels in de buurt van Steenwijk  
blijven wonen, waaruit ook een  
Amsterdamse tak Klijzing is ontstaan.

Warmoezeniers
De nakomelingen van Jan Klijzing 
bleven diverse generaties in de Beem-
ster en omstreken wonen waar ze 
actief waren als landbouwers en tuin-
ders. Twee generaties verder komen 

we uit bij opnieuw een Jan Klijzing die 
ook warmoezenier (groentekweker) 
was. Hij trouwde in 1870 in de Beets 
met Geertje Rol uit de Beemster.  
Ze kregen twee kinderen: Ernst werd 
geboren op 28 september 1872 en 
Nicolaas (Niek) op 5 juli 1875. Ernst 
trouwde in De Rijp en vertrok met 
zijn bruid naar Amsterdam, waar hun 
enige zoon werd geboren die onge-
huwd en zonder nageslacht overleed. 
Niek werd ook warmoezenier en 
daarnaast groentehandelaar. Hij 
trouwde in 1901 met Grietje Klok. Ze 
kregen drie zoons die in de Beemster 
op het Zuiderpad werden geboren; 
Jan in 1902, Nicolaas Gerard (Klaas) 

HET VOOR- EN NAGESLACHT
VAN OPA  
KLIJZING
tekst Betty Vlak-Mol en Pieter Hartog

Familie Klijzing Van links naar rechts: Jan en Cornelia, Niek (opa Klijzing), 
Gerard en Trien, Grietje Klok, Klaas en Annie en Klaas jr.

Stadsomroeper Niek Klijzing  
(Waterlands Archief).
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in 1903 en Gerard Nicolaas (Gerard) 
in 1910. In 1906 verhuisde het gezin 
naar Amsterdam maar een jaar later 
kwamen ze weer terug op het Zuider-
pad. Alle drie de zoons vestigden zich 
in Purmerend.

Stadsomroeper
Niek – opa Klijzing zoals iedereen 
hem later noemde – viel op in de stad. 
Hij droeg altijd een zwarte alpinopet 
en hij rookte een pijp met lange steel. 
Van 1920 tot 1948 was hij stadsom-
roeper, in dienst van particulieren. 
Anders dan in vele dorpen waar een 
stadsomroeper van gemeentewege als 
beambte een bezoldiging kreeg.  
De functie was doorgaans een 
nevenactiviteit. Opa had een ronde 
gong van messing met brede rand 
en een ring waaraan een lintje hing. 
Bijbehorend slaghout was van donker 
glanzend hout met afgeronde uit-
einden. Op de fiets reed hij door de 
stad, stapte af als hij een afkondiging 
moest doen en sloeg met het slaghout 
op de gong. Je kon hem duidelijk ho-
ren in de straat. Als er een noodslach-
ting was in de noodslachterij (de zgn. 
Vrijbank) op de Neckerstraat, dan 
kondigde hij af dat er vlees gekocht 
kon worden en gaf hij de nummers 
aan welke klanten vlees konden 
kopen. Vlees dat voor de Vrijbank 
in aanmerking kwam was afkomstig 
van verdronken, verongelukt of door 
bliksem getroffen vee. 

Ontslag
Ook verkocht hij op straat loten van 
loterijen. Op 13 september 1944 
maakte hij bekend dat de inwoners 
van Purmerend de komende  
twee dagen noodkaarten konden 
afhalen op het distributiekantoor 
in de Nieuwstraat in school D. Toen 
hij ontslag nam werden hier in de 
Nieuwe Noord-Hollandse Courant 
enkele dichtregels aan gewijd: ‘De 
bekende stadsomroeper, de heer 
Klijzing, nam ontslag. En we wensen 
hem van harte een tevreden oude 
dag’. De gong (die familiebezit was) 
werd later geschonken aan het Pur-
merends Museum. Na het overlijden 
van zijn echtgenote Grietje in 1942 
woonde hij in bij zijn zoon Klaas en 
schoondochter Antje de Moes. Klaas 
had een sigarenzaak op de Koemarkt 
hoek Weeshuissteeg.

De Gesellighe Dampkring
Opgericht op 17 april 1951 verwierf 
dit gilde al gauw internationale 
bekendheid door het bevorderen van 
vriendschap tussen mensen ongeacht 
rang of stand, ras of huidskleur.  
Het gilde sloot zich aan bij de Inter-
national Association of Pipesmokers 
Clubs waarvan het hoofdbestuur 
was gevestigd in New York. In 1952 
organiseerde de pijprokersclub ter 
gelegenheid van het eenjarig bestaan 
een internationale pijprokerswedstrijd 
tussen het oudste lid van het gilde de 
heer Niek Klijzing (opa) en de heer 
Paul Spinola uit Flint in de Verenigde 
Staten. Opa Klijzing wist de 3,3 gram 
tabak 93 minuten en 18 seconden 
brandende te houden. Zijn tegenstan-
der hield het 43 minuten vol. Opa 
verwierf hiermee de titel Wereldkam-
pioen Pijproken. De wedstrijd werd 
gehouden in het Noord-Hollandsch 
Koffiehuis op de Kaasmarkt, nu ’t 
Hoedje van de Koningin. 

Polygoon
De wedstrijd stond onder controle van 
een internationaal samengestelde jury. 
Deze unieke gebeurtenis werd door 70 
journalisten, persfotografen, film- en 
radioreporters bijgewoond. Door het 
winnen van deze titel werd opa over 

de hele wereld bekend. Aan Keizer 
Haile Selassie van Ethiopië werd een 
vredespijp gezonden, ook aan het 
Finse staatshoofd Urbo Kekkonen. 
Via het Polygoon Journaal werd dit 
succes in alle bioscopen uitgezonden. 
Na afloop van de wedstrijd gaf opa 
aan dat hij er ‘tabak’ van had om 
zich vervolgens terug te trekken uit 
het wedstrijdcircuit. Op 11 december 
1959 overleed hij. Nadat in 1976 nieuw 
leven werd ingeblazen in de Gesel-
lighe Dampkring werd Louwrens 
Abercrombie voorzitter en deken. Op 
14 april 2002 werd het Open Noord- 
Hollands Kampioenschap georgani-
seerd ter gedachtenis aan het feit dat 
opa Klijzing 50 jaar geleden wereld-
kampioen werd. In 2021 bestond het 
gilde 70 jaar. Thans is het gilde aan-
gesloten bij de Stichting Nederlandse 
Federatie voor Pijprokers.

Klijzing met gong en slaghout.

Klaas Klijzing op accordeon.

Sigarenzaak op de Koemarkt.
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Huizenman
Jan, de oudste zoon van Niek, trouwde 
Cornelia Stuffers uit de Middenbeem-
ster. Cornelia was een begaafd  
klassiek violiste.  
Het echtpaar kreeg een zoon Nicolaas 
Gerrit, geboren op 26 maart 1928.  
Ook hij werd Klaas genoemd. Klaas 
erfde de muzikaliteit van zijn moeder. 
Jan was makelaar. Het gezin woonde 
aan de zonnige kant van de Koemarkt 
in een langgerekt pand. Cornelia zat 
vaak voor het raam uit te kijken. Sa-
men met Kistemaker van de Raadt en 
Kistemaker - oprichters van de NACO 
autobusonderneming in Purmerend 
- bezat Jan flink wat panden in de 
binnenstad en in de Hazepolder die 
hij allemaal verhuurde. Hij werd de 
‘huizenman’ genoemd. Teun Kobes, de 
‘fondsenman’, incasseerde voor Jan de 
huur. Jan was ook dijkgraaf van polder 
de Wijdewormer en hij was bevriend 
met notaris Dokter met wie hij ook 
zakelijke contacten onderhield. Hij was 
lid van de Sophia Dierenbescherming 
evenals mevrouw Dokter en hij stond 
aan de wieg van de Oudheidkamer, die 
op 26 maart 1941 werd opgericht.

Schildpad
Jan had in huis een schildpad lopen 
die zijn winterslaap in een lade deed. 
Toen mr. Jan Lieuwen eens langs 
kwam en de schildpad zag lopen, 
vroeg hij waarom hij een schildpad 
had. Waarop Jan laconiek antwoord-
de: ‘In dit huis heeft niemand haast’. 
Ook Jan werd een bekende Purmer- 
ender. Hij overleed thuis plotseling 
op 64-jarige leeftijd. Na het overlij-
den van zijn ouders bleef zoon Klaas 
wonen in het ouderlijk huis. Hij werd 
muziekleraar en later verhuisde hij 
naar de Zuiddijk in de Zuidoost-
beemster. Net als zijn vader werd hij 
dijkgraaf van de polder. Een aantal 
jaren geleden overleed hij.
Niek ś tweede zoon Klaas had vanaf 
1930 een sigarenzaak op de Koe-
markt/ hoek Weeshuissteeg. Op 17 
april van dat jaar trouwde hij met 
Antje de Moes uit De Rijp. Ze woon-
den in de zaak. Ant - zoals ze werd 
genoemd - ontwikkelde zich tot een 
goede zakenvrouw. Een fijn stel men-
sen; ze vormden een eenheid. Ze kre-
gen geen kinderen. Klaas had gevoel 
voor humor. Er werd veel gelachen.

Sigarenbandjes
Klaas verkocht hoofdzakelijk ge-
specialiseerde rookwaren en dure 
sigaren, zoals Ritmeester, Schimmel-
penninck, Panter en Willem II. In de 
winkel stond een gasbrandertje waar 
een sigaar aan kon worden aangesto-
ken. Ook verkocht hij een speciaal 
soort schaartje waar het topje van de 
sigaar mee kon worden afgeknipt. 
Om de sigaren waren juweeltjes 
van sigarenbandjes aangebracht. 
Als door klanten het sigarenbandje 
eraf werd gehaald, bewaarde Klaas 
de bandjes in een doosje. Kinderen 
wisten dat en kwamen ze ophalen. Er 
werden in die tijd veel sigarenbandjes 
gespaard. Hij verkocht zijn rookwa-
ren aan de elite maar omdat de zaak 
aan de markt lag, kwamen ook veel 
boeren na afloop van de dinsdag-
markt een sigaar kopen. Ze liepen 
op klompen en maakten de matten 
in de zaak vuil. Ant stond bekend als 
een propere huisvrouw. Na afloop van 
de markt werden de matten door haar 
grondig schoongemaakt en te drogen 
gehangen aan een paar koestangen die 
aan de overkant stonden.  

De Gesellighe Dampkring.  
Opa Klijzing 2e van links, Klaas 4e, 
Jan 6e en Gerard 8e van links.

De Gesellighe Dampkring in  
Café Bakker op de Koemarkt.
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Klaas verkocht ook snoepjes en drop. 
Profijt hadden ze ervan toen opa 
Klijzing wereldkampioen pijproken 
werd. De klandizie nam toe.

Op 17 mei 1970 waren Klaas en 
Antje 40 jaar getrouwd en bestond 
de zaak 40 jaar. In een advertentie in 
de Nieuwe Noordhollandsche Cou-
rant stond vermeld dat N.G. Klijzing 
en A. Klijzing-de Moes met grote 
dankbaarheid aan God hun huwelijk 
herdachten en ook hun zakenjubi-
leum vierden. Ze gaven een receptie 
in La Notte op het Tramplein in 
Purmerend. Na hun overlijden is 
de sigarenzaak voortgezet onder de 
naam Melis Roker Shop.

Kosterswoning
De derde zoon van Niek was Gerard 
jr. Hij trouwde met Trijntje de Haan 
uit Hobrede, Trien zoals ze werd 
genoemd. Ze kregen drie kinderen, 
Nicolaas (Nico), Grietje (Gre) en 
Gerard jr. Ze woonden op het Kerk-
hofpadje - zoals de Nieuwstraat toen 
werd genoemd - in het vierde huisje 
vanaf school D met allemaal eendere 
schoorstenen. Toen Gerard jr. zijn 
schoorsteen wilde vegen, veegde hij 
per ongeluk die van de buurman. 
Eerst was hij verbolgen maar kon er 
later ook de humor van inzien. In de 
Tweede Wereldoorlog werd Gerard 
jr. tewerkgesteld in Duitsland. Toen 
hij naar Nederland vluchtte, ont-
moette hij een oudere man die hulp 
zocht voor zijn invalide vrouw. Hij 
hielp hen maar een dag later werd 
het huis van het echtpaar gebom-
bardeerd door de bevrijder. Dit 
hele voorval maakte diepe indruk 
op Gerard jr. Bij terugkomst in 
Purmerend werd hij al snel diaken 
van de Lutherse kerk en werd Trien 
kosteres en verhuisden ze naar de 
kosterswoning in de Hoogstraat op 
nummer 14. Trien was niet altijd 
even soepel; ze had nogal eens een 
conflict met dominee Solinger. Toen 
de woning werd gesloopt en er een 
nieuw pand voor in de plaats zou 
komen, verhuisden ze tijdelijk naar 
een bovenwoning in de Kanaalstraat, 

links van de Doopsgezinde Gemeen-
te. Architect Jan Plas ontwierp een 
nieuw huis naar voorbeeld van het 
Waterschapshuis aan de overkant.
Gerard jr. zat in de verzekeringen en 
hij werkte bij The British Tobacco 
Company in Amsterdam. Trien werk-
te op een atelier in de Kanaalstraat. 

Vooruitstraat
Omdat Gerard te veel afwezig was in 
de kerkenraad, trad hij af en werd in 
zijn plaats broer Klaas diaken. Diens 
echtgenote Ant de Moes richtte een 
handwerkgroepje op in het clubhuis 
achter de Lutherse kerk. Als er eens 
in de zoveel tijd een tombola werd 
gehouden bracht dat veel geld op.  
In 1962 stopten ze met het kosters-
werk en kochten ze een woning in de 
Vooruitstraat nummer 44A.  
Tien jaar later werkte Gerard 25 jaar 
bij het concern. In december 1974 
overleed hij plotseling. In 1981 over-
leed Trien.
Gerards zoon Nico trouwde in 1962 
met Barbara van Dorp. Nico werkte 
als timmerman bij de scheepswerf 
van de firma Wijkstra op Neck. Om-
dat het in die tijd moeilijk was een 
huis te huren, kochten ze een woon-
ark ‘Rebowoth’ aan de Ringdijk op 
Neck. Ze kregen twee dochters, Rina 
en Ineke. In 1975 verhuisde Nico en 
zijn gezin naar de Pieter Slootenweg 
op Neck. Hij overleed in 2008. In 
2016 verhuisde Barbara naar het 
Beatrixpark in de Middenbeemster. 
Rina trouwde met een Spaanse man 
en ging in Spanje wonen. Ze hebben 
twee kinderen en Barbara heeft een 
achterkleinkind. Ineke woont met 
man en dochter in de Middenbeem-
ster. Ze nam in 2001 in de Koestraat 
kledingwinkel Old Stable over van 
Wim Roos, vroeger de zaak van 
Gouda werkkleding. 
Gerards dochter Gre werkte in de 
huishouding bij Piet de Jongh van de 
fietsenwinkel De Drie Meren op de 
Kaasmarkt en woont tegenwoordig 
in Amsterdam. Jongste zoon Gerard 
Jr. werkte in de techniek. Hij was zet-
baas bij garage Zeilemaker in Zaan-
dijk. Tiny Doodeman uit Het Kalf 

werkte in de winkel en ze bediende 
de benzinepomp bij benzinepomp-
houder Kees Pontman in Zaandijk. 
Zo leerden ze elkaar kennen. Later 
werkte Gerard bij Machinefabriek 
Duyvis in Koog a/d Zaan. Gerard en 
Tiny trouwden en kwamen te wonen 
in de Vooruitstraat 44A in Purmer- 
end, in het huis van vader Gerard.  
Ze kregen drie kinderen: Rene, Erna 
en Gerrie. Naast zijn werk is Gerard 
eigenaar van Klijzing Buitenboord-
motoren. De zoons zitten in de 
techniek en de dochter is huisvrouw 
en heeft twee kinderen. 

Met dank aan Gerard en Barbara 
Klijzing, Jan de Groot, Nel Zee- 
Lieuwen, Jan Dokter, Piet Jonker, 
Wim Hartog, Siebren de Boer, 
Louwrens en Tineke Abercrombie  
en Saskia van den Berg van het  
Purmerends Museum. ■

Sophia Dierenbescherming, op 
de voorgrond notaris Dokter met 
echtgenote en Jan Klijzing. Op de 
achtergrond Lies en Jan Dokter en 
Betty Vlak-Mol.

Schaartje van Klijzing.
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WATER BIJ 
DE WIJN?
In een restaurant vind ik het heerlijk om, bij een mooie wijn of 

een hete dubbele espresso, een glaasje koud en helder water 

erbij geserveerd te krijgen en verwelkom ik de bovenstaande 

vraag vreugdevol en positief. Maar ik ben niet van beton!

tekst Frank Verdonk

Betonrot
Beton werd van oudsher zelf  
gemaakt door de aannemer die dat 
nodig had en dat was ogenschijnlijk 
heel simpel; men neme grind, zand 
en cement en voege toe water!  
De verhouding was vrijwel altijd 
3-2-1. Drie scheppen grind, twee 
scheppen zand en een schep cement 
en dan water toevoegen tot een goed 
werkbaar mengsel: klaar is Kees. Dat 
is vanaf de Romeinen altijd al  
zo geweest. Een goede betonmaker 
paste altijd wel op met de hoeveel-
heid water, dat luisterde nauw.  
Het cement ging een chemische  
reactie aan met het water en dat 
maakte een keihard en waterdicht 
betonmengsel; wat een uitvinding! 
Met te veel water maak je een poreus 
beton, zwak en niet meer waterdicht. 
Abusievelijk is dit probleem ‘beton-
rot’ gaan heten, maar niet het beton 
ging rotten (dat kan beton helemaal 
niet), maar het ijzer ging roesten, 
werd zwak en zette uit. Of er kwam 
water in het beton, dat, als het  
’s winters bevroor, ging uitzetten en 
het beton kapot maakte; pure erosie 
dus. In alle gevallen een zeer onge-
wenst effect.

Betoncentrales
Ter voorkoming van dit probleem, 
werd er een gecontroleerd kwaliteits- 
product geleverd door de Betoncen-
trales aan de aannemers. De juiste 

samenstelling met exact de juiste 
hoeveelheid water, geleverd in die 
prachtige betonmixers. Hier in de re-
gio die beroemde blauw/witte mixers 
van de BCP, waarvan ondergeteken-
de dus de betontechnoloog was en 
moest toezien op de kwaliteit en de 
juiste samenstelling van het beton.
Maar problemen liggen op de loer. 
Ten eerste: beton is natuurlijk ook 
een kostenpost; water toevoegen 
levert meer beton! Pak aan je winst 
en zie die verleiding maar eens te 
weerstaan. Ten tweede: beton dat 
na een werkdag in de betonmixer 
overbleef mocht, vanuit een gewoon-
terecht, door de chauffeur wegge-
bracht worden naar een eigen klant 
(menig boeren-betonpad in onze 
prachtige polders is gemaakt van 
deze zogenaamde overbeton). In de 
moderne tijd noemen we deze twee 
feiten ‘perverse prikkels’ en bleek dit 
systeem amper controleerbaar voor 
de betontechnoloog.

