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Van de Redactie
De  jaarverslagen
Er is weer veel geknipt en geplakt: allereerst het jaartal en bestuursleden die gaan en komen 
en natuurlijk ook de ontvanger van de HGB-complimentprijs. In 2018 was dat de familie 
Hartog vanwege het voorbeeldig onderhouden van erf en boerderij de ‘Lepelaar’. Een zeer 
verdienstelijk lid werd erelid; andere leden maakten zich verdienstelijk door voorwerpen uit 
het verleden aan ons genootschap te schenken. Er werd een plaquette onthuld ter nagedach-
tenis aan de omgekomen bemanning van een geallieerde bommenwerper, 75 jaar geleden. 
Dit is zomaar een greep – voor een volledig overzicht zult u alle jaarverslagen moeten lezen.
De kroniek 
Wat gebeurde er zoal in de polder? De baardvleermuis doet het goed evenals de Beemster 
Polder Partij – die kreeg in maart bij de gemeenteraadsverkiezing maar liefst 46.6% van 
de stemmen – toch nog te weinig om een fusie met Purmerend te voorkomen. Volgens 
de overige partijen is die nodig, onder andere vanwege een zorgelijke financiële situatie. 
Opmerkelijk, want de Beemster is, met nogal wat miljonairs, op vijf na de rijkste gemeente 
van het land. Carel Kraayenhof kreeg een Edison voor zijn gehele oeuvre, het gemeente-
huis staat nog steeds te koop en 42 mannelijke inwoners namen deel aan een workshop 
‘kerststukjes maken’. 

Boerderij ‘de Lepelaarʼ aan de Middenweg                    (foto archief HGB)
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Notulen jaarvergadering 2018
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden op 
4 april 2018 in de foyer van ‘De Beemster Keyserkerk’ te Middenbeemster.

1 Opening
De voorzitter, de heer De Groot, heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur aan de leden verantwoording 
afleggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

Er is bericht van verhindering binnengekomen van:
De heer J. Abraham, de heer en mevrouw Akkerman, de heer N. van Baar, mevrouw Bos-
saers, de heer J. Dehé, de heer H. Dukers, de heer G. Ernsting, mevrouw F. de Gooijer- 
van Aalsburg, de heer en mevrouw Hanenburg-Scheringa, de heer en mevrouw Heijmans, 
mevrouw M.J. Heijn-Behle, de heer A.P. Jonk, de heer N. de Lange, mevrouw M. Reijm, 
de heer Schagen, mevrouw Van Splunter-Koeman, mevrouw J. Tulp, de heer en mevrouw 
Verhoef, de heer en mevrouw Verhoeks en de heer N. Waij.

2 Notulen jaarvergadering 2017
Leden merken op dat De Nieuwe Schouwschuit er prachtig uitziet.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.1. De Stichting tot behoud van Historisch Brandweermaterieel is op 26 maart 2018 offi-
cieel opgericht.
3.2. Op 4 april is, na een lange periode van overleg met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, de overdracht getekend van De Weegbrug. 

4 Jaarverslagen 2017
4.1. Jaarverslag Betje Wolff Museum (BWM):
-   N.a.v. punt 6: Het scholenproject: het ingediende project ‘wonen’ voor de Museumedu-

catieprijs heeft geen derde prijs gewonnen maar is hoog geëindigd bij de vijf genomi-
neerden.

-   N.a.v. punt 7: Aantal bezoekers is hoger dan staat weergegeven. Er zijn 2713 bezoekers 
bij BWM geweest.

5 Financieel verslag 2017
5.1. Het financieel verslag staat vermeld in de toegestuurde jaarstukken, opgenomen in de 
uitgave van De Nieuwe Schouwschuit. Daarbij is aangegeven dat bij de penningmeester het 
verslag ook digitaal kan worden aangevraagd. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
De penningmeester geeft in zijn toelichting aan:
-  de financiële positie van het HGB is stabiel.
-  bij het onderhoudsfonds moet ‘2017ʼ worden gelezen i.p.v. ‘2016ʼ.
-  de merchandising van het ‘Betje Wolff Museumʼ gaat goed; dit levert extra inkomsten op.

De jaarrekening 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5.2. Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie brengt de heer Heerschop verslag uit van haar bevin-
dingen.
De commissie, bestaande uit de heren Heerschop en Boots, heeft de financiën in orde 
bevonden en stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor het gevoerde 
beleid te dechargeren.

De kascontrolecommissie adviseert het HGB meer aandacht te vragen voor de ANBI 
mogelijkheid.

Gelet op de ‘eenmanspostʼ van de penningmeester ziet de kascontrolecommissie graag 
bij betalingen de benoeming van een tweede HGB bestuurslid, die de betaling accordeert.
Deze opmerking is inmiddels besproken in het Algemeen Bestuur en zal verder worden 
uitgewerkt. Gedacht wordt de vereiste tweede handtekening vanaf een bepaald bedrag toe 
te passen.

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar werk.

5.3. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Kascontrolecommissieleden zijn drie 
achtereenvolgende jaren lid van deze commissie. De heer Schoutsen beëindigt daarom 
zijn lidmaatschap van deze commissie en de heer Komin verklaart zich bereid deze functie 
over te nemen.
De kascontrolecommissie bestaat hiermee uit de heren Heerschop, Boots en Komin.
De vergadering stemt met het voorstel in.

6 Vaststellen begroting 2018 en de contributie 2019
De heer Jaarsma informeert de vergadering over de per 2018 doorgevoerde korting van de 
gemeentelijke subsidie. De gemeentelijke subsidie is uitsluitend bestemd voor de instand-
houding van het pand Betje Wolff. Dat is destijds bij de overname van dit pand met de 
gemeente overeengekomen. In 2011 is al eerder een korting op de subsidie doorgevoerd. 
Door uitstel van onderhoudswerkzaamheden en door inzet van vrijwilligers kon het pand 
in de afgelopen jaren nauwelijks worden onderhouden. Door de korting per 2018 staat de 
subsidie in geen enkele verhouding met de jaarlijkse kosten van onderhoud.
Het bestuur heeft een bezwaarschrift tegen deze korting ingediend. Wanneer de gemeente 
de verlaging van het subsidie bedrag handhaaft, is het voor het HGB-bestuur niet meer 
verantwoord het pand in bezit te houden en zal het – conform de destijds gemaakte 
afspraak – terug gegeven worden aan de gemeente. De gemeente zal het pand dan zelf 
moeten onderhouden. Daarbij wordt opgemerkt, dat de gemeente dan de inspanningsver-
plichting heeft de museale functie van het gebouw te behouden. Uiteraard is het HGB met 
haar vrijwilligers bereid het museum Betje Wolff open te stellen voor publiek, zoals dat 
nu ook het geval is.  
Desgevraagd stemt de vergadering met luid applaus in met het beleid van het bestuur. 

Contributie 2019
De vergadering stemt in met het voorstel om de contributie te handhaven op het huidige 
niveau.
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7 Bestuursmutaties
Algemeen Bestuur
7.1. De heer De Groot is aftredend en herkiesbaar. Hij is voorzitter van het Algemeen 
bestuur en vertegenwoordiger van de afdeling Beemster Erfgoed. Het bestuur stelt voor 
hem weer voor vijf jaar te benoemen. De vergadering gaat akkoord.
7.2. De heer Jaarsma is aftredend en herkiesbaar. In 2016 is de heer Jaarsma voor 2 jaar 
herbenoemd in de verwachting dat na 2 jaar een geschikte opvolger als voorzitter van de 
Stichting Beheer Gebouwen J.A. Leeghwater, tevens vice-voorzitter HGB, beschikbaar 
zou zijn. Dat is te optimistisch gebleken. Het voorstel is om zijn huidige termijn van 2 
jaar met 3 jaar te verlengen tot een (reguliere) termijn van 5 jaar. Ook hiermee stemt de 
vergadering in.

Benoeming erelid
De heer Jaarsma is al meer dan 25 
jaar lid van het Algemeen bestuur 
van het HGB. Naast zijn functie als 
vicevoorzitter en voorzitter van de 
Stichting beheer gebouwen is hij de 
(mede) initiator van veel ontwikke-
lingen bij het HGB. Zo is  hij nauw 
betrokken geweest  bij de overname 
van het pand  Betje Wolff, het Voor-
huis en de stolp Westerhem. De molen 
De Nachtegaal en de Weegbrug zijn 
mede door zijn bemoeienis gerestau-
reerd, waardoor deze prachtige his-
torische objecten voor de Beemster 
zijn behouden. Van beide stichtingen 
is de heer Jaarsma voorzitter. 
Naast al deze activiteiten, weet hij 
als geen ander sponsoren te winnen.

