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Preview van de eerste 30 bladzijden  
Dit boek maakt deel uit van een serie publicaties waarin ik de geschiedenis van 
Buiksloot beschrijf aan de hand van afbeeldingen, boeken, documenten en 
herinneringen. 
Reeds gepubliceerd: 

De Bewaarschool 
De School met de Bijbel 
De Gereformeerde Kerk 
Koninginnedag 
en 
De geschiedenis van de Buiksloterham:  
deel 1 - Waterland, Buiksloot en de Volewijck 
deel 2 - De Buiksloterham ingepolderd 
deel 3 - Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg tot 1921 

In voorbereiding: 
De Openbare school van Buiksloot 

 

                
De geschiedenis van de Buiksloterham  
deel 2 – Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg tot 1921 
Privé-uitgave in beperkte oplage, maart 2016 
Dit boek wordt zonder winstoogmerk uitgegeven en tegen vergoeding van de kosten van 
drukwerk en porto op aanvraag toegezonden. 
 
Onderzoek en tekst:  Margreet Visser 
Bijdragen:    Frits Prior 
Contact:    020 6766563 of mwvis44@planet.nl 
Blog:     www.buiksloot.com 
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Situatie eind 19e eeuw. Huis den Ham aan de Middenweg van de Buiksloterhampolder met het 
boerenbedrijf. Links verder weg: de Laanweg met de arbeiderswoningen, schuren en boerderijen.  

 
Uit de inhoud 

DE LAANWEG VERANDERT: een ‘villawijk’, industrie en winkels in 
het polderland  
 
TWEE KUNSTENAARS: Nescio en Rotgans 
 
PLANNEN, UITBREIDINGEN EN VERBETERINGEN 
 
VOLEWIJCK, WILLEMSLUIZEN EN TOLHUIS: terugblik op het 
roemrijke verleden van het Tolhuis en de Tolhuistuin 
 
DE ENTOS (1913): een tentoonstelling en een Lunapark in de achtertuin 
van de Laanweg  
 
DE ELTA (1919): een tentoonstelling met een groot vliegveld boven de 
Middenweg  
 
SLOOP EN NIEUWBOUW 
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Wat vooraf ging 
In deel 1 van De Geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921 wordt de periode 
besproken waarin de Buiksloterham nog water was en Buiksloot aan open water lag. Het 
zoute water van het IJ, een zeearm van de Zuiderzee, was de levensader van het dorp. 
Wie over het IJ van Amsterdam naar de steden en dorpen in Waterland wilde gaan, 
passeerde de sluis of de overhaal van Buiksloot. Het boek gaat onder meer over: 
- Het ontstaan van Waterland, de Waterlandse zeedijk en de droogmakerijen. 
- De strijd tegen het water en de watersnood van 1825. 
- Het dijkdorp Buiksloot, de verplaatsing van de veerhaven. 
- Het wel en wee van de vele herbergen die zich rond overhaal en schutsluis vestigden. 
- De opkomst en de teloorgang van het veer Amsterdam - Buiksloot - Waterland. 
- De trekschuit, de postkoets en het vervoer van vracht, vee en personen. 
- De bouw van de Willemsluis en het graven van het Noord-Hollands kanaal.  
 
In deel 2 beschrijf ik de drooglegging van de Buiksloterham. Amsterdam had geen geld 
meer voor het voltooien van de inpoldering en verkocht de Buiksloterham aan F.W.J. 
Beukman. Hij voltooide de drooglegging en verkocht de helft van de polder aan de 
Texelaar S. Keijser. Pioniers uit Bovencarspel brachten de polder tot ontginning. 
Deel 2 bespreekt onder meer: 
- De inpoldering, de pioniers en de akkerbouw 
- Het dorp, de Volewijck en het Tolhuis 
- De opdeling van de Ham 
- Huis den Ham en zijn bewoners 
 
De delen van De geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921 sluiten op elkaar aan, maar 
kunnen ook los van elkaar gelezen worden. 
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1961. Mijn moeder voor een van de laatste huisjes van het Vinkenbuurtje (20 G en H) 

 
1961. Mijn vader voor de laatste huizenblokken van de oneven zijde van de Laanweg, kort voor de 
afbraak. ( 51-53-55 en 57-59-61). 
 