Weegmeester
Ik herinner me situaties waarin de 
weegmeester aan de chauffeur die 
zijn laatste ritje ging doen. Vroeg:  
‘…hoeveel er nog in zat?’, om vervol-
gens de betonmixer bij te vullen tot 
de gewenste hoeveelheid m3 beton. 
Er werden wel eens vergissingen 
gemaakt in het antwoord en dan 
stroomde de mixer over! Zie dat  
dan maar weer eens op te ruimen!  

Aan de andere kant werd het de 
chauffeurs ook gegund, zo goed 
hadden ze het nu ook weer niet en ze 
moesten lang en hard werken voor 
hun geld. Zo herinner ik me ook de 
aanvaringen op de bouwplaatsen 
zelf, want als betontechnoloog kwam 
ik ook regelmatig controleren op 
de bouw, om zeker te weten dat de 
juiste beton in de goede verhoudin-
gen gebruikt werd. Terwijl ik de ene 
betonmixer controleerde, zag ik  
in mijn ooghoeken hoe de andere  
betonmixer werd bijgevuld met  
water. Een eeuwigdurende strijd  
tussen kwaliteit aan de ene kant 
en de economische prikkels aan de 
andere kant. 
Zo bezien moeten we allen eigen-
lijk blij zijn met en trots zijn op de 
hoeveelheid betonnen gebouwen en 
constructies die nu, na al die jaren, 
nog steeds fier overeind staan in  
Purmerend en omgeving. Of de bin-
nenstad van Purmerend nou mooier 
erop is geworden, door de bouw 
van dat mega betonnen winkelcen-
trum, dat is iets dat ik graag aan 
ieders eigen smaak overlaat, hoewel 
ik daarover wel zeker mijn eigen 
mening heb.
Door mijn verleden bij de BCP  
schieten er toch telkens vele gedach-
ten en herinneringen door mijn 
hoofd als ik weer eens uit eten ga bij 
de vraag of ik water bij de wijn wil. ■
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J.P. Groot is eind negentiende eeuw 
de drijvende kracht achter Stedelijk 
Muziekcorps Purmerend. Groot is 
muzikaal zeer begaafd, maar staat 
ook bekend als een hork, die de  
orkestleden het leven moeilijk maakt. 
Zó moeilijk dat een deel van de leden 

zich in 1895 afscheidt en een eigen 
orkest begint. De naam van het  
nieuwe orkest? Stedelijk Muziek-
corps Purmerend. Dát kon en wilde 
J.P. Groot niet over zijn kant laten 
gaan en hij veranderde de naam van 
‘zijn’ orkest in Het Stedelijk Muziek-

corps Purmerend. Verschil moest  
er zijn.
De twee muziekkorpsen zitten elkaar 
behoorlijk dwars en er is flink wat 
onderlinge rivaliteit. Er komt pas een 
einde aan als burgemeester D. Kooi-
man zich er mee bemoeit. Hij besluit 
eigenhandig dat de twee korpsen 
opgaan in een nieuw orkest: Stedelijk 
Orkest Purmerend. Overigens is hij 
niet de eerste die zich sterk maakt 
voor een fusie tussen de korpsen. 
Gemeenteraadslid Drost spoort in 
de raadsvergadering van september 
1921 de burgemeester aan om actie 
te ondernemen. Kooiman is het  
van harte eens met Drost en voegt  
de daad bij het woord. 

Stedelijk Orkest Purmerend 
HONDERD JAAR  
TOONAANGEVEND
tekst Jan Kroese

Ruzie, jaloezie, roddel, achterklap: alle ingrediënten voor  

tumult zijn ruimschoots aanwezig binnen het nieuw te vormen 

bestuur van Stedelijk Orkest Purmerend, die op 1 januari 1922 

het licht ziet. De orkestleden trekken er zich weinig van aan  

en focussen zich op hun passie: muziek maken.

De allereerste foto  
van Stedelijk Orkest 
Purmerend,  
twee maanden na de 
oprichtingsdatum.
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Onvrede
Op 1 januari 1922 is het zover.  
Stedelijk Orkest Purmerend is een 
feit en Kooiman bepaalt meteen 
wie de nieuwe directeur (oftewel 
dirigent) wordt. Het is Martin 
Heuckeroth, die eerder Stedelijk 
Muziekcorps leidde. En als Jan Thie, 
verbonden aan hetzelfde korps, als 
onderdirecteur wordt benoemd is het 
zaadje van onvrede geplant. Henk 
Gediking, voorzitter van het bestuur 
van dat andere korps, ziet het met 
lede ogen aan, maar gaat er van uit 
dat uiteindelijk hij wel voorzitter zal 
worden van het nieuwe orkest.
Het loopt allemaal anders. De 
nieuwe bestuursleden zien het 
niet zitten dat Gediking voorzitter 
wordt en schuiven Hendrik Honijk 
naar voren. En laat die nou óók een 
verleden hebben bij Stedelijk Mu-
ziekcorps Purmerend… Het gevolg 
is duidelijk: een knallende ruzie 
binnen het bestuur en dan vooral 

tussen Gediking en Thie. Een artikel 
in de Nieuwe Purmerender Courant 
gooit extra olie op het vuur. Volgens 
de journalist is een deel van de leden 
van het nieuwe orkest niet tevreden 
over de taakverdeling in het bestuur 
en dreigt op te stappen.
Honijk is woedend over het artikel 
en beschuldigt Gediking als aan-
stichter. Op zijn beurt is Gediking 
woest omdat Thie andere bestuursle-
den (die eerst op de hand van Gedi-
king waren) heeft omgepraat. Kort-
om, een patstelling. Die wordt pas 
opgeheven in augustus 1922 als in De 
Waterlander een éénregelig artikeltje 
te lezen is: ‘Naar wij vernemen heeft 
de heer H. Gediking bedankt als lid 
en bestuurslid van Stedelijk Orkest 
Purmerend’.

Concoursen
En terwijl de bestuursleden hun 
onderlinge strijd uitvechten zijn de 
orkestleden druk met repeteren voor 

het eerste concours onder de naam 
Stedelijk Orkest Purmerend. Aan 
dirigent Heuckeroth de taak om van 
die leden van twee orkesten één ge-
heel te smeden. De lokale pers legt de 
muzikale lat hoog voor het orkest. In 
Schuitemakers Purmerender Cou-
rant lezen we ‘Wij, Purmerenders, 
zullen spoedig trots gaan op ons 
krachtig, bloeiend Stedelijk Orkest, 
een corps dat zich zal scharen en 
handhaven in de rij der besten mu-
ziekcorpsen in Nederland.’
Het is duidelijk: er is werk aan de 
winkel voor Heuckeroth en zijn mu-
sici. Er wordt heel veel gerepeteerd 
en veel concerten verzorgd in en om 
Purmerend, waarvan één samen met 
het in 1921 opgerichte Crescendo. 
Het harde werken loont: tijdens het 
concours in Zeist behaalt Stedelijk 
Orkest de eerste prijs met 52 van de 
maximaal haalbare zestig punten.
Het is het eerste van tientallen 
concoursen waar Stedelijk Orkest 

Leden van Stedelijk Orkest brengen geregeld aubades aan gouden bruidsparen en jubilarissen.  
Welk bruidspaar hier in de schijnwerpers staat is niet bekend.
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Purmerend acte de présence geeft 
en bijna altijd komen de orkestleden 
met een eerste prijs naar huis.  
Op concours gaan geldt decennia 
lang als hét jaarlijkse hoogtepunt 
voor het orkest. Het hele jaar staan 
de repetities in het teken van het 
concours, waar een verplicht stuk en 
een eigen keuze ten gehore worden 
gebracht. ‘Op concours gaan’ is dus 
een traditie. Dat geldt ook voor de 
eerste repetitie ná het concours. 
Want dan komen ‘de dames van 
S.O.S.’ langs. De dames van Steun 
Ons Stedelijk brengen dan een 
envelop met inhoud: voor elk punt 
dat tijdens het concours is verdiend 
stoppen zij een gulden in de envelop. 
Een enkele keer is er ‘een rookertje’ 
voor de orkestleden.
In de loop der jaren neemt de animo 
om deel te nemen aan concoursen 
steeds verder af. Jaarlijks wordt eens 
per twee jaar en op een gegeven mo-
ment is de lol er helemaal vanaf bij 

de leden. Het hele jaar repeteren op 
twee muziekstukken is saai, conclu-
deert het orkest.

Dirigenten
Dankzij het tv-programma Maestro 
weten nu ook niet-muzikanten dat 
de rol van de dirigent cruciaal is bij 
een concert. Stedelijk Orkest heeft in 
de afgelopen honderd jaar dirigenten 
van formaat ‘op de bok’ gehad. Het 
begint al met Martin Heuckeroth, 
die in muziekminnend Nederland 
zeer hoog staat aangeschreven en 
ook met Stedelijk Orkest weet hij een 
topprestatie neer te zetten. Zoals een 
recensent van een landelijk dagblad 
schreef: ‘Heuckeroth haalt uit een or-
kest van stockvisschen nog muziek.’
Elke dirigent heeft zijn betekenis 
gehad voor de ontwikkeling van het 
orkest. Een paar namen springen 
er uit: Piet Meijers en Jan Schaap. 
Meijers verhuist begin jaren vijftig 
naar Purmerend om als sluismeester 

aan de slag te gaan. Al snel doet in de 
stad het verhaal de ronde dat Meijers 
zeer muzikaal is en hij wordt dan ook 
al snel gestrikt door Stedelijk Orkest 
om zijn partij mee te blazen. Maar 
Meijers heeft veel meer in zijn mars 
en al snel wordt hij gevraagd om de 
rol van dirigent op zich te nemen. 
Een taak die hij uiteindelijk zestien 
jaar met groot succes zal vervullen. 
Zijn opvolger is Jan Schaap, die vanaf 
1967 de baton zwaait. Hij wordt 
door orkestleden op handen gedra-
gen. Oudgedienden herinneren zich 
Schaap nog heel goed als ‘een hele 
goeie. Hij had er flink de wind on-
der, maar het was tegelijkertijd ook 
een aardige, charismatische man.’ 
Joep Dinkla, die zeventig jaar lid is 
geweest van Stedelijk Orkest:  

Een repetitie in Het Heerenlogement, 
decennia lang de thuishaven van 
Stedelijk Orkest. 
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‘Ik heb veel dirigenten zien komen 
en gaan, maar Jan Schaap is altijd 
mijn favoriet gebleven.’

Oorlog
Tijdens de oorlog wordt het steeds 
stiller in Purmerend. De animo on-
der de leden van Stedelijk Orkest om 
te repeteren slinkt zienderogen. Er 
wordt nog wel eens opgetreden, zoals 
het winterconcert en een optreden 
in Hilversum voor de radio in 1941, 
maar naarmate de oorlogsjaren vor-
deren blijven de instrumenten steeds 
vaker en langer in de koffer. 
Groot is de feestvreugde als de 
bevrijding daar is. In juli 1945 
wordt een groots aangepakt bevrij-
dingsfeest georganiseerd met onder 
andere ‘een reveille door de drie mu-
ziekcorpsen’ op donderdag 19 juli: 
Stedelijk Orkest, Kunst na Arbeid 
en Crescendo. Maar op de dag zelf 
is Stedelijk Orkest in geen velden of 
wegen te bekennen.
De reden voor die afwezigheid wordt 
snel duidelijk: Stedelijk Orkest had 
zich in de oorlog aangemeld bij de 
Kultuurkamer; een instelling die de 
Duitse bezetters in het leven hadden 
geroepen om strenge controle te hou-
den op alle kunstzinnige uitingen en 
zo nodig te censureren. Lid van de 
Kultuurkamer en dan meedoen met 
bevrijdingsfeesten? Dat schiet een 
aantal Purmerenders in het ver-
keerde keelgat. De sanctie is helder: 
repeteren mag, maar optreden in het 
openbaar is voorlopig uit den boze. 
‘Een domper op onze vreugde voor 
de vrijheid’, aldus secretaris Barend 
de Vries in het jaarverslag.

Ommekeer
In het eerste decennium van deze 
eeuw dreigt een einde te komen aan 
Stedelijk Orkest Purmerend. De  
‘schwung’ is er uit en er ontstaan 
binnen het orkest clubjes, wat de 
sfeer niet ten goede komt. Nieuwe 
bestuursleden Ruud Stolk en Dineke 
Harmsen besluiten in 2005 rigoureus 
het roer om te gooien. Ze komen met 
het idee om het orkest te transfor-
meren van fanfare in een harmonie-

orkest. Dat biedt qua instrumenten 
veel meer muzikale mogelijkheden 
en diversiteit in muziekkeuze  
betekent meer belangstelling van  
het publiek.
Het plan stuit aanvankelijk op weer-
stand en scepsis en een flink aantal 
leden stapt op, evenals de dirigent 
Theo Bruijstens, die achttien jaar 
voor het orkest had gestaan, maar 
de overstap niet ziet zitten. Maar vijf 
jaar later is duidelijk dat het herstel is 
ingezet. Het ledenaantal groeit, even-
als de belangstelling van het Purmer- 
endse publiek. ‘Als fanfare stonden 
we te spelen voor twee rijen publiek 
in de Purmaryn, als harmonieorkest 
trekken we met ons nieuwjaarscon-
cert honderden bezoekers’, aldus 
voorzitter Ruud Stolk.

Sterke verhalen
Wie oud is, kan veel verhalen vertel-
len. Dat geldt natuurlijk net zo goed 
voor het honderdjarige Stedelijk Or-
kest. Er zijn talloze anekdotes, groot 
en klein en soms hilarisch en anno 
nu volstrekt ondenkbaar. 
We gaan terug naar 1926. Het is zo-
mer en het is tijd voor een uitje van 
de orkestleden en hun gezinnen. Ze 
gaan richting kust en Bakkum, waar 
het tijd is voor een frisse duik. De se-
cretaris van het bestuur en schrijver 
van het jaarverslag heeft een bijzon-
dere manier om dat zwempartijtje 
te beschreven. ‘Nu, de leden behoe-
ven zich niet te schamen over hun 
vrouwen en meisjes. Er waren pracht 
exemplaren bij. Niet in het minst was 

onze Jaap grootsch op zijn vrouw.  
Zij dreef ook werkelijk op haar vet.’
Drie jaar eerder schrijft diezelfde 
secretaris in het jaarverslag over 
een concert in Apeldoorn. Tijdens 
de pauze zingt een jongedame een 
liedje. ‘Nu, het was lief, maar ik had 
liever het meisje als het liedje.’
Als de drank is in de man…. Tijdens 
het Waterlands Muziekfestival spelen 
de orkesten uit de regio, eerst voor 
volle zalen, maar in de loop der jaren 
neemt de belangstelling zienderogen 
af. Het orkest dat als laatste aan de 
beurt is, weet dan al dat het voor een 
lege zaal zal spelen. Stedelijk Orkest 
is een keer de pineut en de orkestle-
den brengen hun uren wachten door 
aan de bar. Uiteindelijk is het halve 
orkest behoorlijk in de lorum. De 
recensent van het Noordhollands 
Dagblad vraagt zich in zijn verslag 
over die avond af wat er aan de hand 
is met Stedelijk Orkest. Hij had ze 
nog nooit zo goed horen spelen….
Wanneer volgende anekdote zich 
afspeelde is niet helemaal duidelijk, 
maar alles draait om een trompet-
tist, die vooral opschept tegenover 
zijn medemuzikanten dat hij door 
de weeks zo ontzettend vaak en lang 
oefent. De orkestleden geloven er 
geen snars van en besluiten stiekem 
de trompet uit de koffer te halen en 
te vervangen door een lessenaar. 
Een week later blijkt dat de man 
de verwisseling helemaal niet heeft 
gemerkt, maar bij de ontdekking 
ontploft van woede. ■

‘Honderd Jaar Toonaangevend’ is de titel van een boek 

dat Stedelijk Orkest heeft uitgebracht naar aanleiding 

van het honderdjarig bestaan van het orkest. Het boek is 

geschreven door Jan Kroese en is voor vijftien euro te koop 

bij boekhandel Het Leesteken in de Zuidersteeg en bij  

de VVV Museumwinkel in de Peperstraat.
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Herberg  
DE KIKKERSKUIL
in de Purmer tekst Jack Otsen

Pieter Kluijt eigenaar 
Al vroeg na de bedijking werden  
op verschillende plaatsen in de  
polder herbergen gebouwd als 
pleisterplaats voor reizigers. His-
torica Corrie Boschma-Aarnoudse 
vond in het omslagregister van 
de Purmer twee établissementen: 
herberg ’t Heijblock of Griet Honde-
manshuijs op kavel 35, vermoedelijk 
ter hoogte van de Middeltocht en 
’t Heerenhuijs, gelegen op de hoek 
Purmerenderweg en de Oosterweg. 
Volgens de historica werden deze 
herbergen vaak gesticht in combi-
natie met een stalhouderij/smidse 
voor de verwisseling van paarden. 
Naast genoemde herbergen was er 
nog De Kikkerskuil, even over de 
Purmerbrug aan de zuidzijde van 
de kluft.

Uit de archiefbronnen is op te ma-
ken dat Pieter Gerritsz. Kluijt in 1746 
deeleigenaar werd van deze herberg. 

Hij kocht voor 87 gulden een vier-
dedeel van herberg De Kikkerskuil 
van pachtboer Jan Karper. Laatstge-
noemde boerde van 1743 tot 1782 op 
stadskavel 30. Drie jaar later kocht 
Pieter de helft van Jan Gors voor 200 
gulden, waarna hij in hetzelfde jaar 
1749 enig eigenaar werd door Outger 
Donker voor 75 gulden uit te kopen. 
Of hij daarmee ook herbergier werd 
valt niet na te gaan. Wel breidde 
hij volgens het transportregister in 
opeenvolgende jaren zijn bezit uit 
door verwerving van zeven stukken 
buitendijks land, gelegen aan de 
Where bij de ringdijk.