Gelet op bovengenoemde kwalitei-
ten en verdiensten zou het erelid-
maatschap bij een afscheid het meest 
voor de hand liggen. Het bestuur is 
echter van mening hier niet op te 
wachten en de heer Jaarsma nu tot 
erelid van het HGB te benoemen.

Deze benoeming komt voor de heer 
Jaarsma totaal onverwacht. In zijn 
dankwoord geeft hij aan dat hij zeer 
verrast en vereerd is. Hij is inderdaad 
al lang bestuurslid en actief bij het 
HGB. Het legt soms ook wel eens 
druk op het thuisfront.
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7.3. Bestuursmutaties afdelingen en stichtingen
 ‘Betje Wolffʼ Museum:
Bij het ‘Betje Wolffʼ Museum is Margreet Verbruggen onlangs teruggetreden als voorzit-
ter. De voorzitters van de musea zijn ook lid van het HGB-bestuur. Dat is gedaan om de 
communicatie en afspraken tussen de verschillende afdelingen binnen het HGB optimaal 
te kunnen afstemmen en als HGB met één gezicht naar buiten te kunnen treden.
Mevrouw Verbruggen is een jaar geleden met veel enthousiasme begonnen, maar al snel 
bleek er een niet te overbruggen verschil van inzicht te zijn tussen haar en de rest van 
het HGB-bestuur. Dat ging over de mate waarin het BWM zelfstandig kon functioneren. 
Dat leidde tot communicatieproblemen en frustraties, waarbij het HGB-bestuur telkens 
voor voldongen feiten stond, terwijl mevrouw Verbruggen de discussies binnen het HGB-
bestuur als belemmering voelde.
Op grond hiervan heeft zij besloten zich terug te trekken als voorzitter van het BWM, niet 
alleen voor zich zelf, maar ook voor de rust binnen BWM en het HGB. Het HGB-bestuur 
vindt het  jammer dat het zo is gelopen.
Afgesproken is, dat 2018 besteed zal worden aan het vinden van nieuwe BWM-bestuurs-
leden. De vertegenwoordiging  bij de Algemeen Bestuursvergadering van het  HGB wordt 
bij toerbeurt door BWM ingevuld.

Mevrouw Van de Nes en de heer Van der Klooster hebben afscheid genomen van het 
bestuur. Zij blijven vrijwilliger bij BWM.

Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ:
De heer Schaap is als penningmeester gestopt, ook hij blijft vrijwilliger bij AMW. 
De heer Waij is bereid gevonden zijn plaats in te nemen.

Afdeling Beemster Erfgoed:
De heer Beemsterboer stopt eind mei met zijn bestuursactiviteiten bij deze afdeling. De 
heer Heikens komt de afdeling versterken.

PR-Commissie:
Mevrouw Smith heeft de PR activiteiten overgenomen van de heer Van der Klooster.

Stichting tot behoud van Historisch Brandweermaterieel:  
Samenstelling: de heer Dik, voorzitter; de heer Keijser, penningmeester/secretaris; de 
heren Albertsma en Van Baar zijn tot lid van het bestuur benoemd.

8 Uitreiking HGB-Complimentprijs 2017
Het Historisch Genootschap Beemster looft jaarlijks een prijs uit aan een initiatief waarvan 
het bestuur meent dat het de Beemster in historische zin heeft verrijkt. Deze prijs wordt 
sinds 2002 uitgereikt.

Het bestuur vraagt hiervoor een advies aan de Afdeling Beemster Erfgoed. Deze mensen 
wikken en wegen en komen met een voordracht. Het bestuur bespreekt die en dan valt het 
besluit.

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

HGB-Complimentprijs 2017
Op 4 december 2017 lanceerden Erfgoed-
vereniging Bond Heemschut, de boerde-
rijenstichting Noord-Holland ʽVrienden 
van de stolpʼ en het Westfries Genoot-
schap de campagne ʽRed de stolpʼ.
Heel veel stolpen, de typische bouwwij-
ze van de Noord-Hollandse boerderijen, 
worden om allerlei redenen in hun voort-
bestaan bedreigd.
In ons erfgoed Beemster, dat geroemd 
wordt om z’n prachtige stolpen, zijn er ook 
al veel  verdwenen, of vervangen door een 
zogenaamde ʽnieuwe stolpʼ, die helaas 
nooit de originele, karakteristieke uitstra-
ling heeft.

Gelukkig zijn er ook voorbeelden dat een stolp door zorgvuldig onderhoud, uitgevoerd 
met kennis van zaken, in originele staat behouden blijft. Zo’n stolp is ʽDe Lepelaarʼ.
Deze boerderij werd in 1683 in opdracht van Cornelis Jbz. Ploegh, burgemeester van 
Jisp, gebouwd. De gevelsteen bevat het wapen van Jisp, een lepelaar. Het is één van 
de zeer weinige 17e eeuwse boerderijen die de 
Beemster nog heeft.
Niet alleen het gebouw, maar ook het omrin-
gende erf zijn nog bijna geheel origineel en in 
uitstekende staat van onderhoud. Dat originele 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat de eigenaren 
bij het vervangen van het rietdak weer de oor-
spronkelijke configuratie hebben gekozen zon-
der de o-zo-populaire dakramen.

De familie Hartog heeft de stolp in 1979 gekocht 
van de laatste familie die daar boerde en de stolp 
uiterst zorgvuldig met besef van de historische 
waarde onderhouden.
Daarom wil het HGB de Complimentprijs 2017 
toekennen aan de familie Hartog.
De heer en mevrouw Hartog kunnen vanavond 
niet aanwezig zijn;  de prijs zal de volgende 
ochtend aan hen worden overhandigd.

9 Rondvraag en sluiting
Nadat blijkt dat er geen vragen zijn, sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen 
voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

Jaap Dik toont de ptijs voor de fam. Hartog
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Na de pauze geeft de heer Hellingman een boeiende uitleg over het ontstaan van de edu-
catie-plannen en de samenwerking hierin met het Bezoekerscentrum en de beide musea.

Mart Hellingman en Janna Bakker hebben voor 
de scholen een paper geschreven over het educa-
tieproject ‘wonen’. Basisscholen in Beemster en 
omgeving worden hiervoor uitgenodigd.
Het programma sluit aan bij het curriculum in het 
primair onderwijs. Aan de hand van een draaiboek 
krijgen leerlingen van groep 5 diverse inzichten in 
het wonen in vroeger tijd. 
Met behulp van beelden legt de heer Hellingman 
uit wat het scholenproject ‘wonen’ inhoudt.
Naast een film, korte opdrachten en toneelstukjes 
wordt ook de samenwerking gestimuleerd. Het 
geheel speelt zich af in het Bezoekerscentrum en 
in beide musea. 
Het project ‘wonen’ heeft meegedongen naar de 
Museumeducatieprijs. De jury was enthousiast over 
de samenwerking bij het Project Wonen en heeft dit 
gewaardeerd door het te nomineren bij de beste vijf 
inzendingen en beloond met een prijs van € 500.

Naast dit scholenproject is er ook vraag om edu-
catieonderwerpen voor de  bovenbouw van de 
basisschool en het voortgezet onderwijs te ont-

wikkelen.De organisatie is in handen van mevrouw Bakker en de heer Hellingman, 
bijgestaan door ± 35 vrijwilligers.

Hilda Reijm-Helder, secretaris

ʽBurgemeesterʼ Geert Heikens op weg naar Betje Wolff Museum       
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In 2018 heeft het Algemeen Bestuur tien keer een bestuursvergadering gehouden; daarnaast 
is in verband met de korting  van de gemeentelijke bijdrage voor het onderhoud van onze 
gebouwen intensief overleg geweest. Voorts heeft de voorzitter  regelmatig overleg gehad 
met partners van  de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed (SPBW). De voorzitter is 
namens het HGB lid van de Raad van Toezicht van SPBW.

Aantal leden:
 31 december 2014 : 499
 31 december 2015 : 507
 31 december 2016 : 516
 31 december 2017 : 548
 31 december 2018 : 573

De Nieuwe Schouwschuit is ook dit jaar drie keer verschenen. Uit de positieve reacties 
van de leden en belangstellenden blijkt dat deze periodiek zeer gewaardeerd wordt. De 
HGB-Nieuwsbrief verschijnt tegelijkertijd met De Nieuwe Schouwschuit en is ook drie 
keer uitgekomen. 