 
1961. Ik sta op de dijk bij een van de laatste huisjes van het Vinkenbuurtje (20 I en K). De 
nummers 20 L en M waren al gesloopt. In de verte de achterkant van de huizenblokken 18A-F.
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Voorwoord 
Tot 1966 woonde ik met mijn ouders op de Adelaarsweg, de voormalige Zuiderdijk, een 
van de dijken die bij de aanleg van het Noord-Hollands kanaal extra veiligheid moesten 
geven. Het trammetje van de Tweede Noord-Hollandsche Tramweg Maatschappij 
(TNHT) reed aanvankelijk op het land achter de Zuiderdijk, waar later onze tuin was.   
 De Noorderdijk werd Buiksloterweg genoemd. Daarachter, voor ons aan de overkant 
van het kanaal, lag de Buiksloterham. Over de in 1924 aangelegde Kraaienpleinbrug 
konden we daar gemakkelijk komen. Op zaterdag ging ik naar de markt op het Mosveld 
en naar de bibliotheek op het Meidoornplein. Die stond in een plantsoentje naast de 
Laanweg, maar op de Laanweg zelf kwam ik niet. 
 In 1961, toen de sloop van de Laanweg in volle gang was, vroeg mijn vader mij mee 
te gaan om foto’s te maken van het buurtje waar hij geboren was. In welk huis wist hij 
niet, want een jaar na zijn geboorte was hij met zijn ouders naar Buiksloot verhuisd. Al 
eerder had hij mijn moeder gefotografeerd voor een van de laatste huisjes van het 
Vinkenbuurtje. We fotografeerden de huizen die er nog stonden, zijn geboortehuis stond 
er toen al niet meer.  
 Mijn vader schreef in 1977 een ‘Terugblik’ waaruit ik een paar stukjes in dit boek heb 
opgenomen. Hij vertelt daarin onder andere iets over de watersnood van 1916, de 
ENTOS en de ELTA.   
 In 1989 vertelde de heer J.J. Reinders Folmer mij tijdens een bezoek veel over Huis 
den Ham en de Laanweg. In dit boek gebruik ik afwisselend de namen Reinders Folmer 
en Folmer. 
 
Bij de opzet van het boek heb ik – net als bij mijn andere boeken - gekozen voor links 
illustraties en rechts tekst. Ik heb in de tekst zoveel mogelijk de chronologie van de 
gebeurtenissen gevolgd, maar doordat ik per pagina één afgerond onderwerp bespreek, 
kan het boek ook bladerend en informatie plukkend gebruikt worden.  
 De illustraties die de linker pagina’s vullen, vertellen hun eigen verhaal. Ik denk vaak 
aan het fotoboekje Amsterdam-Noord in oude ansichten van Wim Timp. Hij liet veertig 
jaar geleden met foto’s en beschrijvingen de geschiedenis van Noord voor mij leven. Hij 
kreeg toen, zo vertelde hij mij, helaas veel te weinig ruimte om alles wat hij wist in dat 
boekje weer te geven. Dat heeft mij geïnspireerd alles wat ik zelf nog heb en nog weet 
uitgebreider voor anderen beschikbaar te maken.  
 In het boek noem ik de personen bij de namen die ze bij inschrijving in de burgerlijke 
stand kregen, omdat ik van de meesten niet weet wat hun roepnaam was. Dat maakt dat 
hun namen nu wat formeler klinken dan ze in het dagelijks leven waren. 
 
De drie delen van mijn Geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921 zijn los van elkaar 
bij mij te bestellen en worden tegen druk- en verzendkosten geleverd. Omdat veel van de 
illustraties aan zeggingskracht winnen door ze in kleur af te drukken, ligt de prijs hoger 
dan ik zou willen.  
 
Margreet Visser, maart 2016 
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De Laanweg 
verandert  
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Behoort bij de beschikking van Burge-
meester en Wethouders d.d. 14 februari 
1898. Sectie K nummer 792. De tekening 
toont de situatie na de dood van Tecla 
Beukman-Appelman. 

Bouwtekening van huisje A van het rijtje van zes 
huisjes A-F. De zolderverdieping had een 
dakkapel en aan de achterkant was een 
zolderraampje. 

 
De plattegrond van huisje 20A. 

Indeling van de woningen 
Door de smalle deur kwam je in een gangetje. Links was de voorkamer met twee vlak 
vensters vlak naast elkaar en een ingebouwde kast. Links in het gangetje was de 
zoldertrap en aan het eind was de deur naar de achterkamer. Daar was onder de trap de 
bedstede met daarnaast een ingebouwde kast. In het midden van de kamer was een 
schoorsteen met rechts een glazenkast en een kastje. Vanuit de achterkamer kwam je 
via een deur in de tuin of op het plaatsje. Elk huisje had twee beertonnen voor 
afvalwater en op het plaatsje een eigen privaathuisje met beerput. Voor elke twee 
huisjes was er één regenbak. 
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Woningbouw aan de Laanweg 
Huiseigenaar Hendrik P.G. Luttge (1842) uit Buiksloot kocht in 1895 van 
de erven Beukman-Appelman Laanweg 20, 20A, 20B, 20E, 20L en 22. 
Hij leefde van de huuropbrengst. In maart 1896 trok hij met zijn vrouw, 
dochter en zoon in op Laanweg 20, maar na zes maanden ging hij met zijn 
gezin weer terug naar Buiksloot. Hij verhuurde dat huis voor f 500,- per 
jaar, de andere huizen brachten ook huur op. Omdat Luttge meer in-
komsten uit zijn investering wilde halen en besloot hij op de grond bij 
20A zes huisjes te laten bouwen. De huisjes kwamen te staan aan het 
weggetje over zijn terrein. Hoewel de gemeente geen zeggenschap had 
over privégrond, moest hij Publieke Werken toch toestemming vragen. De 
inspecteur van het Bouwtoezicht bekeek de situatie en stelde B&W voor 
toestemming te weigeren. Luttge rekende had echter al bouwmateriaal 
klaarliggen en de inspecteur vreesde dat hij zonder vergunning met de 
bouw zou beginnen, want dergelijke gebouwtjes konden in korte tijd in 
elkaar gezet worden. Het leek hem daarom wenselijk dat de politie een 
oogje in het zeil zou houden. 
Er bleek een maas in de wet te zijn: 

