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Van de Redactie
De jaarverslagen

De inhoudsopgave hiernaast komt u waarschijnlijk bekend voor, want die is, op jaartal en 
paginanummers na, hetzelfde als die van het maartnummer vorig jaar. Maar dan de inhoud - 
die is heel anders. De molen maalt weer, de weegbrug weegt weer, een kamer werd in oude 
luister hersteld. Er werden lezingen beluisterd, vergaderingen gehouden, er werd gegraven 
en geschreven, een museum aangekondigd en een bord vervangen. Er werd geïncasseerd 
en uitgegeven. Deze zeer korte samenvatting van interne zaken wordt in het eerste deel van 
dit nummer gedetailleerd uitgewerkt.
Het verslag over externe zaken, tot aan de dijk, laat zien dat ook daar veel gebeurde, nog 
meer lijkt het wel dan in 2013. Lees het in ‘De Kroniek van de Beemster 2014’. 
 

Voorjaar in de Beemster (De Uitkomst, foto Cor Koomen)
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Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden 
op 26 maart 2014 in de foyer van ‘De Beemster Keyser’ te Middenbeemster

1 Opening
De voorzitter, de heer De Groot, heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse leden-
vergadering.

Vooruitlopend op de notulen 2013, waarin staat vermeld dat het bestuur er naar streeft de 
vergaderlocatie voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) jaarlijks af te wisselen, legt de 
voorzitter uit dat het bestuur naar een geschikte locatie heeft uitgekeken. De locatie moet 
echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om die reden zijn we weer teruggekeerd 
naar de foyer van ‘De Beemster Keyser’.

De voorzitter vraagt een moment stilte voor de heer Feike Brouwer en mevrouw Elly IJff, 
vrijwilligers van Westerhem, die het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden.

Afbericht: dhr. en mevr. Akkerman, dhr. J. Dehé, dhr. S. de Heer, dhr. en mevr. Heijmans, 
dhr. Koorn, dhr. N. de Lange, mevr. M. Reijm, dhr. D. Schuitemaker, mevr. E. Spros, dhr. 
en mevr. Vis, mevr. G. Visser en mevr. N. Visser-Huisman.
Mevr. Visser-Huisman geeft bericht van afwezigheid middels een mooie Beemsterkaart 
waarop zij o.a. schrijft dat zij zeer had genoten van de mooie uitgave van De Nieuwe 
Schouwschuit met daarin opgenomen alle jaarverslagen en een Beemster Kroniek van het 
afgelopen jaar.

2 Notulen jaarvergadering 2013
Geen op- of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.

4 Jaarverslagen 2013, 
opgenomen in een bijzondere uitgave van De Nieuwe Schouwschuit 

4.1 N.a.v. het jaarverslag van de afdeling Beemster Erfgoed (BE) met betrekking tot de 
mededeling aanzet gemeentelijke monumentenlijst door BE. De heer J. Uitentuis spreekt 
zijn zorg uit over deze lijst. Hij verwacht zelf te wonen in een monument, een boerderij 
volop in bedrijf. Hij ziet dit als bedrijfsruimte. Een vastgelegd monument vraagt vaak een 
financieel offer door alle regelgeving. Ook veranderen deze regels regelmatig door de over-
heid. Zijn zorg heeft hij al geprobeerd neer te leggen bij de plaatselijke politiek maar ervaart 
weinig gehoor. Zijn boerderij is in 2009 verbouwd en heeft hiervoor de complimentprijs 
van de Boerderijenstichting ontvangen.

De heer Uitentuis verzoekt het HGB ‘bedrijfsboerderijen’ buiten de monumentenlijst te 
houden en vraagt het HGB slechts adviserend met deze lijsten om te gaan.

Notulen jaarvergadering 2014
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De heer Pieter Beemsterboer, voorzitter van de afdeling BE, antwoordt dat de situatie op 
dit moment niet duidelijk is en dat er meerdere monumentenlijsten in Beemster circuleren.
De gemeente Purmerend neemt deze taak over en buigt zich binnenkort over het monumen-
tenbeleid. De heer Beemsterboer neemt de opmerking van de heer Uitentuis mee.

In een tweede opmerking noemt de heer Uitentuis het bestaan van het Kwaliteitsteam. Hij 
vindt deze bijenkomsten zeer zinvol. De heer Beemsterboer heeft, namens het HGB, één 
keer contact gehad met het Kwaliteitsteam en ontvangt geen verslagen. 

4.2 N.a.v. het jaarverslag van het museum ‘Betje Wolff’. De Nederlandse Museumvereni-
ging heeft in 2013 een kwaliteitscontrole uitgevoerd i.v.m. de herijking van het museum 
om zich als geregistreerd museum te mogen blijven profileren. 
Er is veel waardering voor het museum maar om als geregistreerd museum vermeld te 
mogen blijven, is er toch een aantal aanpassingen noodzakelijk. Er staat beschreven wat 
op korte termijn noodzakelijk is en wat binnen een vastgestelde ruimere termijn moet 
worden uitgevoerd.
In ieder geval moet het activiteitenplan 2013 en 2014 door de algemene ledenvergadering 
worden goedgekeurd.
Mevrouw Aafje de Jong geeft m.b.v. een Power Point-presentatie uitleg van de activiteiten.

Daarna vraagt de voorzitter of de leden kunnen instemmen met de genoemde activiteiten 
met daarna de vraag of de vergadering het dagelijks bestuur van het Historisch Genoot-
schap Beemster wil mandateren deze plannen verder af te ronden. De vergadering man-
dateert het Algemeen Bestuur om de Activiteitenplannen ‘Betje Wolff’ 2013 en 2014, 
alsmede alle documenten die voor de herijking van de musea noodzakelijk zijn, namens 
haar vast te stellen.  

5 Financieel verslag 2013
Het financieel verslag staat vermeld in de toegestuurde jaarstukken met een opmerking op 
de agenda dat alle stukken ook digitaal op te vragen zijn bij de penningmeester.
5.1 Op bladzijde 29, toelichting op de balans, is abusievelijk het jaar 2012 vermeld; dit 
moet zijn: 2013.
5.2 Met behulp van een digitale presentatie op een scherm geeft de penningmeester Paul 
Pieters uitleg over de financiën van het afgelopen jaar en de begroting 2014.
5.3 Op dit moment is het Historisch Genootschap Beemster financieel gezond. Of deze 
situatie kan blijven voortduren is o.a. afhankelijk van de toekenning van de gemeentelijke 
subsidie 2015.

De penningmeester benoemt de mogelijkheid om (zonder notaris) aan het HGB een peri-
odieke schenking te geven. Dit heeft voor de schenker gunstige fiscale aspecten, waarvan 
ook het HGB profijt kan hebben.  

5.4 Kascontrolecommissie:
Vorig jaar is de kas gecontroleerd door de heren Reijm en Vӧllmar. De heer Vӧllmar reikte 
vlak voor aanvang van de ledenvergadering een brief uit aan het bestuur met opmerkingen 
over de gang van zaken bij de kascontrole, aldus voorzitter Kees de Groot. De heer Vӧllmar 
had aangegeven zich terug te trekken als lid van de kascontrolecommissie wanneer zijn 
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genoemde wijzigingen niet zouden worden aangenomen. Het bestuur was het niet eens met 
zijn zienswijze en heeft hem dit per brief meegedeeld. 
De heren Johan de Jong en Harry Heijmans hadden zich in 2012 aangemeld als nieuwe 
kascommissieleden. Gelet op de nauwe connecties met het algemeen bestuur heeft het  
bestuur gemeend te moeten uitkijken naar twee nieuwe commissieleden. De heren Piet 
Stroet en Joop Boots zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

5.5 Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie 2013 gecontroleerd en stelt 
voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor het gevoerde beleid te dechar-
geren. De ledenvergadering gaat, met applaus, akkoord met het voorstel.

5.6 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 
De heer Boots blijft beschikbaar als lid van de kascontrolecommissie 2014, de heer Jan 
Schouten stelt zich beschikbaar. Reserve is de heer Peter Heerschop.

6 Vaststellen begroting 2014 en de contributie 2015
De begroting 2014 wordt onveranderd vastgesteld.
De contributie 2015 blijft ongewijzigd.

7 Beleidsplan Historisch Genootschap Beemster 2014-2019
Voor de komende jaren moet een nieuw beleidsplan worden gemaakt. Het bestuur heeft 
hierover nagedacht en heeft een start gemaakt met het ontwikkelen van het plan. Het heeft 
hierbij de huidige ontwikkelingen van de 4-partijen en de gemeente meegenomen.
Het beleidsplan bestaat uit missie-visie-middelen en is gebaseerd op de statuten wat moet 
leiden tot een huishoudelijk reglement.
Het doel is om aan de hand van dit plan toekomstgericht te besturen. Hiervoor is draagvlak 
nodig en ondersteuning van de leden. In het najaar van 2014 wil het bestuur het beleidsplan 
presenteren aan de leden.

De bestuursleden Jaarsma en Jobsis geven een toelichting op de denkrichting voor een 
beleidsplan. Het is belangrijk dat het HGB in de toekomst kan blijven bestaan. Het nieuwe 
plan moet gericht zijn op de HGB-leden, de bevolking van de Beemster en de regio en voor 
nationaal en internationaal geïnteresseerden en bezoekers.

Het bestuur vraagt bij het maken van een concept-beleidsplan ondersteuning van de leden.
De heren Kloosterhof, Komin, van der Klooster en Rietbergen bieden zich aan hieraan 
mee te werken.

De toelichting roept ook vragen op:
-  Er wordt o.a. gesproken over een bezoekerscentrum; de Experience is toch een be-

zoekerscentrum? Deze is echter niet echt geschikt om bezoekers te ontvangen, het 
maakt echter wel onderdeel uit van de ontvangst.

-  Wordt aan deze plannen ook meegedacht door Beemster Werelderfgoed en Beemsters 
Welvaart? Er vindt regelmatig overleg plaats met de vier partijen.

-   Wordt het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ in de toekomst het Beemster Museum? 
Ja, hier wordt zeker aan gedacht.
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-  Als de nieuwe ontwikkelingen worden gerealiseerd, wat is hierin dan de rol van de 
gemeente? Op dit moment is er regelmatig contact met de gemeente. Zij ziet graag 
het aantal bezoekers naar de Beemster toenemen en denkt op de achtergrond mee met 
de ontwikkelingen. 

Naast deze vragen wordt opgemerkt dat het belangrijk is om hier jongeren bij te betrekken. 
Als waarschuwing wordt meegegeven uit te kijken voor ‘grootheidswaan’. Deze opmer-
kingen worden meegenomen in de vervolgontwikkelingen.
  
8 Bestuursmutatie 
8.1 In het algemeen bestuur van het Historisch Genootschap Beemster vindt geen mutatie 
plaats.

8.2 Bij het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ zijn volgens het reglement mevrouw B. Sche-
ringa en de heer S. Schregardus aftredend en herkiesbaar. Beide bestuursleden hebben 
aangegeven door te willen gaan met hun bestuursactiviteiten. Met applaus wordt deze 
beslissing bevestigd.

9 Uitreiking HGB-Complimentprijs 2013
De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-complimentprijs gaat naar die persoon/
instelling die in dat jaar een echt compliment verdient voor een actie die waardevol is voor 
de cultuurhistorie in de Beemster.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De eerste uitreiking vond plaats in 2002 aan de heer De 
Rooij (school Purmerenderweg), 2003 mevrouw N. Schermerhorn (inzet Smidse), in 2004 de 
heer Oud (boerderij), in 2005 familie Konijn (boerderij), in 2006 familie Kwantes (boerde-
rij), in 2007 het Hoogheemraadschap (restauratie inundatiesluis), in 2008 familie Van Vuure 
(tuinderstolp/woning Nekkerweg), in 2009 familie Oostwouder (historische boomgaard), in 
2010 de heer M. Hooijberg (website), in 2011 familie Wanders (verbouw/restauratie pand 
‘de Eterij’, passend in beschermd dorpsgezicht) en in 2012 ging de prijs naar mevrouw Katja 
Bossaers (uitgebreid onderzoek historie en publicaties hierover van de Beemster. O.a mede-
auteur van boeken, onderzoek naar Beemster buitenplaats en haar bewoners).
Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster heeft besloten de HGB Compli-
mentprijs 2013 toe te kennen aan de ‘Stichting tot behoud van de Nachtegaal’.
De korenmolen ‘De Nachtegaal’ kon officieel  in 2013 in volle glorie zijn werk gaan doen 
na een lange onzekere periode waarin deze in verval was geraakt. Immers de oorspronke-
lijke functie – en dus het bestaansrecht – van de korenmolen was al geruime tijd vervallen. 
Een korenmolen was zo gezegd “niet meer nodig”. Het heeft er dan ook lange tijd naar 
uitgezien dat de Beemster, welke nota bene is drooggemalen door vele molens, zijn enig 
overgebleven molen definitief kwijt zou raken. 

‘De Nachtegaal’ maakte eeuwenlang een onmisbaar onderdeel uit van de Beemster polder-
economie: koren dat door Beemster agrariërs werd verbouwd werd door ‘De Nachtegaal’ 
verwerkt tot meel, de belangrijkste grondstof voor ieders dagelijks brood.
‘De Nachtegaal’ verdient het om bewaard te blijven, het is een werkend bewijs van ons 
indrukwekkende agrarisch verleden.
In het fraai uitgevoerde boekje De geschiedenis van korenmolen De Nachtegaal in de 
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Beemster is een complete beschrijving gegeven o.a. van alle gebeurtenissen tijdens het 
project en worden personen en bedrijven genoemd die dit project mogelijk hebben gemaakt 
en daar zelfs ook nu nog aan werken om ook de molenschuur gerealiseerd te krijgen. Met de 
exploitatie van de molenschuur streeft het bestuur naar financiële inkomsten welke moeten 
dienen voor het steeds terugkerende onderhoud aan de molen. Daar ligt nog een uitdaging 
en ook daarmee wensen wij het bestuur veel succes toe.

Bij het lezen van eerder genoemd boekje valt op dat er tijdens het project – figuurlijk 
gesproken – ook behoorlijk veel ‘tegenwind’ is geweest. Het lijkt wel alsof de Stichting 
mede werd geïnspireerd door datgene wat een molen zijn enorme kracht geeft, namelijk 
‘tegenwind’.
Dankzij de niet aflatende inzet van het bestuur van de stichting is een voor de Beemster 
uniek industrieel erfgoed ‘bewaard’ gebleven. In ieder geval ‘voorlopig’ bewaard geble-
ven, want de zorg voor ons erfgoed is van blijvende aard.
Het HGB heeft de Stichting gedurende de jaren dan ook zoveel als mogelijk gesteund, 
maar het bestuur van de Stichting zèlf heeft deze zware kar getrokken en verdient hiervoor 
alle lof en eer.