De Kikkerskuil kwam in 1799 nog 
een keer in het nieuws bij de defensie 
van de Bataafse Republiek tegen  
de invasie van de Engelsen en de 
Russen. Onder leiding van luite-
nant-generaal Krayenhoff werd  
‘eene batterij op den westelijken  
Purmerdijk, nabij de Kikkers-Kuil 

voor den laatsten watermolen’ ge-
plaatst. De herberg kende aldus  
een lange geschiedenis die in de ar-
chiefbronnen is te volgen vanaf 1723, 
toen hier een dodelijke steekpartij 
plaatsvond die in de criminele  
notulen van de schepenbank z’n 
weerslag kreeg.

Rechts boven de plattegrond van 
Purmerend met de Where die 
uitstoomt in de ringvaart van de 
Purmer. Even over de brug aan 
de zuidzijde van de kluft stond 
herberg De Kikkerskuil. 

Plattegrond van de stad Purmerend met de Where en het buitendijkse land tussen de Where en de Purmerweg.
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Dodelijke steekpartij
Op 19 oktober 1723 werd Casper 
Dirckz. alias Rode Casper ter dood 
veroordeeld na examinatie door  
de schepenen op Slot Purmersteijn.  
Uit de verhoren – de schepenbank 
hield criminele justitie op zes  
opeenvolgende dagen – bleek de 
uit Gent in Vlaanderen geboren 

verdachte een moord te hebben 
gepleegd.  
Uit de notulen in de schepenboeken 
rijst het beeld op van een losbandige 
armoedzaaier, maar zij geven ook 
 een inkijkje in het rechtssysteem  
van vroeger.
De omtrent 37-jarige Casper Dirckz. 
bekende ‘buijten pijn en banden 

van ijser’ dat hij elf jaar geleden in 
Emmerik was getrouwd en na negen 
jaar huwelijk vrouw en drie kinderen 
‘trouweloos’ had verlaten en sinds-
dien ‘met een ander vrouwspersoon of 
hoer door ’t land is gaan bedelen’. Hij 
gaf als reden van zijn vlucht op dat 
hij zijn gezin niet kon onderhouden.

Hij belandde in Purmerend ‘ten 
huijze van Griet de Mouters’ en kreeg 
daar ruzie met Piet de Mof, die hij 
een mes in de rug had gestoken. Op 
dinsdag 28 september was hij samen 
met ‘sijn hoer of bijzit’ buiten de Pur-
merpoort gaan bedelen, waar hij een 
andere landloper tegen het lijf liep. 
Deze, Michiel genaamd, liep in ge-
zelschap van zijn vrouw en zus Caat, 
‘alsmede Lazarus genaamd Joost en 
nog enige vrouwlui’. Casper kreeg ru-
zie met Michiel over een meisje dat 
hij had geslagen. Zij hadden allebei 
het mes getrokken waarbij Casper 
een snee in zijn hand opliep. Lazarus 

Pieter Kluijt verwierf op 26 juni 1751 het buitendijks land bezuiden  
de brug ter grootte van 364 roeden, waarop geen verponding berustte. 
Hierop stond herberg De Kikkerskuil. 

De Purmerenderweg met links de boerderij van De Ridder, later kinderboerderij. 
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had de vechtenden uit elkaar gehaald 
en ze besloten samen met z’n allen 
naar de herberg De Kikkerskuil bij 
de Purmerbrug te gaan om daar met 
een drankje de vrede te bezegelen.

Bij de kruising, nabij de Purmer-
school, flakkerde de ruzie weer op. 
Het liep uit op een duel: ‘De rokke 
(bovenkleding-J.O) wierden uitge-
trokken en gevende ieder de tijd om 
zich te defenderen.’ Vervolgens begon 
het steken en snijden waarbij Joost 
Lazarus vergeefs probeerde tussen-
beide te komen. Casper trof Michiel 
in de borst. Hij viel ‘nog seggende: 
Casper daar heb je me gestoken.’ Hij 
overleed ter plekke.

Criminele justitie
Daags daarna werd Casper door de 
dienaren der justitie aangehouden 
en in hechtenis genomen. Op 30 

september begonnen de verhoren 
die zonder marteling tot 15 oktober 
duurden. Op 16 oktober werd de 
vierschaar gespannen en werd het 
vonnis uitgesproken. In de woorden 
van de schepenbank: ‘Een horrible 
misdaad strijdig tegen de godlijke en 
menselijke wetten in een welgestelde 
republiek buiten bloedschuld sonder 
straf niet kan worden voorbijgegaan.’ 
Kortom: de doodstraf ‘ter exempel 
met het zwaard waarna het dode  
lichaam naar het galgeveld zal worden 
gesleept om aldaar onder de aarde 
wordt gestopt met confiscatie van 
zijne goederen soo hij eenige heeft.’  
In zijn laatste woord verzocht Casper 
op het kerkhof te worden begraven.
De burgemeesters accordeerden het 
vonnis en brachten alles voor de 
executie in orde. Voor het stadhuis 
werd het schavot geplaatst. Rondom 
kwamen schutten met 12 kaasdra-

gers en stadsarbeiders ‘met pieken 
tot weeringe van alle onbehoorlijke 
aandrang en disordre.’ Op 20  
oktober 1723 klonken om tien uur de 
klokken van het stadhuis en voltrok 
scherprechter mr. Johan Hermansz. 
Claassen de executie.

Anatomische les
Hiermee was de zaak nog niet afge-
handeld. Voor de executie had het 
stadsbestuur een missive ontvangen 
van de universiteit van Leiden met 
het verzoek het lijk beschikbaar te 
stellen ten dienste van de weten-
schap. Hieraan werd gevolg gegeven 
zodat het lichaam van Rode Casper 
na zijn dood door de anatomiestu-
denten kon worden ontleed. Ook 
Griet de Mouters werd bestraft: zij 
werd verbannen en moest binnen  
48 uur de stad verlaten. ■

De viersprong met de Purmerschool.
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Dirk Spruyt had een kruidenierszaak 
op het Troelstraplein in de Hazepol-
der, zijn naaste buur was melkboer 
Bouk Beets. Aan de buitenzijde van 
de winkel hing een snoepautomaat 
en die is de hoofdrolspeler in dit 
verhaal. Toen de huidige Sluisbrug 
in 1960 werd gebouwd als vervan-
ging van de dubbele draaibrug, was 
ik met een aantal vriendjes bijna 
dagelijks in de buurt te vinden. Een 
deel van het bouwterrein was onze 
speelplaats. Er stonden geen hekken 
omheen en ook geen borden met de 
afbeelding van helmpjes.  
We werden uiteraard regelmatig 
weggestuurd, maar als er weer iets 
bijzonders gebeurde, waren we er 
weer te vinden. Zo ook toen er een 
grote lading kleine ijzerstukjes werd 
gelost. Deze dienden samen met het 
nodige beton in de bascule van de 
brug als contragewicht. Dit ijzer was 
over van stanswerk en er waren aller-
lei verschillende vormpjes bij.  
Ook ronde platte stukjes metaal die 
precies de grootte van een kwartje 
hadden. Het duurde dan ook niet 
lang voor wij ontdekten dat de 
automaat van kruidenier Spruyt 
spontaan het laatje liet openen, als je 
er zo’n rond stukje metaal in gooi-
de. Wat ook niet lang duurde was 
het moment dat de gehele automaat 

ontdaan was van al het snoepgoed. 
En dat is vrij lang zo gebleven, want 
Dirk Spruyt zag de bui al hangen 
als hij de automaat weer opnieuw 
zou bijvullen. Overigens heeft mijn 
broertje jaren later de kruidenier 
deels schadeloos gesteld. Op het 
moment dat mijn ouders niet thuis 
waren, wist hij het luikje onder op 
de buik van het spaarvarken open 
te krijgen om vervolgens met de 

bemachtigde kwartjes de gehele 
voorraad Marsen uit de automaat te 
halen. Als een ware filantroop deelde 
hij deze met gulle hand uit aan 
diverse buurtkinderen. Een oplet-
tende buurvrouw in de rol van spion 
speelde de informatie naar mijn 
ouders door, met als resultaat: mijn 
vader een zere hand en mijn broertje 
een pijnlijk achterwerk. ■

EXCUSES

Uit de jeugd van Frans Vermeulen

Misschien moet ik beginnen om mijn excuus te maken aan  

de nazaten van de heer Dirk Spruyt.

 Excuses…beetje laat misschien, maar beter laat dan nooit. 

Troelstraplein in Purmerend.
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‘RAMPJAAR’ 1672 
Purmerend in het 

Het rampjaar 1672 geldt na 350 
jaar nog altijd als een traumatisch 
dieptepunt in de Nederlandse 
geschiedenis. Een gecombineerde 
aanval van Frankrijk, Engeland 
en de Duitse staatjes Munster en 
Keulen, bracht de Republiek aan 
de rand van de afgrond. Een golf 
van paniek overspoelde het land. 
In veel steden braken opstanden 
uit. Opstandige schutters eisten het 
aftreden van stadsbe-stuurders die 
het bewind van raadpensionaris 
Johan de Witt hadden gesteund. 
Willem III, de prins van Oranje, 
zou als stadhouder moeten worden 
aangesteld. Alleen hij, zo geloofde 
het wanhopige volk, kon het land 
van de ondergang redden. Johan de 
Witt kreeg de schuld van de verlo-
ren oorlog, en werd met zijn broer 
Cornelis door een woedende Haagse 
menigte vermoord.

Ook in Purmerend werd het in het 
voorjaar van 1672 onrustig.  
Het stadsbestuurders had zich niet 
populair gemaakt. Het bestuur was in 
handen van een beperkt aantal nauw 
verwante families, die onderling de 
baantjes verdeelden en de beslissin-
gen namen. Het uitgangspunt dat de 
vroedschap de belangen van de gehele 
burgerij diende te behartigen, was uit 
het zicht geraakt. Onder leiding van 
Franco Riccen, een neef van Johan de 
Witt die Purmerend als pensionaris 
vertegenwoordigde in de Staten van 
Holland, had het stadsbestuur in de 
voorgaande jaren de staatsgezinde 
politiek van de raadpensionaris ge-

steund. Nadat de vroedschap in 1667 
akkoord was gegaan met het  
‘Eeuwig edict’ waarmee de benoe-
ming van een stadhouder onmogelijk 
zou worden, groeide de onvrede  
onder de burgerij. Bevreesd voor 
onrust had het stadsbestuur in 1670 
zelfs de lokale schutterij afgeschaft. 

De naderende oorlog zette de ver-
houdingen op scherp. Nu stad en 
land in staat van verdediging werden 
gebracht, moest de schutterij weer 
worden opgericht. Met tegenzin ging 
het stadsbestuur akkoord.  
Eind april werden de drie compag-
nieën, het oranje, witte en blauwe 

vendel, 150 man in totaal, met als 
officieren uitsluitend leden van de 
vroedschap en hun verwanten,  
uitgerust en bewapend. Een  
‘drilmeester’ gaf dagelijks op het 
plein voor het weeshuis onderricht in 
vuurwapengebruik. In de volgende 
maanden werden de drie vendels in 
toerbeurt ingezet om bij het ves-
tingstadje Klundert in Noord- 
Brabant, de Hollandse zuidflank 
tegen een aanval te beschermen. 
Ondertussen werden ook in Pur-
merend, als ‘frontierstad’ van het 
Noorderkwartier, voorbereidingen 
getroffen om een aanval te kunnen 
weerstaan. 

tekst Sjon Besseling

Tekening uit de kroniek van Albert Pietersz. Louwen.
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Oorlog
Op 1 juni 1672 trok de Franse ko-
ning Lodewijk XIV met zijn leger de 
Republiek binnen, terwijl Munster 
en Keulen vanuit Duitsland aanvie-
len. Het kleine Nederlandse leger, 
aangevuld met schutterscompag-
nieën, bleek geen partij. Als in een 
wervelwind werd het land onder de 
voet gelopen. Niet alleen het volk, 
ook bestuurders raakten in paniek. 
Zoals in veel steden had het Purmer- 
endse stadsbestuur geen vertrouwen 
in het voortzetten van de strijd. 
Tegen het advies van De Witt steun-
de de vroedschap al op 15 juni het 
Zuid-Hollandse voorstel om over ca-
pitulatie te onderhandelen. Beducht 
voor oproer en beschuldigingen van 
landverraad, legde de vroedschap de 
eed van geheimhouding op dit be-
sluit af. Om ‘een overval van buyten 
en alle moeyelijkheden van binnen’ 
te voorkomen, werd een nachtwacht 
uit de schutterij ingesteld.

De situatie escaleerde nadat de Fran-
sen op 23 juni Utrecht innamen. 
Alleen dankzij de inderhaast geïnun-
deerde waterlinie hield Holland nog 

stand. Het is niet bekend of de bij 
Klundert geposteerde Purmerenders 
hebben meegevochten. De bronnen 
vermelden slechts dat ze deserteer-
den en thuis kwamen met paniek-
verhalen over de falende defensie.  
In de stad dreigde oproer. In de 
nacht van 23 op 24 juni verzamel-
de zich een menigte ‘quaetwillige 
menschen’ op de Beemsterburgwal, 
Vloijenburg en in de Vijverstraat, 
met het plan de Bank van Lening, 
waar menigeen in deze crisistijd zijn 
goederen had verpand, te plunderen, 
en ook de ‘eerlijcke burgerhuijsen’ 
van regenten te ‘spoliëren.’ Officie-
ren en wacht houdende schutters 
slaagden erin de meute te bedwin-
gen, maar de onrust hield aan.

Opstand
Het inschakelen van de schutte-
rij bracht het stadsbestuur in een 
kwetsbare positie. De oproermakers 
waren vooral afkomstig uit de lagere 
maatschappelijke geledingen, het 
‘grauw’ dat bij de minste tegenslag 
in diepe armoede verviel, maar ook 
de schutters, gerecruteerd uit de 
middenklasse, hadden hun grieven. 

Nadat burgemeester Jacob Caffa, die 
als belastingontvanger werd verdacht 
van malversaties, op 30 juni op straat 
werd gemolesteerd, kwam een aantal 
schutters bijeen in de herberg van 
Jan Sijmonsz. Baly op de Vismarkt. 
Naar het voorbeeld van andere ste-
den besloten ze het aftreden van het 
stadsbestuur en de aanstelling van 
de stadhouder af te dwingen. 

De vroedschap was in spoedver-
gadering bijeen in verband met de 
kwestie-Caffa. Rond 12 uur sloot het 
oranjevendel het stadhuis in, zodat 
de regenten niet konden vertrekken. 
De menigte zwol aan, het kwam tot 
‘insolentiën en baldadigheden’. Naar 
verluidt werd een kanon van de stads-
wallen gesleept en dreigend voor het 
stadhuis opgesteld. Vanaf het plein 
zou zelfs een musketschot zijn gelost 
in het plafond van de burgemeesters-
kamer. Uiteindelijk kwam burge-
meester Dirk Roothooft, een van 
de weinige gerespecteerde regenten, 
naar buiten om te onderhandelen. Hij 
werd ‘met alle beleeftheden bejegent,’ 
maar kon niet anders dan toezeggen 
dat Purmerend de benoeming van de 

Bank van Lening en Francisco de la Vie.
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stadhouder zou steunen. Voor het 
vervangen van regenten zouden de 
schutters zich tot Willem III moeten 
wenden.

‘Quade imaginatiën’
Nadat de oranje vlag was uitgesto-
ken, waren de schutters bereid het 
stadhuis te bewaken. Er kwamen 
alarmerende berichten binnen. In 
omliggende dorpen was de bevolking 
fel gekant tegen het stadsbestuur, dat 
Purmerend altijd voortrok boven het 
platteland. Op 2 juli werd bekend 
dat Dirk Netjes, de tollenaar van 
de Achterdichting, die jaarlijks in 
Purmerend zijn pacht afdroeg, de 
boeren in Purmerland en Ilpendam 
had aangezet om ‘herwaerts in de 
Stadt een tumulte te maecken ende 
een goede buyt te bekomen.’ Netjes 
bleek ‘gesjappeert’ voor hij kon wor-
den aangehouden, maar de burge-
meesters waren danig geschrokken. 
De dorpsbesturen werd aangezegd 
‘alle samenrottinge ende commotie 
mitsgaders alle quade imaginatiën op 
dese Stadt en ingesetenen te stuijten.’ 

Ondertussen was het stadsbestuur 
de teugels in Purmerend volkomen 

kwijt. Toen op 2 juli werd vergaderd 
over de harde capitulatievoorwaar-
den van de Franse koning, durfde 
de vroedschap niet te beslissen, en 
besloot advies van de schutterij te 
vragen. Dit was uiterst omstreden. 
In de kritieke jaren na 1572 was 
zoiets vaker voorgekomen, maar al 
in 1581 waren burgerraadplegingen 
door de Staten van Holland verboden. 
De officieren lieten er geen twijfel 
over bestaan dat hun schutters de 
capitulatievoorwaarden niet zouden 
accepteren. In de Statenvergadering 
verklaarde Purmerends afgevaardig-
de,’ dat de gemeynte de regenten met 
stenen soude werpen, als men sulcke 
schandaleuze conditiën kwam aan te 
nemen.’ Hij drong erop aan dat ‘har-
telijcke resolutiën genoomen en int 
werck gestelt moogen werden tot eene 
vigoreuse defentie en resistentie.’

Willem III
Willem III maakte graag gebruik 
van de steun van opstandige schut-
ters, maar nadat hij op 4 juli in Den 
Haag als stadhouder was geïnstal-
leerd zag hij hen vooral als bedrei-
ging. Op 10 juli kondigde hij harde 
maatregelen aan en nam verdachte 

regenten in bescherming. In diep 
geheim verzocht het stadsbestuur 
militaire bijstand om het schutters-
verzet de kop in te drukken. Toen op 
20 juli een contingent ruiters voor 
de Amsterdamse poort verscheen, 
werd het door de woedende schutters 
tegengehouden. Pas nadat de solda-
ten een week buiten de stad hadden 
gebivakkeerd, kreeg het stadsbestuur 
gedaan dat ze werden toegelaten.  
Op samenscholingen, molest, plunde-
ring, en het formeren van ‘cabalen en 
complotten,’ werden nu de strengste 
straffen gesteld.

