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Van de voorzitter 
De afgelopen weken ben ik door velen gelukge-
wenst met het feit dat we “gewonnen” hebben 
in ons subsidie-conflict met de gemeente.  
Natuurlijk ben ik blij dat wij gelijk hebben ge-
kregen van de Bezwaarcommissie, maar het 
blijft een wrang gevoel dat veel andere  
culturele groepen wèl gekort worden op hun 
subsidie. 
Wat in het geval van het HGB “subsidie” werd genoemd, is volgens 
de Bezwaarcommissie inderdaad geen subsidie voor activiteiten, 
maar een gevolg van een afspraak uit 1998 die in een raadsbesluit 
is vastgelegd. Zo’n afspraak moet je gewoon nakomen. Dat erkent 
het College van B&W nu ook, en dat heeft inmiddels geleid tot een 
aantal constructieve gesprekken om te zien hoe we een duurzame 
financiering van het onderhoud van het pand kunnen bereiken.  
U ziet het: het HGB-bestuur heeft zich de afgelopen periode niet 
verveeld! Voor we het wisten zijn we het winterseizoen weer  
binnengerold en staan de feestdagen voor de deur. Ik wens u allen 
een hele plezierige periode toe. 
Kees de Groot◄ 

 

VRIJWILLIGERS 
Geen oproep, maar een noodkreet! 

Vrijwilligers. We kunnen niet zonder. En het wordt steeds moeilijker 
om vrijwilligers te vinden. Wat zou het jammer zijn wanneer de 
musea, molen De Nachtegaal en de Beemster erfgoedkamer steeds 
minder vaak, of helemaal niet meer, te bezoeken zijn vanwege een  
gebrek aan vrijwilligers. Samen staan we sterk. Samen zorgen we 
voor het voortbestaan van het Beemster 
cultureel erfgoed. Voor het waarborgen 
van de cultuurhistorische waarden van de 
Beemster. En nee, het vrijwilligerswerk 
neemt echt niet altijd veel tijd in beslag. 
Er zijn ook klussen die slechts één à twee 
keer per jaar gedaan worden. Jongeren 
zijn ook van harte welkom, bijvoorbeeld 
na afronding van studie of tijdens een 
tussenjaar. 
Het HGB zoekt vrijwilligers voor: 
 

Betje Wolff museum 
- voor hulp bij educatieve projecten  
  (tijdsduur: wisselend aantal dagen, naar  
  keuze, in mei en juli) 
- met belangstelling voor de collectie, het  
  onderhouden ervan, de administratie en 
  het meedenken over een tentoonstelling 
  (tijdsduur: enkele dagdelen per maand) 
- als gastvrouw of gastheer tijdens de  
  openingstijden van het museum (10 dagen 

verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4 zondagmiddagen in het 
winterseizoen) 
- voor het schoonmaken van het museum (2 x per jaar)  
- met bestuurlijke ervaring en belangstelling. 
Nadere informatie: Aafje de Jong (aafje.dejong@planet.nl of 0299-
427800). 

 
 

 

Agrarisch Museum Wester-
hem 
- voor hulp bij educatieve pro- 
  jecten (tijdsduur: wisselend 
  aantal dagen, naar keuze, in 
  mei) 
- met belangstelling voor de 
  collectie, het onderhouden 
  ervan, de administratie en het 
  meedenken over een tentoonstelling (tijdsduur: enkele dagdelen 
  per maand) 
- als gastvrouw of gastheer/gids tijdens de openingstijden van het 
   museum (10 dagen verdeeld over het zomerseizoen en 3 à 4 
   zondagmiddagen in het winterseizoen) 
- voor het verrichten van diverse hand– en spandiensten in en rond 
  het museum   
- met bestuurlijke ervaring en belangstelling. 
Nadere informatie: Joop Köhne (khne@xs4all.nl of tel. 06-
22410688)  

 
Beemster Erfgoed 
De afdeling Beemster Erfgoed heeft 
ruimte voor twee vrijwilligers die wil-
len meedenken en meehandelen op 
o.a. de volgende gebieden:  
- de opstelling van een Beemster  
  historische canon;  
- inventarisatie en beschrijving van 
  objecten, krantenknipsels en  
  documenten;  
- (archief)onderzoek n.a.v. vragen door leden van het HGB en  
  derden over Beemster historische onderwerpen;  
- praktische hand- en spandiensten op het gebied van  
  monumentenzorg (inventarisatie) en archeologie; 
- meedoen aan de maandelijkse HGB-inloopavond, enz.  
Eigen inbreng wordt op prijs gesteld, evenals bereidheid om in 
teamverband werkzaam te zijn. Geschat tijdsbeslag: 1 à 2 dagdelen 
per week of per 14 dagen. Nadere informatie: V.S.E. Falger, via 
v.falger@gmail.com of tel. 0299-687434. 
 