Na bovenvermelde motivatie feliciteert voorzitter De Groot de bestuursleden van de ‘Stich-
ting tot behoud van de Nachtegaal’ en overhandigt aan de voorzitter van de Stichting, de 
heer Bert Jaarsma, een mooie schaal met inscriptie van ‘Ernsting Keramiek’. De secretaris 
van de Stichting ontvangt een boeket bloemen. 

De heer Jaarsma spreekt dank aan zijn medebestuursleden uit voor hun enorme inzet. 
Het is een eer en een grote blijk van waardering deze prijs in ontvangst te mogen nemen.

10 Rondvraag en sluiting
10.1 De heer Peter Heerschop wijst op het evenement – ‘Koeien in de wei’– op 30 maart a.s. 
bij de familie Uitentuis aan de Middenweg. De netto opbrengst voor deze dag is bestemd 
voor molen ‘De Nachtegaal’.

De heer De Groot sluit de vergadering.

Na de pauze volgt een diapresentatie met toelichting van de heer Ber de Lange over de 
verbinding Beemster-Purmerend. 
De heer De Lange opent de presentatie met de woorden dat in de jaren rond 1920 Purme-
rend de Beemster wilde inlijven, daar werd flink tegen geprotesteerd. Met de ambtelijke 
samenwerking lijkt het, na bijna honderd jaar, toch die kant op te gaan.
Tijdens de getoonde beelden gaat regelmatig een golf van herkenning bij de aanwezigen 
door de foyer. 
De heer De Lange neemt iedereen in zijn verhaal mee, van het begin van de twintigste eeuw 
tot aan de optocht Beemster400.

Hilda Reijm, secretaris
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Algemeen Bestuur

Per 1 januari 2014 bestaat het Algemeen Bestuur uit:

Voorzitter  : K. de Groot
Vice-voorzitter/lid : A. Jaarsma
Secretaris  : H. Reijm-Helder
Penningmeester  : P. Pieters
Lid   : A. de Jong-de Boer, namens museum ‘Betje Wolff’
Lid   : J. Jobsis, namens Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Lid   : P. Beemsterboer, namens Beemster Erfgoed

In het verslagjaar heeft het bestuur negen keer vergaderd, waaronder twee bijeenkomsten 
met betrekking tot het beleidsplan.

Aantal leden: 31 december 2010: 438
  31 december 2011: 485
  31 december 2012: 524
   31 december 2013: 526
   31 december 2014: 499

De Nieuwe Schouwschuit is dit jaar drie keer uitgekomen. De eerste aflevering van De 
Nieuwe Schouwschuit van 2014 bestond uit de notulen van de Algemene Ledenvergadering 
2013, de jaarverslagen van de afdelingen en stichtingen en een Beemster Kroniek.
De Nieuwsbrief HGB Actueel is door de PR-commissie twee maal samengesteld.

Jaarvergadering
De jaarvergadering is op 26 maart 2014 in de foyer van de ‘Keyserkerk’ te Middenbeemster 
gehouden. Er werd stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Elly IJff-Kleen en de heer 
Feike Brouwer, vrijwilligers van het Agrarisch Museum ‘Westerhem’.

De HGB-complimentprijs, de prijs voor een persoon of organisatie die een echt compli-
ment verdient voor een actie of verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie in de 
Beemster, is dit jaar toegekend aan ‘Stichting tot behoud van de Nachtegaal’. De in ver-
val geraakte korenmolen is door zeer veel inspanning en doorzettingsvermogen van het 
bestuur in 2013 weer in volle glorie zijn werk gaan doen. Het voltallige bestuur werd in 
het zonnetje gezet.

Oprichtingsdatum   : 21 april 1936
Statuten vastgesteld op  : 17 april 1996
Inschrijfnummer KvK  : V40624472 
Aantal leden per 31 dec 2014 : 499 

Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2014
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Op deze avond werd het concept van een nieuw beleidsplan gepresenteerd. Dit beleidsplan 
is gericht op een samenwerking met de Stichting Beemster Werelderfgoed (BWE), de 
Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster (SPB) en de vereniging Beemster’s Welvaart. 
Het nieuwe plan moet gericht zijn op de HGB-leden, de bevolking van de Beemster en de 
regio en voor nationaal en internationaal geïnteresseerden en bezoekers.
De aanwezigen werden uitgenodigd mee te denken over het beleidsplan: de heren Kloos-
terhof, van de Klooster, Komin en Rietbergen hebben zich hiervoor aangemeld.

Na de pauze gaf de heer Ber de Lange met een diapresentatie een toelichting op de al oude 
verbinding tussen Beemster en Purmerend.

Ontwikkelingen Historisch Genootschap Beemster

Ledenbijeenkomsten
In januari en oktober zijn de filmmiddagen georganiseerd. Deze bijeenkomsten trokken 
veel leden en niet-leden. Door de grote belangstelling in januari werd  besloten om in 
oktober twee voorstellingen op één dag te organiseren.
Ook de lezingen in februari en november werden zeer goed bezocht. 
De thema’s waren zeer divers: in februari vertelde de heer Rijswijk over genealogie. De 
lezingen in november gingen over de boerderij “Over de Rijp” en de restauratie van de 
weegbrug.

Vrijwilligersbijeenkomst
Het Historisch Genootschap Beemster bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Het bestuur 
hecht er waarde aan deze vrijwilligers te bedanken door een keer per jaar met elkaar uit 
te gaan. 
In oktober zijn we naar Marken gegaan en kregen daar een rondleiding van leden van 
de plaatselijke historische vereniging. Deze prachtige middag werd afgesloten met een 
stampotbuffet bij Paviljoen ‘De Jonckheeren’.

Oriëntatie op de toekomst
In de loop van 2014 is veel energie gestoken in het ontwikkelen van een beleidsplan voor 
de periode 2015 – 2020. De heren Jobsis en Jaarsma hebben daarvoor een SWOT-analyse 
gemaakt van de verschillende onderdelen en activiteiten van het Genootschap. Alvorens 
hun rapportage aan te bieden aan het Algemeen Bestuur hebben zij dit rapport in vier 
bijeenkomsten besproken met de vier leden die zich bij de Jaarvergadering hadden aan-
gemeld. Op grond van de vragen en opmerkingen bij deze bijeenkomsten is het beleids-
plan bijgeschaafd en verhelderd. Aangezien een belangrijk aspect van het beleidsplan de 
samenwerking met andere partijen op het complex Westerhem betreft, heeft het Algemeen 
Bestuur zich op 20 oktober 2014 uitvoerig beraden over de organisatorische en juridische 
randvoorwaarden van zo’n samenwerking. In de loop van 2014 heeft in verschillende zet-
tingen afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de Gemeente Beemster en BWE, SPB en 
Beemster’s Welvaart (het zgn. 4-partijenoverleg).
Het beleidsplan zal op de Algemene Ledenvergadering van maart 2015 aan de leden wor-
den gepresenteerd.

Hilda Reijm, secretaris
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Jaarverslag 2014

Museum ‘Betje Wolff’

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2014

Voorzitter : mevr. A. de Jong
Secretaris : mevr. J. C. van den Hoonaard
Penningmeester : mevr. T. van de Nes
Lid : mevr. F. Hartog
Lid : de heer P. van der Klooster

2 Bestuurszaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar tien keer vergaderd en is diverse keren bijeengekomen 
voor een werkochtend.

3 Vrijwilligers
Traditiegetrouw zijn alle vrijwilligers zowel in het voorjaar (ter informatie voor het 
komende seizoen) als in het najaar (ter evaluatie over het afgelopen seizoen) uitgenodigd. 
Dit blijken altijd weer zeer gewaardeerde bijeenkomsten te zijn. Nieuw was dit jaar de 
hulp van koffiedames.
Naast de dienstdoende vrijwilligers hielpen zij bij het koffie- en theezetten voor onze 
bezoekers. Het vrijwilligersuitje naar Marken was opnieuw een succes, afgesloten met 
een heerlijke stamppotmaaltijd bij Paviljoen ʻDe Jonckheerenʼ.
Als nieuwe vrijwilligster mochten we mevr. J. Knip, mevr. J. Akkerman, mevr. J.Bakker, 
mevr. G. Schermerhorn, mevr. K. Kwantes en mevr. J. Smith welkom heten.
Mevr. Nelly Mooij heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen voor al haar vrijwil-
ligerswerk, waaronder dat bij Museum ‘Betje Wolff’.
 
4 Inrichting museum
De klimaat- en vochtigheidsregistratie is geïnstalleerd en werd steeds uitgelezen. In ver-
schillende vitrines werden de houten planken vervangen door glazen platen en werd led 
verlichting toegepast. Ook werd een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft.

5 De herijking van de museumregistratie
De herijking van het museum in het kader van de landelijke Museumregistratie, is in juni 
succesvol afgerond. Het museum heeft daarmee aan de eis voldaan en kreeg een mooie 
oorkonde.

6 De zomertentoonstelling en de wintertentoonstelling
De tentoonstelling: ‘Koffiekan, thee kan ook’, was een succes. Hiervoor mochten wij 
gebruik maken van de verzameling DE-spaarartikelen, bijeengebracht door de heer W. 
Groot uit Opmeer. Door het overlijden van de heer Groot in juni 2014 viel er wel een 
schaduw over de tentoonstelling, maar wij mochten de collectie laten staan. De winterten-
toonstelling: ‘150 jaar Harmonie’, (van 1 november 2014 tot 1 april 2015 heeft als thema 
de geschiedenis van de vereniging.
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7 Bijzondere evenementen
Bestuur en vrijwilligers namen deel of organiseerden zelf:
Het Museum-weekend, De Open Dag Beemster, de Open Tuinendagen, de Boerderijmid-
dag, Muziek aan de Middenweg en als afsluiting van het seizoen de Familiedag.

8 Aantal bezoekers 2014
In totaal hebben 2319 belangstellenden een bezoek gebracht aan het museum. Er zijn 28 
rondleidingen gegeven.

9 Lijst van schenkingen

mevrouw J. C. van den Hoonaard, secretaris

Mevr. M. de Reus Avenhorn Bevrijdingsrokje

De heer R. Bruin Baarn

De heer H. Bruin Almere

De heer S. de Vries Zwaag Een aantal boeken

4 Antieke poppen

Beugeltas met haak

Glazen flesje in foedraal

Miniatuurschoentjes

De heer C. L. van den Berg Elst Herdenkingsplaquette

De heer P. Stolp Middenbeemster Een leren jas

Mevr. J. A. van Doorninck-Peereboom Amsterdam Ellestok uit 1745

Mevr. De Boer Middenbeemster Huishoudboekjes

Bijbel uit 1881

Foto Westdijk 25

Doos met naaischoolwerk

Etsen S. de Heer

‘Manuscript Pennenkonst’

Mevr. E. Stroet-de Wolff Limmen

De heer D. Sas Middenbeemster
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Open-Tuinendag bij Betje    (foto Johan de Jong)

‘De aardappeleters’, boerderijmiddag (foto Johan de Jong)
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2014

Op 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende personen:

J.A. Jobsis voorzitter treedt af in 2017, niet herkiesbaar
Mevrouw E. Verhoeks secretaris treedt af in 2017, wel herkiesbaar
B. Schaap penningmeester treedt af in 2018, niet herkiesbaar
Mevrouw B. Scheringa lid treedt af in 2019, niet herkiesbaar
S. Schregardus lid treedt af in 2020, niet herkiesbaar

Het bestuur is zes maal in vergadering bijeen geweest. Hiervan zijn verslagen gemaakt.
Na een lang ziekbed is op 11 juni 2014 bestuurslid Jan Groot overleden. Tijdens de ziekte 
periode heeft Bart IJff Jan vervangen. Het bestuur van ‘Westerhem’ heeft besloten om 
vacature Jan Groot niet in te vullen. Bart IJff is, net als Cees de Waal, vaste adviseur van 
het bestuur geworden.
Ook overleed op 15 januari 2014 onze medewerkster Elly IJff-Kleen.

Op 31 december 2014 waren in het museum 33 medewerkers actief. Drie medewerkers zijn 
gestopt en we konden één nieuwe medewerker begroeten.
Het bezoekersaantal hield in 2014 niet over. Er waren 427 betalende bezoekers, 454 bezoe-
kers met een museumkaart en 187 bezoekers met een vrijkaart, totaal: 1068. (In 2013, 1120 
bezoekers en in 2012, 2119 bezoekers) Er waren zes groepsbezoeken en er werden twee 
huwelijken gesloten. 

Even voor de eerste Koningsdag werd medewerker Piet Stroet koninklijk onderscheiden en 
benoemd tot ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’. Een terechte onderscheiding, zeker voor 
het vele werk bij het museum.

Het museum heeft vele activiteiten georganiseerd of aan deel genomen.
Op 20 en 21 april was het museum open voor de Kunstroute. Op 29 mei was er de Open 
Dag Beemster. Op 15 juni was de Werelderfgoeddag op terrein ‘Westerhem’. Er werden 
toen pannenkoeken op brongas gebakken. Op de laatste vrijdag van de Beemster Feest-
week stonden we op de markt met een promotiekraam. Het thema daar was ‘aardappel’. De 
bezoekers konden raden hoeveel aardappels er in een emmer zaten en/of naar voorwerpen 
die met aardappelen te maken hebben/hadden. De winnaars kregen een ‘aangeklede’ privé 
rondleiding in het museum. We deelden de nieuwe folder uit.
Op 11 januari en 26 oktober waren de HGB-filmdagen. Altijd druk bezocht. 

In winterperiode werd er weer hard gewerkt aan het onderhoud aan de buiten- en bin-
nenkant van het museum en de objecten. Gemiddeld waren er tijdens werkochtenden 14 
medewerkers aanwezig. De vele informatieborden op het terrein van ‘Westerhem’ werden 
verwijderd en vervangen door een mooi bord in de voortuin met daarop ‘Bezoekerscentrum 
Beemster’. Het ontbreken van een duidelijk bord met ‘Agrarisch Museum Westerhem’ in 
de tuin wordt als gemis ervaren. Wat meer reclame voor het museum is echt noodzakelijk.
Ook was er een nieuwe jaartentoonstelling. In de hooiberging hebben twee kunstenaars, 
Jan de Haan en Ruud Streefkerk, hun werken tentoongesteld. Op de hooizolder was de 
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tentoonstelling: ‘KIJK! Beemster’. Het wonen en werken in de Beemster was te zien en er 
was een overzichtstentoonstelling van het vele mooie fotowerk van Cees de Waal. In vier 
vitrinekasten stond ons mooie ‘diggelenwerk’ (serviesgoed).
Ook werden alle nieuwe objecten beoordeeld. De aangenomen objecten werden gefoto-
grafeerd, geregistreerd en beschreven. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de 
geschonken voorwerpen.

Mede door de geweldige inzet van alle Westerhem-medewerkers is het afgelopen museum-
seizoen een succes geweest. Ondanks het feit dat het bezoekersaantal laag was, heeft dit het 
enthousiasme en inzet van de medewerkers niet aangetast. Het bestuur hoopt op een nog 
jarenlange mooie samenwerking en dankt een ieder voor haar of zijn inzet.