‘Men kan echter door de plaatselijke ligging dezer perceeltjes, hen 
beschouwen als woningen bestemd voor landbouwarbeiders en te behooren 
onder de rubriek boerenhofsteden in meer genoemd artikel genoemd als die 
waarop eene uitzondering kan worden toegepast.’ 

De inspecteur stelde B&W daarom voor alsnog gunstig te beschikken. In 
februari 1898 kreeg Luttge toestemming voor het bouwen van de huisjes, 
onder voorwaarde dat ‘de vereischte inrichtingen worden gemaakt en 
onderhouden voor de verzameling der fecale stoffen naar een waterdichten 
beerkuil’. In die beerkuil mocht geen huis- of hemelwater worden 
afgevoerd, die moesten afzonderlijk opgevangen worden. De vloeren 
moesten ongeveer ter hoogte van het maaiveld gelegd worden. Dus plus 
minus 1.75 beneden AP in plaats van 0.35 beneden AP.  
 
De hernummering van het buurtje was een hele puzzel. De zes nieuwe 
huisjes kregen de nummers: 20A-F. De bestaande huisjes die er tegenover 
stonden kregen de nummers: 20H en 20G en de huisjes aan de sloot die in 
tweeën bewoond werden, kregen de nummers 20I en K en 20L en M. De 
nummerbordjes moesten 10 cm groot zijn en op twee meter hoogte naast 
de deur geplaatst worden. 
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4 augustus 1900. Aanleg buisleiding duinwater. Op deze kaart staan de nummers 22A en B nog 
niet getekend. 

 
 

     
2 mei 1900. Bouwtekening van de huisjes 22A en B.  
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Vinkenbuurtje rond 1900 
Door de bouw van de nieuwe huisjes ontstond er een buurtje dat bekend 
werd als het Vinkenbuurtje. Die benaming komt op meer plekken in 
Nederland voor, maar de betekenis ervan is niet duidelijk.  

Het buurtje lag tussen de Laanweg en de dijk van het Noord-Hollands 
kanaal. Als je naar de Buiksloterweg wilde (de weg langs het kanaal) 
moest je via een ‘bruggetje’ over de sloot langs de dijk en dan de dijk 
over.  

Een deel van de huisjes stond tegenover elkaar waardoor er een klein 
straatje was ontstaan. Daar woonden schippers, een machinist van een 
sleepboot, arbeiders, een pakhuisknecht, een koetsier en een koopman in 
boter met hun families. Het waren kinderrijke gezinnen het zal er een 
drukte van belang geweest zijn. Er werd veel verhuisd.  

Omdat Luttge nog meer uit zijn investering wilde halen liet hij in 1900 
nog twee huisjes bouwen achter Laanweg 22. Dat huis werd in tweeën 
bewoond: rechts woonde timmerman Ploeger en links woonde de weduwe 
Pauw. De huisjes 20A en B leken wat betreft de buitenkant en de indeling 
op de zes huisjes die hij eerder liet bouwen. Doordat ze dicht tegen de 
grens van het erf van boer Zwart lagen, was er nog net ruimte voor een 
achtertuintje. De eerste bewoners van 22A waren Jan Uitslager en 
Cornelia van Vliet met hun pas geboren dochter Maartje. Hij was arbeider, 
zij was voor haar trouwen dienstbode op Huis den Ham.  

Ook de twee nieuwe huisjes werden gebouwd door Coenraad G. 
Luttge. Hij bouwde datzelfde jaar schuin achter zijn huis op de 
Waterlandsche Zeedijk in Buiksloot ook een rijtje van zes kleine huizen. 
Het straatje dat langs die huizen liep, werd het Luttgepad genoemd. De 
huizen staan er nog en lijken veel op die van het Vinkenbuurtje. 

In 1900 werd er voor de aanleg van een duinwater-buis in de Laanweg 
een kaart van de buurt getekend. De buis reikte tot het Vinkenbuurtje, 
waar de bewoners zich met één regenbak voor twee huisjes moesten zien 
te redden. Met veel gezinnen op een kluitje was het wachten op 
gezondheidsproblemen. In 1910 dreigde er gevaar en werden de 
watervoorziening en de vuilafvoer verbeterd. Er werd een nieuwe 
standpijp zodat de bewoners daar duinwater konden halen en voor vuilnis 
kwamen er wisseltonnen die geregeld door de gemeente werden 
opgehaald. Men maakte plannen om de riolering en de waterleidingbuizen 
tot de Middenweg door te trekken. De situatie bleef zorgelijk.  
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Boerderij aan de Laanweg, gezien vanaf de Tolhuisdijk, richting Middenweg. De boerderij links 
is nummer 26 met daarnaast twee bijgebouwen. Daarachter staat nummer 28, maar dat 
boerderijtje is hier niet te zien.. De grote schuur is nummer 30. 