Geconfronteerd met de opstandige 
schutterij, was het stadsbestuur  
geneigd de gelederen te sluiten.  
In de vroedschap bestond al jaren 
een tegenstelling tussen oranje- en 
staatsgezinden. De aanhangers van 
Johan de Witt hadden veelal het 
overwicht gehad, maar een minder-
heid van orthodox-calvinistische 
leden had geijverd voor Oranje.  
De partijen hadden soms fel tegen-
over elkaar gestaan, maar gewoonlijk 
telden pragmatische overwegingen 
het zwaarst. Waar het Oranje en de 
positie van de gereformeerde kerk 

Het tolhuis op de Achterdichting, aquarel H. de Winter (1743).
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betrof, liepen de meningen uiteen, 
maar als het ging om Purmerends 
belang als regionaal marktcentrum, 
was men er wel uitgekomen. Van 
uitsluiting van de ene door de andere 
partij, zoals in Monnickendam, was 
nooit sprake geweest. Zowel staats- 
als oranjegezinden waren regelmatig 
burgemeester geweest. Slechts twee 
leden, Dirck Veen en Lauris Berk-
hout, waren als politiekreligieuze 
scherpslijpers uitgesloten van het 
burgemeesterschap. Veen in 1663 om 
zijn verzet tegen het afschaffen van 
de voorbede voor prins Willem in de 
kerk, Berkhout nadat de raad in 1667 
akkoord ging met het Eeuwig Edict.

Van Lauris Berkhout is bekend dat 
hij het schuttersverzet openlijk heeft 
gesteund. Nadat de vroedschap op 15 
juni besloot te onderhandelen over 
capitulatie, was hij demonstratief uit 
de commissie belast met de stads-
defensie gestapt. Zes weken later 
weigerde hij een besluit van de Staten 
van Holland geheim te houden, dat 
Willem III machtigde stedelijke 
bestuurders af te zetten en te vervan-
gen. Hij deelde burgemeester Caffa 
mee dat hij het zou ‘divulgeren.’ De 
raad kwam met spoed bijeen, maar 

omdat het nieuws al rondging, restte 
geen andere optie dan het formeel 
publiek te maken.

Nieuwe acties
Dit was de opmaat voor nieuwe 
acties. Op 3 september trad de 
voltallige schutterij aan op het plein 
voor het stadhuis, met een verzoek-
schrift waarin Willem III werd 
verzocht een nieuwe vroedschap te 
benoemen, en vooral ‘niemandt te 
eligeren die de maxime van Mr. Jan 
de Witt hebben gevolght.’ Het werd 
gepresenteerd door een delegatie 
onder leiding van Berkhouts zoon 
en Veens schoonzoon, de sergeants 
Jacob Berkhout en Mr. Simon van 
Nieuwkerk. Het lijkt een aanwij-
zing dat de schutterij zich voor het 
karretje liet spannen van de twee 
opposanten in de vroedschap, 
maar de sergeants verklaarden, dat 
zij ‘gedwongen geweest sijnde van 
eenige van de gewapende burgeren 
binnen deese Stadt, om deselve vóór 
te gaan,’ geen keus hadden gehad. 

De waarheid lag waarschijnlijk in 
het midden. Dat de twee sergeants 
een leidende rol speelden is duide-
lijk, maar het rekest bevatte zeer 

radicale eisen, die zowel voor het 
officierencorps als voor de uitgeslo-
ten opposanten in de vroedschap, 
onaanvaardbaar waren. Burgemees-
ters en vroedschappen zouden geen 
officier in de schutterij meer mogen 
worden. De schutters wilden voort-
aan zelf hun officieren kiezen. Deze 
democratisch gekozen ‘vrije krijgs-
raad’ zou inzage moeten krijgen in 
de in- en uitgaande correspondentie 
van het stadsbestuur, zodat een zelf-
standig burgerplatform het stads-
bestuur zou kunnen controleren. 
En tenslotte zou de schutterij een 
delegatie naar Willem III moeten 
afvaardigen met een kandidatenlijst 
voor een nieuwe vroedschap, terwijl 
het zittende stadsbestuur zich ner-
gens mee zou mogen bemoeien.

Democratie
De burgemeesters voelden daar 
uiteraard niets voor, maar speelden 
het spel handig mee. Ze wilden 
wel akkoord gaan, ’bij aldien bij 
meerderheijt van stemmen van de 
geheele Burgerije bevonden wert, 
en blijct ook den inhoude van de 
voorz. Artikelen derselver intentie 
en begeerte te sijn.’ Hiermee werd 
de representativiteit van de 150 
man tellende schutterij in twijfel 
getrokken, de stad telde zo’n 700 
volwassen mannen. Het stadsbe-
stuur liet aan de schutterij over 
hoe de stemmen van de rest van 
de burgerij zouden worden opge-
nomen, maar er kwam niets van. 
Ook de katholieken, zo’n 25% van 
de bevolking, zouden dan immers 
moeten stemmen. Daar waren de 
gereformeerde orangisten die het 
schuttersverzet aanvoerden fel op 
tegen. De roomsen golden in deze 
kring als potentiële vijfde colonne, 
die zich wel neer zouden leggen bij 
een overwinning van de katholieke 
Franse koning. Hoe het precies zijn 
beslag kreeg is niet duidelijk, maar 
zonder dat nog melding werd ge-
maakt van verkiezingen, kwam de 
schutterij twee dagen later met een 
lijst van veertig, waaruit de stad-
houder een vroedschap van twintig 
nieuwe leden zou moeten kiezen. 
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Op 7 september vertrokken de 
sergeants Berkhout en Van Nieuw-
kerk met enkele gereformeerde 
onderofficieren uit de burgerij naar 
Den Haag om de lijst aan Willem 
III aan te bieden. Een verslag is er 
niet, maar het resultaat laat niet te 
raden. De stadhouder verafschuwde 
de democratische eisen van opstan-
dige schutters. De activisten keerden 
gedesillusioneerd huiswaarts.

Concessie
Dit was het moment waarop het 
stadsbestuur het initiatief hernam. 
Op 12 september werd een voorstel 
aangenomen waarin de eisen dras-
tisch waren afgezwakt. De vroed-
schap, die omwille van de te verdelen 
baantjes sinds 1669 was gereduceerd 
van twintig naar zestien leden, zou 
weer voltallig worden gemaakt, maar 
dat was de enige concessie. Zelfs 
van inspraak bij het opstellen van 
de kandidatenlijst was nauwelijks 
sprake. Samen met de officieren van 
de schutterij, uitsluitend regenten en 
hun verwanten, stelde de vroedschap 
een nominatie van tweeëndertig op 
voor een raad van twintig leden. 

Ook twaalf onderofficieren, ‘als 
weesende van de voornaemste uyt de 
burgerije,’ mochten bij uitzondering 
meestemmen, maar deze minderheid 
kon het verschil niet maken. 
Een politieke aardverschuiving bleef 
uit. De vroedschap nomineerde in de 
eerste plaats zichzelf. Ook de overige 
zestien kandidaten waren merendeels 
afkomstig uit de regerende families. 
Op 13 september presenteerden de 
burgemeesters Schot en Roothooft -de 
officieren had men thuis gelaten- de 
lijst aan Willem III. Op voorwaarde 
dat Purmerend in de Statenvergade-
ring trouw het oranjebewind trouw 
zou steunen, handhaafde de stadhou-
der de voltallige vroedschap. Ook de 
vier nieuwe leden die hij benoemde, 
stamden uit de bekende bestuurs-
families. De schutters voelden zich 
verraden. Bevreesd voor een nieuwe 
geweldsuitbarsting, verbood het stads-
bestuur drie dagen later het plaatsen 
van kramen en het houden van voor-
stellingen op de jaarmarkt. Nog op 8 
november noteerden de burgemees-
ters dat ‘tot haeren ooren gecomen 
waren, seer vreemde gerugten die 
wellicht, soo het te vreesen staat, tot 

verder ongelucken mogten komen uyt 
te barsten.’ De schutterij was onbe-
trouwbaar, dus er werden soldaten 
ingehuurd voor de ordebewaking. 

Einde Gouden Eeuw
Nederland kwam de oorlog van 1672 
te boven, maar de Gouden Eeuw had 
zijn glans verloren. De Purmerendse 
familieregering hield stand, maar de 
prijs was hoog. De stadhouder be-
noemde voortaan de burgemeesters 
en schepenen. Zo kreeg hij het stads-
bestuur volledig in zijn greep. Van de 
lokale autonomie bleef weinig over. 
Ook de opstandige schutters kwamen 
bedrogen uit. Zij hadden de regen-
ten verweten het eigenbelang vóór 
dat van de gemeenschap te stellen, 
maar daar kwam het eigenbelang van 
Willem III voor in de plaats. Oranje’s 
oorlogspolitiek vereiste drastische 
belastingverhogingen, de economie 
ging achteruit, de bevolking verarm-
de. De democratische verlangens 
van de schutters waren luchtkastelen 
gebleken die pas eeuwen later, onder 
totaal andere politieke en maatschap-
pelijke omstandigheden, kans van 
slagen zouden hebben. ■
 

Het oude stadhuis, tekening van H. Schouten.
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Pleegzoon
Hoewel de relatie met mijn eigen 
ouders prima was, zag buurman  
Piet mij als een soort pleegzoon.  
In 1951, ik was toen tien jaar oud, 
stelde buurman Piet voor dat ik geld 
kon verdienen met de handel in 
doodgeboren lammeren. Ik fietste 
dan in maart en april langs de boe-
ren in de polder en als er lammeren 
doodgeboren waren (of na een paar 
dagen overleden), kocht ik die op 
en nam ze mee naar de boerderij 
van buurman Piet. Daar stroopte ik 
het huidje eraf (had buurman mij 
geleerd) en verkocht dat op dins-
dag in Purmerend. Maar dat ging 
niet vanzelf. Als ik bij de boeren 
kwam moest ik het dode lam kopen. 
Buurman Piet had met klem gezegd: 
probeer ze voor niks te krijgen maar 

bied nooit meer dan twee kwart-
jes (50 cent), anders verdien je er 
niets aan. Ik verkocht de huiden op 
dinsdag op de markt in Purmerend 
en ontving dan 1.25 gulden. Als ik 
bij de boeren kwam (ik begon er mee 
toen ik tien jaaroud was) verliep het 
heel verschillend. Soms moest er 
echt gehandeld worden, soms zei een 
boer dan: ‘Nee Hip, daar doe ik het 
niet voor’ maar als ik dan bij de brug 
fietste riepen ze me terug en kreeg 
ik het lam voor niets mee. Het ging 
meestal om één lam, soms twee, 
want ik kwam iedere week langs.  
Als ik gebeld werd ging ik gelijk 
heen, wat voor dag het ook was.

Rot boer
Op een maandagmiddag kwam ik 
uit school, ik was toen 12, en was er 
gebeld door een boer aan de rand van 
de Purmer. Het goot van de regen en 
AGU-regenpakken waren er nog niet, 
maar ja: morgen was het marktdag. 
Ik er heen. De boer had er twee te 
koop maar ik kreeg ze niet mee. Zelfs 
bij de poort hoorde ik niets. Toen ik 
drijfnat de stal in liep zat buurman 
te melken. Hij vroeg hoe het gegaan 
was en toen ik zei dat het niet gelukt 
was, kwam hij onder de koe vandaan, 
zette zijn melkemmer neer, pakte zijn 

portemonnee en gaf mij onder het 
uiten van een grote vloek 2.50 gulden 
met de opmerking: en nu ga je nooit 
meer naar die rotboer toe.

In de schooltas
Als de koop wel geslaagd was moest 
ik het huidje van het lam afhalen.
Buurman Piet had achter in de 
boomgaard een groot gat gegraven. 
Hij had mij geleerd hoe ik het huidje 
er af moest halen en als dat klaar 
was hing ik dat achter de schuur te 
drogen en gooide ik het boutje in het 
gat in de boomgaard. Na het seizoen 
(begin mei) baggerde buurman het 
gat dicht. Op dinsdag verkocht ik 
de huiden aan een handelaar die op 
de Kippenmarkt stond. Ik had dan 
wisselend 10 tot 15 huiden per keer.
Toen ik 14 was mocht het niet meer, 
er moest meer geregistreerd worden. 
Ik zat toen inmiddels op de HBS 
in Purmerend en om het verbod te 
omzeilen hadden we geregeld dat 
mijn vrienden mijn boeken meena-
men en ik de huiden in mijn school-
tas deed. Er werd gecontroleerd op 
de Purmersteenweg, maar ja, zo ‘n 
onschuldige scholier? Op school  
gingen mijn boeken dan weer in 
mijn schooltas: fris? Toch was dat 
het laatste jaar van mijn handel in 
dooie lammeren: ik kijk er met een 
goed gevoel op terug! Ik heb er heel 
veel van geleerd. ■

In 1941 ben ik geboren op de 
Kerkbuurt in de Purmer.  
Mijn vader en moeder hadden daar 
een kruidenierswinkel. Later werkte 
mijn vader in Amsterdam bij de 
Openbare Leeszaal. Ik was één van 
de zes kinderen. Sinds mijn vierde 
jaar kwam ik veel bij buurman  
Piet Stekelbos, veehandelaar.
Hij en buurvrouw Neeltje  
hadden zelf geen kinderen. 

Dooie lammeren in de Purmer
      tekst Hip Breebaart
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Burgemeester Don Bijl.

 
Oprichting
Vroeger spaarde iedereen postzegels 
en het mooiste is natuurlijk om dat 
in clubverband te doen. Maar dat in 
Purmerend in 1942, in de oorlogs-
jaren, een postzegelvereniging werd 
opgericht, wekt toch enige verbazing. 
Het waren barre tijden. Levensmid-
delen gingen op de bon, brandstof-
fen, gas, water en stroom werden 
problematisch. Zwarte handel 
tierde welig, clandestiene slacht was 
schering en inslag. Straatnamen die 
verwezen naar ons koningshuis wer-
den op last van de bezetter veran-
derd. Scholen werden gesloten, een 
gaarkeuken kreeg een centrale rol in 
de voedselvoorziening. Muziek- en 
toneelverenigingen mochten geen 
uitvoeringen geven als ze niet waren 
aangesloten bij de Kultuurkamer. In 
die tijd werden er meer verenigingen 
opgeheven dan er nieuwe werden 
gesticht. De bezetter bepaalde dat 
verenigingen wel een bepaalde kleur 
moesten hebben om actief te wor-
den. De Purmerender postzegelaars 
ontsnapten aan de aandacht, of 
konden er kennelijk wel mee door. 
Misschien hielp het een beetje dat 

Walter Sandowski, de Ortskomman-
dant, postzegels verzamelde. 

Goede Duitser
Hij ruilde ze met dokter Goosen. 
Doeko Goosen (1913-1987) was van 
1941 tot 1946 huisarts in Midden-
beemster. Hij speelde een rol in het 
verzet in de Beemster. Een deel van 
zijn collectie, met onder meer een 
prachtige verzameling Duitsland, 
werd door Henk Goosen, zijn zoon, 
een paar jaar terug aan de PPRC 
geschonken en geveild voor een goed 
doel. De relatie Goosen-Sandowski 
kwam enige jaren geleden ter sprake 
in een interessant artikel van Vincent 
Falger in De Nieuwe Schouwschuit, 
het blad van het Historisch Genoot-
schap Beemster. Falger: ‘Dokter 
Goosen had een bijzondere band met 
Sandowsky die naar het schijnt een 
“goede Duitser” was, een tegenstan-
der van het nationaal-socialisme en 
de bezetting. De heren hadden een 
gemeenschappelijke hobby – postze-
gels verzamelen – en ze ontmoetten 
elkaar regelmatig.’ Sandowski zou 
Goosen zelfs getipt hebben over op 
handen zijnde acties tegen het verzet.

Oprichters
De oprichters van de postzegelver-
eniging waren bekende Purmeren-
ders. De eerste voorzitter was Mart 
Schrieken, geboren in Purmerend, 
11 juni 1898. Hij was als ambtenaar 
ondermeer werkzaam bij de gemeen-
te Purmerend, Publieke Werken 
Amsterdam en het Waterschap de 
Beemster. Per 1 januari 1946 werd 
hij aangesteld als districtshoofd van 
het Provinciaal Waterleidingbedrijf 
van Noord-Holland. Schrieken was 
socialist, voorzitter van de afdeling 
Purmerend van de SDAP en –net als 
zijn vrouw- lid van de gemeenteraad. 
Tijdens de bezettingsjaren speelde 
hij een actieve rol in het verzet als 
commandant van afwerpterreinen 
waar wapens gedropt werden en 
commandant van de KP (Knok-
ploeg). Hij bood onder meer onder-
dak aan een Amerikaanse piloot. De 
voorzittershamer was vanaf 1947 in 
handen van Hendrik Roelof Wil-
lem Thie. Hij was kleermaker van 
beroep, maar is daarnaast dirigent 
geweest van verschillende blaasor-
kesten. Hij was op vele fronten actief 
in het sociale leven van de stad. In de 

FILATELIE  
VERVEELT NOOIT tekst John Dehé

Op 9 april 2022 vierde de Purmerender Postzegel Ruilclub 

(PPRC) zijn tachtigste verjaardag. Het werd een mooi feest, 

met veel bezoekers, een veiling voor het goede doel (de 

Stichting ALS -opbrengst bijna € 3.500) en een jubileumboek. 

Burgemeester Don Bijl nam het eerste exemplaar in ontvangst. 

Het jubileumboek belicht de tachtigjarige geschiedenis van de 

vereniging en de filatelie in onze regio en toont de veelzijdigheid 

van een hobby die nog steeds velen boeit.

33Historisch Purmerend nr. 56, september 2022



eerste jaren was hij penningmeester 
van de vereniging Jaarlijks inde hij 
een gulden contributie van ieder lid. 
Dat waren er zeven bij de oprichting. 

Voorzitter Thie
In 1956 wijdde de krant een groot 
artikel aan zijn imposante postze-
gelverzameling en aan de prachtige 
verhalen die Thie daarover wist te 
vertellen. Na een uitgebreid verslag 
over het bijzondere karakter van de 
verzameling schrijft de krant: Ook 
over de waarden van zegels voor ver-

zamelaars kan hij U inlichten, over 
falsificaties, over bijzondere kenmer-
ken, kortom hij is van de leden der 
Purmerender Postzegelclub wel dé 
expert. Niet voor niets is hij trouwens 
al sedert de oprichting van die club 
bestuurslid en de laatste tien jaar 
voorzitter, want behalve de geldelijke 
waarde van de postzegel kent hij ook 
de opvoedkundige waarde van het 
verzamelen ervan en dat is een waar-
de die niet mag worden onderschat.’
In 1967 legde Hendrik Thie na twin-
tig jaar de voorzittershamer neer.  

Hij overleed twee jaar later in 
Avondzon, 91 jaar oud. Een jaar eer-
der had het Stedelijk Orkest nog voor 
hem gespeeld op zijn verjaardag.
N. Bouwman was de secretaris  
van het eerste uur. In 1954 nam hij 
om gezondheidsredenen afscheid 
van het bestuur. Zijn afscheidsbrief  
is het oudste stuk in het verenigings-
archief. 