Ella Verhoeks, secretaris
Overzicht van de nieuw verworven objecten in 2014

Objecten verworven in 2014: Verworven van: Uit:
Eiermandje, oproomschaal, waterkan, tuindersjasje, moesmolen, 
kleine schrobber, tweedeurskastje Mevrouw Verhoeks Beemster

Strijkbout Mevrouw Scheringa Avenhorn
Brongascomfoor S. Vries Zwaag
Zaaddroogbak J.G. van Zijp Purmerend
Soeppan B. IJff Beemster
Bietenbladvork B. Verkade Beemster
Knoopsgatenschaartje J. Bakker Beemster
Speculaasplank, winkelplaatje C. Bakker Beemster
Ingelijst getuigschrift P. Kooi Beemster
Suikerpotje Onbekend
Kleine karlamp J. Rotteveel Beemster
Emmerkrukje V. Mulla Bergen
Vruchtenmaatje, sikkel, vruchtenmand S. Klink Beemster
Dorsvlegel A. Koper Beemster
Hooizaag Onbekend
Duivenmand Onbekend
Boterkist P. Bregman Benningbroek
Ingelijste foto’s inundatie (in 2013 verkregen) J. de Koning Purmerend
Zeefdruk polderlandschap J. Helder Purmerend
Schilderij zomerimpressie en schilderij Middenbeemster C. Schermer Beemster
Amaril slijpsteen groot en klein W. Tolman Beemster
Diverse textiel J. Hartingsveld Roermond
Diverse medailles (6) N. Zijp Beemster

Namens medewerkers en bestuur worden alle schenkers bedankt voor het inbrengen van 
deze objecten.
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Vrijwilligersdag ‘Westerhem’ (foto Jan Jobsis)

Wereld erfgoeddag (foto Jan Jobsis)
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Beemster Erfgoed
Jaarverslag 2014

Bestuur:
Voorzitter P. Beemsterboer 
Secretaris  G. Ernsting (tot 1 jan. 2015)
Lid  N. van den Brom
Lid  V.S.E. Falger 
Lid  J. de Groot (tot maart)
Lid  K.C. Visser

In 2014 is in het totaal elf keer vergaderd. De bedoeling is in 2015 meer in (soms ad hoc) 
werkgroepsverband te gaan opereren, meer faciliterend dan centraal sturend.

Belangrijk gebeuren was de restauratie van de voormalige burgemeesterskamer in ‘Wes-
terhem’ tot wat sinds 19 september de Beemster Erfgoedkamer heet. Deze vaste stek is nu 
vergader-, archief- en bibliotheeklocatie waar ook bezoekers (zie verderop) zich regelma-
tig melden. De ruimte is fraai opgeknapt met ruimhartige medewerking van Co de Zin-
ger (antieke bouwmaterialen), Hans van Kampen (kleuradvies/schildersbedrijf) en Rinus 
Davidsen (electricien).
Inmiddels is de collectie boeken en tijdschriften over de Beemster gerubriceerd opgesteld, 
kunnen oude foto’s op twee computers (gift VSB-fonds) worden ingevoerd en getoond, en 
is er ruimte voor een bescheiden presentatie van archeologica.
In oktober kon worden gestart met de zogenaamde HGB-inloop. Er bestaat flinke belang-
stelling op de drie inloopmogelijkheden per maand – de eerste zaterdag van de maand en 
eens in de twee weken op maandagavond. Familie- en bewoningsgeschiedenis, liefst n.a.v. 
foto’s, scoren het hoogst.

De fotowerkgroep is essentieel voor het slagen in de opdracht de Beemster geschiedenis 
concreet te maken. Sinds eind 2013 scannen enkele leden oude foto’s, dia’s, ansichtkaarten 
e.d. in hoge resolutie en helpen HGB-leden afbeeldingen van toelichting te voorzien.
G. Heikens is een fotoproject gestart waarbij oude(re) huizen in de kernen gefotografeerd 
worden en verhalen van bewoners en kenners worden vastgelegd; samenwerking met de 
fotowerkgroep zal in 2015 vorm krijgen. Voor zowel het fotoarchief als de bibliotheek zijn 
in 2014 schriftelijke richtlijnen voor behandeling van materiaal opgesteld.

Archeologie heeft sinds de opgraving naast de kerk in 2011 een vaste component in de vorm 
van een uit vijf personen bestaande archiefwerkgroep die dit jaar in 21 bijeenkomsten over-
lijdens- en begraafregisters uit de periode 1829-1867 in een databestand heeft ondergebracht 
t.b.v. het wetenschappelijk onderzoek aan de geborgen skeletten. Dit project, dat eind 2012 
werd gestart, is bijna afgerond. Op 22 oktober bracht de groep een werkbezoek aan Leiden 
en zij zal najaar 2015 een symposium over de voortgang van dit onderzoek organiseren.
Daarnaast zijn verschillende ad hoc-activiteiten ontplooid: literatuuronderzoek naar mid-
deleeuwse resten, veldverkenning, rudimentair archeologisch onderzoek op Middenweg 
146 met medewerking van aannemersbedrijf Koos Koning B.V. (vondstverslag beschik-
baar, determinatie is gaande), veldonderzoek met toestemming van gemeente en ‘Beemster 
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Compagnie’ aan de uitgegraven wegentracés in het vierde kwadrant van Middenbeemster 
en een eerste opzet voor een onderzoeksvoorstel voor een project in het westelijk deel van 
de Beemster.

Ruimtelijke ordening:
een gemeentelijke monumentenlijst gaat mogelijk in 2015 gerealiseerd worden,               
mede op verzoek van de afd. BE; 
de gemeentelijke nota ‘Geluk in de Beemster’, waarin o.a. de archeologische com-
ponent aan de orde komt, en waaraan BE een belangrijke inhoudelijke bijdrage heeft 
geleverd, wordt binnenkort openbaar gemaakt;
er is opnieuw aandacht gevraagd en gekregen voor behoud van het oude gedeelte van 
de gemeentelijke begraafplaats en de daarbij behorende grote terughoudendheid t.a.v. 
plaatsing van nieuwe grafmonumenten.

Varia:
archief- en literatuuronderzoek naar de in 1832 gesneuvelde dienstplichtige Beemster 
militair Pieter Kramer, resulterend in een voordracht en een publicatie;
archief- en literatuuronderzoek naar de op ‘Broedersbouw’ geboren vruchtboomkwe-
ker Klaas Admiraal die in 1888 een bekroonde verhandeling schreef over de oorzaken 
en behandeling van vruchtboomkanker, resulterend in een publicatie;
voordracht over de restauratie van de weegbrug aan de Jisperweg;
bijdrage aan de publicatie van de ‘Kroniek 2013 van de Beemster’ in het jaarverslagen-
nummer van De Nieuwe Schouwschuit, maart 2014;
deelname aan de voorbereiding en organisatie van de herdenking van 70 jaar bevrij-
ding op 5 mei 2015, resulterend in plannen voor twee exposities en een bordenroute 
langs plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog memorabele dingen zijn gebeurd;
deelname van bestuursleden aan informatiebijeenkomsten over landelijke of regionale 
thema’s die van belang zijn voor de geschiedenis van de Beemster.

V.S.E. Falger, wnd. secretaris

Schenkingen:

●

●

●

Geschonken door aan/naar

€ 1000,- Vereniging van Vrijzinnig Protestanten 
Nederland (VVP) t.g.v. 100-jarig bestaan afd. BE

€ 100,- VVP - ‘De Purmerkerk’ afd. BE

2 gebruikte laptops VSB-Fonds fotowerkgroep 
BE

1 computer Accountants-kantoor Pieters Bakker & 
Broeder

fotowerkgroep 
BE

Manuscript en CD lotgevallen Wouter Sas 
tijdens WO II Erven W. Sas archief BE

bedrijfsadministratie schildersbedrijf fa. 
Laan & Zonen, ca. 1880-1980 J. Laan, Zuidoostbeemster archief BE

foto’s J. Bekhof archief BE
diverse foto’s en boeken diverse leden archief BE

●

●

●

●

●

●
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PR-commissie
Jaarverslag 2014

Voorzitter : J. Jobsis
Secretaris : A. de Jong
Lid : H. Heijmans

De PR-commissie heeft in totaal vier keer vergaderd. Daarnaast zijn er diverse werkbespre-
kingen geweest over het ontwikkelen van een nieuwe folder.
In deze folder is de informatie opgenomen over Agrarisch Museum ‘Westerhem’, museum 
‘Betje Wolff’ en het Historisch Genootschap Beemster.
De folder was klaar voor 1 mei: de start van het museumseizoen.

Nieuwsbrief
In juli en in november zijn er twee nieuwsbrieven HGB Actueel verspreid. Ook dit jaar was 
er  bij de digitale verzendingen een extra blad. 
De gedrukte exemplaren gingen mee met de verzending van De Nieuwe Schouwschuit. Dit 
bespaarde veel kosten en werk.

Website 
Een interessante en goede website is van groot belang voor onze vereniging.
In 2014 is een begin gemaakt met de vernieuwing van de website. Dit project wordt begin 
2015 afgerond.

Filmdagen
Op 19 januari en 26 oktober zijn er films vertoond in het Agrarisch Museum. In januari 
was de toeloop van het bezoek zo groot dat we bezoekers moesten teleurstellen. Er was 
geen plaats meer.
Besloten is toen om in oktober twee voorstellingen op een dag te verzorgen. Op 26 oktober 
waren voor beide voorstellingen veel belangstellenden. Jan Jobsis zorgde voor een geva-
rieerd en interessant aanbod, de bezoekers hebben genoten.

Winterlezingen 
Op 27 februari was de eerste lezing: ‘Genealogisch onderzoek, het wat en het hoe’. De 
spreker was de heer Herman Rijswijk. 
Voor de bijeenkomst op 13 november stonden twee onderwerpen op de agenda.
Mevrouw Simone van der Heide en de heer Eddy Bakker gaven voor de pauze een presen-
tatie over hun historische woonplek boerderij ʻOver de Rijpʼ. Na de pauze kwam de heer 
Ger Ernsting aan het woord over de geschiedenis en de restauratie van de weegbrug, hoek 
Jisperweg-Volgerweg. 
Beide avonden vonden plaats in het IJsclubgebouw.

Vrijwilligersuitje 
Op een prachtige herfstdag in oktober heeft een groep van ongeveer 65 vrijwilligers Mar-
ken bezocht. We werden ontvangen door de vereniging ʻHistorisch Markenʼ. Het pro-
gramma bestond uit een rondwandeling op Marken en een bezoek aan het museum. Deze 
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dag werd afgesloten met een stamppotmaaltijd in paviljoen ʻDe Jonckheerenʼ in de Zuid-
oostbeemster.
Aafje de Jong, secretaris

Rondwandeling op Marken olv Piet Kosman  (foto Jan Jobsis)

Stamppot buffet bij de ‘Jonckheeren’ (foto Jan Jobsis)
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2014

Voorzitter  : G. Ernsting
Secretaris :  J. de Jong
lid  :  V.S.E. Falger
lid  : mevr. C. Beemsterboer-Köhne
lid : J. Dehé

Het afgelopen jaar heeft de redactie negen keer vergaderd. 

Dit jaar zijn voor het eerst drie uitgaven van De Nieuwe Schouwschuit uitgebracht: twee 
reguliere uitgaven en een maart-editie waarin de jaarverslagen van de verschillende 
afdelingen van het Historisch Genootschap èn de Beemster Kroniek over het jaar 2013 
zijn opgenomen. Het omslag van de maart-editie heeft een andere uitvoering gekregen 
omdat ook de inhoud van het maartnummer afwijkend is. In principe wordt voor dat 
nummer uitgegaan van een zwart-wit uitgave, omdat de inhoud voornamelijk tekst is, de 
illustraties zijn dan ook standaard in zwart-wit. Door een ander drukprocedé zal bij de 
zwart-wit uitvoeringen het gele lijntje, dat altijd een hoofdstuk markeerde, verdwijnen 
en in een grijze tint worden afgedrukt.

Ook is het omslag van de reguliere edities aangepast door er kleine foto’s op af te druk-
ken die naar de inhoud verwijzen. 

De samenwerking met de drukkerij Èpos|Press te Zwolle verloopt naar wens.

Voor de redactievergadering op 23 januari was de heer John Dehé uitgenodigd. De heer 
Dehé is bij vele Beemsterlingen bekend als docent èn door de (meerdere) artikelen die 
van zijn hand in De Nieuwe Schouwschuit zijn verschenen. Na deze vergadering is de 
heer Dehé lid geworden van de redactie, zodat de redactie nu uit vijf personen bestaat. 
Zou het ooit gebeuren dan hebben we geen staking van stemmen.

Het afgelopen jaar hebben enkele redactieleden zich verdienstelijk gemaakt met het 
vinden van sponsoren voor de drukkosten van De Nieuwe Schouwschuit. Tot nu toe 
kan één kleurenoplage worden gefinancierd met sponsorgelden. Ook in de toekomst is 
kleurendruk wenselijk. 

J. de Jong, secretaris
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Jaarverslag 2014

Bestuur:
Voorzitter : Bert Jaarsma
Secretaris : Ger Ernsting
Penningmeester : Jan Schoutsen
Lid : Ger Kloosterhof
Lid : Chris van Poelgeest
Lid : Wim van der Werff

Het bestuur vergaderde in 2014 acht keer. Daarnaast kwam het bestuur nog drie maal bijeen 
met de ± acht vrijwilligers om de werkzaamheden te bespreken zoals beschreven in een 
‘Plan van Aanpak’.

Financieel
Aan het begin van 2014 bedroegen de toezeggingen van sponsoren een totaal bedrag van 
€ 20.000,- tegenover een kostenbegroting van € 26.800,-. Na een toezegging van de ‘Gebr. 
Kraakman Holding BV.’ in januari en een toezegging van het VSB-fonds in februari, overtrof-
fen de toezeggingen de voorziene uitgaven met € 1050,- en kon de renovatie van start gaan.