 
De foto is genomen vanaf de dijk. In het midden het Vinkenbuurtje nummer 20 A-F. Rechts 
nummer 20L en M. Links is boven het witte huisje is het dak van nummer 20 te zien.  
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Bewoners 1 oktober 1903  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In en rond het Vinkenbuurtje: 

20  Johan C. Folmer, administrateur van landerijen 
20a  Gorrelt Bakker, 1847, schipper 
20b  Dries Sijbrand, 1873, werkman 
20c  Cornelis de Jonge, 1868, koetsier 
20d  Hermanus Balk, 1866, schipper 
20e  Sijbren de Jong Posthumes, 1868, beroep onbekend 
20f  Muus C. Visser, 1872, schipper bij de TNHT 
20g  Theunis de Wit, 1846, werkman 
20h  Cornelis Has, 1859, koopman in boter 
20i   Joost de Jonge, 1841, arbeider 
20k  Weduwe Kolk- Buis  
20l   Johannes C. Sparwer, 1872, werkman Gem. Petroleum Entrepot 
20m  Hermanus de Waal, 1868, schipper 
22   huis rechts: Martinus Ploeger, 1858, timmerman 
22   huis links: Weduwe Pauw- Swartsenburg 
22a  Jan Uitslager, 1875, arbeider 
22b  Samuel de Hart, 1866, beroep onbekend 

Verder richting Huis den Ham 
24   Klaas Zwart, 1860, landman  
24a  Abe Boomsma, 1864, werkman 
24b  Christiaan J.J. Strebe, 1872, smid 
26   huis links: Lambrecht van Heek, 1852, beroep onbekend  
26   huis rechts: Barend Uitslager, 1856, landbouwer 
28   huis voor: Cornelis Broertjes, 1877, boerenknecht  
28   huis achter: Willem Vrijlandt, 1863, landbouwer 
30   schuur  
32   huis rechts: Gerrit Broertjes, 1851 werkman 
32   huis links: Pieter Quartel, 1832, arbeider 

Bij Huis den Ham 
34   huis links: Weduwe Hendrik Persoon, Maria Geurts, 1865 
34   rechts: Jacobus Persoon, 1867, arbeider 
36   bestaat niet (was een loods) 
38   huis links: Cornelis Hottentot, 1879, werkman 
38   huis rechts: Jan Johannes Braan, 1863, arbeider 
40   bestaat niet (was een schuur) 
42       Huis den Ham, Herman C. Reinders Folmer, herenboer en rentmeester 

 
Personen waarvan de naam schuin gedrukt is, komen in dit boek voor.  
Werkman of arbeider betekende meestal boerenknecht. 
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9 december 1898. De aankondiging van het huwelijk van Muus en Jannigjen een bladzijde uit 
het trouwboekje. Jannigje Sijgje staat vermeld als Jannetje Seitje. Mogelijk was zij niet tevreden 
met haar naam, of wist zij haar naam niet goed te spellen, want zij had zich zelf een beetje lezen 
en schrijven geleerd. In haar bijbeltje schreef zij in 1895: Jantje Seitje van Vliet.  

    
De bladzijde uit het trouwboekje waarop de geboorte van de kinderen staan opgetekend. Op de 
foto: Piet en Kees gemaakt rond de tijd dat zij verhuisd zijn naar Buiksloot. Kees draagt een 
matrozenpakje en Piet draagt nog een jurkje. 
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De familie Visser 
Jannigje Sijgje van Vliet trouwde op 9 december 1898 in Buiksloot met 
Muus Cornelis Visser die daar met zijn moeder en twee broers woonde. 
Toen Piet 7 jaar was, stierf zijn vader en moest zijn moeder uit werken 
gaan om met veel moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Hij was kort 
voor zijn huwelijk schipper geworden bij de Tweede Noord-Hollandsche 
Tramweg Maatschappij (TNHT). Hij voer samen met zijn broer Gerrit op 
het trambootje dat de trampassagiers uit Waterland overzette naar de 
steiger voor het Centraal Station. Jannigje was voor haar huwelijk 
inwonend dienstmeisje bij de familie Folmer op Huis den Ham.  
 Jannigje en Muus gingen in het laatste van de nieuwe huisjes van het 
Vinkenbuurtje wonen (20F). Bekend terrein doordat ze er als jong meisje 
met haar vader en zusjes in het huisje aan de sloot had gewoond. Op 21 
september 1899 werd Cornelis Muus geboren en op 1 november 1903 
Pieter (genoemd naar grootvader Pieter van Vliet, landarbeider op Huis 
den Ham en een jaar daarvoor gestorven.) Piet schreef in 1977 in zijn 
‘Terugblik’: 

‘Hoewel ik bij mijn geboorte aanwezig ben geweest, weet ik daar uiteraard 
niets van. Wel is mij bekend dat deze voor mij zo belangrijke gebeurtenis 
heeft plaatsgevonden op zondag 1 November van het jaar 1903 en wel 
omstreeks 12 uur* in de middag. Mijn vader moest daarvoor met spoed uit de 
kerk worden gehaald, wat lukte, zodat hij nog tijdig bij mijn intrede aanwezig 
kon zijn.’ * was volgens de geboorteakte 11 uur in de ochtend. 