Molen De Nachtegaal 
Onze gezellige molenploeg is dringend op zoek naar enkele  
enthousiaste vrijwilligers. 

1. Vrijwillig molenaar(s) of vrijwilli-
ger(s) m/v die opgeleid wil  
worden tot molenaar. 
2. Een enthousiaste vrijwilliger 
voor de molenwinkel. Bij voorkeur 
met affiniteit voor bakken van 
brood of andere mixen, om zo 
nodig klanten te kunnen adviseren. 
Indien nodig werkt hij/zij mee met 

het uitvullen van zakjes mix en draagt ook mede zorg voor een 
schone winkel.Het aantal in te roosteren uren/dagen wordt in over-
leg vastgesteld. Heb je belangstelling voor (koren)molens in het 
algemeen en/of De Nachtegaal in het bijzonder dan ben je meer 
dan welkom en kom dan gauw eens op de koffie.  
De molen is geopend op woensdag van 12.00 -16.00 uur en op  
zaterdag van 10.00 -16.00 uur of neem contact op met Els Steen 
(secretaris) tel. 0299-683737.◄ 
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Dat is tot nu toe nog iedere keer gelukt. Er kunnen 30 personen 
worden geplaatst. De toegangsprijs voor deze avonden is 10 euro  
en daarvoor krijgt men koffie of thee met 
een bonbon in een mooi, oud kopje, een 
drankje met een hapje toe en een heel 
leuk gesprek tussen Alexander Reeuwijk 
en de schrijver die voor die avond is uitge-
nodigd.  
José Ferdinandus, met wie we deze avon-
den organiseren, zit bij Kipperust aan een 
tafel met boeken die ter inzage liggen, te 
koop zijn en gesigneerd kunnen worden.  
Er is bovendien gelegenheid met elkaar in 
gesprek te gaan, ook met de schrijver voor wie dat wil. 
Mensje van Keulen wordt op 14 december verwacht. Deze avond is 
inmiddels helemaal volgeboekt!◄ 

 

De weegbrug 
Dankzij trouwe vrijwilligers wordt de weegbrug goed onderhouden. 
Tussen alle wegingen door zijn de noodzakelijke werkzaamheden 
gedaan. In het voorjaar heeft vrijwilliger Jan Buis de glaslatjes van 
de ramen afgekit. 
In het begin van de zomer, op 7 juli, hebben de bestuursleden Wim 
van der Werff en Chris van Poelgeest de naden tussen de delen van 
het weegdek weer open gemaakt. Daarna hebben ze de weegbrug 
benedendeks schoongemaakt en de beweegbare delen zo nodig van 
vet voorzien. 
Het weeghuisje wordt regelmatig schoongemaakt, zowel binnens-
huis als buitenom, door vrijwilligster Margieta van Gelder. 
Er zijn dit jaar tot nu toe ongeveer 50 wegingen uitgevoerd. 
Ger Ernsting 
(secretaris weegbrugbestuur)◄ 
                                                