De werkzaamheden
Op 29 maart werden de werkzaamheden begonnen. Achter een, om de weegbrug heen 
geplaatst, bouwhekwerk werden de houten onderdelen van het huisje verwijderd, gevolgd 
door het loshalen en verwijderen van de klok en het loshalen van het hekwerk. De klok 
werd vervoerd naar de schuur van Chris van Poelgeest en de houten kozijnen naar de firma 
Veerman in De Rijp. De operatie werd op video vastgelegd door Karst Schleich. Kort 
daarna werden de werkzaamheden gestaakt op last van de eigenaar van het perceel, het 
‘Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier’ (HHNK), omdat de notariële overdracht 
van het perceel nog niet helemaal rond was en de veiligheidsvoorzieningen onvoldoende 
zouden zijn. Nadat aan de wensen van het HHNK in voldoende mate was tegemoet geko-
men werden de werkzaamheden in mei hervat. Op de 17e mei werd het houten weegdek 
verwijderd en werd de bascule uit de put gehaald en per vrachtwagen van ‘Roet Transport 
BV’ naar een constructiewerkplaats in Enge Wormer vervoerd waar een nieuwe bascule, 
naar voorbeeld van de oude, gemaakt moest worden. 
Rond de 20e juli werden de nieuwe kozijnen, behalve het voorkozijn, in het huisje aan-
gebracht en stond het huisje in de verf. De 4e augustus werd de nieuwe bascule in de put 
geplaatst. Eind augustus werden de zonnepanelen, die de weegklok moeten bekrachtigen, 
op het dak van het huisje aangebracht en op 5 september is, via het voorraam, de klok weer 
op zijn plaats gezet, waarna het voorkozijn werd aangebracht. Werknemers van ‘Precia 
Molen’ (voorheen Molenschot) hebben vervolgens de bascule afgesteld. Tenslotte werd de 
nog open put voorzien van een houten weegdek en werd op 10 september het glas in het 
voorkozijn aangebracht.  

Ingebruikname 
Op 26 september werd de weegbrug officieel in gebruik genomen. Ruim 100 personen 

Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster
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werden in de schuur van Chris van Poelgeest ontvangen met koffie en gebak om daarna te 
luisteren naar lezingen over de geschiedenis en de restauratie van de weegbrug en te kij-
ken naar een videoverslag van de werkzaamheden. De voorzitter van de buurtvereniging 
‘Ons Hoekje’ deelde bloemen uit aan de leden van het Stichtingsbestuur en gaf vervolgens 
leiding aan de gebeurtenissen rondom de weegbrug. Daar werd een vracht suikerbieten op 
het weegdek gereden om gewogen te worden. De weegklok werd door één der vrijwilligers 
bediend en het weegbriefje werd door burgemeester H.N.G. Brinkman aan de vervoerder 
overhandigd. Daarmee was het officiële gedeelte van de ingebruikname afgelopen, waarna 
door de aanwezigen een bescheiden feestje werd gevierd.

Bediening en Onderhoud  
De vernieuwde brug kan weer wegen en dat gaat ook gebeuren. Een groep vrijwilligers, 
voornamelijk gerekruteerd uit de buurtvereniging ‘Ons Hoekje’, zal de weegbrug bedie-
nen. De bediening zal vanuit het Stichtingsbestuur gecoördineerd worden.
Voor het onderhoud van de weegbrug, incidenteel en periodiek, heeft een aantal vrijwil-
ligers, die ook bij de renovatie betrokken waren, zich reeds gemeld. Ook het onderhoud 
zal vanuit het Stichtingsbestuur gecoördineerd worden.

Educatie
Ten behoeve van onderwijs en toerisme zal de weegbrug ook educatief ingezet worden.
Plannen daartoe zijn in voorbereiding. 

Ger Ernsting, secretaris

Officiële ingebruikname van de weegbrug met weging van een vracht suikerbieten.
Van links naar rechts: Gerrie Joosen (werknemer van ‘Precia Molen’ en als troubadour aanwezig met gitaar), Ger 
Kloosterhof, burgemeester Harry Brinkman en Tiny Langeveld (voorzitter van buurtvereniging ‘Ons Hoekje’). Op 
de trekker vrijwilliger Frans Knook en in het weeghuisje, niet zichtbaar, Jetze Tolsma die de weegklok zal bedienen.
(foto Geert Heikens)
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Bestuurssamenstelling:
voorzitter   Bert Jaarsma 
Secretaris  Els Steen
Penningmeester  Fred van Zon
Lid   Arnold  Bartels 
Lid   Arie Reijm
Adviseur  Ad Koopman
Adviseur  Jaap van der Veen

Het bestuur is in het verslagjaar negen keer in vergadering bijeengeweest.

Financiën
Het hele herbestemmingsproject vergde een grote investering. Met steun van overheden, 
fondsen en particulieren is het overgrote deel van het bedrag ingezameld maar niet vol-
doende. Voor het ontbrekende bedrag ad € 100.000,00 is een lening opgenomen bij de Bank 
voor Nederlandse Gemeenten. Hierbij was gemeente Beemster ons behulpzaam. 

Een wel heel levende molen
Rond ‘De Nachtegaal’ werkt een ploeg enthousiaste molenaars. Iedere zaterdag draait de 
molen. Maar alleen maar draaien zonder te malen met een in principe maalvaardige molen 
gaf toch te weinig voldoening. 
Op 18 maart werd het eerste Beemster graan onder groot enthousiasme van het publiek 
tot meel gemalen. De maanden daarop werd het hele maalproces en het schonen van het 
graan verder verbeterd. Ook werd het zuid-koppel maalstenen gerestaureerd en de draag-
balkconstructie verstijfd. 
Dit jaar is ca. 3,5 ton graan tot meel verwerkt. De limiet is gesteld op max. 10 ton graan per 
jaar om de molen niet te veel te belasten.

‘Beemster Paerel’ 
Naar aanleiding van het  verzoek van Bakker Harry de Groot uit Purmerend (okt. 2013) 
is het bestuur gaan onderzoeken of het mogelijk was om graan te malen voor een nieuw 
broodproduct.
Hiervoor werd contact gelegd met Jan van Kempen, akkerbouwer in de Beemsterpolder.  
Jan was bijzonder enthousiast en levert de speciaal geteelde en geschoonde tarwe voor een 
uniek Beemster brood.
Voor constante aanvoer van tarwe naar de molen en vervoer van meel naar de bakkerij is 
contact gelegd met Ron Rijser van het Purmerendse bedrijf Rijser Transport. 
Naast de dagelijkse werkzaamheden in zijn bedrijf is Ron met Marjo Verheij van de Prin-
senstichting de drijvende kracht achter het G-voetbalteam ‘Special Forces’, dat onder deze 
naam voetbalt bij V.V. ‘De Wherevogels’ in Purmerend.
De al levende ideeën voor een dagbesteding van het team leidden tot een eerste projectidee, 
namelijk  ‘bakfietstransport’ voor vervoer van boodschappen en bezorgen van (warme) 

Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2014
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maaltijden voor ouderen. Het transport van meel per ‘Special Forces’-bakfiets van ‘De 
Nachtegaal’ naar de bakkerij was een ideale combinatie van ideeën, waarbij het probleem 
van de molen om meel te bezorgen is opgelost!
Op zaterdag 1 november werd op feestelijke wijze door Bakker Harry de Groot het eerste 
‘Beemster Paerel’ brood uitgereikt aan de burgemeester van Purmerend, de heer D. Bijl en 
aan de burgemeester van Beemster de heer H.N.G. Brinkman.

Uitreiking windbrieven 29 mei 2014
In een feestelijk setting  overhandigde het bestuur aan  de 15 deelnemers van de Wind-
brievenactie de Windbrief. Ze ontvingen o.a. een oorkonde op geschept papier van molen 
‘De Schoolmeester’.

Bouw molenschuur door firma Kraakman
Begin mei startte aannemer Kraakman met de bouw van de molenschuur.
Omdat er bezwaar is aangetekend tegen de door de Gemeente Beemster verleende (aange-
paste)  omgevingsvergunning is er voor de binnenafwerking vertraging opgetreden. Eind 
november lagen de pannen op het dak en was de molenschuur wind- en waterdicht. 
Er zijn zeven bouwvergaderingen geweest. Hierbij waren Bert, Fred, Ad (vanuit de Stich-
ting) en Frans Kraakman aanwezig. Er is verslaglegging gedaan van de bouw.

Exploitatie van de molenschuur
Omdat de bestemmingsvergunning nog niet rond is, kan niet gestart worden met de exploi-
tatie van de molenschuur. 

Vrijwilligers organisatie
Rond onze molen is een grote groep van vrijwilligers actief. Niet alleen een ploeg mole-
naars, bestaande uit: Ger Meinema,  Peter Volmer, Sander Hupkes, Paul Buurmans (mole-
naar in opleiding) en Kees Knijn (assistent van de molenaars), maar ook een ploeg schil-
ders. Tineke Meinema staat trouw achter de toonbank van de winkel en Adri Martens 
controleerde de administratie. Onze website werd verzorgd door Michiel Hooijberg en Ella 
Verhoeks plaatste berichten en foto’s op onze Facebook pagina.

Opening molenwinkel
Na de opening van de molen in 2013 was voor 2014 een belangrijk item een molenwinkel  
te realiseren. De inrichting van de molenwinkel werd mogelijk door een schenking van 
Stichting ‘De Jonge Arnoldus’. Met deze schenking ad € 15.000,-- was het mogelijk om 
een knusse molenwinkel met molenaarshut te laten bouwen door de firma Joro. Op 29 
november werd  de molenwinkel officieel geopend.
‘De Nachtegaal’ is vanaf deze datum een zogenaamde ‘geocache’ rijker. De eerste ‘geo-
cachers’ waren de bewuste dag al direct in de weer om een bij onze brug verstopt kistje te 
zoeken. Deze vondst is gekoppeld aan een vraag in de molen welke na juiste beantwoording 
recht geeft op een heuse ‘Nachtegaalbeloning’.

Nieuwe huisstijl 
Met het gereedkomen van de restauratie van de molen en de bouw van de molenschuur 
komt de Stichting vanuit de opbouwfase in een fase van verbreding en verdieping. Daar 
hoort een nieuwe website en nieuw logo bij. Juist op dat moment bood Arjen IJff zijn dien-
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sten aan om de huisstijl aan te passen aan deze tijd. Kevin van der Brug bouwde de nieuwe 
website, die op 30 december gelanceerd werd.

Vrienden van ‘De Nachtegaal’
Eind 2014 waren er 80 vrienden van ‘De Nachtegaal’ en 15 sympathisanten met een 
windbrief.
Er zijn twee nieuwsbrieven verzonden plus een verslag van de opening van de molenwin-
kel.

Bezoeken werden gebracht o.a. door:
-  individuele bezoekers op zaterdagen
-  De kinderen van de ‘Blauwe Morgenster’ 3x een groep
-  Groepen wandelaars, organisatie Daniëlle Ernsting

De Stichting heeft de ANBI status. 
     
Els Steen, secretaris

(foto Dirk Ernsting)
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JAARCIJFERS 2014 

Vereniging ‘Historisch Genootschap Beemster’ 
Stichting ‘Beheer gebouwen J.A. Leeghwater’

VERSLAG VAN DE  PENNINGMEESTER 

In dit verslag treft u aan een verslag van de financiële positie alsmede de exploitatie van:
1. Museum ‘Betje Wolff’
2. Agrarisch museum ‘Westerhem’ 
3. Historische vereniging 
4. Stichting beheer gebouwen

Per onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven over zowel de financiële positie 
alsmede het gerealiseerde exploitatieresultaat.

Exploitatie musea
De exploitatie van de musea was en blijft moeizaam. De bezoekersaantallen daalden met 
ca. 10% en het zal de musea, gezien de structuur van de exploitatie, niet lukken om zelf-
standig bestaansrecht te hebben.
De in het vorige jaarverslag opgenomen aanbeveling de exploitatie meer resultaatgericht te 
maken blijft onverkort van kracht. De vereniging is ook in gesprek met Beemster partners 
om te kijken of en hoe aan deze ambitie invulling gegeven kan worden.
Het resultaat is in het jaar 2014 belast met een eenmalige reservering van € 3.000 voor de 
realisatie van automatiseringsinvesteringen.

Exploitatie Historische vereniging
De exploitatie van de vereniging lijkt slechter uitgevallen te zijn dan hetgeen is begroot. 
Dat is slechts schijn. Ten laste van het jaar 2014 zijn eenmalige kosten opgevoerd voor de 
ontwikkeling van een nieuwe website (€ 3.000). Zonder deze last zou het resultaat positief 
zijn geweest (€ 2.886)

Stichting beheer gebouwen
De uitdaging van de stichting beheer gebouwen is onveranderd t.o.v. het verslagjaar 2013.
Voor het AMW is de voorziening negatief en kunnen bijzondere onderhoudskosten (nog) 
niet worden gefinancierd anders dan uit de gewone middelen. Ingeval van bijzondere uit-
gaven zal alternatieve funding moeten worden geregeld.
Ten aanzien van het voorhuis van ‘Westerhem’ geldt dat de voorziening eveneens negatief 
was en is, maar hier is de verwachting dat dit tekort in 2015 zal zijn weggewerkt uit de 
reguliere exploitatie.

Opgemaakt te Middenbeemster, 21 januari 2015 

P. Pieters, penningmeester HGB

Financieel Verslag 2014



26 27

Historisch Genootschap Beemster
BALANS 2 0 1 4
ACTIVA Stg BG HGB       Geconsolideerd

31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

MATERIËLE VASTE ACTIVA
  Onroerend goed
  Museum‘Betje Wolf’ 0 0 0 0
  Agrarisch museum ‘Westerhem’ 0 0 0 0
  Voorhuis ‘Westerhem’ 0 0 0 0

0 0 0 0
VLOTTENDE ACTIVA
  Nog te ontvangen bijdragen 0 691 691 565
  Belastingen (BTW) 0 4709 4709 3925

0 0 0 0
  Lening ‘Weegbrug’ 0 0 0 906
  Rekening-courantverhouding 66555 0 0 0
  Transitorische posten 0 0 0 3275
  Liquide middelen 0 132882 132882 137721

66555 138282 138282 146392

Balans totaal 66555 138282 138282 146392

Historisch Genootschap Beemster

BALANS 2 0 1 3
PASSIVA Stg BG HGB       Geconsolideerd

31-12-2014 31-12-2014 31-12-2014 31-12-2013
€ € € €

Eigen vermogen
  Algemene reserve 0 12295 12295 19130

 
  Reserves: ‘Alewijnfonds’ 0 26210 26210 31335
  Bestemmingsreserves 24412 24412 24412

0 62917 62917 74877
Onderhoudsfondsen
  Museum‘Betje Wolf’ 78125 78125 69474
  Agrarisch museum ‘Westerhem’ -9507 -9507 -6965
  Voorhuis ‘Westerhem’ -2063 -2063 -2810

66555 0 66555 59699
KL schulden
  Bankkrediet 0 0
  Crediteuren 0 0 0 4436
  Overige schulden 0 70 70 52
  Rekening-courant 0 66555 0 0
  Overlopende passiva 0 8740 8740 7328

0 75365 8810 11816

Balans totaal 66555 138282 138282 146392

  Lening ‘Nachtegaal’
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TOELICHTING OP DE BALANS

Onroerend goed
  Het onroerend goed heeft een boekwaarde van NUL euro.

Vorderingen
  Omzetbelasting: dit bedrag wordt in de loop van het volgend boekjaar van de belastingdienst
  terugontvangen.
  Lening Stg. ‘Weegbrug’: in 2014 integraal afgelost.

Liquide middelen
  In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging HGB
  onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 66.555 (was € 59.699).