Jaarvergadering
De Algemene ledenvergadering is gehouden op 4 april 2018 in de foyer van de ‘De Beemster 
Keyserkerk’ te Middenbeemster.

Bestuursverkiezing
De heer De Groot  is aftredend en herkiesbaar. Op het voorstel van het bestuur om de voor-
zitter te herbenoemen gaat de vergadering akkoord.
De heer Jaarsma is in 2016 herbenoemd voor een periode van twee jaar in de hoop  dat in die 
tijd een geschikte opvolger voor hem gevonden kon worden. Dit is echter nog niet gelukt. 

Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2018

Oprichtingsdatum  : 21 april 1936
Statuten vastgesteld op  : 17 april 1996
Inschrijfnummer KvK  : V40624472 
Ledenaantal per 31 dec 2018 : 573

Algemeen Bestuur

Op 1 januari 2018 bestond het Algemeen Bestuur van het Historisch Genootschap Beemster uit:
Voorzitter  : C. de Groot
Vice voorzitter/lid : A. Jaarsma
Secretaris  : H. Reijm-Helder
Penningmeester :  : P. Pieters
Lid   : J. Dik, namens Stichting Historisch Brandweermaterieel
Lid    : vertegenwoordiger bestuur ‘Betje Wolffʼ museum
Lid   : J. Köhne, namens Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ
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Het bestuur stelt de vergadering daarom voor de heer Jaarsma nogmaals te benoemen voor 
drie jaar. De ledenvergadering gaat ook hiermee akkoord.

Benoeming erelid
De benoeming van de heer Jaarsma tot erelid is uitgebreid vermeld in de notulen.

HGB-Complimentprijs
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 de heer en mevrouw Hartog. 
Het echtpaar heeft in 1979 stolpboerderij “De Lepelaar” gekocht en zorgvuldig gerestau-
reerd en onderhouden. Dit geldt niet alleen voor de boerderij maar ook voor het omliggende 
erf. Dit alles met behoud van de originele en karakteristieke uitstraling.
Deze boerderij werd in 1683 in opdracht van Cornelis Jbz. Ploegh, burgemeester van Jisp, 
gebouwd. De gevelsteen bevat het wapen van Jisp, een lepelaar. Het is één van de weinige 
17e eeuwse boerderijen die de Beemster nog heeft.

Ledenbijeenkomsten
Het Historisch Genootschap Beemster heeft in 2018 negen bijeenkomsten voor leden en 
andere belangstellenden georganiseerd. Deze HGB-avonden worden druk bezocht. 

Educatie 
Educatie is een nieuwe afdeling bij het HGB. Er is belangstelling van scholen en groepen 
voor themagerichte uitleg in de musea. Sinds een paar jaar is hiervoor een programma 
ʽwonenʼ samengesteld en worden scholen uitgenodigd hieraan deel te nemen.
De educatieve thema’s worden nu HGB-breed ontwikkeld en zijn gericht op verschillende 
leeftijden en groepen. 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de AVG, de nieuwe privacywet, in werking getreden. Dit betekent dat de 
leden en/of de vrijwilligers van het HGB meer controle krijgen over hun persoonsgegevens 
waarover het HGB  beschikt. Het doel is hun privacy beter te beschermen, te controleren 
en zo nodig aan te passen. Het bestuur van het HGB heeft een privacyreglement opgesteld 
en dit vermeld op de website.

Vrijwilligers
Begin januari ontmoetten de vrijwilligers van het HGB elkaar tijdens een Nieuwjaarsbijeen-
komst. Het is een goede gewoonte om op deze manier het verenigingsjaar in te luiden.
In het najaar vond de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst plaats, aangeboden door het bestuur 
van het HGB als dank voor alle inzet van het afgelopen jaar.
Deze keer is iedereen welkom geheten in het restaurant van theater De Purmaryn te Pur-
merend. Na de koffie volgde een rondleiding door het theater en het Purmerends Museum. 
De dag is afgesloten met een lunch in het theaterrestaurant. 65 vrijwilligers hebben hieraan 
meegedaan.

Hilda Reijm-Helder, secretaris

(fotoʼs Jan Jobsis)
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Jaarverslag 2018
‘Betje Wolff’ Museum

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2018
Voorzitter : mevr. M. Verbruggen
Secretaris : mevr. J.C. van den Hoonaard
Penningmeester : mevr. T. van de Nes-Swart
Lid  : dhr. P. van der Klooster
Lid  : mevr. J. Bakker-Helt
Lid  : mevr. J. Smit-de Jong
Lid  : mevr. J.H.A. Smith-van der Veen

2. Bestuurszaken
Er is veel gebeurd in 2018. Ook in ons bestuur.
Begin februari legde mevr. M. Verbruggen haar functie als voorzitter neer, vertrok uit het 
bestuur en als vrijwilliger van het Betje Wolff Museum.
Eind februari nam het bestuur zoals gepland was afscheid van dhr. P. van der Klooster en 
mevr. T. van de Nes die al vele jaren als bestuurslid werkzaam waren geweest. Zij blijven 
als vrijwilliger in respectievelijk de tuin en in het museum en zijn beschikbaar als vraag-
baak.
De overige vier bestuursleden hebben in overleg met het HGB-bestuur besloten voorlopig 
door te gaan zonder vaste voorzitter en zelf bij toerbeurt de HGB-vergaderingen bij te 
wonen en ze gingen actief op zoek naar nieuwe bestuursleden. Mevr. J. Smit-de Jong heeft 
in de loop van het jaar het penningmeesterschap overgenomen. 
Begin augustus trad mevr. J.C. van den Hoonaard af als bestuurslid.
In augustus trad dhr. N. Rutz toe tot het bestuur en vervolgens de dames A. Vis en A. de 
Jong. Beide dames als interim voor 2 jaar. Mevr. A. Vis als conservator zoals was afge-
sproken en met als extra taak secretaris. Mevr. A. de Jong werd in september voorzitter.
Ons bestuur telt inmiddels zes personen. Omdat twee personen slechts voor 2 jaar meedoen 
zijn we op zoek naar nog twee nieuwe bestuursleden en liefst drie, een voorzitter, een secre-
taris en een algemeen lid.
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 12 keer vergaderd.

3. Vrijwilligers
Op 23 maart werd een vrijwilligersbijeenkomst gehouden.  Een geslaagde middag met 37 
aanwezigen. We hebben afscheid genomen van Nelly Mooij die jarenlang gastvrouw is 
geweest.
Deze zomer zijn drie nieuwe vrijwilligers aangetreden: Gré Verloop, Marianne Boots en 
Cor Wagenaar. Zij zijn hartelijk welkom geheten.
De nieuwe vrijwilligers hebben samen met Aafje de Jong een 
speciale ronde gemaakt door het museum met onder meer als 
doel meer thuis te raken in het huis en ook om eens de bijzon-
dere kleinigheden te leren kennen. Voor de vrijwilligers die 
daar behoefte aan hadden, was er nog gelegenheid om samen 
met Alie Vis en Vincent Falger een meer verdiepende rond-
leiding te krijgen over de tentoonstelling ‘Vive la Plume!’
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Op 13 november was er weer een vrijwilligersbijeenkomst waarbij we terugblikten op het 
voorbije seizoen: waar waren we met elkaar tevreden over en waaraan moeten we extra 
aandacht besteden? 
Tijdens deze vrijwilligersmiddag hebben we afscheid genomen van Janny Knip die geduren-
de 4 jaar de rol van gastvrouw heeft ingevuld. Deze middag waren we met 27 aanwezigen.
Alie Vis, onze conservator, heeft ons een en ander verteld  over theeserviezen uit vorige eeu-
wen en de gewoontes die daar bij hoorden. En ze heeft de theeserviezen laten zien natuurlijk.