Vrijwilligersochtend Agrarisch museum Westerhem 
Op 11 oktober was er voor de vrijwilligers van museum Westerhem 
de najaarsbijeenkomst georganiseerd. 
De ontvangst was met koffie 
en koek. Joop Kӧhne, de 
voorzitter, heette een ieder 
welkom. Een bijzonder wel-
kom kreeg Bart IJff die door 
zijn zoon Arjen vanuit 
NovaWhere naar het muse-
um was gebracht. Bart stelde 
dit bezoek bijzonder op prijs. 
Een ander bijzonder welkom was er voor de nieuwe vrijwilligers.  
Het bezoekersaantal was het afgelopen museumseizoen ongeveer 
gelijk aan de voorgaande jaren. De tentoonstelling over de water-
huishouding in de Beemster werd door de bezoekers gewaardeerd, 
zeker de beelden op de nieuwe tv. Het bezoek van de scholen aan 
het project ‘Wonen’ was weer een succes en wordt in 2019 her-
haald. Joop bedankte een ieder voor haar of zijn inzet. Jan Jobsis 
vertelde over procedures die gevolgd moeten worden om een gere-
gistreerd museum te blijven. Een hele klus. Ook vertelde hij over de 
gevolgen van de invoering van de nieuwe privacywetgeving. 
(op de website van het HGB leest u hier meer over). 
Na een korte pauze vertelde Jan Buis een zeer leerzaam en interes-
sant verhaal over bijen. Vele nieuwe wetenswaardigheden werden 
verteld. Een zeer goede aanvulling op de permanente tentoonstel-
ling in Westerhem over bijen. Dat bijen ook voor ons van levens- 
belang zijn, werd en wordt steeds meer duidelijk. Met een hapje en 
een drankje werd deze succesvolle ochtend af gesloten.◄ 

 

 
 
Schrijfavond Amnesty International in het Betje Wolff  
museum 
Op dinsdag 25 september jl. is er een schrijfavond gehouden in het 
Betje Wolff Museum in het kader van Amnesty International en de 
tentoonstelling over schrijven: ‘Vive la Plume’! 
Zestien schrijvers hebben 54 kaarten en brieven met de hand  
geschreven voor mensen die gevangen genomen zijn op grond van 
hun politieke overtuiging, hun ras, religie of seksuele geaardheid. 
De schrijvers kwamen uit de Beemster, Hoorn, Purmerend en  
Monnickendam. 
Na afloop gaf Vincent Falger uitleg over de tentoonstelling in het  
museum en konden de bezoekers alles bekijken.◄ 
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Boeken bij Betje - Ontmoetingen met schrijvers in het Betje 
Wolff Museum 
De eerste drie avonden van Boeken bij Betje zitten erop en waren erg 
geslaagd.  
Over belangstelling hadden we niet te klagen: de zolder zat vol! 
Nelleke Noordervliet was in september onze eerste gast en schrijver 
en radiomaker Mathijs Deen in oktober onze tweede. Onze derde 
gast, hij was er begin deze maand, was Kees ‘t Hart. 
De avonden leverden interessante en leuke gesprek-
ken op. Alexander Reeuwijk leidde de gesprekken. 
Van Nelleke Noordervliet, die in de week na 14 sep-
tember de Constantijn Huygensprijs toegekend 
kreeg, ontvingen we een hartverwarmende reactie 
op de eerste Boeken bij Betje-avond: 
“De zolder van Betjes huis is een warme en intieme 
plaats voor een schrijver en een lezer. Een zolder vol herinneringen aan 
vroeger. Daar geïnterviewd  te worden voor een belangstellend pu-
bliek was een feest. Alexander Reeuwijk had zich perfect voorbereid en 
zorgde ervoor dat het gesprek niet langs de gebaande paden liep. Ik 
voelde me welkom. Moge dit kostelijke museum nog lang bewaard 
blijven en veel schrijvers en lezers ontvangen!” 
Het is een hele uitdaging om de zolder van het Betje Wolff Museum zo 
klaar te zetten dat iedereen goed zit, zicht heeft op de schrijver en de 
interviewer en ook nog het gevoel heeft dat er genoeg ruimte is en 
dat de schrijver te verstaan is. 
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Culturele hoofdstad van Europa 
In 2018 is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa. Allerlei 
culturele evenementen zijn er georganiseerd. Eén daarvan was een 

eind oktober gehouden Fruit-
rassententoonstelling in het 
Natuurmuseum Fryslân. De 
pomologische vereniging uit de 
Beemster heeft, samen met 
diverse zusterorganisaties, 
meer dan 175 verschillende 
Noord-Hollandse fruitrassen 
bijeen gebracht. De specifieke 
Beemster fruitsoorten werden 