Kennelijk werd de geboorte nog niet verwacht, want Piets vader was zoals 
elke zondag lopend over de kanaaldijk naar de kerk in Buiksloot gegaan.  

Op 22 december 1904, toen Piet ruim een jaar oud was, verhuisde hij 
met zijn ouders en broer naar de Meerweg (later Buikslotermeerdijk) in 
Buiksloot. Zijn vader kon met de tram die door Buiksloot kwam, naar het 
tramstation waar de tramboot aanmeerde. De pan met warm eten werd 
tussen de middag, goed verpakt in een handdoek, door een van zijn zoons 
naar de tramhalte gebracht en door de machinist op de stoomketel gezet. 
 Jannigje bleef in contact met de familie Folmer. Dat blijkt uit het feit 
dat Piet in 1917 toen er vanwege de Wereldoorlog schaarste aan voedsel 
was, door zijn moeder naar Huis den Ham werd gestuurd:  

‘Toen aan mijn moeder in 1917 genadiglijk werd toegestaan om de 
aardappelbonnen te halen en ik daar werd binnen gelaten, was het al een oud 
en zeer deftig echtpaar.’ 
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1907. (detail) Laanweg nummer 20. Het dak 
van het door Ludovicus Beukman gebouwde 
huis van Luttge dat door de familie J.C. 
Reinders Folmer werd bewoond. Er is mij 
geen betere foto bekend van het huis. 

8 mei 1907. Johan Christoffer en zijn vrouw 
met hun twee oudste zoons en een nichtje. 

 

 
Brief uit 1908. Joh. C. Reinders Folmer werd in 1907 secretaris-penningmeester van de polder. 
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Familie J. C. Reinders Folmer 
Johan Christoffer (1871) was de tweede zoon van H.C. Reinders Folmer, 
pachter van Huis den Ham en de bijbehorende landbouwgronden. Johan 
en zijn broer Charles werkten op het landbouwbedrijf van hun vader en in 
zijn rentmeesterbedrijf. 

Johan trouwde in 1897 met Adriana Dingena Rutgers. Ze gingen op 
Laanweg 20 wonen, dat zij voor f 500,- per jaar van Luttge huurden. Zij 
kregen vier zoons: Herman Christiaan (1898), Jan Johan (1899), Tiddo 
(1902) en Charles Marie (1911). Adriana overleed kort na de geboorte van 
Charles Marie. 

Omstreeks 1901 ging het bedrijf over in handen van Johan en Charles. 
Charles, die ton nog thuis woonde, werd op een nacht door zijn vader 
gewekt om Johan te gaan halen. Hoewel hij niet begreep waarom dat 
midden in de nacht nodig was, deed hij wat hem gevraagd werd. Toen ze 
bij elkaar waren, zei hun vader: ‘Jongens we gaan het land in.’ Midden in 
het veld sprak hij de gedenkwaardige woorden: ‘Ik schei uit met boeren. 
De oogst die te velde staat is voor jullie.’ De broers zetten het bedrijf 
voort en bleven ook meewerken in het rentmeesterbedrijf.  

In 1907 werd Johan secretaris-penningmeester van de polde. Omdat hij 
ruimtegebrek had, liet hij in 1909 een houten keet bij zijn huis bouwen als 
kantoor en bergplaatsje van de landbouwer. Maar nog voor de vergunning 
rond was, kwam de keet voor den wal en moest hij gelost worden. Om 
narigheid met de aannemer te vermijden en geen onnodige kosten te 
maken, liet hij de keet toch bouwen.  
 Charles woonde sinds zijn huwelijk in 1907 op Laanweg 8 en vertrok 
in 1913 naar Heemstede. In 1918 toen de polder al grotendeels was 
opgehoogd en de eerste woonwijken verrezen, vertrokken H.C. Reinders 
Folmer en zijn vrouw ook naar Heemstede. Johan, die hertrouwd was, 
ging met zijn gezin op Huis den Ham wonen maar een jaar later reikte de 
ophoging al tot zijn huis en moest ook Huis den Ham worden gesloopt. 
Johan vertrok op 08-12 1919 met zijn gezin naar de P.C. Hooftstraat 169. 
Hij hield zich verder bezig met rentmeesterschap. Vader en zoon deelden 
tot dan toe de inkomsten van beide bedrijven, maar nu werden de zaken 
gescheiden.  

Johans ouders stierven beiden in Heemstede: zijn vader in 1924 en zijn 
moeder in 1929.  
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Herman Christiaan en Jan Johan Reinders Folmer met een nichtje. Op de foto is Jan ruim 7 jaar. 