Penningmeester Schouten
Toen Thie voorzitter werd, moest er 
een nieuwe penningmeester komen. 
Dat was waarschijnlijk N.J. Schouten, 
die op de hoek van de Peperstraat en 
de Kerkstraat (tegenover de zaak van 
De Wolf, verfwaren) een sigarenma-
gazijn annex loterijkantoor runde, 
“De Drie Meren”. 

Schouten nam in april 1962 afscheid 
als bestuurslid. Dat deed hij samen 
met S. Oortwijn, ook iemand die al 
een actieve rol speelde in de eerste 
verenigingsjaren. Oortwijn had aan 
de Kanaalschans een ‘melksalon’.  
Je kon er melk kopen, maar ook  
binnen aan een marmeren tafel een 
glas nuttigen. Het verhaal gaat dat in 
de melksalon ook de verzamelaars 
van het eerste uur bijeenkwamen.  
Het ledenaantal groeide snel.  
Vijf jaar na de oprichting waren het 
er al 60. Die pasten waarschijnlijk 
niet meer in de melksalon. 
Eén bron meldt dat de leden in de 

Hendrik Roelof Willem Thie, gezeten op het bankje, als een van de leden van 
het 1e Nederlandse Saxophone Quartet.

Opmerkelijk is dat de postzegel op  
4 april 1944 wel twee keer is afge-
stempeld, maar dat een geadresseerde 
ontbreekt. Dat gebeurt wel vaker met 
brieven die een eerste dag-afstempe-
ling hebben, maar daarvan is hier 
geen sprake. Waarschijnlijk wilde 
Schouten gewoon een mooi poststuk 
voor zichzelf hebben.

De zegel met 19e-eeuwse postkoets 
werd uitgebracht ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel op 9 oktober 
1943. Tarief 7½ cent, met een toeslag 
van hetzelfde bedrag. Die toeslag werd 
gebruikt voor de facilitering van filate-
listische evenementen.

34 Historisch Purmerend nr. 56, september 2022



eerste jaren bijeenkwamen in café 
Wierstra op de Kaasmarkt, tegen-
over het stadhuis, waar de Duitsers 
zich met grote regelmaat lieten zien. 
Dat was het latere Noord-Hollandsch 
Koffiehuis, tegenwoordig het Hoedje 
van de Koningin.

Een flink deel van het verenigingsle-
ven van de postzegelclub heeft zich 
in cafés afgespeeld. In 1947 kwam 
men bijeen in café Dorland, op de 
hoek van Peperstraat en Kaasmarkt. 
Het heette ook café De Graanbeurs. 
Er was een tabakswinkel met klok-
gevel - op de kop van de Peperstraat- 
, daarachter een woning en aan de 
achterzijde was het lokaal van De 
Graanbeurs. Op de verdieping was 
een tabakskerverij. 
Café Dorland (de linkerkant van het 
gebouw) werd in de avonduren door 
verschillende verenigingen gebruikt. 
Dat deel van het pand is in 1959 ge-
sloopt, de tabakswinkel bleef behou-

den. Daar wordt nog steeds koffie, 
thee en tabak verkocht. 
Op de plaats waar De Graanbeurs 
heeft gestaan is sindsdien de  
nieuwbouw gevestigd van Optiek 
Koopman.

Nieuwe locaties 
Een eigen onderkomen heeft de 
PPRC nooit gehad en het is altijd 
een beetje zoeken geweest naar een 
geschikte ruimte. In 1952 kreeg 
de PPRC toestemming van B&W 
om gebruik te maken van de bo-
venverdieping van de voormalige 
Kaasbeurs op de Kaasmarkt, boven 
het politiebureau. Vanaf 10 januari 
1953 kwam men daar iedere tweede 
zaterdag van de maand bijeen. Toen 
in 1958 de bovenverdieping tot bi-
bliotheek en leeszaal verbouwd werd, 
moesten de verzamelaars op zoek 
naar een nieuwe locatie. Dat werd 
Het Witte Huis aan de Beemster-
ringvaart, ook bekend als Landbouw 
Huishoudschool. Tussen 1958 en 
1967 vonden hier de bijeenkomsten 
plaats. Vanaf 1967 was De Ark naast 
het Hervormd Weeshuis een aantal 
jaren lang de plek waar de verzame-
laars bijeenkwamen, maar toen De 
Ark gesloopt werd bij de bouw van 
het Willem Eggertcentrum kwamen 
de cafés Concordia en Vlaar op de 
Koemarkt weer in beeld evenals het 
Gemeenschapshuis Overwhere, de 
Nieuwe Tuinbouw en Zuiderhof in 
Zuidoostbeemster. Tegenwoordig 
worden de maandelijkse bijeenkom-
sten gehouden in de Taborkerk. 

Publiciteit
De vereniging groeide snel en dat 
kwam onder meer doordat zij 
regelmatig de publiciteit zocht. Het 
eerste lustrum werd gevierd met een 
tentoonstelling in de Stads-Teeken-
school, aan het Gouw. Ook de vijf-
tiende verjaardag werd daar gevierd, 
waarbij burgemeester R. Kooiman, 
zelf een enthousiast verzamelaar, de 
tentoonstelling opende. 

Exposeren
Een jubileumdatum was het niet 
helemaal, maar precies 37½ jaar 
na het oprichtingsmoment van de 
vereniging, dat leek er toch wel een 
beetje op. Van 28 tot 30 maart 1980 
organiseerde de PPRC een regionale 

De melksalon van Oortwijn aan de Kanaalschans, Foto Ver. Hist. Purmerend.

Café De Graanbeurs.

Aankondiging tentoonstelling.

Het tegeltableau komt van de  
plateelfabriek van Vet  
(foto Waterlands Archief).
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postzegeltentoonstelling in de  
Koepelkerk: NH’80.
Het werd een enorm succes, 260 
tentoonstellingskaders, bekeken door 
meer dan 1500 verzamelaars vanuit 
de hele provincie. De tentoonstel-
lingscommissie had gehoopt op 500 
bezoekers, misschien wel 1000. Op-
vallend was het grote aantal jeugdige 
bezoekers. In de kaders waren de 
bijna onbegrensde mogelijkheden van 
de filatelie te bewonderen. Oude brie-
ven uit het Nederlandse Postmuseum, 
landencollecties, thematische (‘beeld’) 
verzamelingen, lucht- en ballonpost, 
stempelcollecties, telegrammen en 
buizenpost, de Boerenoorlog. De in-
zenders kwamen uit het hele land. De 
voorbereiding had zo’n anderhalf jaar 
gevergd, maar een herhaling zag voor-
zitter Henk Oosterveld niet zitten. 
‘Dat doe je maar éénmaal in de zoveel 
jaar. Ambitie is er genoeg, maar de 
kosten zijn te hoog.’

Purphilex
Het zou meer dan tien jaar duren 
voor er in Purmerend weer een 
groot postzegelfeest gehouden werd: 
Purphilex 1992 in de Beukenkamp. 
Het thema van de tentoonstelling 
‘Europese eenwording’ lokte honder-
den bezoekers uit binnnen- en bui-
tenland naar Purmerend. Er waren 
topcollecties te zien uit 12 Europese 
landen. Een ander hoogtepunt in de 
geschiedenis van de vereniging was 
Filamanifestatie 2012, waarmee in 
het Jan van Egmond de zeventigste 
verjaardag van de vereniging gevierd 
werd. Het werd een prachtig evene-
ment, georganiseerd door een tiental 
Noord-Hollandse verenigingen, maar 
de Purmerenders trokken de kar en 
wisten Johan Remkes, de Commissa-
ris van de Koningin in Noord- 
Holland, en burgemeester Don Bijl 
zover te krijgen dat ze gezamenlijk 
het openingslint doorknipten.

Ledental op peil
Verzamelaars heb je in soorten en 
maten. In de jaren zeventig  
stegen de prijzen voor postzegels op 
beurzen en andere bijeenkomsten tot 
recordhoogte en zagen velen er een 

mooie beleggingsmogelijkheid in. 
Dat de vereniging toen zoveel  
jeugdige leden telde, had daar ook 
mee te maken. Daar zaten heel wat 
kleine handelaartjes tussen. Ze  
verdwenen toen de prijzen zakten. 

En nu?
Er zijn jaren geweest dat de PPRC 
meer jeugdleden had dan volwassen 
leden en hoewel op Filamanifestatie 
veel jeugd aanwezig was – zie de af-
beelding hiernaast- , loopt de belang-
stelling van de jeugd voor het verza-
melen van postzegels steeds verder 
terug. PostNL probeert nog wel eens 
in te spelen op de belangstelling voor 
voetbal- en dierenplaatjes, maar die 
krijg je bij de supermarkt gratis en 
de prijs van een postzegel wordt al-
leen maar hoger. Voor de Jeugdpost-
zegelclub van de PPRC viel in 2005 
het doek, maar de volwassen leden 
blijven de vereniging trouw. Al jaren 
blijft het ledental (zo’n 200) aardig 
op peil, ook doordat de vereniging 
samenwerking heeft gezocht met 
andere verenigingen in de regio. 
De maandelijkse verenigingsavon-
den worden door zo’n 70-80 leden 
bezocht. Altijd is aan die bijeen-
komsten ook een veiling verbonden 

met materiaal dat de eigen leden 
aanbrengen of dat aangeboden wordt 
door anderen. Met grote regelmaat 
wordt de vereniging benaderd door 
mensen die de verstoffende verzame-
ling van henzelf, ouders of grootou-
ders van de hand willen doen. ‘Onze 
kinderen zien er niets in. Misschien 
brengt het nog iets op.’ Dat lukt bijna 
altijd en soms zit er een pareltje tus-
sen, zoals de China-verzameling van 
een echtpaar dat eigenlijk op weg 
was naar de kliko. Filatelie  
verveelt nooit. ■

‘De dubbele koe’ (1974) symbool van 
de postzegelgekte in de jaren 70.  
Je had twee exemplaren van de zegel 
nodig om de koe compleet in beeld  
te krijgen en dat leidde tot een  
groteske koeienjacht. Er werd meer 
dan 30 gulden gevraagd en betaald 
voor zo’n paartje.
Met toestemming van ontwerper Jaap 
Drupsteen sierden de koetjes jaren-
lang het omslag van het clubblad.

Het Jubileumboek van de PPRC is 
voor €10 te koop bij de vereniging  
(zie de website www.pprc.nl) en bij 
Het Leesteken in Purmerend. 

Jeugd.
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Neeltje van de Cappelle (Kapelle, 
Kappellen, etc.) werd op 29 novem-
ber 1772 geboren in de Beemster als 
dochter van Elsje Doeds en meester-
molenmaker Jan Jansz. van de 
Cappelle, in genealogisch jargon 
mijn oud-overgrootvader, ofwel mijn 
betbetbetbetovergrootvader. Neeltje 
was een veel jongere zuster van mijn 
oud-grootvader (betbetbetover-
grootvader) Pieter van de Cappelle, 
ook molenmaker en eind 18e eeuw 
beheerder van de timmerwerf van 
de Beemster, die gevestigd was vlak 
voor de Beemsterbrug naar Purmer-

end. De Van de Cappelles waren eeu-
wenlang molenaars en molenmakers 
in de Beemster, Beets en Kwadijk.

Onzekere tijden
Op 2 februari 1794, op haar 21e, 
trouwde Neeltje in de oude gerefor-
meerde kerk op de Kaasmarkt van 
Purmerend met Abraham van der 
Kolk (1768), grutter in het Padjedijk. 
Zij kregen twee kinderen – Henricus 
(1796) en Marijtje (1798) – in  
hectische, onzekere tijden.  
In Holland was inmiddels de  
Bataafse Republiek uitgeroepen, en 

die republiek was in oorlog met de 
Engelsen en de Russen. In augus-
tus 1799 landden Brits-Russische 
troepen bij Callantsoog en stootten 
vrij snel door richting de Beemster. 
Ter bescherming van Purmerend 
werd de Zuidoostbeemster door het 
Frans-Bataafse leger, onder leiding 
van onder anderen generaal Herman 
Daendels, deels onder water gezet. 
Bij de Beemsterpoort/Beemsterbrug 
werd een zware batterij artillerie 
opgesteld die zowel de Zuider- als de 
Purmerenderweg kon bestrijken.
Om verzekerd te zijn van een vrij 
schootsveld werden in oktober 
1799 woningen en gebouwtjes in 
de directe omgeving van de batterij 
simpelweg platgebrand, waaronder 
de timmerwerf en de woning van 
Neeltje’s broer Pieter van de Cappel-
le. De Purmerendse onderwijzer en 
chroniqueur Gijsbert van Sandwijk 
omschreef het in 1839 zo in zijn ‘kro-
nijkmatige’ geschiedschrijving van 
Purmerend en omstreken: ‘Voorts 
werden met allen spoed de huizen in 
de Beemster weggebroken of ver-
brand, die de batterijen en de poort 
in den weg stonden, namelijk (…) 
aan de linkerzijde de groote Beem-
ster Timmerwerf, bewoond worden-
de door den timmerbaas Van der 
Cappelle, benevens nog 6 woningen.’

Eigen graf
Neeltje van de Cappelle werd niet 
oud: zij overleed op 3 januari 1801, 
op haar 28e, waarschijnlijk in het 
kraambed. Twee dagen later, 5 janu-
ari, liet Abraham van der Kolk zijn 
‘huijsvrouw’ begraven in de kerk op 
de Kaasmarkt, waar zij zeven jaar 
eerder waren getrouwd. Zij kreeg een 
‘eijgen graf’ à raison van vijf gulden, 
en werd begraven in het ‘beste kleed’ 
à raison van zes gulden.
Abraham van der Kolk hertrouwde 
een half jaar later al met de 20-jari-
ge dienstbode Hermijna (‘Mijntje’) 
Cooldenberg, maar hij bleef nauw 
verbonden met de familie Van de 
Cappelle. Begin 1820 was hij bijvoor-
beeld betrokken bij de afwikkeling 
van de nalatenschap van zijn zwager 
en timmerbaas van de Beemster 

Neeltje van de Cappelle: 
HET VERLEDEN 
LIGT OP STRAAT
     tekst Bart Middelburg

Het nieuws ligt volgens een oud journalistiek adagium  

gewoon op straat. Soms ligt het verleden daar vlak naast.  

Neem nou Neeltje van de Cappelle.

Het huwelijk van 
Abraham van der 
Kolk en Neeltje  
van de Cappelle  
in de oude gerefor-
meerde kerk op  
de Kaasmarkt op  
2 februari 1794.
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Pieter van de Cappelle (overleden 
met kerst 1819 in het Gasthuis in 
de Koestraat). Drie maanden later, 
op 29 maart 1820, overleed grutter 
Abraham zelf op 51-jarige leeftijd; 
hij werd begraven in hetzelfde ‘ker-
kegraf’ als Neeltje van de Cappelle.  
In 1826 werd ook zijn tweede vrouw 
Hermijna Cooldenberg daar begra-
ven. Drie jaar later, in 1829, werd het 
begraven van welgestelde ingezete-
nen in de kerk in het hele land op 
hygiënische gronden verboden, en 
dus ook in de kerk op de Kaasmarkt.
De oude Gereformeerde Kerk werd 
in 1850 afgebroken. 

Koepelkerk
In 1853 kwam daarvoor de huidige 
Koepelkerk in de plaats; de vloer van 
de nieuwe kerk werd gelegd met graf-
stenen uit de oude kerk. De grafsteen 
van Neeltje van de Cappelle (en van 
Abraham van der Kolk en Mijntje 
Cooldenberg) was begin vorige eeuw 
dan ook nog helemaal intact. In 
1930 publiceerden de historici Paul 
Constant Bloys van Treslong en Jan 
Belonje deel 4 van hun reeks Genealo-
gische en heraldische gedenkwaardig-
heden in en uit kerken der provincie 
Noord-Holland. Daarin werden ook 
alle nog resterende grafstenen en 
-monumenten in de hervormde kerk 
op de Kaasmarkt nauwkeurig geïn-
ventariseerd. Nummer 32, noteerden 
Bloys en Belonje, behelsde de steen 
van ‘A. v.d. Kolk / zijn huysvrouw / N. 
van Kapellen / sterf 3 Yanuary 1801 / 
oud ruym 28 jaaren / desselfs huys-
vrouw / Mijntje Cooldenberg’.

Als gevolg van de secularisatie werd 
de Koepelkerk in de jaren ‘70 her-
schapen in een cultureel centrum, 
en werden al die grafstenen weer 
verwijderd en grotendeels vervangen 
door moderne tegels.  
Een aantal grafstenen keerde terug 
in de zogeheten omloop van de kerk. 
Buiten werd aan de noord-, oost- 
en zuidkant een stenen verhoging 
gemetseld van soms twee meter diep, 
en ook daarin werden grafstenen 

Begraafregister van de gereformeerde kerk van 5 januari 1801: ‘beste kleed’.

Grafsteen van Neeltje van de Cappelle.

gelegd (in handzame vierkante stuk-
ken gezaagd) uit de oude, in 1850 
gesloopte kerk.
De verhoging aan de zuidkant maakt 
nu, met toestemming van de kerk, 
deel uit van het terras van brasserie 
Zomaar. Zo kan het gebeuren dat je 
daar, zoals ik weleens doe, zomaar 
een kopje koffie drinkt, en boven 
op de grafsteen van Neeltje van de 
Cappelle blijkt te zitten. ■
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WESTERSTRAAT
Kruidenierswinkeltje Worp

In het VHP-periodiek van maart 
2021 nummer 53 stond een artikel 
over ‘Mag het een onsje meer zijn’. 
Daarop reageerde mevrouw L. van 

Leen. Ze vond het een mooi artikel, 
maar miste het kruidenierswinkel-
tje van Worp op de Westerstraat. 
Ze vroeg of de vereniging daar nog 

iets van wist. De vraag kwam bij mij 
terecht en ik heb haar geantwoord. 
Ze vertelde dat het winkeltje door 
mevrouw Worp werd beheerd.  
Haar dochter Aagje vertelde eens 
aan haar dat `…als de klanten te lang 
bleven kletsen in het winkeltje, moest 
zij van haar moeder op de fluit van 
de fluitketel blazen want dan moest 
moe naar achtereǹ . Ik heb het krui-
denierswinkeltje gekend maar weet 
er niet zoveel van. Ze was toch blij 
met de gegevens en fotò s die ik haar 
stuurde. Zie Worp nog lopen in zijn 
beige lange stofjas. Dus hij hielp wel 
mee. Tot wanneer het winkeltje heeft 
bestaan weet ik niet. Het is jarenlang 
een woninkje geweest en de laatste 
jaren een pakhuis van Groenhart. 
Het pandje is later opgenomen in de 
nieuwbouw van Cruyff. 

tekst Ber de Lange

Hobbywinkel Cruyff, woning H. de Groot, Kruidenierswinkeltje van Worp  
en Gereedschapswinkel Groenhart (foto Ber de Lange).