4. Activiteiten in en om het museum
•    De lezing ‘Schrijven, een kunde en een kunst’ door dhr. Julius de Goede in ‘Onder de 

Linden’ op 11 april. 
•    De zomertentoonstelling ‘Vive la Plume!’, over schrijven. De tentoonstelling werd 

geopend door dhr. Vincent Falger en dhr.Thomas Laudy op 20 april.
•   De Open Dag op 10 mei (Hemelvaartsdag).
•    Het jaarlijkse scholenproject in mei. Acht basisschoolgroepen uit Beemster en Pur-

merend hebben ons museum, het Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ en het Voorhuis 
(Bezoekerscentrum) bezocht. De kinderen maakten op speelse wijze kennis met het 
onderwerp ’Wonen in vroeger tijden’. Twintig vrijwilligers van de musea en de toneel-
vereniging hebben aan dit project meegewerkt. Een mooie samenwerking.

•   Het Beemster tuinenweekend op 9 en 10 juni.
•   Het literatuurproject voor tweedeklassers van het Atheneum in juli.
•   De boerderijmiddag op het marktplein eind juli tijdens de kermisweek.
•   Muziek aan de Middenweg in augustus.
•    ‘Boeken bij Betje’ op 16 september (Nelleke Noordervliet), 12 oktober (Mathijs 

Deen), 9 november (Kees ’t Hart) en 14 december 2018 (Dik van der Meulen).                            
‘Boeken bij Betje’ wordt georganiseerd door het ‘Betje Wolffʼ Museum in samenwer-
king met José Ferdinandus op elke tweede vrijdagavond van de maand. Een door ons 
uitgenodigde schrijver vertelt over zijn of haar eigen werk en wordt geïnterviewd door 
Alexander Reeuwijk. Een heel nieuw publiek is aangeboord.

•    De Amnesty International-schrijfavond op 25 september, georganiseerd door Aafje de 
Jong en Vincent Falger.

De heer Laudy 
calligrafeert
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Alle activiteiten zijn bijzonder goed verlopen en daar zijn we erg blij mee.
En vooral zijn we heel blij met de vrijwilligers! Zonder hen was het allemaal nooit gelukt! 
Tussen alle hoogtepunten waren er ook de dagen waarop we ‘gewoon’ de diensten draaiden 
en gasten ontvingen. Er kwamen soms veel mensen en soms weinig. 
Wat ons opviel was, dat alle gasten enthousiast waren over ons museum en onder de indruk 
van de zorg en de aandacht die wij allemaal besteden aan wat hier tentoongesteld staat en 
de verhalen die we erbij vertellen.

5. Overige zaken
De schoonmaak van het museum is dit jaar wat anders georganiseerd vergeleken met ande-
re jaren. In het voorjaar is gedurende een week het hele museum ‘met bezemen gekeerd’ 
door vrijwilligers die zich d.m.v. een inschrijfblad hadden opgegeven. In het najaar is het 
allernoodzakelijkste onder handen genomen door het bestuur.
De plannen die er zijn om de figuur van Betje Wolff meer onder de aandacht te brengen in 
het museum in samenwerking met het bureau Perspekt uit Haarlem zijn dit jaar door alle 
bestuurlijke perikelen even getemporiseerd.

De verkoop van bonbons en kruiden en planten ( in de zomerperiode) is een groot succes.

Met de openingstijden hebben we in 2018 wat geëxperimenteerd. In de wintermaanden 
januari, februari, maart was het museum op zondagmiddag open van 12.00 uur tot 17.00 
uur. Dat bleek geen gelukkige greep. Het leverde geen extra bezoekers op. We zijn daarom 
weer teruggegaan naar de zondagmiddagopenstelling van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het 
verlengen van de zomerperiode tot 1 november is ons wel goed bevallen.

In september werd tijdens het filmfestival ‘Film by the Sea’ in Vlissingen ook onze film 
‘Betje Wolff, een feministe in de Beemster’, gemaakt door Paul Kramer, vertoond. 
Driehonderd mensen hebben hem gezien. 

In oktober heeft een bijeenkomst plaatsgevonden tussen de besturen van het Agrarisch 
Museum Westerhem en het Betje Wolff Museum, een nadere kennismaking. 

7. Aantal bezoekers
Aantal bezoekers in 2018: 2194
Aantal vrijwilligers: 46

Janet Smith-van der Veen

Dhr. en mevr. Zootjes Purmerend wasketel, emmer, melkbusje,   zeefje, roerstok en 
wasknijper

 Dhr. de Jong Zuidoostbeemster diverse strijkbouten, treeften, plooitangen

Mevr. Labee Middenbeemster vuilnisemmer,  wasgoedbak,   plumeau, wespenvanger, 
Beemster tegel,   div. boekjes

Mevr. Schermerhorn Middenbeemster Beemstervlag
Mevr. Tol Middenbeemster ingelijste pentekening van Henk Tol
Dhr. Dikstaal Middenbeemster onderrok, reticule, ondersteek
Mevr. J. Bakker Zuidoostbeemster biezen mat
Rotary 
Purmerend/Waterland   €1500,-

8. Lijst van schenkingen
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ʻBoeken bij Betjeʼ
Schrijvers signeren hun boeken

links: Mathijn Deen
rechts: Kees ʼt Hart

Scholenproject ʻWonenʼ 

De Amnesty International 
schrijfavond
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2018

1. Bestuurssamenstelling  op 1 januari 2018
Voorzitter : Joop Köhne 
Secretaris : Hilda Reijm – Helder
Penningmeester : Bokke Schaap
Lid  : Bertha Scheringa
Lid  : Sieds Schregardus

2. Bestuurszaken

Het bestuur is dit jaar 7 keer in vergadering 
bijeengeweest. Bokke Schaap heeft als bestuurslid in 
maart na 10 jaar afscheid genomen, Nico Waij is ons 
nieuwe bestuurslid en heeft zijn taak als penningmeester 
overgenomen.

3. Vrijwilligers/ organisatie:
Tijdens het afgelopen jaar hebben Sietske Schaap, 
Peter Ootes en Piet en Alie Stroet zich afgemeld 
als vrijwilliger. Gelukkig zijn er weer nieuwe leden 
bijgekomen nl. Dick Beets, Jaap Blankendaal, Jack 
Boon, Arian Frikkee en Sjaak Rechter. Onze club 
is gegroeid naar 38 enthousiaste mensen. Door hun 
gemotiveerde inzet is het museum te exploiteren. Veel 
dank hiervoor!

Er zijn dit jaar 4 bijeenkomsten met onze vrijwilligers geweest.
Onze eerste bijeenkomst was op 13 januari, in een gezellige sfeer werd het nieuwe jaar  
welkom geheten. Zondagmiddag 4 maart, nu met met onze partners, waar Jan Jobsis de 
geschiedenis van het brongas aan ons heeft uitgelegd. Daarna heeft Niek van Baar ons 
meegenomen in de lange strijd die de brongasvereniging heeft gevoerd om het uitrookbeleid 
van de gasbronnen door het Waterschap tegen te gaan. 
Donderdagmorgen 26 april zijn we weer als vrijwilligers bij elkaar geweest om actualiteiten 
te bespreken en ons op de nieuwe tentoonstelling voor te bereiden. 
Op 11 oktober kwamen onze vrijwilligers weer bij elkaar, hierbij werd er teruggeblikt op 
het zomerseizoen, de AVG (privacy), museumregistratie en een lezing over de honingbijen 
door Jan Buis en Nico Koning.
Verder zijn er vijf nieuwsbrieven uitgegaan naar de  vrijwilligers.

4. Tentoonstellingen:
Zaterdagmiddag 28 april is de nieuwe zomertentoonstelling over 400 jaar waterbeheer in 
de Beemster geopend met als titel ‘Beemster en Waterʼ.
Deze opening werd na een boeiende lezing met als thema: actualiteiten over waterbeheer in 

Bokke en Sietske Schaap      (foto Jan Jobsis)
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Noord Holland, verricht door Siem Jan Schenk, hoogheemraad  van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. 
Deze tentoonstelling geeft weer hoe de droogmaking tot stand is gekomen en hoe het 
waterbeheer in de afgelopen 400 jaar met zijn tijd is meegegaan. Dit is nu, in combinatie met 
de tijdens de polderfeesten in 2012 tot stand gekomen ‘Beemster Experienceʼ (een reis door 
de tijd voorstelling), een mooie combinatie waar bezoekers veel waardering voor hebben.
Naast deze nieuwe tentoonstelling blijven de ‘oudeʼ thema’s voor ons museum van belang! 
Dit zijn de stolpboerderij met veehouderij-inventaris, historische boomgaard, brongas- 
installatie met een expositie, tuinbouwwerktuigen, het wel en wee van de honingbijen, en 
komend jaar meer ruimte voor akkerbouw. 