 

 
1989. Jan Johan Reinders Folmer tijdens mijn gesprek met hem. 
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Herinneringen van Jan Johan  
Kleinzoon Jan Johan (1899), de tweede zoon van Johan C., herinnerde 
zich zijn grootvader als een zeer oppassende, hardwerkende man, tamelijk 
liberaal en eerlijk als goud. Hij was de zoon van een dominee, maar ging 
nooit naar de kerk. Hij was dol op zijn kinderen en kleinkinderen. 

Zijn grootmoeder omschreef Jan Johan als een knappe vrouw, intel-
ligent, met een sterke wil en misschien zelfs wat overheersend. Zo mocht 
grootvader op maandag niet voor vijven terugkomen van de pachtersbeurs 
in Krasnapolsky, ‘anders had hij niet gewerkt’. Als jongens mochten de 
kleinzoons uit school naar het hotel komen om er een pannenkoek te eten. 
Die pannenkoeken waren beroemd! Op de terugweg kwam grootvader nog 
even binnen op Laanweg 20 om soep te eten en te wachten tot de klok vijf 
sloeg. Als de jongens soms een tientje van hem kregen, mochten ze dat 
niet tegen grootmoeder zeggen. Hij zei dan op z’n Gronings: ‘Niks an ’t 
mens zeggen.’  

Folmer liet zich per koets vervoeren en zijn vrouw, die van stijl hield, 
vond het netjes als de koetsier een koperen band om zijn pet droeg. Als de 
rijtuigen van de families Van Loon (Keizersgracht) en Folmer elkaar 
passeerden, groetten de koetsiers elkaar met de zwepen. Toen koetsier 
Gerrit Broertjes in de Eerste Wereldoorlog gemobiliseerd was, moest Jan 
J. de koets rijden, de paarden roskammen en de tuigen poetsen. Als 
grootvader niets zei was het goed!  

Jan en Herman kregen toen ze 7 en 5½ jaar oud waren eerst thuis les 
van onderwijzeres Marianne Lelsz, die bij hen kwam inwonen. Zij had 
daar jaren eerder ook hun tante les gegeven. Na twee jaar gingen ze naar 
de Van der Endeschool op Keizersgracht 36, een jongensschool van de 
IV-de klasse, de duurste. Jan J. moest vier keer per dag met andere 
jongens uit draagkrachtige gezinnen heen en weer naar school. Ze deden 
er (inclusief overzetveer) zo’n drie kwartier over. Ondanks het verschil in 
klasse speelden op de Laanweg arme en rijke kinderen met elkaar.  

Jan Johan herinnerde zich de kermis van de E.N.T.O.S (Eerste 
Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied) met een draai-
molen, een schiettent, poffertjes- en gebakkramen en een tobogan (een 
spiraalvormige glijbaan waarop je met een matje naar beneden gleed). De 
jongens brachten de matjes naar boven en mochten dan zelf ook een keer 
gratis glijden.  

In 1919 vertrok Jan J. naar Indië. 
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1904. De koeien stonden op ‘t Gouwetje. Er waren palen neergezet waaraan ze vastgemaakt 
konden worden en er lag stro op de grond. Rechts lag een baggermachine. Het Gouwetje was een 
smalle strook land voor Buiksloot dat je via een bruggetje kon bereiken.  

 

 
1904. De wagens van de gebroeders Dijkman uit Buiksloot stonden opgesteld op de dijk 
tegenover café Noord-Holland.  
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Landbouw- en veetentoonstelling 
H.C. Reinders Folmer was voorzitter van de afdeling Buiksloot en 
omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Die 
organiseerde op 14 april 1904 een landbouw- en vee-tentoonstelling. De 
Purmerender Courant was vol lof, vooral omdat het de eerste keer was dat 
in Buiksloot een dergelijke tentoonstelling werd gehouden. Jammer 
genoeg was er weinig publiek van de omliggende plaatsen gekomen. Dat 
had waarschijnlijk te maken met een belangrijke verkoping elders. De 
Purmerender Courant 17-04 1904: 

‘Buiksloot, 14 April 1904. Begunstigd door zeldzaam mooi voorjaarsweder 
werd heden voor ’t eerst alhier een tentoonstelling gehouden vanwege de 
Holl. Mij. van Landbouw, afd. Buiksloot en omstreken. (…) Even voor 1 uur 
opende de EdelAchtb. heer Stolp, Burgemeester alhier, de tentoonstelling 
alhier en riep de aanwezigen een hartelijk welkom toe.’ 

Burgemeester Stolp prees diverse dorpsgenoten voor hun bijdragen en 
inzet en richtte een woord van dank:  

‘aan het bestuur der afdeeling met hun ijverigen voorzitter, den heer Reinders 
Volmer en aan de heeren keurmeesters C. Lakeman te Purmerend, A. Zijp en 
W. Bakker te Beemster; met de hoop dat bij een volgenden gelegenheid al 
deze heeren weer even bereidvaardig zullen worden bevonden als thans, 
wordt, met bijzondere dank ook aan de verschillende inzenders, de 
tentoonstelling geopend.’ 