Uitbreiding Groenhart (foto Ber de Lange). 

Gereedschapswinkel Groenhart 
met de groen-gele huisstijl en het 
bedrijfslogo van de schroef. 
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Jaap Worp had vroeger een rij-
wielzaak aan de Nieuwstraat in het 
kleine pandje, nu van Sanders. In 
mijn archief heb ik daar een paar 
aardige fotò s van. Heb die destijds 
mogen overnemen van dochter 
Aagje Worp. Ze is getrouwd geweest 
met Carel Siekman. De fotò s zijn 
uit de jaren ’30. De rijwielzaak heeft, 

denk ik, bestaan tot in de oorlogsja-
ren. Worp gebruikte het daarna als 
opslag en als stalling voor zijn motor. 
Oma Sanders woonde toen in het 
bovenwoninkje. Vervolgens werd 
het pand bij de zaak van Sanders 
getrokken voor werkplaats en opslag.                                                                    
Wat ik me nog goed kan herinneren 
is dat Jaap Worp ook imker was.  

Hij had bijenkassen achter het pand 
van Adam van Veen (van de kermis-
attracties), nu restaurant De Parel in 
de Zuidersteeg. Als jongen mocht je 
wel eens mee om te kijken. Nou dat 
was natuurlijk prachtig. Waarschijn-
lijk verkocht Jaap Worp de bijenho-
ning in het winkeltje van zijn vrouw 
aan de Westerstraat. ■ 

Worp voor de fietsenwinkel (Collectie Ber de Lange). Rijwielstalling voor de winkel ( Collectie Ber de Lange).

Nieuwstraat 31 met bovenwoning.  Nieuwstraat 31 en 33 Sanders loodgieters.
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 ‘Ho, ho, ho: 
JAPIE IS EEN  
PURMERENDER HÈ’

In de interviewserie ‘Purtretten’ kijken  

geboren en getogen Purmerenders terug op 

hun jonge(re) jaren. Het zijn alledaagse en  

tegelijkertijd bijzondere levensverhalen,  

waarmee herinneringen levend worden  

gehouden aan het Purmerend dat er niet  

meer is.  Na Han Groot-Thie, Cees van der  

Linden, Jouke Kooiker, Lida Licht-Lankelma,  

Lucia van Leijen, Ans Ensink-Ruig,  

Bert Koopman sr., Corry Hupkes-Groeneveld,  

Sjaak Ossebaar, Wim Appel, Toon Capel en  

Piet Butter is ditmaal Jaap Muts aan het woord.  

Hij vertelt met plezier en humor over onder 

meer zijn familie, de scholen waarop hij zat,  

de cafés Marees en Het Gildehuis, Purmersteijn, 

Flying Petrels, de timmerfabriek van Joop de 

Koekoek en nog veel meer.  tekst Ruud Luiks

Prinses Marijke
‘Mijn vader heet Christiaan (Chris) 
Muts (1920-1999). Zijn ouders waren 
Maarten Muts en Neeltje Muts- 
Kapel. Mijn opa was ijskastenbouwer 
bij Tadema. Mijn vader is geboren 
op het Oudelandsdijkje 38, het huis 

staat er nog steeds. Hij trouwde in 
1942 met mijn moeder Neeltje Bier 
(1921-1995), ze kwam uit de Beem-
ster. Haar ouders waren Gerrit Bier 
en Antje Bier-Max, ze hadden een 
boerderij aan de Zuiderweg. Mijn 
ouders woonden eerst op de Necker-

straat, tot mijn twaalfde woonden 
we in de Vooruitstraat en daarna in 
de Hyacinthenstraat. Mijn vader was 
vrachtwagenchauffeur. Hij bracht 
onder andere oud papier van Jaap 
de Graaf naar een papierfabriek 
in Roermond. In de oorlog werkte 

Jaap Muts en Tini Hellenberg treden in het 
huwelijksbootje (1974).
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hij bij de destructor. Hij vervoerde 
niet alleen dood vee maar soms ook 
levende schapen. En maar hopen dat 
hij niet staande werd gehouden door 
de Duitsers want die beesten bleven 
maar blaten natuurlijk. Later werkte 
hij tot zijn pensioen bij het transport-
bedrijf van de familie Prins in de 
Hazepolder. 
Door het chauffeuren was mijn vader 

veel van huis, en als hij thuis was ging 
hij vaak naar Purmersteijn. Hij was 
nog vicevoorzitter, onder voorzitter 
IJsbrand Wals. Mijn moeder was huis-
vrouw. Ze heeft veel gedaan voor de 
operettevereniging. Ik ben van 1952, 
een nakomertje, mijn zus Nel was elf 
jaar ouder en mijn broer Gerrit negen. 
Ik ging naar kleuterschool Prinses 
Marijke in de Violenstraat. We kregen 

een melkkaart om een kwart liter 
melk te drinken op school. Maar ik 
was gewend melk te drinken zo van 
onder de koe vandaan, bij opa Bier 
aan de Zuiderweg. Die schoolmelk 
vond ik niet om te zuipen, het leek wel 
water en het was warm geworden in 
de zon. Ik vertelde mijn moeder dat ik 
die schoolmelk niet hoefde. Dat vond 
ze prima want het kostte ook geld.  
Ik drink nog steeds geen melk.

Café Marees
Na de kleuterschool zat ik op de  
Willem Eggertschool in de Nieuw-
straat. In de tweede klas hadden 
we juf Pistorius, ze was een statige 
dame. In de vierde stond meester 
Bram Crom voor de klas en in de 
vijfde meester Wim Appel. Dat 
waren geniale kerels. Appel begon 
mij Jaap te noemen. Ik heet officieel 
Jacob, maar de broer van mijn vader 
(die jong overleed) heette ook Jaap. 
Ik zei tegen mijn moeder: ‘Mam, 
meester Appel noemt me Jaap maar 
ik heet Jacob hoor’. Het is toch Jaap 
gebleven, ik weet niet beter. 
In de zesde hadden we meester 
Beukenkamp. Hij was een Pur-
mersteijn-man. Als het eerste had 

De zesde klas  
van de Willem 
Eggerschool.
Jaap staat op  
de derde rij van  
voren, zevende 
vanaf links. 
Op de achterste 
rij meester Jaap 
Beukenkamp. 

Jaap 

meester Jaap

De ouders van Jaap: Chris Muts en Neeltje Muts-Bier.
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gewonnen kregen we tekenen en 
anders rekenen. Op vrijdagmiddag 
mochten we de consumptiebonnen 
van de club stempelen, die werden 
gebruikt in café `De Drie Zwaneń  
van de familie Jonk. 
Ik vond buitenspelen veel leuker 
dan leren, samen met buurtjongens 
als Hans en Fred Groot, Corrie en 
Klaas Hottentot, René Kramer, Henk 
Bonthuis, Peter Zuidewind, Hans en 
Frans Verschoor. We voetbalden op 
de Koemarkt tussen de hekken, het 
hing van je snelheid of je er overheen 
of onderdoor ging. En ook in de 
speeltuin in de Hyacinthenstraat of 
op het voetbalveldje bij de Hollan-
dia-fabriek, met die houten doelen. 
Op de basisschool was al duidelijk 
dat ik naar de ambachtsschool zou 
gaan. We waren toen al ‘geschift’ 
door hoofdmeester Lucieer en 
meester Beukenkamp, daar hadden 
zij geen Cito-toetsen voor nodig. Ik 
ging met een paar schoolvriendjes 
naar de LTS in Zaandam. Zomers 
op de fiets, ‘s winters met de trein. 
Dat was een rib uit het lijf van mijn 
ouders hoor. Want we hadden het 
niet breed, mijn vader verdiende een 
pepernootje. Ik biljartte toen al met 

Dick Hottentot in het café van Jaap 
‘Pijp’ Marees in de Willem Eggert-
straat. Ik pikte dan een kwartje van 
mijn broer. Niet te vaak natuurlijk 
want dan viel het op. Ik kreeg een 
paar weken later wel op mijn sode-
mieter van mijn moeder. Ik mocht 
van haar niet meer naar ‘die foute 
kroeg met allemaal zuiplappen’. Wat 
deden we daarna: we gingen in de 
Bultstraat het café aan de achterkant 
naar binnen.

Welpenlatten 
Op mijn tiende mocht ik lid wor-
den van Purmersteijn. Hoera! Van 
mijn ouders kreeg ik kicksies en een 
shirt. We speelden met welpenlatten. 
Die hingen aan de echte doellatten, 
waardoor de kleine jeugdkeepertjes 
ook bij de lat konden. Toen ik zes-
tien, zeventien jaar was, zat ik in het 
interregionale jeugdelftal (jeugdse-
nioren), onze trainer was de fameuze 
Aart Duif. We wonnen thuis van 
Ajax A1 met 2-1, ik scoorde er eentje. 
In dit team zaten onder anderen 
Han Rodermond, Jan Spreeuw, Henk 
Schipper, Willem van der Brink en 
op de goal Bert Bruning. Toen ik 
dertien, veertien was maakte ik ken-

nis met honkbal. Mijn vader en ik 
gingen lijnen trekken op het veld van 
Purmersteijn over de sluis. Maar er 
waren mannen aan het honkballen, 
onder wie de legendarische voetbal-
ler Jan Swart en voetbaltrainer Rein 
van Lier. Ik ging naar ze kijken. Toen 
een keer een knuppel brak, mocht ik 
die hebben van ‘Ome’ Jan. De vader 
van René Kramer kortte ‘m een stuk 
in, lijmde de delen aan elkaar en 
draaide isolatietape eromheen. We 
gingen honkballen achter de Hol-
landia-loods, met tennisballetjes van 
Anonymus. Als je de bal over het 
dak van de loods sloeg, was het een 
homerun. Ik mocht ook op Flying 
Petrels. Het slaan en gooien gingen 
me wel goed af. Ik speelde daarom 
al snel mee in het eerste, met ouwe 
knakkers als Willem Brouwer, Fred 
van Stek, Jan Swart, Ed van Kampen, 
Jan Hoogwegt, Wim Gunzel, Jaap 
Goldstein, Cees van Rooy, Hans 
Zwaal, Martin Heystee en Ignacio 
Tiel. De coach was Ted Holewijn.́

Ambachtsschool
Ik was vijftien jaar toen ik van de 
ambachtsschool af kwam, ik was ma-
chinaal houtbewerker. Ik kon meteen 

Een jeugdelftal 
van Purmersteijn. 

Op de achterste rij 
v.l.n.r.:  
Jan Krijt (leider), 
???, Jacques de Vos, 
Fred Groot, ???, 
Jan Zwiers,  
Jacob Kennedy, 
Cor Prins.  

Op de voorste rij 
v.l.n.r.: Jaap Muts, 
Theo de Laat,  
Bert Bruning,  
Dirk Slooten,  
Jan Spreeuw. 
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aan de slag bij timmerfabriek Badeko 
van Joop de Koekkoek aan de Beem-
sterburgwal. Mijn eerste werkdag 
vergeet ik nooit. Ik kwam aanzetten 
met mijn houten gereedschapskist, 
die had ik nog op school gemaakt. 
Kees Glastra, de chef, zei dat hij wel 
een mooi klussie voor me had. Moest 
ik stapels kozijnen schilderen, de bla-
ren stonden op mijn jatten. Nadat ik 
werkte, kroop ik steeds meer onder 
moeders vleugels vandaan. Sjekkies 
roken, naar café Marees, biljarten. 
Bierdrinken deden we eigenlijk niet 
veel. Wel kaarten om geld. Eerst 
klaverjassen, later zwikken, pokeren. 
En ook dobbelen. Ik ben tot mijn 
achttiende, negentiende bij café Ma-
rees blijven hangen. Met Adrie Baars 
en Joop Klein (van de groenteboer 
op de Neckerstraat) ging ik ook de 
paardenkoersen af. Gokken was toen 
mijn wereld. Ik haalde elke donder-
dagavond bij de bank aan de Dubbele 
Buurt mijn weekloon van tweehon-
derd gulden op. Een keer was ik 
binnen een paar uur al los door het 
gokken. Daar kon ik niet tegenop 
verdienen. Ik was meteen genezen. 

Plaatjesdraaier 
En toen ben ik naar Het Gildehuis 
van Piet Wezel gegaan. Daar werkte 
ik ook, ik was er van 1972 tot 1975 
plaatjesdraaier. De barkeepers waren 
Jan Kerver, Gerard ‘Dorus’ de Wolf en 

Willem Kreuger. Dik de Wolf was ook 
diskjockey. En Piet was zelf een goede 
klant, hahaha.  Ik leerde in 1972 mijn 
vrouw Tini Hellenberg kennen op een 
feestje voor haar negentiende verjaar-
dag, in de boerderij van Piet Wezel 
aan de Westerweg. Zij kwam eerder in 
de Tuinbouw, waar op zaterdagavond 
bandjes optraden, en in La Notte. Ik 
voetbalde en honkbalde dus. Ik vond 
honkballen leuker, had daar ook meer 
talent voor. Ik dacht veel na over 
het spelletje en werd er steeds beter 
in. Als de bal over de plaat kwam, 
zwaaide ik er wel naar. Omdat ik 
ook best wel redelijk kon voetballen, 
zat ik in Purmersteijn 2. Maar voor 
de belangrijkste wedstrijden aan het 
eind van het seizoen berichtte ik af 
omdat dan het honkbalseizoen begon. 
Toen ze dat in de gaten kregen, werd 
ik weer teruggezet naar het derde. 
Daar had ik trainers als Arie Haan 
en Co Horn. Prachtkerels. Ik speelde 
onder anderen met Piet en Jan Butter, 
IJsbrand Edel, Jan Bult, Nico Liefveld 
en Willem Wolfersheim. Die Butter-
tjes schopten hun tegenstanders als 
het moest tien meter de lucht in. Huib 
Bruning was onze vlaggenist. Op 
mijn eenendertigste kreeg ik zoveel 
last van mijn knieën dat ik rigoureus 
stopte met veldvoetballen. Ik speelde 
daarna nog wel jaren in de zaal. Gek 
genoeg kreeg ik daarvan geen pijn 
in mijn poten. We hadden een team 

met allemaal honkballers. Alhoewel, 
Albert Zijlstra softbalde, dat telde 
eigenlijk niet, haha. We hadden veel 
lol met elkaar. 

Een manier van leven 
Ik honkbalde bij Petrels met Nico 
van de Ham, Bert Bruning, Ruud 
Hellenberg, Maarten Tieman, Hans 
Zwaal, Ron Swart, Hans Bongers, 
Ruud van Kampen en Cor Stam. 
Onze coaches in die jaren waren 
Fred van Stek en Herman Kuijpens. 
We stoomden op van de derde naar 
de eerste klasse. We honkbalden ook 
veel in het buitenland en maakten 
onvergetelijke reizen naar onze 
Tsjechische zustergemeente  Jilhava. 
Ik speelde ook nog twee jaar bij 
De Volewijckers. Maar tijdens een 
jeugdtraining gooide ik mijn arm 
kapot, uitgerekte gewrichtsbanden 
bleek later. Mijn honkbalcarrière 
was over. Daarna ging ik coachen, 
het diploma had ik al gehaald toen 
ik nog speelde. Er kwamen bij 
Petrels toen veel talentvolle jongens 
door. Ik denk aan Zeeg de Voos, 
Peter Dimmendaal, William van 
Gelderen, Arjan Plomp, Jasper en 
Pepijn Blok en Edwin Anthony.  
De wat oudere jongens waren Ron 
Swart, Ruud van Kampen, Bart 
Tishauser, Theo Holewijn en Theo 
Dobber. We schopten het weer tot 
de eerste klasse. We wonnen daarin 

Op de achterste rij v.l.n.r.:  

Dries Groot (sponsor),  
Johan van Kampen,  
Ruud van Kampen,  
Rob van der Kwast,  
Piet Voet,  
Ed van Kampen (coach),  
Henk Joosten (lijnrechter).  
 
Op de voorste rij v.l.n.r.:  
Jaap Muts,  
Albert Zijlstra,  
Bart Tishauser,  
Bob van Kampen.
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maar één wedstrijd en degradeerden 
dus. Maar het jaar daarop werden 
we kampioen met twee vingers in de 
neus en stonden we weer in de  
eerste klasse. Ik was coach bij Petrels 
dus, maar ook bij clubs als Herons, 
Cromtigers, Double Stars. Ik kon ook 
assistent-coach worden bij hoofdklas-
ser Unique Giants. Dat heb ik niet 
gedaan omdat ik al een afspraak met 
Petrels had. Unique Giants werd dat 
jaar nota bene Nederlands kampi-
oen. Het jaar erop vroegen ze me 
als hoofdcoach. Daarvoor heb ik na 
rijp beraad bedankt, ik zag het om 
uiteenlopende redenen niet zitten. Ik 
was ook assistent-coach bij Amster-
dam Pirates. Hoofdcoach was Winnie 
Remmerswaal, de eerste Nederlander 
in de Amerikaanse Major League. 
Het was een fantastisch jaar, we wer-
den derde. Dat honkbal was eigenlijk 
een manier van leven voor me. Ik 
was daardoor jarenlang heel veel 
van huis. In de hoofdklasse speelden 
we drie wedstrijden per week, we 
trainden twee keer, en op maandag-
avond trainde ik nog de jeugd van 
Petrels samen met Joost Blekemolen 
en Corrie Blok. En ik werkte veertig 
uur per week bij Veerman, waar ik 
afdelingschef was. In de vakanties 
was het altijd schipperen om weg te 
komen; het is wel voorgekomen dat ik 
Tini en de kinderen wegbracht en dat 
ik terugging om te spelen of te coa-
chen. Ik heb dit alleen maar kunnen 
doen doordat Tini dit goed vond. Ik 
ben haar nog steeds enorm dankbaar 
hiervoor. Op mijn tweeënzestigste, na 
48 jaar honkballen en coachen, ben 

ik met alles gestopt. We trouwden in 
1974. Vanaf ons achttiende stonden 
we al voor een woning ingeschreven. 
We kregen daardoor al vrij snel na 
ons trouwen van de gemeente een 
woning, een flat op het Cavaljéplein. 
Mooi toch, moet je nu om komen. 
Mijn chef bij Badeko Kees Glastra 
was een norse man. Ik kon het niet 
zo goed met hem vinden en ging met 
steeds meer verdriet in mijn lijf naar 
mijn werk. In 1979, na dertien jaar, 
ben ik vertrokken. Ik zag toevallig 
een advertentie van timmerbedrijf 
Veerman in De Rijp. Ik solliciteerde 
en ze wilden me hebben. Tini was 
toen zwanger van onze eerste dochter 
Kim. Daarom was het ook mooi dat 
ik bij Veerman vijftig gulden meer 
ging verdienen.                  

