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Het	  bestuur	  van	  het	  Historisch	  Genootschap	  Beemster	  heeft	  besloten	  de	  HGB	  
Complimentprijs	  2013	  toe	  te	  kennen	  aan	  de	  ‘Stichting	  tot	  behoud	  van	  de	  Nachtegaal’.	  
	  
Graag	  wil	  ik	  de	  aanwezige	  bestuursleden	  van	  de	  Stichting	  vragen	  naar	  voren	  te	  komen.	  
	  
Alvorens	  de	  prijs	  te	  overhandigen	  wil	  ik	  u	  informeren	  over	  onze	  motivatie.	  
	  
Het	  zal	  niemand	  in	  de	  Beemster	  zijn	  ontgaan	  dat	  ‘korenmolen	  de	  Nachtegaal’	  officieel	  in	  
2013	  weer	  in	  volle	  glorie	  zijn	  werk	  kon	  gaan	  doen	  na	  een	  lange	  onzekere	  periode	  waarin	  
deze	  in	  verval	  was	  geraakt.	  Immers	  de	  oorspronkelijke	  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	  Beemsterpolder-‐
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	  
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	  gebleven,	  
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	  hier	  alle	  lof	  en	  eer.	  
	  
Graag	  wil	  ik	  namens	  het	  Historisch	  Genootschap	  Beemster	  de	  ‘Stichting	  tot	  behoud	  van	  de	  
Nachtegaal’	  feliciteren	  met	  het	  geweldige	  resultaat	  van	  hun	  werk	  en	  wil	  daarom	  aan	  Bert	  
Jaarsma	  	  als	  voorzitter	  van	  de	  Stichting	  hierbij	  de	  HGB	  Complimentprijs	  overhandigen.	  
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