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting 

  Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend boekjaar 
 ( € 21 ) wordt gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

  Het verloop van het eigen vermogen:
Algemene Reserves

BW ‘Alewijn’
Balans 01 01 2014 19130 31335
Mutaties: Org alg -114
  Exploitatiesaldo BW -1859 0
  Exploitatiesaldo AMW -4862 0
  Beemster Erfgoedkamer 0 -5125
Balans 31 12 2014 12295 26210

ʻBetje Wolffʼ ʻWesterhemʼ Voorhuis

Balans 01 01 2014 69474 -6965 -2810
Exploitatiesaldo 2014 8651 -2542 747

Exploitatie museum 0 0
Balans 31 12 2014 78125 -9507 -2063

Bestemmingsreserves
  Het betreft hier een aantal legaten waarvan de bestedingen een specifiek karakter krijgen. 

Transitorische (overlopende) posten
  Dit zijn kosten over 2014 die eerst in de loop van 2015 zijn betaald en derhalve ten laste
  van 2014 zijn verantwoord.

    ONDERHOUDSFONDSEN

EIGEN VERMOGEN HGB
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H i s t o r i s c h    G e n o o t s c h a p     B e e m s t e r    2 0 1 4       
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BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden 9500 10051 9750 9500 10051 0 0
Subsidie Gemeente 14000 14000 14000 0 0 0 0
Schenkingen en giften 1100 242 3300 1000 -200 0 0
Stichting Simon de Heer 400 400 400 400 400 0 0

25000 24693 27450 10900 10251 0 0
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden 4000 4923 3823 0 0 2500 3029
Marge Merchandising 1250 1183 1259 0 0 1000 1532
Verhuur evenementen 1250 1060 192 0 113 500 690
Opbrengst museumjaarkaart 2500 1968 2304 0 0 1500 1564

9000 9134 7578 0 113 5500 6815
VERGOEDING GEBRUIK OG  
Interne doorbelasting 1450 1450 1450 0 0 0
Verhuur voorhuis 7000 7000 7000 0 0 0

8450 8450 8450 0 0 0 0
RENTEBATEN  
Rente rekening-courant 0 0 12 0 0 0 0
Rente spaartegoeden 1500 1150 1570 1500 1150 0 0

1500 1150 1582 1500 1150 0 0

Inkomsten totaal 43950 43427 45060 12400 11514 5500 6815
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Kosten vrijwilligers 3000 3123 1033 1500 1667 850 967
Kosten gebouwen 28650 22432 32252 1100 1000 5450 3637
Kosten tentoonstellingen 1000 1562 1237 0 244 500 316
Publiciteitskosten 6800 9686 6479 6300 4886 400 2404
Algemene kosten 4500 6603 3943 1650 3831 1450 1350

KOSTEN TOTAAL 43950 43406 44944 10550 11628 8650 8674
INKOMSTEN TOT 43950 43427 45060 12400 11514 5500 6815

RESULTAAT 0 21 116 1850 -114 -3150 -1859
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Een belangrijk bericht uit 2013 dat ‘pas’ in 2014 werd gepubliceerd: op 13 december 2013 
heeft de ‘Vrijwillige Brandweer Beemster’ voor het laatst als zelfstandige vereniging haar 
jaarvergadering gehouden en wel in de bovenzaal van ‘het Heerenhuis’ waar de vereniging 
bijna 90 jaar eerder ook werd opgericht. De taken worden overgenomen door de Veiligheids-
regio Zaanstreek/Waterland. Alle leden-vrijwilligers kregen als aandenken een speciale herin-
neringsmedaille en oorkonde en het korps als geheel verwierf de Erepenning van de gemeente 
Beemster. Organisatorisch dus anders opererend, maar ook in de toekomst wel vanuit de 
vertrouwde standplaatsen Midden- en Zuidoostbeemster. (Binnendijks, 11/12 januari 2014) 

“Vanaf 1 januari 2014 verricht de gemeente Purmerend ambtelijke werkzaamheden voor 
de gemeente Beemster. Bestuurlijk blijft de gemeente Beemster zelfstandig. Dit betekent 
dat de gemeenteraad en het college nog altijd verantwoordelijk blijven voor wat er in 
Beemster gebeurt. Voor de uitvoering van het Beemster beleid en dus van alle gemeen-
telijke taken, is Beemster opdrachtgever aan de gemeente Purmerend”, aldus de officiële 
verklaring in het gemeentelijk informatiedeel in Binnendijks van 11/12 januari 2014.

Kroniek van de Beemster 2014
C.A. Beemsterboer-Köhne en V.S.E. Falger 1

1 De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representatieviteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties
  houden zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com

Erepenning voor brandweercorps Beemster (Binnendijks, foto Geert Heikens
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Op 6 januari is een nieuw kinderdagverblijf aan de Jisperweg, ‘De Loeiende Koe’, van 
start gegaan. Dit is een echt agrarisch dagverblijf met ook de mogelijkheid voor buiten-
schoolse opvang. De stal speelt een grote rol in dit concept en ouders hebben dan ook wel 
eens moeite om hun kinderen mee naar huis te krijgen. De eigen bus van dit kinderdagver-
blijf rijdt vanaf alle scholen naar de boerderij. Femke Akkerman heeft de leiding. (Binnen-
dijks, 25/26 januari 2014) De officiële opening van het kinderdagverblijf zal plaatsvinden 
op de jaarlijkse Open Dag Beemster, 29 mei.

10 januari: De gemeente Beemster gaat ruim een ton terugvorderen van een stel uit 
Beemster dat is aangeklaagd wegens uitkeringsfraude. Officieel gescheiden zijn en toch 
samenwonen en intussen te veel innen leverden deze week een werkstraf van 240 uur en 
vier maanden voorwaardelijke celstraf op. (Dagblad Waterland, 10 januari 2014)

VVD-fractieleider Wout Zeekant wordt opgevolgd door mevr. Monique van Boven uit 
Zuidoostbeemster. Zeekant stelt zich niet meer herkiesbaar maar gaat wel als lijstduwer 
fungeren, net als a.s. oud-wethouder Jan Klaver. (Binnendijks, 11/12 januari 2014)

Twee automobilisten reden vrijdagmorgen 17 januari bij een verkeerscontrole op de 
Schermerhornerweg 70 km harder dan de toegestane 80 km – 150 km/u dus. Dat gaat € 
1.150 per bestuurder kosten. Tussen 8.40 en 11.55 uur passeerden er 1560 voertuigen; 100 
reden te hard. (Dagblad Waterland, 20 januari 2014)

Biologische bloemen onder de aandacht brengen tijdens de BioVak op 22 en 23 janu-
ari in de IJsselhallen in Zwolle is de zelfopgelegde missie die Jan Knook, teler aan de 
Volgerweg, uitvoert. Het aantal biologische bloementelers in Nederland is maar klein en 
bovendien wonen die verspreid zodat het lastig is deze relatief nieuwe vorm van agrari-
sche productie over het voetlicht te brengen. (Dagblad Waterland, 28 januari 2014)

Op 26 januari werd het zg. schoonschrift van de 
Beemster onderwijzer Cornelis Eenhuizen (1774-
1848) door zijn nazaten de broers Hans en Peter 
Bruin (uit resp. Baarn en Almere) geschonken aan 
het Historisch Genootschap Beemster. De over-
dracht vond plaats in ‘Kipperust’, de vroegere 
schrijfkamer van Betje Wolff in het gelijknamige 
museum. Het schoonschrift van hoge kwaliteit 
werd eind 18e, begin 19e eeuw o.a. in de school 
van Westbeemster als voorbeeld gebruikt, maar 
ook als ‘toonschrift’ voor schrijfopdrachten waar-
mee de meester wat extra kon verdienen. (Binnen-
dijks, 8/9 februari 2014) 

Restaurant ‘De Beemster Hofstee’ wordt op 28 januari 
failliet verklaard en moet de deuren sluiten. Het moeizame economische tij, dat al meer 
restaurants in de Beemster fnuikte, maakt een einde aan het levenswerk van Kees en 
Lida Bakker die vorig jaar nog het 30-jarig bestaan van hun restaurant vierden. (Dagblad 
Waterland, 30 januari 2014)

(Binnendijks, foto Joke Römer)
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Vanaf 1 februari kunt u weer eten en drinken in ‘Het Heerenhuis’ (‘Kluitjes’, Binnendijks, 
8/9 maart 2014) Esther Been, die tot nu toe alleen de bovenzaal van ‘Het Heerenhuis’ 
exploiteerde, heeft nu ook het restaurant beneden weer tot leven gewekt. Natuurlijk wordt 
zij geholpen door een flinke staf medewerkers. Voor een redelijke prijs kan men nu een 
origineel en zeer smaakvol diner verorberen en daarmee is de oudste herberg van de 
Beemster weer volop in bedrijf. (‘Beemster Bengel’, 28 maart 2014)

Stomerij Zeekant in Middenbeemster wordt op 4 februari failliet verklaard. (Website 
Oozo.nl)

Op 7 februari wordt uitspraak gedaan in de strafzaak tegen een 30-jarige Mexicaan die 
verdacht wordt de auto te hebben bestuurd waarmee in de late avond van 30 juli 2013 een 
zeer gevaarlijke dollemansrit rond Purmerend werd gereden en die eindigde in een sloot 
in Westbeemster. Na een mislukte poging tot aanhouding in Purmerend, waarbij de auto 
plotseling recht op een agent af reed – vandaar een aanklacht wegens poging tot doodslag 
en poging tot zware mishandeling – volgde een wilde achtervolging die in de Beemster 
eindigde. De eis is 30 maanden cel. (Dagblad Waterland, 28 januari 2014)

Op de Nederlandse kampioenschappen indoor atletiek in Apeldoorn op 8 februari heeft 
Noortje Meester uit Middenbeemster bij het onderdeel polsstokhoogspringen goud 
gewonnen bij de junioren A. Haar meesterprong ging 3.67 m. de lucht in. (De Uitkomst, 
11 februari 2014)

Op 9 februari 1889 werd ‘Beemsters Fanfare’ (onder de naam fanfarekorps ‘Koningin 
Wilhelmina’) opgericht, dus dit jaar wordt – op zaterdag 5 oktober – een reünie voor alle 
oud-leden van de 125-jarige Koninklijke gehouden. (Binnendijks, 20/21 september 2014 
en Nieuwe kroniek van de Beemster) Op 17 mei geeft de jubilaris een groots concert in 
‘de Kloek’ in Middenbeemster.

In de krant van 13 februari staat een foto van de loopbrug-in-aanbouw over de Beemster 
ringvaart die een rondwandeling vanuit de Mijzerpolder via de Beemster mogelijk maakt. 
Ook komt er nog een fietsbrug in het verlengde van de Jisperweg over dezelfde Beemster-
ringvaart. (Dagblad Waterland)

Tijdens de opening op 16 februari van de laatste verkoopexpositie in boerderij ‘De Groe-
ne Poort’ aan de Middenweg in Middenbeemster krijgt galeriehoudster Liesbeth Molenaar 
uit handen van wethouder Jan Klaver de Beemster Tegel wegens haar bijna 15-jarige 
vrijwilligerswerk op cultureel gebied in de Beemster. (Binnendijks, 22/23 februari 2014)

Vrijdagochtend 28 februari slaat burgemeester H. Brinkman de eerste paal van de brand-
weerpost Zuidoostbeemster in de grond. Het project ondervond zowel veel steun in de 
gemeenteraad en onder de vrijwilligers van de brandweer als ook tegenstand van omwo-
nenden en andere Beemsterlingen die de locatie en het uiterlijk niet passend vinden. 
September vorig jaar leek het plan te stranden op twijfels bij de regionale organisatie van 
de brandweer over de vraag of de post nog wel nodig zou zijn. (Binnendijks, 8/9 maart 
2014 en Dagblad Waterland, 1 maart 2014; zie ook ‘Kroniek van de Beemster 2013’ in 
De Nieuwe Schouwschuit, maart 2014)
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Van maart tot juli heeft museum ‘Betje Wolff’ de replica van de maquette van ‘Vreden-
burgh’ uitgeleend aan museum ‘Kranenburgh’ te Bergen (NH) voor de tentoonstelling 
‘Inspiratie, kunst, kennis en natuur’. In deze tentoonstelling stonden de Hollandse bui-
tenplaatsen centraal. (Bron: A. de Jong, ZOB)

Fotograaf Dennis A-Tjak krijgt op maandag 10 maart de zevende cultuurprijs van de 
Beemster en de 16-jarige snowboarder Chris Vos de tweede Beemster sportprijs. De prij-
zen zijn in een gezamenlijke zitting bekend gemaakt. De voorheen bijbehorende geld-
prijzen werden wegens gemeentelijke bezuinigingen niet meer uitgekeerd. (Binnendijks, 
22/23 maart 2014) Op 14 maart doet Noordbeemsterling Vos in Sotsji mee aan de Para-
lympische Spelen. Hij wordt uiteindelijk 13e uit een veld van 45 deelnemers. (De Uit-
komst, 25 maart 2014)

Op 12 maart geeft Beemsterlinge Leonie Jansen in de bibliotheek van Purmerend een 
lezing over haar boek en theatervoorstelling ‘Geheim’. Dit is een zeer persoonlijk en 
aangrijpend boek over het oorlogsverleden van haar vader. (‘Kluitjes’, Binnendijks, 8/9 
maart 2014)

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart wordt op 13 maart een Beem-
ster verkiezingsdebat gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis in Middenbeemster. 
Op de gemeentelijke informatiepagina staat een samenvatting  van de partijprogramma’s 
van de vijf deelnemende partijen. Verder redactionele interviews met de lijsttrekkers. 
(Informatie Gemeente Beemster in Binnendijks, 8/9 maart 2014)

Zuidoostbeemsterling en dijkenspecialist van het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier, Theo Reuzenaar, vertelt op 13 maart in Dagblad Waterland hoe hij een 
maand eerder op uitnodiging van de Engelse autoriteiten naar Somerset in Zuidwest Enge-
land ging om daar advies te geven bij de bestrijding van de enorme wateroverlast. Enkele 
tips: géén bomen op de dijken laten groeien, bestrijding van de (beschermde) dassen die 
grote gangen in dijken graven, laat geen koeien op de dijken lopen want die trappen de 
toplaag kapot met erosie als gevolg. Kortom, een stukje Hollands Glorie dat verlichting 
bracht in de Engelse watersnood.
 