Wethouder Thom Schreuder 
Ik hoorde later van een nichtje dat 
zij een benedenwoning had gekregen 
op het Jasmijnplein. Dat wilden wij 
natuurlijk ook wel, in plaats van ons 
flatje. Maar dat kon volgens de ge-
meente niet. Tini en ik hebben hier-
over een gesprek gehad met wethou-
der Thom Schreuder. Hij vertelde dat 
we wel een woning konden krijgen in 
de Purmer. Ik zei toen: ‘Ho, ho, ho: 
Japie is een Purmerender hè, hij blijft 
in Purmerend wonen en niet tussen 
die Amsterdammers daar.’ We wis-
ten al dat er in de Zuiderpolder hui-
zen zouden worden gebouwd. Het 
lukte om een woning te kopen in de 
Rozenstraat. Een premie A-woning, 
hierdoor konden we het betalen. 
Want ik moest het alleen verdienen, 

dat was best schrapen hoor. Tini was 
namelijk ontslagen bij Stork in Am-
sterdam toen ze zwanger werd. Daar 
was niks aan te doen, dat ging toen 
zo. Ons huis staat bijna letterlijk op 
het voetbalveldje bij de Hollandia-fa-
briek waar ik in mijn jeugd heel 
veel voetbalde. Hoe geniaal is dat. 
Toevallig was ook dat mijn vriend 
Cor Stam en onze buurman Rob van 
Twuijver van het Cavaljéplein met 
hun vrouwen in hetzelfde rijtje kwa-
men wonen. Onze kinderen groeiden 
met elkaar op. We kregen vier kinde-
ren en we hebben zes kleinkinderen. 
Cor en ik deelden veel interesses en 
deden veel samen, en dat doen we 
nog steeds. We gaan hier nooit meer 
weg. Ja, tussen zes plankies maar 
dat stellen we zo lang mogelijk uit.                                                  
Een grote tegenvaller was wel dat ik 
op de eerste werkdag in 2013 werd 
ontslagen door Veerman. Dat was 
een tik hoor, ik ben een jaar van slag 
geweest. We moesten natuurlijk ook 
opeens met veel minder rond- 
komen. Ik kwam op zoek naar wat te 
doen in aanraking met golf. Ik had 
er wel aanleg voor moet ik zeggen, 
ook door mijn honkbalverleden. 
Ik kocht via een digitale veiling uit 
een faillissement een set clubs, tas, 
karretje voor onder de tweehonderd 
euro. En nu is het golf wat de klok 
slaat. Dat doe ik bij Golfclub Kavel 
II aan de Volgerweg in de Beemster. 
Een heerlijk relaxte club, met veel be-
kenden van vroeger, en op hole 19 is 
het heerlijk toeven met een hapje en 
drankje. Zo is letterlijk en figuurlijk 
de bal nog steeds rond. ■

Het (langharige) eerste team van 
Flying Petrels.  
Op de achterste rij v.l.n.r.:  
Jos Anthony, Fred van Stek (coach), 
Bert Bruning, Herman Kuijpens, 
Hans Zwaal, Maarten Tieman,  
Jaap Muts.  
 
Op de voorste rij v.l.n.r.:  
Cor Stam, Fred Lieder,  
Ruud Hellenberg, Nico van der Ham, 
Hans Bongers, Martin Heystee. 
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Plassen in een jerrycan
Op school is hij ‘een dondersteentje’ 
en wordt door juf geregeld met de 
kop onder de kraan gehouden om 
af te koelen. Bob pikt ’s ochtends 
de sleutel van de hobbykamer, doet 
alsof hij vrolijk naar school gaat, 
maar zodra moeder uit zicht is, zit 
hij samen met broer Fred op zolder 
te bouwen. Ongemerkt naar de wc 
gaan is lastig, daarom plassen ze 
in een lege fles die in de dakgoot is 
verstopt. Bob gaat naar de banket-
bakkersschool in Amsterdam, maar 
ook daar verschillen de leraren en 

leerling regelmatig van mening.  
Hij stopt met school en gaat werken. 
Bob: ‘Mijn carrière begint bij de 
4=6 en voor de afwisseling mag ik 
boodschappen bezorgen, op de fiets 
door weer en wind. Van het karige 
salaris koop ik bouwpakketjes bij 
een klein winkeltjes in de Slotermeer 
en als daar mijn ‘meesterwerken’ in 
de etalage staan, sta ik er trots als 
een pauw naar te kijken.’ 

Vakantie
Bob verhuist met ouders en ou-
dere broer naar Purmerend en al 

snel staat hij met vader en Fred met 
de neus tegen het etalageraam van 
speelgoedwinkel Cruyff. Hij krijgt een 
baan bij Edah en werkt tussendoor 
als figurant in vele tv series zoals Unit 
13 en Goede Tijden, Slechte Tijden. 
In het programma over de Puttense 
moordzaak van Peter R. de Vries, dat 
uiteindelijk leidt tot de opheldering 
van de zaak, heeft hij een belangrijke 
rol. Dan is het tijd voor broodnodige 
vakantie. Het wordt een reis van drie 
weken naar Nieuw-Zeeland, naar het 
vissersdorpje Bluff. Hij wordt op slag 
verliefd op de omgeving, gaat naar het 
immigratiebureau, koopt een huis, 
vraagt een werkvergunning en vindt 
werk in een visfabriek.

Wandelende zak met botten
Na een paar jaar werken in de vis-
fabriek neemt Bob een fish & chips 
shop over, maakt er een oer- 
Hollandse snackbar van en trouwt 
een lieve vrouw. De frikandellen en 
kroketten vliegen als zoete broodjes 
over de toonbank en binnen een 

Bob Hartsuiker  
BOUWT PURMEREND  
IN MINIATUUR tekst Piet Jonker

Bob Hartsuiker komt op 19 juni 1963 ter wereld in Amsterdam in een  
gezin met twee broers. Vader is vrachtwagenchauffeur en moeder houdt  
de jongens onder de duim. Bob herinnert zich een ‘eikenhouten opvoeding, 
streng, maar liefdevol. Moeder is een echte Jordanees en als je brutaal bent, 
kan je ‘een lel voor je harses’ krijgen. Vader krijgt veel modelbouwklussen 
in opdracht en samen met broer Fred raakt Bob ook geïnteresseerd in 
modelbouw. Vader leert de broers de fijne kneepjes van het vak, maar Bob 
is een ongedurig kereltje en veelal mag vader het bouwpakket afmaken. 

Kindje rechts is Bob.

Gebouwd in 1985 samen met vader,  
staat nu in het DAF-museum  
Eindhoven.
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jaar opent hij in een andere stad een 
filiaal en heeft hij 22 personeelsleden 
in wisselende diensten. Ook hier eist 
het zware werk zijn tol. Hij verkoopt 
de zaak en gaat scheiden. Als vader 
in Nederland overlijdt, bouwt Bob 
een hechte band op met een ‘bonus 
vader’, maar als ook deze overlijdt, 
krijgt hij chronische heimwee en valt 
vele kilo’s af. ‘Als ik nog maar 55 kilo 
weeg, een soort wandelende zak met 
botten, zegt de huisarts ‘je moet zo 
snel mogelijk terug naar Nederland, 
anders moeten we je straks hier be-
graven’. En ja, dan laat ik alles achter 
en vertrek met dezelfde spullen als 
waar ik mee ben gekomen: koffer, 
rugzak en camera.’  

Tussen de kerstcadeautjes
Terug in Nederland ontmoet hij zijn 
oude liefde Pauline en springt de 
vonk over. Bob: ‘Ik wist het meteen, 
dit is het en ben ingetrokken bij  
Pauline. Trouwen hadden we geen 
trek in, maar uiteindelijk toch een 
ring, bloemen en champagne ge-
kocht en op eerste kerstdag 2014, doe 
ik op mijn knieën tussen de cadeau-
tjes een huwelijksaanzoek. Gelukkig 
zegt Pauline volmondig ja en het 
wordt het beste wat mij is overko-
men.’ De hobby gaat ook door en een 
van zijn projecten is een monster-
diorama van een stadsbeeld in Parijs 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het 
diorama is te zien in het Historama 
Museum in Best. Voor een expositie 
in het Purmerends Museum wordt 

Bob gevraagd de maquette van de 
door de Purmerender architect 
J.J.P. Oud ontworpen, maar nooit 
gebouwde, drankenfabriek na te 
bouwen. Bob stroopt de mouwen op 
en maakt tegelijkertijd ook het door 
Oud ontworpen café De Unie in 
Rotterdam. Verslag hiervan op onder 
andere weidevenner.nl zorgt voor 
bekendheid van Bob en als op social 
media de eerste plaatjes verschijnen 
van zijn project Café Bakker, inclu-
sief de pisbak en café Bos aan de 
Koemarkt, komen van alle kanten 
lovende reacties en is Bob Hartsuiker 
binnen de kortste keren een Bekende 
Purmerender.  
 
Vorstelijke billen
Er volgt een Meet & Greet met 
tv-optreden in de Museumwinkel en 
een demonstratie in de raadzaal van 
het oude stadhuis, waar bezoekers 
zich vergapen aan de minibouwwer-
ken. Grote verrassing voor Bob is die 
dag de mededeling dat het diorama 
van de Koemarkt een permanente 
plek in het museum krijgt. Bob gaat 
verder met een mini-uitvoering 
van speelgoedwinkel Cruyff en ‘het 
kleinste winkeltje van Purmerend’ 
(De Sierkan) aan de Nieuwstraat. 
Speciaal project is café Aad de Wolf, 
waar de spiegeldeur en oude boven-
lamp uit voormalig hotel De Vergul-
de Roskam en het naastgelegen pand 
(voorheen Vlaar) tot in detail zijn 
nagemaakt. Een speciale opdracht is 
het pand van loodgieter Sanders met 

het predicaat Hofleverancier  
aan de gevel. Zelfs de uit het paleis 
op de Dam afkomstige toiletpot in  
de etalage, waarop koningin  
Wilhelmina destijds de vorstelijke 
billen neervlijde, is aanwezig in  
het diorama. 

Heerlijk om te doen
De ideeën blijven opborrelen, waar-
onder het Tramplein met de Am-
sterdamsche Poort, Bellevue, Villa 
Houtheuvel, De Vergulde Ar en het 
oude stadhuis aan de Kaasmarkt. 
Bob heeft altijd een meetlint en 
camera bij zich om panden, kozij-
nen en deuren op te meten en als 
hij daarmee bezig is vragen mensen 
zich soms af ‘wie is die geheimzin-
nige meneer en wat doet hij daar?’ 
Pauline heeft niets met het militaire 
gedoe, maar maakt wel grote por-
tretten van generaals uit de Tweede 
Wereldoorlog in diamond painting. 
Bob is blij met de motivatie van  
Pauline. ’Zij spoort me regelma-
tig aan als ik twijfel om iets aan te 
schaffen, zoals bijvoorbeeld een air-
brush. ´Doe het nu’, zegt ze dan, en 
achteraf is het heerlijk om er mee te 
werken.’ Bob Hartsuiker is nog lang 
niet klaar. Naast zijn werk als win-
kelbeveiliger blijft hij speuren naar 
en werken aan Purmerends verleden 
in het klein. ’Ik vind het heerlijk om 
te doen en om andere mensen blij te 
maken. Herinneringen en verhalen 
delen, daar geniet ik van.’ ■

Gebouwd in 1985 samen met vader,  
staat nu in het DAF-museum  
Eindhoven.

Deel van de verzameling miniaturen.

Bob in zijn werkkamer. 
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Nieuws uit het 

Lezing Henk van Nierop
Op zondag 24 april van dit jaar gaf 
emeritus hoogleraar Nieuwe Geschie-
denis Henk van Nierop een lezing 
in een goedgevulde Grote Kerk van 
Edam. Van Nierop maakt deel uit van 
de redactie en is daarnaast een van 
de auteurs van het dit jaar verschenen 
boek Willem van Oranje in brieven. 
De Opstand in 1572. Hij vertelde in 
zijn lezing over de totstandkoming 
van deze publicatie en over de situatie 
in het Noorderkwartier in 1572.  
Eén van de brieven in dit nieuwe boek 
over Willem van Oranje komt uit de 
collectie van het Waterlands Archief.
Na de lezing beantwoordde hij een 
aantal vragen die door het geïnte-
resseerde publiek werden gesteld 
en vervolgens werd onder het genot 
van een drankje nog even nagepraat 
in de sfeervolle monumentale kerk. 

De voordracht van Van Nierop was 
tevens de aftrap van een lezingency-
clus die het Waterlands Archief samen 
met het Westfries Archief in Hoorn 
dit jaar organiseert. Deze eerste lezing 
werd mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Edam-Volendam.

Geboorte van Nederland
Het jaar 1572 kan gezien worden 
als een keerpunt in de Nederlandse 
Opstand tegen Spanje. Niet alleen 
werd in dat jaar Den Briel veroverd 
door de watergeuzen, ook vond toen 
in Dordrecht de Eerste Vrije Staten-
vergadering plaats. Om dit belang-
rijke jaar uit onze geschiedenis niet 
onopgemerkt voorbij te laten gaan, 
hebben ruim 40 Nederlandse ge-
meenten zich verenigd in het Samen-
werkingsverband 1572-gemeenten. 
Dit heeft onder andere geleid tot de 

totstandkoming van de tentoonstel-
ling ‘Geboorte van Nederland’. Deze 
is ontwikkeld door het Dordrechts 
Museum en bestaat uit vier zuilen in 
de vormen van de cijfers 1,5,7 en 2.

tekst Loek Zoon

In dit herdenkingsjaar 2022 wordt overal in Nederland 

uitgebreid stilgestaan bij twee belangrijke jaren uit 

de vaderlandse geschiedenis. Het jaar 1572, 450 jaar 

geleden, wordt door sommigen gezien als de geboorte 

van Nederland. Daarnaast is het in 2022 precies 350 jaar 

geleden dat ons land van alle kanten werd aangevallen door 

Frankrijk, Engeland en de bisdommen Munster en Keulen. 

Ook het Waterlands Archief staat dit jaar uitgebreid stil 

bij de gebeurtenissen uit deze belangrijke jaren van onze 

geschiedenis, omdat deze ook grote gevolgen hadden  

voor de regio Waterland.

Prof. Henk van Nierop tijdens zijn  
lezing in de Grote Kerk van Edam  
(foto: Natascha van der Harst).

De vier zuilen van de tentoonstelling  
‘Geboorte van Nederland’  
(foto: Wil Spanjer).
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Op deze zuilen staat op de voorzijde 
het begin van de Opstand centraal. 
Aan de achterzijde wordt dit verle-
den actueel gemaakt door de aan-
dacht te vestigen op vier waarden die 
zowel toen als vandaag de dag niet 
vanzelfsprekend waren en zijn: vrij-
heid, verdraagzaamheid, verschei-
denheid en verbondenheid. Deze 
tentoonstelling is op tal van locaties 
door heel Nederland te zien.
De bijzondere expositie kan ook 
afwisselend in de gemeenten Edam- 
Volendam en Waterland en bij het 
Waterlands Archief worden bekeken. 
Het Waterlands Archief heeft van 
deze door de regio Waterland rond-
reizende expositie de lokale invulling 
voor zijn rekening genomen. Deze is 
op vier zijpanelen te zien. Bent u be-
nieuwd naar onze inbreng? In oktober 
doet de tentoonstelling de studiezaal 
van het Waterlands Archief aan!

Docuserie Rampjaar
Het Rampjaar 1672 wordt dit jaar 
eveneens overal in Nederland her-
dacht. Het Waterlands Archief kan 
natuurlijk niet achterblijven, om-
dat deze sombere periode uit onze 
geschiedenis ook grote gevolgen 
heeft gehad voor de regio Waterland. 
Zo gaf Loek Zoon op 19 mei van dit 
jaar een lezing over dit thema bij de 
afdeling Zaanstreek-Waterland van 
de Nederlandse Genealogische Ver-
eniging. Hij sprak met name over de 
vluchtelingenstroom vanuit de door 
de vijand veroverde gewesten naar 

onze regio. Over dit onderwerp heeft 
hij een artikel geschreven, dat dit 
najaar zal worden gepubliceerd.
Daarnaast heeft Zoon eerder dit jaar 
namens het archief een bijdrage ge-
leverd aan de nieuwe docuserie van 
omroep NTR over het Rampjaar. Er 
is gefilmd bij het Waterlands Archief 
en op locatie. De eerste aflevering 
van deze 7-delige Andere Tijden- 
serie staat gepland op vrijdagavond 7 
oktober aanstaande, op NPO2.

Gruwelpropaganda
In dezelfde maand, op woensdag-
avond 12 oktober, zal Merle Lammers 
een lezing bij het archief verzorgen 
met als onderwerp: (nep)nieuws en 
gruwelpropaganda in het Rampjaar 
1672. Met deze activiteit wil het 
Waterlands Archief inspelen op het 
thema van de Maand van de Geschie-
denis, dat dit jaar ‘Wat een ramp!’ is. 
De lezing van Lammers zal gaan over 
de verspreiding van het nieuws in dat 
rampjaar. Dit had een grote invloed 
op de gebeurtenissen in 1672. Hoe 
werkte deze dynamiek, en zijn er pa-
rallellen te trekken met de actualiteit 
van nu, waarin nepnieuws opnieuw 
een belangrijke rol voor zich opeist? 
Dit zijn vragen die zij in deze interes-
sante lezing hoopt te beantwoorden.
Merle Lammers studeerde in juli 
2021 af als militair historicus aan de 
Universiteit van Amsterdam. Haar 
masterscriptie ging over de Hollandse 
Oorlog (1672-1678) door de ogen van 
tijdgenoten, waarvoor ze de 

Kenniscentrum Waterlinies Scriptie-
prijs won. Lammers is als historicus 
werkzaam bij het bedrijf Bombs Away 
B.V. en ze is ook secretaris van de 
Stichting Platform Rampjaarherden-
king 1672-2022. Toegang tot deze 
lezing is gratis, maar u dient zich wel 
vooraf op te geven via aanmelden@
waterlandsarchief.nl, onder vermel-
ding van ‘lezing Merle Lammers’. 
Meer informatie over de lezing vindt 
u op onze website. ■

AGENDA
- september 2022 – maart 2023: 

lokale historie in het radiopro-
gramma Koffie Lokaal (RTV 
Purmerend)

- 2 oktober 2022: Open dag met 
gevarieerd programma.