tentoongesteld met drie, van Agrarisch Museum Westerhem, ge-
leende maquettes van stolpboerderijen. Op deze wijze heeft het 
museum Westerhem toch nog een steentje bijgedragen aan dit 
culturele jaar.◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectregistratie 
Afdeling Beemster Erfgoed, Betje Wolff museum en Agrarisch  
Museum Westerhem houden elk op zich een administratie bij van 
alle objecten die er voor hen zijn. Dit kunnen de voorwerpen zijn 
die in de musea staan, maar ook in de depots. Maar dit geldt ook 
voor de vele foto’s, tijdschriften, boeken, artikelen, etc. Niet alles is 
al geregistreerd, maar we zijn op de goede weg. Het is alleen  
jammer dat deze drie verzamelingen van gegevens niet voor een 
ieder toegankelijk zijn. Daarom heeft het bestuur van het HGB  
besloten om de huidige drie systemen te vervangen door een geïn-
tegreerd systeem waardoor ook de mogelijkheid gaat ontstaan om 
deze gegevens binnen de HGB organisatie te raadplegen maar ook 
via internet te ontsluiten zodat de leden en belangstellenden  
kunnen zien wat er zoal aan objecten binnen het HGB aanwezig is. 
Een kleine werkgroep houdt zich hiermee bezig. Er zijn drie mogelij-
ke objectregistratiesystemen bekeken en de werkgroep zal een 
voorstel aan het HGB bestuur uitbrengen welk systeem optimaal 
voldoet. De werkgroep zal daarna de invoering begeleiden. Een 
grote klus die hoofdzakelijk achter de schermen plaatsvindt, maar 
van groot belang is voor de gehele HGB organisatie. ◄ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit den ouden brandweer-doosch 
Dat de brandweer in het grijze verleden niet alleen voor branden werd 
gealarmeerd blijkt uit een vermelding in de “Kroniek van 60 jaar Brand-
weer” uit 1984:  
Het eerste alarm van 1927 kwam in de nacht van 14 op 15 maart. Bij 
aankomst bij het spuithuis werd er geen hulpverlening bij brand ge-
vraagd. Burgemeester De Geus vroeg daarentegen om enige uitgaande 
wegen in Beemster te willen bewaken in verband met een inbraak, die 
was gepleegd aan de Beetserweg.  
De daders waren voortvluchtig en zouden ergens in de polder vertoe-
ven. Zes man werd bereid gevonden en per luxe auto werden zij twee 
aan twee geplaatst bij de bruggen naar Schermerhorn, De Rijp en Spij-
kerboor. Daar gingen zij manhaftig gehelmd en sommigen “bewapend” 
met een zakdoek een scherpe controle uitoefenen op alles dat wilde 
passeren. 
Het is de vrijwillige brandweer niet gelukt de dieven te vangen. Later op 
de dag werden de onverlaten gepakt nabij Spijkerboor. 
 
Naar aanleiding van deze affaire schreef secretaris Middelburg in zijn 
jaarverslag: 
 

‘dat het voorgevallene de heren van “het vak” een weinig 
heeft afgeschrikt. Want hoe anders is het te verklaren dat de 
laatsten tijd de omgeving door inbrekers wordt bezocht, ter-
wijl de Beemster tot nog toe daarvan verschoond blijft. Mijns 
inziens heeft men een kijkje op de openstelling dag en nacht 
van de telefoon en heeft de vlugge afzetting van de uitgangen 
van onze gemeente de heren afgeschrokken’        
 

We mogen er vanuit gaan dat “de heren van het vak” zich inmiddels 
weinig aan zullen trekken van gehelmde spuitgasten bij de  
gemeentegrenzen.  
In 1927 was dit voorval reden genoeg voor de NNC om hier een pagina 
groot artikel aan te wijden dat bestond uit “4 bedrijven” onder de titel 
“Brutale inbraak te Beemster”  ◄ 

 
 
 
 



 

Deze zomer in de bongerd van Westerhem 

Als vrijwilliger van het Agrarisch Museum Westerhem kan je, naast 
de taak die van je verwacht wordt, ook nog wel eens iets anders 
meemaken. 
Tijdens mijn museumdienst liep ik op een rustig moment, geen 
bezoekers, door onze boomgaard. Zomaar even kijken wat daar 

leefde en groeide. De appelbomen 
die ik bekeek hadden last van 
jonge gasten. Het bleken rupsen 
te zijn, die zich te goed deden aan 
de sappige blaadjes. Handmatig 
heb ik ze verwijderd, dus op de 
meest biologische manier, zonder 
gif. Maar al doende viel mij iets 
vreemds op in een appelboom. 