Frits van Dalen ontvangt op maandag 17 maart de Beemster Tegel ter gelegenheid van 
het 20-jarig bestaan van Jeu de Boulesvereniging ‘Touché une Boule’. De gelauwerde 
heeft de vereniging op 2 september 1993 opgericht en is nog steeds zeer actief. (Binnen-
dijks, 22/23 maart 2014)

De rechtbank Haarlem spreekt het faillissement uit over de Beemster Taxi Centrale, 
onderdeel van Bergamin B.V. in Krommenie. (Dagblad Waterland, 17 maart 2014)

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 19 maart en de zetelverde-
ling blijft gelijk aan die van 2010. Een snelle coalitieformatie – al na negen dagen – levert 
een akkoord tussen BPP, CDA en VVD op. De PvdA verliest haar wethouderspost. Uit 
de raad zullen vertrekken: Peter de Waal en Carolien van den Berg (beiden PvdA), Rona 
Uitentuis en Mart Bakker (beiden BPP). Voor hen in de plaats komen: Irene Fidder-Lan-
gerijs en Barbara Jonk-de Lange (beiden BPP), Jos Dings en Henk Vinke (beiden PvdA/
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GL). Monique van Boven (VVD) volgt Wout Zeekant op. (Website gemeente Beemster)
Binnendijks van 22/23 maart 2014 geeft een nuttig staatje met de voorlopige uitslag van de 
verkiezingen (de percentages zijn overgenomen uit Dagblad Waterland, 20 maart 2014):

Op de gemeentelijke informatiepagina’s van Binnendijks van 22/23 maart lezen we dat 
de straatnaamcommissie aan het college van B&W voorstellen heeft gedaan de volgende 
nieuwe straatnamen te introduceren: in Zuidoostbeemster komt op het voormalige Spe-
lemeiterrein de Gerrit Köhnestraat (vernoemd naar het voormalig hoofd van de school in 
ZOB en o.a. medeoprichter van het Historisch Genootschap Beemster). In de nieuwbouw-
wijk ‘De Keyser’ (vierde kwadrant Middenbeemster) zullen de nieuwe bewoners komen te 
wonen aan de Hendrick de Keyserweg (architect van de kerk in MB) en aan de Balthasar van 
Berckenrodeweg, Johannes Doustraat, Pieter Cortpad en Lucas Sinckstraat. De naamgevers 
waren allen kaartmakers in de eerste helft van de 17e eeuw, behalve Hendrick de Keyser.

In het weekend van 29 en 30 maart maalt molen ‘De Nachtegaal’ voor het eerst in 40 jaar 
weer koren. Na de bijna voltooide restauratie is het de bedoeling het onderhoud te finan-
cieren uit o.a. de opbrengst van zelfgemalen meel. (Dagblad Waterland, 31 maart 2014)

De gemeente Beemster heeft in samenwerking met Landschap Noord-Holland het boek 
Ontwerp uw eigen erf uitgegeven dat een handboek wil zijn voor ieder die zijn eigen erf 
wil verfraaien. Op donderdag 3 april overhandigde Walter Menkveld van Landschap 
Noord-Holland het eerste exemplaar aan wethouder Han Hefting. De plechtigheid vond 
plaats op het erf van paardenhouderij ‘Stal Bastiaan’, Noorddijk 3, dat als voorbeelderf zal 
worden ingericht. (Bron: gemeentelijke mededeling in Binnendijks van 5/6 april 2014) In 
diezelfde aflevering wordt meegedeeld dat de ‘Verklaring van Uitzonderlijke Universele 
Waarde’ van de Beemster is gepubliceerd op de website van de gemeente Beemster. De 
Werelderfgoedcommissie van de UNESCO heeft in 2013 vastgesteld dat er geen verande-
ringen of bedreigingen zijn geconstateerd.

Zestien hardrijders liepen maandagochtend 7 april tijdens twee snelheidscontroles op de 
Zuiderweg tegen de lamp. “Opvallend was dat, op één persoon na, alle overtreders in de 
nabije omgeving van de controleplaats woonachtig waren,” aldus het bericht in Dagblad 
Waterland van 8 april 2014.

Op 15 april is een vernieuwd College van Burgemeester en Wethouders aangetreden. Naast 
Han Hefting, die aanblijft, worden mevr. Aagje Zeeman (CDA) en Dick Butter (VVD)  
geïnstalleerd. Mevr. Zeeman en de heer Butter komen van buiten de polder, resp. Marken en 
Stompetoren. Zij volgen wethouder J. Klaver en J. Dings op. (Binnendijks, 19/20 april 2014)

2014 – stemmen zetels 2010 – stemmen zetels

B. Polder Partij 1449 (33.5%) 4 1376 (32.5%) 4
D66 1010 (23.4%) 3 883 (20.9%) 3
VVD 707 (16.4%) 2 726 (17.2%) 2
CDA 558 (12.9%) 2 695 (16.5%) 2
PvdA/Gr.Links 552 (12.8%) 2 546 (12.9%) 2
Het opkomstpercentage in 2014 is 60,79 %, in 2010 was dat nog  63,1 %.
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Een felle uitslaande brand vernietigde op 15 april een woning aan de Volgerweg 69 in 
Zuidoostbeemster. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. (Dagblad Waterland, 
16 april 2014) 

Vrouwenkring ‘De Kapel’ in Zuidoostbeemster houdt op 19 april na 65 jaar op te bestaan. 
De van oorsprong protestantse tuindersvrouwenvereniging blijkt niet in staat het al 25 jaar 
functionerende bestuurslid en laatstelijk voorzitter Wil Happé te laten opvolgen. (‘Beem-
ster Bengel’, april 2014)

Op de gemeentelijke informatiepagina in Binnendijks van 19/20 april is te lezen dat ruim 
570 mensen hebben gereageerd op de uitnodiging aan geïnteresseerde burgers om aan te 
geven welke architectuur en woonomgeving voor de nieuw te bouwen woonwijk ‘De Key-
ser’ de voorkeur heeft. Er blijkt een duidelijke voorkeur te bestaan voor jaren ’30-architec-
tuur op dorpse schaal, dus geen experimentele of strakke stijlen. De eerste 42 woningen, 
die in het najaar in de verkoop gaan, zullen met deze en andere aanbevelingen in gedachten 
gerealiseerd gaan worden.

Op 22 april laat Marian Segers weten het fractievoorzitterschap van D66 Beemster over 
te dragen aan Gerard Groot, lid van deze fractie. Mevr. Segers blijft wel aan als gemeen-
teraadslid voor D66 en zal ook als (roulerend) voorzitter van de raadscommissie blijven 
fungeren. (Binnendijks, 3/4 mei 2014)

De lintjesregen 2014 daalt dit jaar op 25 april neer op mevr. Dieuw Molenaar, mevr. 
Nelly Mooij en de heren Joop Köhne en Piet Stroet, allen wegens zeer grote inzet voor het 
algemeen Beemsters belang in diverse verenigingen en andere sociale verbanden. Allen 
worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. (Binnendijks, 3/4 mei 2014)

Uitslaande brand aan de Volgerweg   (foto Collectie brandweer Middenbeemster)
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Boerderij ‘Sonnevanck’ aan de Volgerweg 41 viert op 1 mei haar 25-jarig jubileum als 
biologisch-dynamisch bedrijf. Op 17 juni houdt de fam. Waal open dag om dat luister bij 
te zetten. (Dagblad Waterland, 17 juni 2014)

Van 1 mei t/m 1 oktober vindt de zomertentoonstelling bij ‘Betje Wolff’ plaats onder de 
titel ‘Koffiekan, thee kan ook’. De collectie Douwe Egberts spaarartikelen uit de verzame-
ling van de heer Wim Groot uit Opmeer riep bij de bezoekers veel herinneringen op, zo 
bleek al meteen bij de opening op 25 april. (Bron: A. de Jong, ZOB, en Binnendijks, 17/18 
mei 2014)

De gemeenteraad besluit in haar vergadering van 6 mei dat op de plaats van de opgeheven 
basisschool ‘De Bonte Klaver’ elf energiezuinige woningen, gericht op jonge startende 
woningeigenaren, zullen worden gebouwd. Projectontwikkelaar ‘Bamestra Projecten’ uit 
Noordbeemster, indiener van het voorstel, verplicht zich wel ook voorzieningen te treffen 
waar de hele dorpsgemeenschap gebruik van kan maken – denk bijv. aan culturele acti-
viteiten en vergaderingen van verenigingen – en de karakteristieke kromme boom op de 
speelplaats moet behouden blijven. (Dagblad Waterland, 7 mei 2014)

In diezelfde raadsvergadering op 6 mei houdt Martin Waal, buurtbewoner van de Purme-
renderweg, een gepassioneerde inspraakbeurt over het totale gebrek aan medewerking en 
belangstelling van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier voor de veiligheid op de Pur-
merenderweg. Waar vier jaar geleden kort na elkaar twee fietsers dodelijk verongelukten 
leken de seinen op rood te staan, maar intussen gebeurde er helemaal niets. De gemeente 
staat machteloos want buiten de bebouwde kom is zij geen wegbeheerder. Het wachten is 
op voorspelbare nieuwe ongevallen op deze ‘scheursleuf’, zoals PvdA/GL-raadslid Peter 
de Waal het noemde. (Dagblad Waterland, 8 mei 2014)

De eerste Beemster Erfgoed Marathon op zondag 11 mei verregende helemaal behalve de 
goede sfeer, want die bleef tot het eind toe prima. Het maximale aantal deelnemers, 450, 
had zich ingeschreven. (Bron: Binnendijks, 31 mei/1 juni 2014) Het bijzondere aan deze 
marathon was dat het een loop- en fietsevenement is: de hardlopers hebben fietsmaatjes 
naast zich, die zich onderweg ook nog eens tegoed mogen doen aan lekkere hapjes en 
drankjes. Het concept heet dan ook ‘samen sportief smullen’ en was ook nog eens geslaagd 
vanwege de cheque van € 2.500 voor ‘De Spelemei’ en ruim 300 hardloopschoenen die 
naar een ontwikkelingsproject in Kenia gaan. Het evenement is georganiseerd door de 
Stichting ‘Beemstermasters’. (Dagblad Waterland, 23 mei 2014)

Op 18 en 19 mei viert Wijnimportbedrijf J. Bart uit Zuidoostbeemster zijn vijftigjarig 
bestaan. Wijn van 225 wijnboeren uit 18 landen wordt geïmporteerd waarbij de nadruk ligt 
op unieke wijnen. Het bedrijf heeft naast het hoofdkantoor en opslag in Fort Benoorden 
Purmerend een vestiging in Amsterdam. (Dagblad Waterland, 17 mei 2014)

Ook chocoladefabriek ‘De Beemster’ viert op vrijdag 23 mei in het restaurant van de 
Golfbaan Beemster aan de Volgerweg zijn 50-jarig bestaan. In 1964 begonnen Piet en 
Tien Klijnsma in een schuur aan de Zuiderweg die te klein werd en in 1991 werd ingeruild 
voor het pand aan de Insulindeweg, dat op zijn beurt ook al weer te klein is. Geleverd 
wordt vooral aan grootwinkelbedrijven, maar ook ‘kleinere’ klanten zijn welkom en krij-
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gen een persoonlijke behandeling. Ter gelegenheid van dit jubileum ontvingen het KWF 
en het hospice ‘Huis van Leeghwater’ in Middenbeemster ieder een cheque ter waarde van  
€ 5.000,--. (Binnendijks, 12/13 juli 2014)

Zondag 25 mei behaalt de 15-jarige turnster Lotte Heer van ‘Hercules Beemster’ brons 
op de brug bij het Nederlands kampioenschap junioren 2e divisie turnen in Breda. (De 
Uitkomst, 27 mei 2014)

Op 27 mei wint Cono voor het tweede achtereenvolgende jaar de ‘Superior Taste Award’ 
voor haar ‘Extra Oude Kaas’. Deze prijs wordt door een blind proevende jury van culinaire 
opiniemakers en Michelinchefs toegekend en een hogere onderscheiding is in deze sfeer 
niet te behalen. (Dagblad Waterland, 28 mei 2014)

Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, wordt de Open Dag Beemster voor de 40e keer 
gehouden, aanvankelijk met koud en nat weer. “Dit jaar doen 80 deelnemers mee aan de 
nog steeds zeer succesrijke manifestatie die in 1974 op initiatief van de Beemster Raad 
van Kerken werd gehouden en sindsdien 481 verschillende deelnemers heeft gehad”, aldus 
Trees Blokdijk in Binnendijks van 31 mei/1 juni 2014.

Het door burgemeester Brinkman ingeleide ‘Burgerjaarverslag 2013’ staat in de gemeen-
telijke informatiesectie in Binnendijks van 31 mei/1 juni 2014. U kunt dit digitaal lezen 
op www.binnendijks.nu

Ongewild werd Middenbeemster even landelijk nieuws toen bekend werd dat het echtpaar 
Jan Winkelhuijzen en Nel Kramer op 3 juni door een familiedrama om het leven was geko-
men. (Dagblad Waterland, 5 juni 2014 en Binnendijks, 14/15 juni 2014)

In de middag van 6 Juni  
wordt een felle autobrand 
op de A7 snel en vakkundig 
geblust terwijl het verkeer 
op de linkerrijstrook gelijk-
matig blijft doorstromen. 
(Website Brandweer Beem-
ster)

Nog een jubileum: in het Pinksterweekend van zondag 8 en maandag 9 juni vindt de 15e 
editie van het Beemster Tuinenweekend plaats met tien deelnemers. Nieuw in de lijst zijn 
de gecombineerde tuinen van Museum ‘Betje Wolff’ en van Riet Tol die ruim 600 bezoe-
kers trekken. (Binnendijks, 31 mei/1juni 2014) In de rubriek ‘Kluitjes’ van onze polderkrant 
staan nog meer jubilea genoemd (in ‘Kluitjes’-volgorde): de Beemster Golfbaan (10 jaar), 

(foto Collectie brandweer Middenbeemster)
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chocoladefabriek ‘De Beemster’ (50 jaar), Ten Dam Zonwering (30 jaar, geldt ook voor 
hun Beemster Polder tennistoernooi), Beemster Werelderfgoed (15 jaar), Beemster Accor-
deon Vereniging ‘Floralia’ (30 jaar), Vluchtelingenwerk Nederland afd. Beemster (20 jaar), 
Vrouwen Samen Verder (KVG; 65 jaar) en de al eerder genoemde Open Dag Beemster 
(40 jaar), Beemsters Fanfare (125 jaar) en Zangvereniging ‘Harmonie’ (150 jaar). (Bin-
nendijks, 31 mei/1 juni 2014). Iets vergeten? Ja, Wijnimport J. Bart (50 jaar) en boerderij 
‘Sonnevanck’waar de fam. Waal al 25 jaar biologisch boert.

Vrijdag 13 juni starten de werkzaamheden aan de twee rotondes op de N244 naar en over 
de A7. De huidige rotondes worden vervangen door kruisingen met verkeerslichten waar-
door de doorstroming en de verkeersveiligheid op de provinciale weg zullen verbeteren. 
De werkzaamheden zijn eind oktober gereed. (Mededeling Provincie Noord-Holland in 
Binnendijks, 14/15 juni 2014)

“Minister Jet Bussemaker heeft op zaterdagochtend 14 juni een bliksembezoek gebracht 
aan Middenbeemster. De aanleiding hiertoe was de officiële opening van het Werelderf-
goedweekend. De minister ging door het lint van de Arriva Touring Bus waarmee belang-
stellenden in drie dagen langs alle Nederlandse sites kunnen gaan,” aldus Geert Heikens’ 
foto-onderschrift in Binnendijks van 28/29 juni 2014. 