- 12 oktober 2022:  
Lezing Merle Lammers 

- oktober 2022: Tentoonstelling 
‘Geboorte van Nederland’

- oktober 2022 – januari 2023: Cur-
sus Genealogie voor beginners

- februari 2023: Cursus Oud Schrift 
voor beginners

Houd in verband met mogelijke 
coronamaatregelen onze website 
(https://waterlandsarchief.nl/)  
in de gaten voor de meest actuele 
informatie. Daar vindt u ook een 
overzicht van al onze activiteiten 
en kunt u zich opgeven voor onze 
digitale nieuwsbrief.  
Volg het Waterlands Archief ook 
in de sociale media!

Prof. Henk van Nierop tijdens zijn  
lezing in de Grote Kerk van Edam  
(foto: Natascha van der Harst).

De filmploeg van omroep NTR/Andere Tijden in het depot van  
het Waterlands Archief, met tweede van rechts Loek Zoon  
(foto: Natascha van der Harst).

Militair historicus Merle Lammers.
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Bij een rondleiding in de stad 
wijzen gidsen vaak naar de gevel 
van het pand Peperstraat 26 met 
de vraag wat de oorspronkelijke 
bestemming geweest kan zijn.  
De in steen uitgehouwen gapers 
met uitstekende tong spreken voor 
zich: hier was vroeger een apotheek 
gevestigd. Het is de enig overgeble-
ven gaper in Purmerend wat tot een 
speurtocht leidde naar deze exotisch 
uitziende uithangtekens. Hoeveel 
waren er en waar zijn ze gebleven?

In 1774 werd de medicus A.J. Menger 
eigenaar van het huis met berging 
en aanbouw doorlopend tot aan de 
Slotterburgwal. Ruim twintig jaar 
later kwam het in handen van de 
chirurgijn-apotheker Adriaan van 
de Hove en ten slotte in 1809 in bezit 
van Daniël Verhoop. Laatstgenoemde 
kreeg het verwijt onbevoegd er een 
medische praktijk op na te houden. 

Apotheker Jürgens
Nu was de gezondheidszorg in 
vroeger jaren een terrein waarop de 

beroepsgrenzen niet duidelijk afgeba-
kend waren. Apothekers bezochten 
zieken aan huis, terwijl dokters over 
een eigen huisapotheek beschikten. 
Illegaal of niet: Daniël Verhoop stelde 
diagnoses en verkocht medicijnen 
vanuit zijn winkel in de Peperstraat. 
Midden 19e eeuw kwam Klaas van 
Giffen in het pand. In 1892 liet hij 
de apotheek verbouwen, waarbij de 
gevelversiering en de jaartalsteen 1892 
werden aangebracht. Na van Giffen 
verplaatste apotheker Benno Heinrich 
Jürgens zijn bedrijf van de Wagen-
beurs naar Peperstraat nummer 26.

Jürgens vestigde zich 1n 1893 als 
apotheker in ‘De Gaper’ op de 
Wagenbeurs als opvolger van P. van 
de Vooren. Op de foto zien we de 
apotheek met de laaggeplaatste gaper 
bij de ingang. Jürgens stamde uit een 
luthers geslacht, dat vanuit Duitsland 

in Leeuwarden terecht was gekomen. 
Hier kreeg hij zijn opleiding, alvorens 
naar Purmerend te komen. Jürgens 
werd een begrip in Purmerend. Hij 
werd als autoriteit geraadpleegd bij 
allerlei kwesties van gezondheid en 
openbare hygiёne. In 1933 vierde hij 
zijn 40-jarig jubileum als apotheker 
in Purmerend. Bij deze gelegenheid 
verscheen een herdenkingsartikel in 
de krant met een opsomming van 
de vele functies die hij bekleedde. 
Hij was jarenlang wethouder, voor-
zitter van het Witte en Rode Kruis, 
toezichthouder op het onderwijs 
en kerkvoogd van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente. In 1935 kwam er 
een einde aan dit welbestede leven.
Jürgens moet de gaper hebben meege-
nomen want uit mededelingen van zijn 
opvolger apotheker Logger werd de ga-
per uit de farmaceutische verzameling 
van Jürgens elke dinsdag (marktdag) 
op straat voor zijn pand neergezet.

Apotheek De Groote Gaper 
van A. van Veen, vh firma  
F. Middelhoff
Net als Jürgens was de familie 
Middelhoff in de stroom van immi-
granten uit het oosten in Purmerend 
neergestreken. De firma Middelhoff 
had een goedlopende wolhandel met 
een huidenzouterij in de Hoornse-
buurt. Verschillende leden van deze 
familie vervulden belangrijke ambten 
in het openbare leven, zoals wethou-
der en voorzitter van de Kamer van 
Koophandel. F. Middelhoff opende 
in 1884 apotheek ‘De Groote Gaper(t) 
‘ in de Peperstraat op nummer D 
115, later gewijzigd in nummer 27. In 
1921 nam A. van Veen de zaak over, 
inclusief de gaper aan de gevel. 

Peperstraat 26

tekst Jack Otsen

Hoekpand  
Wagenbeurs 
met gaper.
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Tot 1957 bleef de drogisterij bestaan. 
In dat jaar kocht D. Sopar het pand 
en liet het slopen, waarna hij geheel 
naar de eisen des tijds opnieuw 
inrichtte. Het aanzien van de gevel 
veranderde rigoureus: drie etalages 
naast elkaar terwijl in het aangekoch-
te pand het atelier voor het maken 
van lingerie een plek kreeg. De gaper 
werd door Sopar aan het Purmerends 
Museum geschonken.
In de krant werden de plannen van 
de middenstander belicht tegelijker-
tijd met het bericht van de firma  
A. van Veen die de drogisterij- 
inventaris te koop aanbood.

Drogisterij-Apotheek  
De Gaper van J. Schipper
Vanaf het jaar 1904 verschenen de 
eerste advertenties in de kranten van 
de ‘Goedkope Drogisterij fa. J. Schip-
per’. Tot midden jaren 70 – toen de 
sloophamer voor het WEC aan het 
werk ging – stond deze drogisterij 
op de hoek van de Nieuwstraat en 
de Bultstraat. Gelukkig is er nog een 

foto overgeleverd maar naspeuringen 
brachten de gaper niet boven water.

Drogisterij B. de Vries
Na een begin in de Westerstraat 
in 1906 en enkele verhuizingen in 
Padjedijk streek Barend de Vries 
uiteindelijk neer in Padjedijk num-
mer 8. In 1955 afficheerde hij zich als 
de Goedkoopste drogisterij. Bij de 
verbouwing en de heropening van de 

winkel in dat jaar liet de krant zich 
lovend uit over de winkelbetimme-
ring van de firma Viskoper. Ook de 
gaper kreeg aandacht van de verslag-
gever: ‘De enige die zich van deze 
blijdschap niets aantrok en brutaal 
zijn tong uitstak tegen alle bezoekers 
was de gaper boven de deur. Maar 
ook hij deelde mee in de vreugde, 
want des gapers jasje had een nieuw 
verfje gekregen.’ Na 70 jaar in de 

binnenstad hield De Vries in 1976 
ermee op.

De gaper als uithangteken.
Gapers komen voor in allerlei 
vormen en alleen in Nederland. In 
oorsprong fungeerde de gaper als 
uithangteken van een drogisterij of 
apotheek. Vaak een exotisch uit-
ziende man met uitgestoken tong 
die aan de gevel werd bevestigd of, 

zoals bij Jürgens, voor de ingang 
werd geplaatst. De open mond zou 
verwijzen naar het innemen van een 
medicijn, terwijl de tulband verwijst 
naar Arabische handelaren die in 
vroeger tijden meer kennis hadden 
over kruiden en geneesmiddelen. 
Voor zo ver bekend telde Purmerend 
vijf gapers, die uit het straatbeeld zijn 
verdwenen en alleen nog op foto’s te 
zien zijn. ■

Peperstraat 27

Hoek Nieuwstraat-Bultstraat Drogisterij De Vries met gaper en de paardenhoofden van slager Hekelaar.
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 Vrijwilligersdag VHP 
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Op zondagmiddag 19 mei jl. waren 
alle vrijwilligers die zich, op wat 
voor manier dan ook, inzetten voor 
de vereniging uitgenodigd om een 
bezoek te brengen aan Kunsttuin 
Nederlands Kremlin in Winkel 
(NH). De deelnemers waren een mix 
van archiefmedewerkers, bestuurs-
leden, redactieleden en gastheren en 
-vrouwen. Ik vergeet er vast nog een 
aantal. Er is een veelheid aan werk 
dat door hen belangeloos wordt 
gedaan. Deze middag is een van 
de manieren waarop de vereniging 
duidelijk kan maken hoe zeer zij het 
werk van alle vrijwilligers  
waardeert. 

Griekse mythen
Aangekomen in Winkel werden we 
hartelijk ontvangen door de maker 
van de kunsttuin: Ger Leegwater. 
Ger, een jongen uit de Vooruitstraat 
(zoals hij zelf zei) die terecht trots op 
zichzelf is om wat hij hier als voorma-

lig bank- en plaatwerker de afgelopen 
40 jaar heeft gerealiseerd. Ger nam 
ons mee voor een rondleiding door de 
kunsttuin. Hij liet ons verschillende 
gebouwen en beelden zien die door 
hem zijn gemaakt. Hij deed zijn inspi-
ratie onder anderen op bij Italiaanse 
architecten Bernini en Borromini. 
Maar ook Griekse mythen en sagen 
verwerkt hij in zijn bouwsels. Voor de 
bouw maakt hij gebruik van allerlei 
materialen die hij her en der tegen-
komt en vindt. De diversiteit aan 
materialen en de combinatie ervan is 
groot: betonnen rioolbuizen, koper, 
lood, baksteen en zelfs mooie groe-
ne Chinese tegels. Van rioolbuizen 
maakt hij pilaren voor een tempel en 
expansievaten gebruikt hij om bollen 
van beton mee te maken. Er is een 
overkapping waarin oude kerk- 
banken uit Westbeemster staan en  
zo zit er bij alles een verhaal aan vast.

Band met Purmerend
Zijn vrouw Mientje is net zozeer 
betrokken maar dan meer op het 

gebied van PR, de website, kaartver-
koop en de verkoop van het onlangs 
verschenen boekje en de koffie en 
thee die we bij ontvangst kregen.  
Ger vertelt bevlogen over de achter-
liggende gedachten bij elk kunstwerk 
en de manier waarop hij dit alles 
heeft gemaakt. Tussen alle verhalen 
door vertelt hij met enthousiasme en 
humor ook veel over zijn persoonlij-
ke leven. En hoewel hij al jaren niet 
meer in Purmerend woont, voelt 
hij de band ermee nog sterk. Na het 
bezoek aan de kunsttuin werd er bij 
het naastgelegen Regthuys nog iets 
gedronken waarna de middag werd 
afgesloten. Voor mijzelf was het bij-
zonder om deze keer niet een soort 
gastvrouw te zijn, maar deelnemer 
aan deze bijeenkomst. Het was een 
interessante, zonnige en gezellige 
middag. Ik heb ervan genoten.

Meer informatie over de kunsttuin, 
de openingstijden en het boekje is  
hier te vinden  
www.kunsttuinnederlandskremlin.nl 

tekst en foto Tineke Abercrombie



Anneke van Waveren reageerde op 
de interieurfoto, geplaatst in Histo-
risch Purmerend nummer 54 bij de 
column van Joop van den Hoorn. 
Niet de winkel van Heideman werd 
hier afgebeeld maar de winkel van 
mevrouw De Koning, ook wel Het 
Bruidshuis geheten. Zij verkocht op 

het adres Peperstraat 2 kwalitatief 
mooie stoffen, waaronder bruidskle-
dingstoffen. Nee, zegt Jan Viskoper, 
de winkel van mevrouw De Koning 
had langs de wanden hangstangen 
met jurken en lange tafels in het 
midden. Het moet de lingeriewinkel 
van Sopar zijn, DASO geheten.  

Als bewijs stuurde Jan een interi-
eurfoto van het bruidshuis met de 
aantekening ‘dat juff. De Koning 
toch zo’n ruim 1000 bruidsjurken 
heeft verkocht. Er zijn dus heel  
wat Purmerender bruiden door  
haar gekleed.’ ■

REACTIES BERICHTEN
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REACTIES BERICHTEN

Mw. S. Mars PURMEREND

H. Eijkenduijn PURMEREND

Mw. E.G.  
van Leeuwen-Aarsman PURMEREND

Mw. N. Groot-Compier  PURMEREND

M.W. de Boer PURMEREND

S. Vreeling PURMEREND

S.A. Hokke NOORD-SCHARWOUDE

P.C. Schotel CRUQUIUS

E. Strijks PURMEREND

Heijne-Hooghiemstra PURMEREND

Mw. A.A.  
de Boer-Bakker MIDDENBEEMSTER

Mw. Y.M.H.  
H. van de Water NUNSPEET

R. Uivel PURMEREND

Mw. J.H. Dijkstra-Drost PURMEREND

W. Westheider PURMEREND

J.J.C. Sens PURMEREND

A.H. de Koning PURMEREND

M. van Gelder MIDDENBEEMSTER

Mw. G.M. Prins AMSTERDAM

C. Zeekant PURMEREND

P. Beets WIJDEWORMER

R.A.J. Glim PURMEREND

G. Leegwater WINKEL

M.C. Deinum ALKMAAR

G.R. Mramor PURMEREND

P.H. Hovius PURMEREND

P.A. Kramer  ILPENDAM

P. Weel NEW-YORK

P. Weel OOSTHUIZEN

Nieuwe leden 
Per 1 augustus telt de vereniging 1813 leden

In het artikel ‘De kaaspakhuizen  
in Purmerend’ in Historisch  
Purmerend nr. 55 is een fout  
gemaakt in de opvolging van  
het familiebedrijf Beuse. De juiste 
volgorde moet zijn Mattheus- 
Frans-Mart-Frans-Matthijs. 

In het artikel ‘Beuse Purmerend’ 
staat een verkeerd onderschrift.  
Het juiste is: ‘Frans Beuse met naast 
hem een medewerker van de naast-
staande West Friese bandenhandel 
uit Alkmaar’. De foto is gemaakt 
rond 1950 op de Kaasmarkt voor het 
pand van Dorland, exact waar de 
kraam nu nog staat. Frans Beuse be-
gon na de oorlog op drie markten in  
Haarlem en wel op de Botermarkt, 
Floresstraat en De Gedempte Oude 
Gracht. Met deze laatste is gestopt 
toen er een markt kwam op het  
Gildeplein in Purmerend.  
(Met dank aan Jan Beuse uit Elst)

Reacties

Persbericht

Allergedachtenisavond op  
kerkhof Overweersepolderdijk 
Op het historische en gerestaureerde 
kerkhof aan de Overweersepolder-
dijk 24 in Purmerend vindt op  
zaterdagavond 29 oktober a.s.  
de jaarlijks terugkerende  
Allergedachtenisavond plaats.  
Een sfeervolle avond voor uw  
herinneringen. De toegang is vrij  
en de poort staat open van 18.00 uur  
tot 21.00 uur.  
Let Op: Het tijdstip is vervroegd 
naar 18.00 uur. Dit jaar is het  
thema ‘Liefde is oneindig’

Het oude monumentale kerkhof is 
voor deze gelegenheid weer sfeervol 
aangekleed met lichtjes, fakkels en 
vuren. Mijmer in de beslotenheid 
van het duister over geleefd leven.  
U kunt een lichtje aansteken, een 
boodschap of wensen schrijven, een 
naam leggen of gewoon genieten van 
de aankleding. Iedereen is welkom 
om te gedenken en te herinneren. 
Voor meer informatie:  
www.kerkhofoverweersepolderdijk.nl 
of bel met 06 – 21 23 35 33.
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Vereniging Historisch Purmerend

Vereniging Historisch  Purmerend

Postbus 571
1440 AN Purmerend

BANK  ING:
IBAN:

BIC:
KvK:

68.19.13.002
NL93INGB 0681 9130 02
INGBNL2A
40624631

Onderstaande boeken zijn verkrijgbaar elke laatste zaterdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur in het VHP-huis, Kanaaldijk 10, en tijdens verenigingsavonden en -middagen.

– Jack Otsen, Van Amicita naar  
Purmaryn; 100 jaar cultuur,  
vermaak en amusement in  
Purmerend € 7,-

– Tussen twee meidagen;  
Purmerend in de oorlog

 10 mei 1940-5 mei 1945  € 7,-

– Joop Stam, Als het publiek het wil, 
worden we 100 jaar;  
(100 jaar Leo XIII) € 7,50

– Vincent Nijenhuis, Een pand van 
stand, 350 jaar De Doele; 2000

 € 12,50

– Jack Otsen, FC Purmerend 75;  
van RKVV tot FC 1926-2001 € 7,50

– Ruud Luiks, Wat de leeuwen de-
den, binnens- en buitenshuis;

 de geschiedenis van v.p.v.  
Purmersteijn, 1907-2007 € 17,50

– Jack Otsen en Jaap van Kuler, Villa 
Clementine; 2016

 (Uitg. Attica B.V.)  € 15,-

– Jack Otsen, Het oudste koffiehuis 
van Purmerend; 2017

 (Uitg. VHP)  € 10,-

– Klaas Kwadijk en Remco van Rijn, 
De geschiedenis van de Rusthoeve-

 toekomst; (1936 - 2011) € 10,-

– Jan Dekkers, Ik geloof in  
Purmerend; 600 jaar kerk- 
geschiedenis € 18,90

– Jack Otsen, restaurant Gachita; 
Vijfentwintig jaar leven in de

 brouwerij, 2017  € 10,-

– Gezinsblad, De lens van de lezer; 
600 jaar Purmerend € 4,-

– R.K. Parochie, 225 jaar R.K.  
Nicolaaskoor; € 3,-

– Jan Dekkers, Van Kaatjessteeg tot 
Padjedijk; de herkomst van 
Purmerendse straatnamen € 9,90

– Klaas Kwadijk, Een halve eeuw De 
Tien Gemeenten;  € 15,-

– Meijer van der Sluis, Van het ene 
onderduikadres naar...; € 12,50

– Alex Vallentgoed, De mummie van 
Purmerend; Opmerkelijke verha-
len over de Oude Begraafplaats aan               
de Nieuwstraat € 15,-

– C. Boschma-Aarnoudse, Buiten-
plaatsen in de Purmer; € 24,95

– Piet Hein Debets, Van A tot 
achtentachtig; Het leven van Ada 
Debets-van der Leer € 10,-
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