5. Museumbezoek: 
•    In 2018 hebben we iets meer bezoekers ontvangen (1691) dan het jaar daarvoor 

(1560). Ook was er een forse toename van het gebruik  van museumkaarten. 
•    In mei was ook weer het scholenproject over ‘Wonen in vroeger tijdenʼ, waar de 

kinderen worden meegenomen naar het leven 
op de boerderij van 100 jaar geleden. De 
deelname van het aantal leerlingen (ca. 200) 
en scholen neemt ieder jaar weer toe!  

•    Verder was het tijdens de paasdagen druk in 
het museum tijdens de kunstroute,  en  ook 
op Hemelvaartsdag, de jaarlijkse Beemster 
Open Dag. Hierbij hebben we ook weer een 
historische wasdag georganiseerd, zie foto.

•    Ook Muziek aan de Middenweg in augustus 
werd bij ons door velen bezocht, kortom er is 
veel in de Beemster te doen en ons museum 
heeft de mogelijkheden en vooral de ruimte om 
hier actief op in te spelen.

          Joop Köhne, voorzitter
Opening tentoonstelling                     (fotoʼs Jan Jobsis)
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Stormschade, 18 januari

Werkochtend op 8 november

(Foto's Jan Jobsis)
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Beemster Erfgoed

Bestuurssamenstelling  op 1 januari 2018:
Voorzitter (waarnemend) : dhr. V.S.E. Falger
Secretaris  : dhr. K.C.  Visser 
Lid   : mevr. A. Vis-Best 
Lid   : dhr.. G. Heikens 

De voorzitter van het HGB, dhr. C. de Groot, neemt qualitate qua deel aan de vergaderin-
gen. In de loop van het verslagjaar heeft de voorzitter dhr. P.E.J. Beemsterboer te kennen 
gegeven de voorzittershamer neer te leggen.  Mevr. Vis en dhr. Heikens zijn gedurende 
het verslagjaar toegetreden tot het bestuur.  Het bestuur is twaalf keer bij elkaar geweest. 

De Archiefwerkgroep bestaat uit:
mevr. I. Gabel, dhr. V.S.E. Falger, dhr. C. de Groot, dhr. Th. Molenaar, dhr. J. Oostwouder, 
mevr. J. Schenk, dhr. K.C. Visser. 

De Bibliotheekwerkgroep bestaat uit: 
mevr. A. Vis-Best,  dhr. V.S.E. Falger, dhr. K.C. Visser

De Fotowerkgroep bestaat uit:
dhr. P.E.J. Beemsterboer, dhr. Th. Molenaar

1. Onthulling Monument Westbeemster 
De Afdeling Beemster Erfgoed is door deelname van de heren Falger, Beemsterboer en 
Heikens nauw betrokken geweest bij de realisatie van de plaquette aan de noordgevel van 
de Kerckhaen in Westbeemster. Dit ter herinnering aan het neerstorten van een geallieerde 
bommenwerper op 26 juni 1943. Na exact 75 jaar vond er op het plein naast de Kerckhaen 
en in het gelijknamige café een indrukwekkende plechtigheid plaats waarbij tal van hoog-
waardigheidsbekleders en velen uit de Beemster gemeenschap aanwezig waren.  Het betrof 
een lange voorbereiding door een ad hoc werkgroep, bestaande uit  mevr. E. van de Kleut 
en de heren N. van Baar, P. Beemsterboer, V. Falger en G. Heikens.

2. Contacten met Waterlands Archief (WA)
Er is diverse keren overleg geweest met het Waterlands Archief over de uitgebreide foto-
collectie welke onze fotowerkgroep in eigendom heeft.  Het WA wil ook graag een kopie 
van dit materiaal in zijn bezit hebben. Een knelpunt om makkelijker informatie en data uit 
te wisselen is het nog ontbreken van een adequaat collectiebeheersysteem, zowel bij ons 
als bij het WA.

3. Advisering HGB - Complimentprijs
Naar aanleiding van een bijeenkomst in het Gemeentehuis over het project ‘Red de stolp’, 
heeft onze afdeling boerderij de Lepelaar en zijn bewoners voorgedragen voor de HGB 
Complimentprijs.  Het HGB-bestuur heeft deze voordracht overgenomen. 

Jaarverslag 2018
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4. Beeld Carel Fabritius
Het HGB heeft contact met de heer Pravisani, amateur-beeldhouwer en bronsgieter, over 
de mogelijkheid om op de Buurt een beeld van Carel Fabritius te plaatsen. Onze afdeling 
ondersteunt dit initiatief van harte en helpt waar mogelijk om dit in 2019, het jaar van 
Rembrandt, gerealiseerd te krijgen. Een mogelijke locatie is het terras van de Kosterij. 

5. Laanzicht
Er is een HGB - startbudget beschikbaar gesteld om 
een inventariserend basisonderzoek te laten doen 
naar de voormalige buitenplaats Laanzicht aan de 
Jisperweg in Westbeemster. Begin 2019 zal geke-
ken worden welke stappen genomen moeten wor-
den om dit in de loop van het jaar te realiseren.  

6. Onder de Linden
Dankzij de medewerking van aannemer Koos 
Koning die als hoofduitvoerder betrokken is 
geweest  bij de restauratiewerkzaamheden aan 
cultureel centrum ‘Onder de Lindenʼ, heeft onze 
afdeling enig archeologisch bodemonderzoek kun-
nen doen in de blootgelegde ondergrond van dit 
centrum.  Naast enkele scherven, munten en pij-
penkoppen is er ook een deel van een voetpad van 
geeltjes gevonden. 

Fotowerkgroep op de boerderijenmiddag

Noodopgraving in ‘Onder de Lindenʼ 
(foto Theo Molenaar)
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7. Overleg met HGB
In het najaar heeft overleg plaats gevonden tussen een delegatie van het HGB-bestuur en de 
Afdeling BE. Onderwerp van gesprek was de onderlinge communicatie en terugkoppeling 
van onze werkzaamheden. 

8. Marktpleinen
Met argusogen hebben we de herstructurering van de marktpleinen in het kader van de 
nieuwe bushaltes gevolgd. Hoewel de werkzaamheden nog niet zijn afgerond, laat het zich 
aanzien dat tot nu toe de wijzigingen een aanvaardbaar karakter hebben. Het is echter nog 
niet duidelijk welke vorm de bushokjes krijgen en welke moderne aanvullingen daarbij 
horen. 

9. Inloopavonden
Elke eerste maandagavond van de maand wordt inloopavond gehouden (vanaf af 20.00 uur) 
in de Bibliotheek in het Voorhuis Westerhem. Dan komen het bestuur en andere belangstel-
lenden bij elkaar om op informele wijze de voortgang van de diverse onderzoekingen te 
bespreken. Deze avond is bij uitstek ook geschikt voor Beemsterlingen die min of meer 
incidenteel iets onder de aandacht van het bestuur willen brengen of een concrete vraag 
hebben. Veelal over hun eigen familiegeschiedenis of woonomgeving. Ook van binnen en 
buiten de polder weet men onze Afdeling inmiddels te vinden met genealogische vragen.  

10. Activiteiten
-   actieve betrokkenheid van onze afdeling bij de archiefwerkzaamheden tbv. het in 2011 

gestarte skeletonderzoek door de Universiteiten van Leiden en Nijmegen. Het voorne-
men bestaat een publieksboek uit te geven over dit omvangrijke project. 

-   enkele leden zijn nauw betrokken bij 
het initiatief om op diverse locaties  
in de polder panelen te plaatsen met 
informatie over belangrijke gebeurte-
nissen in WOII. Dit moet zijn beslag 
krijgen in 2020. 

-  Canon van de Beemster
-   Inzet van de sociale media om onze 

werkzaamheden ook bij een jongere 
doelgroep onder de aandacht te bren-
gen.

-  Laanzicht
-  Herplaatsing gevelstenen
-  Digitale erfgoedkaart
-   medewerking aan de voorbereiding 

van de zomertentoonstelling ‘Vive la 
plume’ in het Betje Wolff Museum 
en bijbehorend archiefonderzoek 
(publicatie in De Nieuwe Schouw-
schuit, november 2018). 