Iets later die zelfde ochtend krijgt de nieuwbouw naast de kerk een officiële naam: ‘Keyser-
in’.

Een reportage in de krant van 18 juni beschrijft de waterzuiveringsinstallatie van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier dat sinds 1972 in Zuidoostbeemster functioneert. 

Opening Werelderfgoedroute  (foto Geert Heikens)’
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Omdat het systeem aan zijn maximumcapaciteit zit, moet het vergaand gemoderniseerd 
worden en dat zal volgend jaar gebeuren. Dan wordt onder andere een fijnzeefinstallatie 
aangelegd die al het gebruikte wc-papier opvangt en de daaruit gewonnen  cellulose voor 
hergebruik, bijv. bioplastic (groente)tasjes, prepareert. Ook energiebesparing en grotere 
duurzaamheid worden nagestreefd. (Dagblad Waterland )

In de raadsvergadering van 24 juni maakt burgemeester H.N.G. Brinkman bekend geen 
nieuwe ambtstermijn te ambiëren. De heer Brinkman heeft bij de Koning zijn ontslag aan-
gevraagd met ingang van 7 april 2015. (Officiële mededelingen van de gemeente Beem-
ster in Binnendijks, 12/13 juli 2014) Op 5 november deelt de Commissaris van de Koning 
de gemeenteraad mee dat 37 personen hebben gesolliciteerd naar het burgemeesterschap 
van Beemster. Er zijn nu 28 mannelijke en 9 vrouwelijke kandidaten. (Binnendijks, 15/16 
november 2014)

Mevrouw Postma heeft maandag 30 juni in aanwezigheid van haar familie in Zuidoost-
beemster een straatnaambord onthuld dat voormalig burgemeester Erik Postma in herinne-
ring roept. Dr. Postma was van 1998 tot aan zijn plotselinge overlijden in 2002 burgemeester 
van de gemeente Beemster. (Binnendijks, 12/13 juli 2014)

Dagblad Waterland meldt op 4 juli dat de Oostdijk in Zuidoostbeemster toch niet wordt 
afgesloten vanwege gevaarlijk sluipverkeer. Met name de bereikbaarheid van de Volgerweg 
vanaf de Oostdijk zou vrijwel onmogelijk worden, zo stellen bewoners in hun zienswijze 
op de gemeentelijke plannen. De onveiligheid op de Oostdijk is al jarenlang een punt van 
discussie. Die discussie gaat verder waarbij ook omwonenden worden betrokken.

Cor Koomen doet in de 
Uitkomst van 15 juli 
verslag van het jaar-
lijkse zandsculpturen-
festijn in Garderen op 
de Veluwe. Het thema 
van 2014 is de Gou-
den Eeuw en het is dus 
logisch dat de verslag-
gever onder de indruk is 
van Leeghwater en een 
opengewerkte water-
molen. 

Een aardige reportage in de krant onder de kop ‘Toerist in eigen Waterland’ waarin zeven 
aanbieders van biologisch gekweekte producten een flinke mand met Beemster lekkernijen 
mogen vullen. Het is de bedoeling dat de (fiets)toerist de adresjes afgaat. Dit is letterlijk een 
illustratie van hoe de agrarische sector in de Beemster nieuwe markten aanboort. (Dagblad 
Waterland, 16 juli 2014) In dezelfde rubriek komen in de krant van 5 augustus Noord- en 
Westbeemster aan de beurt met o.a. rustpunten voor fietsers en wandelaars.

(foto Cor Koomen)
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In juli en begin augustus krijgt de afdeling Beemster Erfgoed van het HGB van aanne-
mersbedrijf Koos Koning de gelegenheid om opgravingen te doen op het terrein Middenweg 
146 te Middenbeemster. Op die locatie gaat na de bouwvak de bouw van een nieuw maar 
goed passend pand beginnen waarin begin 2015 Max en Liesbeth van Wersch hun restau-
rant ‘Alles met liefde’ zullen openen. De ondergrond – een in het midden van de 19e eeuw 
gedempte sloot – blijkt als stortplaats van huisafval uit de 18e en begin 19e eeuw te hebben 
gefunctioneerd: archeologisch gezien niet echt waardevol maar een goede oefengelegenheid 
voor de ad hoc werkgroep archeologie die interessante vondsten oplevert. (HGB Actueel 
Nieuwsbrief 18, november 2014)

Een wat al te stellig opgeschreven bericht in Dagblad Waterland dat het Agrarisch Museum 
‘Westerhem’ volgend jaar het ‘Beemster Museum’ wordt, zorgt voor verbazing. Zeker, er zijn 
plannen om flink meer te gaan doen aan de presentatie van het werelderfgoed bij bezoekers uit 
binnen- en buitenland, maar definitieve besluiten zijn door de vier betrokken clubs nog niet 
genomen. Het gaat om het Historisch Genootschap Beemster, de Stichting Beemster Wereld-
erfgoed, Stichting Plattelandsvernieuwing en Beemster’s Welvaart. (NHD, 4 augustus 2014)

Maandag 11 augustus opent bakkerij Santhe de nieuwe winkel op Rijperweg hoek Raad-
huisstraat in Middenbeemster. In dit pand, waar eerder Ten Dam Zonwering en Novalux 
hebben gezeten, is nu ruimte gecreëerd voor een koffiecorner/lunchroom en een beschei-
den terras buiten. (Binnendijks, 9/10 augustus 2014)

Op zondag 17 augustus gaat ‘Muziek aan de Middenweg’ met liefst 27 verschillende 
artiesten/acts op 25 verschillende locaties  van start. (Binnendijks, 9/10 augustus 2014)

Frans Konijn van de Zuiderweg gaf al langer cursussen meubelmaken. Die opzet is nu 
uitgebreid tot een heuse ‘School voor Meubelmaken’ waar men een jaartraining meubel-
maken kan volgen. Aan het eind kan men zelfstandig een eigen ontwerp realiseren. (De 
Uitkomst, 19 augustus 2014)

Boerderij ‘Broedersbouw’ fungeert op 20 augustus als decor voor de film ‘Apenstreken 
met Aap Noot Mies’ en moet de sfeer van rond 1899 oproepen. (Dagblad Waterland, 21 
augustus 2014)

Het huis van de 92-jarige mevr. Kitty Dekker aan de Purmerenderweg 54 wordt door de 
provincie gevorderd ten behoeve van de verbreding van de N244 en de aldaar geprojec-
teerde afslag. Mevr. Dekker bewoont het huis sinds 1964. De Raad van State houdt in 
september een zitting over de onteigening van pand en perceel. (reportage in Dagblad 
Waterland, 23 augustus 2014)

De Alkmaarse politierechter veroordeelt een 46-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oosthuizen 
op 25 augustus tot € 750 boete na geweldpleging bij een ruzie naar aanleiding van een ver-
keersopstopping op de Purmerenderweg op 22 november 2013. Een trekker met oplegger 
die een erf wilde opdraaien veroorzaakte een file waaraan de chauffeur met het korte lontje 
een eind wilde maken door de begeleider van het transport behalve de huid vol te schelden 
ook hard aan zijn arm te trekken. Dat kwam de Oosthuizenaar op een aanklacht wegens 
mishandeling te staan. (Dagblad Waterland, 26 augustus 2014)
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De ponyclub van de Beemster Ruiters bestaat 50 jaar en dat wordt zaterdag 30 augustus 
gevierd met wedstrijden in dressuur, springen en mennen. Na afloop barbecueën. (Dagblad 
Waterland, 15 augustus 2014)

De Floraliavereniging in Noordbeemster viert op 30 en 31 augustus tijdens de jaarlijkse 
bloemententoonstelling haar 85e verjaardag. (Binnendijks, 23/24 augustus 2014)

Sinds zondag 31 augustus mag Zangvereniging ‘Harmonie’ zich voortaan ‘Koninklijk’ 
noemen. Burgemeester Brinkman reikte de oorkonde en bijbehorende erepenning  uit aan 
voorzitter Carla Bleesing ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de vereniging. Het 
koor werd in 1864 als mannenkoor opgericht en in 1914 omgevormd tot gemengd koor. 

Op zaterdag 8 november wordt dit gevierd met een speciaal jubileumconcert in de kerk 
in Middenbeemster. De ‘Krönungsmesse’ in C groot van Mozart onder directie van Gerard 
Leegwater is het hoogtepunt. (Binnendijks, 6/7 september, 1/2 en 15/16 november 2014). In 
museum ‘Betje Wolff’ is een overzichtstentoonstelling ingericht met prijzen (o.a. de konink-
lijke erepenning), affiches, geluidsfragmenten en veel foto’s. Daar kan men ook de jubile-
umpostzegels kopen. (Binnendijks, 29/30 november 2014)

In de vroege ochtend van 2 september verongelukt de volgeladen bestelbus van bakkerij 
Santhe op de Middenweg. De auto raakte te water en hoewel de bestuurder niet gewond 
werd, ging de voorraad van de bakkerswinkel in Middenbeemster verloren. (Website Brand-
weer Beemster – meldingen; enigszins aangepast)

Op vrijdag 5 september is de brandweerpost Zuidoostbeemster officieel geopend door bur-
gemeester Brinkman. Hij sloeg op 28 februari ook de eerste paal voor het gebouw dat de 
oude post aan de Purmerenderweg vervangt. Deze voldeed niet meer aan de Arbo-eisen. 
Daarnaast zijn een optimale dekking, mede met het oog op de geplande nieuwbouw in 
Zuidoostbeemster, en het bereik van de A7 belangrijke redenen geweest deze uitrukpost op 
de hoek Zuiderweg/Zuiddijk te bouwen. Dankzij zonnecollectoren is dit het eerste duurzame 
gebouw van de gemeente Beemster. (Binnendijks, 6/7 september 2014)

Op de traditionele Zondagmarkt, dit jaar op 7 september, laat Patricia van der Linden van 
kledingwinkel ‘In’s & Out’s’ te Middenbeemster, voor de twintigste keer haar modeshow 
zien. (Dagblad Waterland, 5 september 2014)

Tot en met 11 september kunnen de inwoners van de gemeente Beemster op de website 
van de gemeente een korte vragenlijst invullen die behulpzaam zal zijn bij het opstellen van 
een profielschets voor de opvolger van de huidige burgemeester. De gemeenteraad vindt het 
belangrijk dat de inwoners hierover meedenken. Op 2 oktober vergadert de raad over de 
profielschets. (Gemeentelijke informatiepagina in Binnendijks, 6/7 september 2014)

Donderdag 18 september werden door een redacteur van deze kroniek de eerste felgroene 
halsbandparkieten op het marktplein van Middenbeemster waargenomen. In de polder vlie-
gen ze al enkele jaren rond, vooral in Zuidoostbeemster, waar ze zich tegoed doen aan het fruit 
in de boomgaarden. Een maand eerder meldde de krant dat biologisch fruitteler Cees Konijn 
o.a. ballonnen en zangdraad ophangt om de vogels te verjagen. De ‘schattige’ beestjes, exoten 
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uit Azië die hier geen natuurlijke vijanden hebben, rukken langzaam op uit Amsterdam en 
omgeving. (Bronnen: eigen waarneming en Dagblad Waterland, 19 augustus 2014)

De afdeling Beemster Erfgoed van het Historisch Genootschap Beemster heeft een ruimte 
ter beschikking gekregen om inhoud te geven aan het beheren van boeken, foto’s docu-
menten en andere zaken die de geschiedenis van de Beemster betreffen. Op vrijdag 19 sep-
tember wordt de ‘Beemster Erfgoedkamer’, gevestigd in het voorhuis van het Agrarisch 
Museum ‘Westerhem’, door HGB-voorzitter Kees de Groot geopend nadat afdelingsvoor-
zitter Pieter Beemsterboer een videopresentatie over de restauratie van deze voormalige 
burgemeesterskamer had getoond. Drie keer per maand kunnen belangstellenden – leden 
van het HGB en niet-leden – met vragen of historisch materiaal langs komen. De eerste 
keer is dat maandagavond 20 oktober. (Binnendijks, 4/5 en 18/19 oktober 2014)

Wéér een jubileum: Cultureel Centrum ‘Onder de Linden’ start op zaterdag 20 september 
het 25-jarig bestaan met een geanimeerde receptie waarbij zangvereniging ‘Harmonie’ de 
jubilaris toezingt. In de loop van dit jaar sieren tal van optredens door veelal vaste ensem-
bles het lustrumjaar van dit bloeiende centrum op. (Binnendijks, 4/5 oktober 2014)

Blijkens een ‘Kluitje’ is de Beemster nu ook te 
koop als postzegel, net als de andere wereld-
erfgoederen in Nederland. Ze zijn verkrijgbaar 
bij het Infocenter, Middenweg 185 in Mid-
denbeemster. (Binnendijks, 20-21 september 
2014) 

De heren Falger (links) en Beemsterboer in gesprek met de heer de Waal (midden)   

(foto John Dehé)
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Op 24 september brandt op het Beemster gedeelte van de A7 een personenauto volledig 
uit. (Website Brandweer Beemster – meldingen)

Vrijdag 26 september wordt de restauratie van de weegbrug aan de Jisperweg hoek 
Volgerweg afgerond met een feestelijke opening en een eerste weging van een kar vol 
suikerbieten. De in ernstig verval geraakte agrarische weegbrug uit 1952 is door de in 
2012 opgerichte ‘Stichting tot Behoud Weegbrug Beemster’ verworven en vanaf  29 
maart mede met inzet van leden van buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ weer in ere hersteld. 
(Binnendijks, 4/5 oktober 2014) 

Op 27 september lezen we een artikel over het voormalige Fortisgebouw aan de Mid-
denweg te Middenbeemster. Het pand is nu eigendom van ‘Beemster Capital B.V.’ 
(André Koopman en Ed Bregman) en zal worden verbouwd tot kantoorruimte. Achter 
het gebouw komen acht starterswoningen. De bedoeling is het pand in ere te herstellen 
en het als het ware terug te brengen naar de tijd dat het Villa ‘Schoonoord’ heette en een 
notariswoning en -kantoor was. Tien jaar geleden vertrok de Fortis Bank en sindsdien 
hebben er zowel anti-kraakwachten als echte krakers in gewoond. (Dagblad Waterland)

De weegbrug onder constructie  (foto Ger Ernsting)
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Van 27 september tot 6 oktober 
ging het echtpaar Commandeur 
naar Rome. Arie  Commandeur, 
fractieleider van het CDA in de 
gemeenteraad van Beemster, 
en andere gehandicapten kon-
den dankzij hulp van vrijwilli-
gers van Vereniging Nationale 
Bedevaarten (VNB) deze reis 
meemaken. Hoogtepunt was 
de audiëntie bij paus Francis-
cus met zelfs een persoonlijke 
begroeting. VNB organiseert 
reizen voor pelgrims en gehan-
dicapten. (Bron: J. de Jong) 