Beoordeeld werden: pinkstieren, tweejarige stieren, oudere stieren, 
pinken, melkgevende vaarzen, twenters, melkkoeien, kalfdragende koeien, 
schapen met lammeren, geiten, haan en kippen, konijnen. Bijna alle eerste 
prijzen werden gewonnen door Hermanus Schreuder uit Buiksloot die al 
eerder beladen met prijzen uit Zaandam was gekomen. Er vielen geen 
prijzen in de Buiksloterham, maar wel drie eervolle vermeldingen: twee 
voor Barend Uitslager voor zijn hanen, kippen en collectie krielkippen en 
een voor Reinders Folmer voor een vette vaars. 
 Het Landbouwkantoor Noord Holland had een uitgebreide collectie 
hulpmeststoffen ingezonden en een sortering landbouwwerktuigen. De 
tentoongestelde wagens waren van de Gebr. Dijkman, de wagenmakers. 

‘Na afloop van de bekroningen brengt de voorzitter der afdeeling, de heer 
Reinders Folmer, dank aan allen die tot het welslagen dezer tentoonstelling 
hebben medegewerkt en spreekt de hoop uit dat hiermede de grondslag is 
gelegd voor tentoonstellingen op grootere schaal, niet twijfelende of allen 
zullen tevreden zijn. Hierna werd het terrein voor het publiek geopend; ’t was 
een eenvoudige, prettige dag in Buiksloot.’ 



 
 

23 

 

 
Ongeveer 1910. Sijtje Bobeldijk (1897). de eerste klant. 

 

  
Advertentie in De Waterlander van 22-02 1913.  

Een winkel aan de Sperwerlaan 
Aan de andere kant van het kanaal werd flink gebouwd. In 1914 opende Cornelis 
Beumkes een schoenmakerij aan de Sperwerlaan. Het grote pand op nummer 21 was 
een van de eerste huizen. De eerste jaren had hij nog uitzicht op een weiland. (De brug 
over het kanaal kwam er pas in 1924.)  
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Schoenmaker Cornelis Beumkes 
Willem N. A. Beumkes (1852) was in de jaren tachtig van Texel naar 
Buiksloot en de Buiksloterham gekomen om daar als landarbeider te 
werken. Hij wisselde nogal eens van werk en daarom woonde hij soms in 
Buiksloot, dan weer in de Buiksloterham en ook korte tijd in de 
Haarlemmermeer. Beumkes had drie zoons: Jurrien, Nicolaas en Cornelis. 

Cornelis (1889) was smid geweest in de Haarlemmermeer en werkte 
daarna in de bouw. Zijn vrouw Antje Bruijn (1890) vertelde ter gelegen-
heid van haar honderdste verjaardag in 1990 in De Noord Amsterdammer 
dat zij haar man in Buiksloot had leren kennen en dat hij een ongeluk in 
de bouw had gekregen waarbij hij een voet verloor. Om op krachten te 
komen, ging hij naar familie op Texel. Hij sprak tijdens zijn verblijf daar 
met zijn grootvader over zijn mogelijkheden: 

‘Zijn opa vond dat hij op zoek moest naar ander, zittend werk. Hij kende een 
schoenmaker* die op Buiksloot woonde, en aan hem vroeg hij of hij mijn man 
het schoenmakersvak wilde leren. En zo is het begonnen. Van de buren van 
mijn schoonouders mochten wij in de voorkamer van hun woning een schoe-
nenwinkel beginnen, omdat ze zo’n medelijden met mijn man hadden.’ 

* schoenmaker Laribij van Buiksloot 
De ouders van Cornelis woonden op Laanweg 22A en op 20D waar 
Cornelis zijn schoenmakerswinkeltje begon, woonde Dirk Court (1842). 
In 1913 verscheen de eerste advertentie van Cornelis in De Waterlander. 
In 1914 trouwde hij met Antje Bruijn uit Buiksloot. Zijn vrouw Antje 
vertelde hoe het was begonnen: 

‘Ik herinner me onze eerste klant nog, dat was Sijtje Bobeldijk. Mijn man had 
aan iedere kant van de toonbank een olielamp staan, omdat ze anders niks 
konden zien. Mijn taak in de winkel was het schoon te houden en te zorgen 
dat de koffie klaarstond. In de Eerste Wereldoorlog waren we allebei bang dat 
mijn man opgeroepen zou worden. Mijn man heeft toen een brief geschreven 
aan Koningin Wilhelmina, en zij heeft de brief beantwoord en geschreven dat 
wij niet bang hoefden te zijn.’ 