       K.C. Visser, secretaris Gebeurtenissen in WOII,              (tekening Henk Tol)
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Schenkingen 
Gedaan aan het HGB via de Afdeling Beemster Erfgoed:

-   Archief van oud-Dijkgraaf C. Dikstaal; erven Dikstaal
-   Papieren uit de nalatenschap van Maarten Schenke; erven Schenke
-   Diverse Beemster Kaarten;  Waterlands Archief
-   Diverse dia’s van de Beemster; familie Luttikhuizen- ten Haaf
-   Schilderij gemaakt door Henk Tol; familie Luttikhuizen – ten Haaf
-    Archief van wijlen de heer ten Haaf, oud-hoofdopzichter van Waterschap ‘de Beemsterʼ; 

familie Luttikhuizen – ten Haaf
-   Boekje over Betje Wolff; Mw. C. van Splunter-Koeman
-   Archief uit nalatenschap familie Hartog;  Mw. C. van Splunter-Hartog
-   Boek van Jacobus Bouman; Mw. Jongens-Schipper uit Gieten.
-   Diverse plakboeken met krantenknipsels over de Beemster; Hr. J. Appelman
-   Boekjes ‘Waterland. Waar blijft de tijdʼ. Deel 1 t/m 16; Mw. Stina v.d. Meer
-   Boekje Purmerend ‘Markt en kermisʼ; Mw. Stina v.d. Meer
-   Catalogus Purmerends jugendstil aardewerk; Mw. Stina v.d. Meer
-    Fotoboeken Beemster bebouwing;  De vier kernen en alle woningen buiten de bebouw-

de kom; Geert Heikens
-   DVD ‘Ons Café; Westbeemsterʼ; Geert Heikens
-   Mapje met info over buurtvereniging De Vliegende Hollander; Mw. Labee.
-   Houten veldwachtersknuppel (wapenstok); Mw. Labee.
-   DVD ‘Lang en Gelukkig in de Beemster 2012ʼ; Mw. Labee. 
-   Vier wandborden met historische afbeeldingen Zuidoostbeemster; Mw. Seegers.
-   Enkele boekjes uit 1953 van de landbouwvoorlichtingsdienst; Mw. Seegers
-   Plattegronden van boomgaarden in de Beemster; Mw. Houtman.

‘Vive la plume’ , voor de opening wordt de heer Laudy rondgeleid, onder toeziend oog van Betje
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Jaarverslag 2018

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 2018 één keer.  

Bediening. 
Wederom heeft het bestuurslid Wim van der Werff in het voorjaar 2018 een bijeenkomst 
georganiseerd met de ‘wegers’ (oudgedienden en nieuwkomers). De bijeenkomst is een 
(opfris)cursus om de ‘techniek’ van het wegen door te nemen, en om een schema te presen-
teren waarop aangegeven is wanneer wie van de wegers ‘weger van dienst’ is. De wegers 
zijn allen woonachtig in de buurt van het kruispunt Volgerweg-Jisperweg, dus rondom de 
weegbrug. De weger van dienst heeft een mobieltje dat gebeld kan worden door klanten 
(06 83 89 97 03) om een afspraak te maken voor een weging, en dat door de weger van 
dienst aan de volgende weger van dienst wordt doorgegeven. In het jaar 2018 is de bedie-
ning dan ook zonder problemen verlopen.

Financieel. 
De weegbrug heeft dit jaar weer vaker gewogen dan vorig jaar, n.l. 62 keer. Dat hoge aantal 
was mede een gevolg van een persbericht dat eind maart in de regionale kranten stond. 
De wegingen plus schenkingen zorgden voor € 585,90 aan inkomsten. De kosten, gemaakt 
voor de weegbrug, beliepen in totaal € 56,55, zodat over het jaar 2018 een batig saldo van 
€ 529,35 genoteerd kan worden. Dit jaar is ook de factuur van de notaris (€ 1000,-) betaald 
– zie ook onder Eigendom. Hiervoor was al in eerdere jaren geld gereserveerd.   

Onderhoud. 
Ger Kloosterhof coördineerde ook dit jaar de onderhoudswerkzaamheden. In het voorjaar 
heeft de vrijwilliger Jan Buis de glaslatjes van de ramen van het weeghuisje afgekit. De 
bestuursleden Wim van der Werff en Chris van Poelgeest hebben in juni de weegbrug weer 
in perfecte staat gebracht; ze hebben de naden tussen de delen van het weegdek weer open 
gemaakt en de weegbrug benedendeks schoongemaakt en de beweegbare delen zo nodig 
van vet voorzien. Het weeghuisje werd regelmatig schoongemaakt, zowel binnenshuis als 
buitenom, door de weegbrugvrijwilliger Margieta van Gelder.
 
Activiteiten. 
De door het jaar heen verrichte wegingen betroffen vooral caravans en campers.
De ‘Open Dag’ op 10 mei was een succes, vooral ’s middags. Veel bezoekers kwamen 
langs op de fiets, sommigen met de auto. De bezoekers kregen uitleg over de werking van 

Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster
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de weegbrug en, wanneer er een auto te wegen was, werden ze getrakteerd op een weegde-
monstratie. Er wordt nagedacht over activiteiten die een bezoek aan de weegbrug op ‘Open 
Dag’ nog aantrekkelijker maken. 

Eigendom. 
Op 4 april 2018 werd de ‘Stichting tot Behoud van de Weegbrug Beemster’ officieel eige-
naar van de weegbrug. Op die datum, ten kantore van notaris Rietbergen, droeg het ‘Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier’ het betreffende perceel met weegbrug over aan 
de ʽStichting tot Behoud van de Weegbrug Beemsterʼ. De overdracht werd vastgelegd in 
de akte ‘Overdracht om niet en vestiging opstalrecht om niet’. Feitelijk vond de levering 
reeds plaats op 1 september 2014 – vanaf die datum waren alle baten en lasten voor reke-
ning van de stichting.

Ger Ernsting, secretaris 

Open dag (10 mei, Hemlvaartdag)         (foto Ger Ernsting)
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Stichting Historisch Brandweermaterieel

Bestuur 
Voorzitter  : Jaap Dik
Secretaris  : Cees van Baar
Penningmeester : Jeroen Keizer
Lid  : Henk Albertsma

Op 26 maart 2018 is de oprichtingsacte gepasseerd bij 
notaris Rietbergen. Het bestuur heeft in het afgelopen 
jaar drie maal vergaderd.
Verder is door de Stichting Historisch Brandweerma-
teriaal Beemster het afgelopen jaar ‘pas op de plaatsʼ 
gemaakt. Er waren geen aanvragen om de T-Ford uit 
de stalling te halen, dus er kan gesproken worden over 
een rustig jaar. Dat er toch veel achter de schermen is 
gebeurd was niet zo zichtbaar, maar er is onder andere 
een subsidieaanvraag bij de Gemeente Beemster gedaan. Dit was om de lopende kosten, 
zoals verzekeringen e.d. te kunnen voldoen. Alhoewel we toch wel positief dachten over 
het eindresultaat, werd ons in december meegedeeld dat de gevraagde subsidie van € 900,– 
was afgewezen. Als oorzaak werd genoemd (en hoe kon het anders) de financiële situatie 
van de gemeente. Het bestuur van de stichting blijft positief zoeken naar andere bronnen.

Jaarverslag 2018

Een juweeltje                    (foto's uit het archief Stichting Historisch Brandweermaterieel)
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Bestuurssamenstelling:
Voorzitter   : Bert Jaarsma
Secretaris  : Els Steen
Penningmeester  : Arie Reijm
Bestuurslid  : Fred van Zon
Bestuurslid/molenaar : Paul Buurmans 
Adviseur/bouwkundige : Ad Koopman             Website: www.nachtegaalbeemster.nl

Molenaars:
De Nachtegaal beschikt over 3 vaste vrijwillige molenaars, 1 molenaar in opleiding (2e 
jaars) en 1 assistent-molenaar. Een vrijwilliger meldde zich in november aan om de oplei-
ding voor vrijwillig molenaar te gaan volgen. Daarnaast hebben zich,  n.a.v. de oproep in 
de HGB-Nieuwsbrief,  aan het einde van het jaar 2 vrijwilligers aangemeld  om de opleiding 
voor vrijwillig molenaar te gaan volgen.  

Overige vrijwilligers:
Molenwinkel: 1 vrijwilliger. Twee vrijwilligers hebben zich  onlangs aangemeld  als ver-
sterking voor  de  vaste winkel-vrijwilliger. 1 Vrijwilliger verzorgt het tuinonderhoud.
Daarnaast beschikken we over  een aantal  vrijwilligers die voor speciale klussen worden 
ingezet.
Gedurende het jaar zijn er veel  restauratie- en/of reparatiewerkzaamheden door onze eigen 
vrijwilligers gedaan. Dit heeft een grote besparing opgeleverd.