In een grote vertakking van deze boom hing een zwerm bijen.  
Misschien uit de bijenkasten die er vlakbij staan. De imker van die 
kasten werd ingeseind. Binnen zeer korte tijd was hij present met 
een schepkorf. De korf heeft hij omgekeerd onder de zwerm gehou-
den. Door een krachtige klap tegen de boom viel de zwerm in de 
korf. De korf werd toen rechtop gezet onder de boom. De bijen die 
niet in de korf gevallen waren trokken uit zichzelf naar de geschepte 
zwerm toe. De koningin van dit nieuwe volk was natuurlijk de 
“magneet” in de korf.  
Na inspectie van de reeds be-
staande kasten in de boomgaard 
bleek deze nieuwe zwerm niet uit                                                                                                                                    
deze kasten te komen maar van 
verder weg. Tegen de avond heeft 
de imker het nieuwe volkje naar 
een vaste plek gebracht voor een 
zelfstandig voortbestaan. 
Zo groeit er tussen al die oude 
museale spullen toch nog wel eens wat jongs en nieuws.  
Vrijwilliger Jan Bakker en imker Sjaak Heere uit Heerhugowaard.◄ 

 

Filmdag in Westerhem 

Op zondag 3 februari 2019 is de jaarlijkse filmdag in het museum 
Westerhem. Er zijn twee gelijke voorstellingen, één in de ochtend 
en één in de middag. Er zijn voor en na de pauze weer een aantal 
oude en nieuwe filmbeelden te zien, o.a. uit De Rijp, over oude 
ambachten, na de opening van molen de Nachtegaal, combipalen 
van Gebr. Van ’t Hek, schoolreis mulo Middenbeemster naar Duits-
land, uitvaart Piet Smit, modern tulpenbollen rooien, verstandig 
werken uit 1950 en nog meer. De moeite waard om deze datum 
vast in uw (nieuwe) agenda te noteren. Eerdaags krijgt u meer in-
formatie over deze filmdag.◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boerderijmiddag 
Op 27 juli was de jaarlijkse boerderijmiddag tijdens de Beemster feest-
week. Het HGB was in volle glorie aanwezig met al haar afdelingen. 
Iedereen liet zich van 
zijn beste kant zien 
met informatie-
materiaal en spullen 
uit hun collecties. Met  
het (oude) agrarische 
leven was Westerhem 
op de markt aanwe-
zig. Voor vragen zat 
een delegatie van het 
bestuur achter de 
marktkraam. Er werd 

goede reclame ge-
maakt voor het  
museum. Een ge-
hoord gemis was de 
gebruikelijk quiz, 
wie weet volgend 
jaar!◄ 

 
 
 
 
 

HET HGB EN UW PRIVACY. 
Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG),  “de nieuwe privacywet”, van kracht. Oók voor het HGB: het feit 
dat we leden hebben,  betekent dat wij namen, adressen, email- 
adressen en (bij vrijwilligers) vaak telefoonnummers beheren. De AVG 
schrijft voor dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Het 
HGB heeft in haar Privacyverklaring vastgelegd welke gegevens wij van 
u bewaren en wat wij er wèl en niet mee doen. In grote lijnen houdt dit 
in, dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan en dat 
wij uw gegevens nooit (tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming) aan 
derden zullen verstrekken. 
Die Privacyverklaring vindt u op onze website http://
www.historischgenootschapbeemster.nl/. Als u geen internet heeft, 
kunt u toezending van de Privacyverklaring vragen bij de secretaris, 
Historisch Genootschap Beemster, Postbus 73, 1462 ZH Middenbeem-
ster. 
Zonder uw tegenbericht gaan wij er van uit dat u instemt met het ge-
bruik van uw gegevens volgens onze Privacyverklaring. 
Mocht u niet instemmen met onze Privacyverklaring, wilt u dit dan 
laten weten aan de secretaris. 
Wij zullen dan uw gegevens verwijderen. Dit betekent echter wèl, dat 
hiermee ook uw lidmaatschap wordt beëindigd.◄ 
 
 
 

De agenda 2019 
 
3 februari                       -  Filmdag in Agrarisch Museum Westerhem 
21 februari, 11 maart  
en 21 maart                  -   Fotopresentatie van Cor en Lida Roet                                                         
27 maart                        -  Algemene Ledenvergadering 
voorjaar                         -  Boeken bij Betje (elke 2e vrijdag van de 
                                            maand) 

http://www.historischgenootschapbeemster.nl/
http://www.historischgenootschapbeemster.nl/