Het ‘Beemster Zeepfabriekje’ bestaat al sinds 2012 maar het lijkt of Jan Sprengers en part-
ner uit Noordbeemster in 2014 echt zijn ‘doorgebroken’. In een krantenreportage vertelt 
Sprengers over de productie van kleine, felgekleurde zeepjes in hun eigen keuken, gemaakt 
op basis van olijfolie en een natuurlijke geurolie. Grote hit is ‘Beemster gras’ dat bereid 
wordt uit olie van gras van hun eigen land. Volgend jaar gaan ze zelf lavendel kweken. 
Ze hebben aansluiting gevonden bij de Beemster Lusthof, een collectief van een aantal 
thuisproducenten, en doen mee aan lokale markten. (Dagblad Waterland, 8 oktober 2014)

Zaterdag 11 oktober is ‘Pluk je eigen peren’-dag op het familiebedrijf van vader Willem 
en dochter Hester Jonk in Noordbeemster. De Russische voedselboycot speelt de Beemster 
groenten- en fruittelers ernstig parten, maar de lage prijzen oefenen ook aantrekkingskracht 
uit op prijs- en milieubewuste consumenten. Wie deze dag zelf plukt betaalt een euro per 
kilo, net als de supermarkt die peren in de aanbieding heeft, maar de kwaliteit van dat fruit 
is een stuk minder. Velen maken er een dagje uit van en met koffie en gebak, appelsap en 
kinderen die zich weer heel anders kunnen vermaken. Dat is goede pr voor de Beemster 
agrariërs die van de nood een deugd maken. (Dagblad Waterland, 9 oktober 2014)

Volgens Jos van der Lee van de ‘Beemster wijngaard’ is 2014 een prachtig wijnjaar: een 
zacht voorjaar en een mooie zomer hebben de druiven lang kunnen laten hangen waardoor 
ze meer smaak hebben gekregen. (Dagblad Waterland, 14 oktober 2014)

De bouw van woningen in zowel Zuidoostbeemster als Middenbeemster krijgt de wind in 
de zeilen, aldus twee berichten in de krant van 16 oktober. In de Zuidoost verloor de Stich-
ting ‘Beemstergroen’, na aanvankelijke successen, voor de Raad van State de ingestelde 
beroepen tegen de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor bouw in de 
Burg. Postmastraat en de Notarisappelstraat. De bestreden verstedelijking en het wereld-
erfgoedargument zijn niet langer gegronde belemmeringen. In de ‘Nieuwe Tuinderij’ zul-
len nu op termijn nog eens 65 woningen mogen worden gebouwd. In de nieuwbouwwijk 
‘De Keyser’ in Middenbeemster, waar geen juridische tegenstand bestaat, zijn de eerste 25 
van in totaal 480 woningen in de verkoop gegaan. De bouw van die 25 gaat van start als 

Ontmoeting met de paus (foto Mieke van Aalten)
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70% is verkocht; er zijn 56 ingeschreven woningzoekenden die belangstelling toonden.  
(Dagblad Waterland, 16 oktober 2014)

Op 23 oktober plaatsen gewezen (1982) wethouder Maggy Termeulen en huidige wethou-
der Han Hefting een plaquette in de muur van woning Meerhoeve 12 ter herinnering aan de 
voltooiing van de woonwijk ‘Leeghwater’, ofwel het derde (noordoostelijke) kwadrant van 
Middenbeemster. Vanaf het begin van de woonwijk, 32 jaar geleden, heeft men gestreefd 
naar een ruimtelijke opzet waarin het karakteristieke Beemster verkavelingsysteem her-
kenbaar aanwezig is. (Binnendijks, 1/2 november 2014)

Het Infocenter Beemster heet sinds 24 oktober ‘Bezoekerscentrum Beemster’ en dat is 
met een nieuw bord voor het voorhuis van Middenweg 185 geaccentueerd. (Binnendijks, 
1/2 november 2014) Volgens portefeuillehouder toerisme en burgemeester H. Brinkman is 
men al tevreden als één procent van de toeristen die werelderfgoed Amsterdam bezoeken 
ook naar de Beemster komt. (Dagblad Waterland, 9 december 2014)

De nieuwe winkel bij Cono Kaasmakers is op maandag 27 oktober officieel geopend met 
het aansnijden van een mooie oude Beemsterkaas. Naast vaste klanten, zowel uit de regio 
als van veel verder weg, komen er ook veel toeristen die de kaas waarschijnlijk beter ken-
nen dan de polder. (De Uitkomst, 28 oktober 2014)

Op 30 oktober opent wethouder Han Hefting het rolstoelleenpunt voor invaliden in Mid-
denbeemster. Ter beschikking zijn één rolstoel en één scootmobiel die gratis geleend mogen 
worden na een rijinstructies à € 20,--. (Dagblad Waterland, 29 oktober 2014)

“Op feestelijke wijze werd op 1 november voor de winkel van Echte Bakkers Harry de 
Groot aan de Padjedijk te Purmerend de ‘Beemster Paerel’ gepresenteerd, een ambachte-
lijk volkorenbrood én het resultaat van een unieke samenwerking tussen bakkersfamilie 
De Groot, korenmolen ‘De Nachtegaal’, Rijser Transport, het ‘Special Forces Team’ en 
akkerbouwer Jan van Kempen.” (Het Gezinsblad, 5 november 2014)

Bij het BP-tankstation ‘Kruisoord’ aan de A7 ter hoogte van Noordbeemster wordt momen-
teel een snellaadstation voor elektrische auto’s gebouwd. Naast de bestaande parkeerplaats 
komt een gele luifel met zonnepanelen erop. De autoaccu kan straks in een kwartier à een 
half uur opgeladen worden en er komt plaats voor twee auto’s. Ook in de andere richting 
(Hoorn) moet een laadstation komen. (Dagblad Waterland, 7 november 2014)

Op zaterdag 8 november wordt de 82 minuten durende videospeelfilm ‘De verboden 
liefde van Frans en Marie’ in ‘de Kerckhaen’ gepresenteerd. Dit is een aandenken aan het 
kostuumdrama dat de hele bevolking van Westbeemster tijdens de burendag van het jubi-
leumjaar 2012 opvoerde en op menigeen een onvergetelijke indruk maakte. (De Uitkomst, 
4 november 2014)

De gemeenteraad beslist op 11 november dat de bibliotheek in Beemster na 2015 alleen 
nog als basisvoorziening, vooral gericht op de jeugd, verder zal gaan. Dat levert een bespa-
ring van € 25.000 op. Alleen PvdA/GroenLinks vindt de besparing onwenselijk. (Dagblad 
Waterland, 12 november 2014)
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Op 12 november zwaait 
de Dorpsraad Westbeem-
ster vijf leden uit, onder 
wie – en daar gaat het ons 
om – Hein Stevers. Omdat 
hij gaat verhuizen naar 
een verzorgingshuis in 
Berkhout, verdwijnt met 
hem de laatste telg van 
het katholieke bakkers-
geslacht Stevers dat sinds 
1795 actief is geweest in 
de Beemster. (Binnen-
dijks, 29/30 november 
2014 en redactie) 

CONO Kaasmakers beleeft een hoogtepunt in zijn geschiedenis als op donderdag 13 
november Koningin Máxima rond 11 uur de nieuwe duurzame kaasmakerij officieel opent. 

Sinds 2008 is aan het plan gewerkt waarbij duurzaamheid en inpasbaarheid in het landschap 
twee zware eisen waren. Na beoordeling van meerdere inzendingen verwierf Bastiaan Jon-
gerius Architecten de opdracht – niet vreemd na het architectonische succes van de eerder 
door hen gebouwde weipoedertoren. Nu al begint het architectuurprijzencircuit lof te uiten 

(PR afd. CONO; foto Martin Mooij)

(foto Binnendijks)
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over de transparante laagbouw die volgens velen goed past in de kavelstructuur; de presti-
gieuze ARC14 Award is al binnen. Het pakhuis is deels ondergronds gebouwd. De nieuwe 
kaasmakerij is CO2-neutraal en wordt in de nabije toekomst zelfs geheel klimaatneutraal. 
De in 1901 gestichte coöperatie ‘De Tijd’ blijft de intussen veelbekroonde smaak van Beem-
sterkaas streng bewaken en waar mogelijk verbeteren. Ambachtelijkheid blijft bij dit alles 
doorslaggevend. (Binnendijks, 15/16 november en Dagblad Waterland, 29 november 2014) 

De Beemster Accordeon Vereniging bestaat al weer 30 jaar en dat wordt gevierd met een 
concert op zaterdag 15 november in ‘De Kerckhaen’ in Westbeemster. (Binnendijks, 1/2 
november,)

In de nacht van 25 op 26 november werd binnen enkele weken op dezelfde plaats voor de 
tweede keer een auto van dezelfde bewoner aan de Rijn Middelburgstraat in Middenbeem-
ster in brand gestoken. De politie heeft buurtonderzoek gedaan. (Dagblad Waterland, 27 
november 2014)

Zondag 30 november wordt op het marktplein voor Eterij ‘’t Middenpunt’ voor het eerst 
’s middags een streekmarkt gehouden waar Beemster producten centraal staan. Het is de 
bedoeling deze kleinschalige markt – een initiatief van Chris Wanders en Corrie Huijbers 
–  volgend jaar van april tot oktober wekelijks op de woensdag te laten plaatsvinden. (Bin-
nendijks, 29/30 november 2014)

Dinsdagavond 2 december besluit de gemeenteraad onder invloed van ingediende ziens-
wijzen door omwonenden op het voormalige terrein van de speeltuin ‘De Spelemei’ veertien 
in plaats van 22 woningen te bouwen. Op deze manier blijft er een speelterrein/grasveld 
van 1200 m2 over en komen er acht rijwoningen en zes twee-onder-eenkapwoningen. Het 
exploitatietekort loopt nu op tot ruim negen ton. (Dagblad Waterland, 3 december 2014)

16 December bericht de krant dat voor Fort Spijkerboor gezocht wordt naar ondernemers 
die er grote projecten – evenementen, voorstellingen, horeca – willen opzetten. Er is veel 
buitenruimte en directe buren ontbreken. Eigenaar Natuurmonumenten en de provincie wil-
len dit fort en drie andere uit de Stelling van Amsterdam economisch beter benutten. (Dag-
blad Waterland, 16 december 2014)

Een 24-jarige man uit Middenbeemster krijgt op 18 december van de politierechter in Alk-
maar een werkstraf van 100 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) wegens anonieme Whatsapp-
bedreigingen in februari van dit jaar tegen vijf meisjes. Hij wordt ook veroordeeld tot betaling 
van € 700 smartengeld. (Dagblad Waterland, 19 december 2014)

De samenstellers van deze kroniek danken de volgende instanties voor hun medewerking (in 
alfabetische volgorde): de ‘Beemster Bengel’, Binnendijks, website Brandweer Beemster,  de Uit-
komst en het Waterlands Archief alwaar de NHD-editie Dagblad Waterland werd geraadpleegd.



48 PB

Advertorial

Het gezegde ‘aan de weg timmeren’ gaat 100% op voor Koos Koning Aannemersbedrijf 
B.V., gevestigd in Midden-Beemster. Sinds 1996 worden door het bedrijf, waar nu twaalf 
mensen werken, alle aspecten van de bouw beoefend. Nieuwbouw, herstelwerkzaamheden en 
ook restauratie worden door ervaren teams uitgevoerd en niet zelden zetten de mannen van de 
Beemster Schilders de puntjes op de i door binnen en buiten de beste materialen te gebruiken.

Het laatste grote project is het eind 2014 gereedgekomen stijlvolle nieuwbouwpand Mid-
denweg 146 aan het Marktplein van Midden-Beemster. Het oude, kleine huis van wijlen Jan 
en Nel Visser, dat gebouwd was in 1867, werd afgebroken. Na een bescheiden archeologisch 
onderzoek door het Historisch Genootschap volgde tussen augustus en december 2014 de 
nieuwbouw in een voortreffelijk aansluitende maar toch geheel eigen stijl van wat sinds januari 
2015 Brasserie ‘Alles met Liefde’ is. Een hypermodern restaurant met een grote kelder en op 
de bovenverdieping gecombineerde kantoor- en woonruimte passen uitstekend in een klassiek 
vormgegeven pand, dat op zijn beurt de noordoostzijde van het Marktplein definitief een fraai 
representatief uiterlijk heeft gegeven. Wat eens een vervallen en stil  hoekje was geworden, 
is nu weer een levendig onderdeel van het dorps-monumentale plein. Het nieuwe pand is een 
grote aanwinst voor de bewoners van Midden-Beemster maar zeker ook voor allen die hier op 
doorreis even stoppen om te genieten van het unieke karakter van ons kruisdorp dat hier nog 
bijna helemaal de opzet van 1612 heeft. Alleen de linde die in het eerste jaar van de drooggeleg-
de polder op het kruispunt is geplant, heeft in 1873 plaats moeten maken voor de moderne tijd.

Dit nieuwe gebouw is niet het enige Midden-Beemsterse visitekaartje van wat Koos Koning 
Aannemersbedrijf in zijn mars heeft. Ook de smidse en het naastgelegen huis zijn door het 
bedrijf van Koos Koning in 2006 prachtig gerestaureerd. Met de sfeervolle winkel van bloe-
marrangeurs ‘Ranonkel’ onder dak en de regelmatig hamerende smid die een mooi kolenvuur 
brandt, wordt ook hier een onmisbare bijdrage geleverd aan de sfeer van de oudste kern van 
de polder. Dat met mooi weer steeds meer toeristen even ‘aanleggen’ op een van de terrassen 
op het plein en verrukt zijn van dit romantische dorp in de eenentwintigste eeuw zal niemand 
verbazen. Koos Koning heeft daaraan een wezenlijke bijdrage geleverd.

Nieuwbouw, restauratie en onderhoud van vastgoed zijn dus in betrouwbare goede handen 
bij Koos Koning Aannemersbedrijf, niet voor niks Beemster Ondernemer 2014. Vraag gerust 
eens om vrijblijvend advies of inlichtingen. 
Contactgegevens: Bamestraweg 7, 1462 VM  Midden-Beemster, tel. 0299-683463. 
www.kooskoning.nl e-mail: koos@kooskoning.nl

Middenweg 146 aan de noordoostzijde van het Marktplein 
van Midden-Beemster. Het oude huis van wijlen Jan en Nel 
Visser, dat gebouwd was in 1867, werd afgebroken. Op 
dezelfde plaats werd in het najaar 2014 door ‘Koos Koning 
Aannemersbedrijf’ een nieuw pand gebouwd, met op de 
begane grond de brasserie ‘Alles met liefde’ en op de boven-
verdieping een gecombineerde kantoor- en woonruimte.