Restauratie
De 2e partiële restauratie begon op 5 januari  
met het plaatsen van 2 containers op het erf. In 1 
container werd de molenwinkel ondergebracht. 
De andere container werd als opslag gebruikt.
Op 8 januari  werd een steiger rond de molen 
geplaatst die vervolgens is voorzien van zoge-
naamd steigerdoek. Het was bitter koud toen 
op 15 januari door een tiental vrijwilligers 
begonnen werd om de molen te ontdoen van 
zijn oude ‘jas’. Dit was de eerste, maar zeker 
niet de laatste keer dat wij veel profijt hadden 
van onze comfortabele tijdelijke ‘regenjas’.
De eerste klus, waar een week voor was uitge-
trokken, was al in twee dagen geklaard. 
Ook de professionele bedrijven die voor diver-
se werkzaamheden werden ingeschakeld kon-
den zo, ondanks kou en regen, goed en snel 
doorwerken.

Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2018

Montage van de door Henk Albertsma gerestaureerde 
baard door  Theo Pauw, onze molenaar in opleiding.

(foto Bert Jaarsma)
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Achtereenvolgens werden waar nodig balken 
gerestaureerd en behandeld, is de gehele molen-
constructie verstevigd en zijn een blusleiding en 
een branddetectiesysteem geïnstalleerd. Tot slot 
is de molen rondom weer voorzien van nieuw 
riet en geschilderd, waarna de steiger kon wor-
den verwijderd.  Op  de Open Dag was de molen 
voor het eerst weer open voor publiek.
Subsidie voor deze restauratie is ontvangen van 
de Provincie NH, VSB fonds Beemster en Van 
Toorn Scholten Stichting.
Op zaterdag 20 januari zijn  onze donateurs in de 
gelegenheid gesteld de ‘lege’ molen te bezich-
tigen.

Mixen
Naast onze haast  beroemde Beemster Betje Pan-
nenkoekenmix is ons assortiment mixen in 2018 
verder uitgebreid met o.a. kruidkoekmix, appel-
cakemix en volkorencakemix. 

Extra bezoekdata:
-   Op donderdag 10 mei, de Open Dag (Hemelvaartdag) bezochten veel Beemsterlingen  

de gerestaureerde  molen.  Er was een kleine expositie van foto’s van de restauratie 
en er konden pannenkoeken gegeten worden.

-  Op 12 mei kon de molen bezocht worden in het kader van de Nationale molendag.
-  Op zaterdag  7 september deed de molen mee aan de Open Monumentendag.

Schoolbezoek en overige (educatie) bezoeken.
-   Op 30 juli werd aan een 20-tal veteranen uit Beemster en Landsmeer een bezoek aan 

de  molen aangeboden door het gemeentebestuur.
-   Op 5 oktober bezocht een school uit Driehuizen de molen met ongeveer 50 kinderen 

en ouders.
-   De dames van de ‘Wereldtuinʼ uit Westbeemster hebben op 27 november de molen 

bezocht.
-   Op 3 december bezocht  onze graanleverancier Jan van Kempen met een delegatie 

van de AVIKO de molen.
-  Tevens werden bij de molen ook dit jaar weer sfeervolle trouwfoto’s  gemaakt.

Extern
-   Op 27 juli was de boerderijmiddag in Middenbeemster. Daar verkochten we onze 

producten.
-   Op zaterdag 8 september hebben we onze producten verkocht tijdens het POM 

weekend.
-   Op zaterdag en zondag 15 en 16 december hebben we onze producten verkocht 

tijdens het  Midwinterfeest in De Rijp.

Waar is de molenaar?    (foto Kees Knijn)
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Donaties
Naast de vaste donateurs en windbriefhouders ontvingen we dit jaar een tweetal grote donaties.
Hiermee wordt  het mogelijk het noordelijk koppel molenstenen te restaureren.

Vrijwilligersmiddag/avond
Op 7 november heeft het bestuur aan alle vrijwilligers met partner een gezellige middag en 
avond aangeboden. Dit vond plaats in de molenschuur. Naast een presentatie en film over 
de restauratie werd er met elkaar gegeten. 

Samenwerking.
Met ‘De Kosterijʼ is een intensieve  samenwerking gestart. Enkele van onze meelproducten 
worden door de medewerkers van De Kosterij ingepakt. Ook zorgen zij voor het vervoer 
per bakfiets van de producten tussen molen en ‘De Kosterijʼ.

Openstelling en overige verkoopadressen:
Molen De Nachtegaal is geopend op woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 
10.00-16.00 uur.  Hobrederweg 4a, 1462 LJ  Middenbeemster.
Naast ‘De Kosterijʼ in Middenbeemster, zijn (een selectie van) onze producten ook te koop in 
de slagerij Waterlant’s Weelde te Oosthuizen en (geiten)kaasboerderij Rustenburg te Noord-
beemster.

Het bestuur

Molen ‘De Nachtegaalʼ staat voor eerlijke, ambachtelijke en gezonde producten.

De mooi gerestaureerde molen                          (foto Kees Knijn)
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Voorzitter : Hilda Reijm-Helder
Secretaris : Françoise de Gooijer-van Aalsburg
Penningmeester : Janet Smith-van der Veen
Lid  : Jan Bakker
Lid   : Maaike van Poelgeest
Lid  : Jaap Dik (sinds juni)

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. De samenstelling van de 
PR-commissie is halverwege het jaar enigszins gewijzigd. Jaap Dik is bij de commissie 
aangesloten. 

Nieuwsbrief
In maart, juli en november is de HGB Nieuwsbrief verschenen. Er wordt drie keer per jaar 
aan de afdelingen gevraagd om kopij in te leveren zodat er een gevarieerde Nieuwsbrief 
kan verschijnen. Françoise maakt de Nieuwsbrief. In de Nieuwsbrief van november is er 
expliciet aandacht geschonken aan het werven van vrijwilligers voor diverse afdelingen 
van het HGB. 
De Nieuwsbrief wordt via de mail onder de leden verspreid. Leden zonder computer ont-
vangen de Nieuwsbrief op papier bij De Nieuwe Schouwschuit zodat er op kosten bespaard 
kan worden voor wat betreft verzending. 

Website
In 2018 is de website uitgebreid met een nieuwe pagina: Educatie. Het project is erg goed 
ontvangen bij diverse basisscholen in de omgeving. De nieuwe pagina op de website helpt 
de scholen om in één oogopslag te kunnen zien hoe het project er in de praktijk uitziet bij de 
musea en het Bezoekerscentrum. Aan de hand van foto’s en een duidelijke uitleg, worden 
de leerkrachten goed geïnformeerd. Een aanwinst voor de vereniging.
Daarnaast is de pagina van het ‘Betje Wolffʼ Museum volledig vernieuwd.

Filmdag
Op 21 januari is in samenwerking met het Agrarisch Museum Westerhem in het museum 
een filmdag georganiseerd. De twee voorstellingen op die dag trokken rond de 65 bezoe-
kers. Jan Jobsis verzorgde het filmmateriaal. Er werd o.a. een film over Bakker Seed Pro-
ductions getoond. De PR-commissie verzorgde de uitnodiging voor de leden en de aankon-
diging voor deze dag in de diverse kranten en op de website.

Lezingen/fotoavonden
Vanwege de grote belangstelling voor de fotoavonden is besloten om twee keer per jaar drie 
avonden te organiseren, in het voorjaar en in het najaar. De fotoavonden in het voorjaar waren 
op 12 en 22 februari en 7 maart. Het onderwerp was: ‘Winter en dagkaasfabrieken in de 
Beemsterʼ. In het najaar waren de fotoavonden op 18 oktober en 5 en 29 november. Het onder-
werp was: ‘Werken op het land in vroegere jarenʼ. De PR-commissie verzorgde de uitnodiging 
aan de leden, de berichtgeving op de website en de aankondiging in de diverse lokale kranten. 

PR-commissie
Jaarverslag 2018
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De fotoavonden van Cor en Lida Roet leveren regelmatig nieuwe leden op. Door de keuze uit 
verschillende avonden en verschillende locaties wordt zoveel mogelijk publiek in de gelegen-
heid gesteld om te komen kijken.