De ouders van Sijtje Bobeldijk hadden een bakkerij op de Buiksloterdijk, 
waar Nicolaas, de broer van Cornelis, knecht was geweest. Zij hadden 
gehoord van de nieuwe start van Cornelis en stuurden - om hem te helpen 
- Sijtje naar de Laanweg met schoenen die gerepareerd moesten worden. 
In de omgeving van de Laanweg waren te weinig klanten, daarom ging 
Cornelis met een zak langs de huizen om schoenen op te halen en ze na 
reparatie terug te brengen. 
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Het agrarische deel van de Laanweg. Schets van het uitzicht van de Laanweg (ter hoogte van 
nummer 20 A-F) in de richting van Huis den Ham.  
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Aan de rechterkant van dichtbij tot ver weg de huizen en opstallen van Laanweg 20, 22 (niet te 
zien), 24 en 26. 
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Omstreeks 1904. Links Rika (1897) en Jannetje Sohl (1896) met een mij onbekend meisje op de 
Laanweg. 

In de Ham 
Jannetje (1896) en Rika (1897) Sohl waren aan de wandel met een vriendinnetje. Ze 
woonden in Buiksloot, waar hun vader een slagerij vlakbij de Waterkering had. Vanuit 
hun huis waren ze eerst de Waterkering overgegaan en daarna gingen ze links af de 
dijk langs het Noord-Hollands kanaal (de Buiksloterweg) op. Rechts lagen de akkers 
van de Buiksloterham. Ze passeerden twee kleine arbeidershuisjes en kwamen bij het 
impo-sante Huis den Ham dat op de kruising van de Middenweg en de Laanweg stond. 
Ze staken vervolgens de Middenweg over en liepen de Laanweg op. Links zagen ze 
kleine boerderijtjes, een grote loods en een aantal kleine huisjes. Daar trof de fotograaf 
hen.  
Achterop de foto staat geschreven: In de Ham. 
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Vooruitblik 
Drie kinderen uit Buiksloot lopen op een rustige, onbestrate Laanweg. Het 
zal 1904 geweest zijn. Aan het eind van de weg, waar de rij bomen 
ophield, stond Huis den Ham. De Laanweg fungeerde eigenlijk als een 
grote oprijlaan voor Huis den Ham. Aan de linkerkant op de foto strekten 
zich landbouwgrond of weiden uit en rechts stonden de kleine boerderijen 
en het Vinkenbuurtje. Van landbouwverkeer is op de foto niets te merken, 
misschien werd de foto op een zondag gemaakt. 

Het landelijke stuk van de Laanweg was nog weinig veranderd. Er 
waren huisjes bijgekomen rond nummer 20 en 22, maar dat was dan ook 
alles. Hoe anders zag de Laanweg er uit in de richting waarin de kinderen 
kijken! Wat zagen zij voor zich? 

- De fotograaf met een groot houten fototoestel op een houten statief. 
- De bomenrij (iepen) die zich achter hem voortzette. 
- Nieuw gebouwde villa’s, in blokken gebouwd, met tuintjes ervoor en 

boven het toegangshek bordjes met namen als: De Eersteling, 
Wilhelmina, Smyrna en Hendrika. In de huizen woonden mensen 
afkomstig uit de stad of uit andere plaatsen in Nederland. 

- Winkels met grote winkelruiten, die voor een deel nog leeg stonden. 
- Enkele grote losstaande villa’s. 
- Elektrische booglampen die dat stuk van de Laanweg verlichtten. 
- Open stukken land waar men van plan was nog te bouwen en waar 

o.a. Ajax speelde. 
- In de verte aan het eind: de gebouwtjes van de papierstucfabriek. 

Het was voor hen een andere wereld! Dat zal voor de oorspronkelijke 
bewoners van de polder niet anders geweest zijn. Hun rustige omgeving 
was voorgoed veranderd door de komst van enkele architecten die 
aangetrokken werden door de ruimte en de goedkope grond. Ze hadden 
grote plannen voor de Laanweg. Dat betekende dat er jarenlang gebouwd 
zou worden. De Laanweg was een belangrijke verbindingsweg die naar de 
sluizen en de veerpont leidde. Er werd jarenlang gebouwd langs het begin 
van de weg, tot er door de nieuwe regels van de Woningwet vrij plotseling 
een eind kwam aan de bouwactiviteiten.  

De R.K. kerk die in 1906 werd gebouwd, was het laatste nieuwe 
gebouw dat er bij kwam, daarna keerde de rust enigszins terug. De 
onzekerheid bleef, want de kranten stonden bol van plannen voor de 
Buiksloterham en de sluizen. Het zou nog lang duren voor Amsterdam 
werkelijk ging bouwen in de Ham.  
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Het ‘stedelijke’ deel van de Laanweg. De Laanweg gezien in de richting van de Willemsluizen en 
het Tolhuis. Links de zes Villa’s (etagewoningen) Laanweg 18 A-F, dan het open stuk waar in 
1906 de R.K. kerk werd gebouwd en daarna de villa Margo, Laanweg 12, en de nummers 8, 6 en 4. 
In de verte de gevel van de Papierstucfabriek, Laanweg 2. 
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De veertien Villa’s (etagewoningen) aan de andere zijde van de Laanweg: de nummers 35 t.m. 61. 

EINDE PREVIEW 