Op 11 april werd de lezing ‘Schrijven, een kunde en een kunst’ door Julius de Goede in 
Onder de Linden gegeven. Deze lezing werd gegeven als opmaat naar de zomertentoonstel-
ling in het Betje Wolff museum over de schrijfkunst.

Op 27 juli was het HGB met bijna alle afdelingen vertegenwoordigd op de boerderijmiddag 
tijdens de Beemster Feestweek. Ondanks het zeer hete zomerweer was er ruime belangstelling.

Op 14 november gaf Geert Heikens een lezing over 
het 65-jarig bestaan van het mededelingenblad Bin-
nendijks. Op een levendige manier werden de bezoe-
kers geïnformeerd over het ontstaan van het blad en 
nam Geert de bezoekers mee naar het pré-digitale 
tijdperk.  

Ook voor de lezingen is de gebruikelijke promo-
tie gemaakt: uitnodiging naar de leden via de mail, 
berichtgeving op de website en de aankondiging in 
de diverse lokale kranten. 
Overige zaken waarvoor de PR commissie is ingezet

Foto uit  ±1910 - 1920,  de dagkaasfabriek ʽBamestraʼ, in bedrijf van 1891 - 1962               (collectie Cor Roet)

(foto Jan Jobsis)
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Agrarisch Museum Westerhem:
•   Opening tentoonstelling ‘Beemster en Water’

Betje Wolff Museum:
•   Opening tentoonstelling ‘Schrijven, een kunde en een kunst’
•   Literaire avonden ‘Boeken bij Betje’
•   Vertoning van de Betje Wolff film op het festival ‘Film by the sea’ in Vlissingen
•   Schrijfavond voor Amnesty International

Afdeling BE:
•    Onthulling van het monument op 26 juni 2018 t.g.v. de neergestorte Lancaster te 

Westbeemster op 26 juni 1943

Informatieavonden Visit Beemster en BTLH (Bureau Toerisme Laag Holland)
Een afvaardiging van de PR-commissie woont zo nu en dan deze informatieavonden bij 
om op de hoogte te blijven van regionale, toeristische ontwikkelingen.

Boerderijenmiddag 
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JAARCIJFERS 2018 

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

VERSLAG VAN DE  PENNINGMEESTER 

In dit verslag treft u een verslag aan van de financiële positie alsmede de exploitatie 
van:

1.  Betje Wolf Museum
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
Aan de exploitatie van de musea, en hetgeen hieromtrent in eerdere verslagen is 
geschreven, is niets veranderd. De kosten overtreffen de baten telkenjare en de exploi-
tatiewijze van de musea in ogenschouw genomen veranderen we daaraan weinig.

Exploitatie Historisch Genootschap Beemster
De exploitatie van de totale vereniging per saldo is positief. Dit saldo wordt voor-
namelijk gevormd door een overschot op de exploitatie van het onroerend goed van 
Betje Wolff alsmede het voorhuis van Westerhem. Dit overschot lijkt mooi, maar 
de onderhouds-reserves voor (groot) onderhoud aan de panden zijn nog steeds niet 
toereikend.

Stichting Beheer Gebouwen
De uitdaging van de Stichting Beheer Gebouwen is onveranderd t.o.v. eerdere verslag-
jaren. Overeenkomstig de aankondiging in de laatste jaarvergadering zijn de onder-
houdsvoorzieningen van het Betje Wolff Museum en Agrarisch Museum Westerhem 
samengevoegd tot één saldo.

Bijdrage instandhoudingskosten monumentale panden 2018 en 2019
Vooralsnog heeft de Gemeente haar bijdrage in de instandhoudingskosten van het 
pand Betje Wolff weer teruggebracht tot € 14.000 voor het jaar 2018 alsmede ook voor 
het jaar 2019, Het bestuur is nog in overleg met de Gemeente omtrent een structurele 
oplossing voor de monumentale panden. Ten tijde van het uitbrengen van dit verslag 
is hieromtrent verder nog niets bekend, en is ten aanzien van de genoemde bijdrage 
vooralsnog gerekend met hetgeen nu beschikbaar is gesteld.

P. Pieters, penningmeester HGB

Financieel verslag 2018
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Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB
31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2017

€ € € €
MATERIELE VASTE ACTIVA
  Onroerend goed
  ‛Betje Wolff’ museum 0 0 0 0
  Agrarisch museum ‛Westerhem’ 0 0 0 0
  Voorhuis Westerhem 0 0 0 0

0 0 0 0
VLOTTENDE ACTIVA
  Debiteuren 0 1500 1500 250
  Belastingen (BTW) 0 5853 5853 7458
Subsidie Provincie 18953 0 18953 0
  Lening Weegbrug 0 0 0 0
  Rekening-courantsaldo 82119 0 0 0
  Liquide middelen 0 142147 142147 127130

101072 149500 168453 134838

101072 149500 168453 134838

Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB       Geconsolideerd
31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2017

 € € € €
Eigen vermogen
  Algemene reserve 0 216 216 4030

  Reserves: Alewijnfonds 0 17010 17010 17010
   Bestemmingsreserves 28573 28573 8633

0 45799 45799 29673
Onderhoudsfondsen
  Onroerend goed 46960 0 46960 67135
  Voorhuis 16207 0 16207 11147

63167 0 63167 78282
KL schulden
  Fonds Stichting Weegbrug 0 1435 1435 1965
  Crediteuren 0 20107 20107 24523
  Vooruit ontvangen contributies 0 40 40 395
  Restauratie BW 37905 0 37905 0
  Rekening-courantsaldo 0 82119 0 0

37905 103701 59487 26883

101072 149500 168453 134838

BALANS 
ACTIVA

2018

Balanstotaal

Balanstotaal

BALANS 
PASSIVA

2018

      Geconsolideerd
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TOELICHTING OP DE BALANS  2018

Onroerend goed
   Het onroerend goed, in eigendom van de Stichting Beheer Gebouwen, heeft een  
boekwaarde van NUL euro.

Vorderingen
  Debiteuren betreft diverse sponsorgelden die op balansdatum nog openstaan. 
   Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend boekjaar van de belasting-
dienst terugontvangen.

Liquide middelen
   In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging 
HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 82.119 (was € 78.282)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting
   Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het 
lopend boekjaar € 22 gesplitst kan worden over de diverse afdelingen zoals vermeld 
in genoemd exploitatieoverzicht.

Bestemmingsreserves
   Het betreft hier een aantal legaten waarvan de besteding een specifiek karakter zul-
len krijgen.

Fonds stichting weegbrug
   Op economische gronden worden de liquide middelen (banksaldo) van de stichting 
door het HGB gehouden.       

   De aan de stichting toekomende middelen worden als rekening-courantschuld aan-
gehouden.

het verloop van het eigen vermogen:
Algemene Reserves

BW Alewijn
Balans 01 01 2018 4030 17010
Mutaties:
  Exploitatiesaldo Organisatie Alg. -4788 0
  Exploitatiesaldo BW 1602 0
  Exploitatiesaldo AMW -628 0
Balans 31 12 2018 216 17010

Musea Voorhuis
Balans 01 01 2018 67135 11147
  Exploitatiesaldo 2018 -1223 5060
  Restauratie BW -18952

Balans 31 12 2018 46960 16207

EIGEN VERMOGEN HGB

ONDERHOUDSFONDSEN
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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 8       

OPBRENGSTEN TOTAAL

BUD 2018
TOTAAL

RES 2018
TOTAAL

RES 2017
RESULTAAT

ORG ALG

BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden 9500 10333 9783 10333
Subsidie Gemeente 10500 14000 14000 0
Schenkingen en giften 500 349 764 349

20500 24682 24547 10682
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden 6000 4462 5336 0
Marge Merchandising 2000 2514 2307 0
Marge Chocolade 750 46 322 0
Opbrengst evenementen 0 60 0 0
Opbrengst museumjaarkaart 3500 5444 4168 0

12250 12526 12133 0
VERGOEDING GEBRUIK OG  
Interne doorbelasting 1000 1000 1000 0
Verhuur voorhuis 7000 7000 7000 0

8000 8000 8000 0
RENTEBATEN
Rente spaartegoeden 0 12 42 12

Inkomsten totaal 40750 45220 44722 10694

UITGAVEN TOTAAL

BUD 2018
TOTAAL

RES 2018
TOTAAL

RES 2017
RESULTAAT

ORG ALG

Kosten vrijwilligers 3300 3246 3598 1558
Kosten gebouwen 22700 23202 25463 1998
Kosten tentoonstellingen 1600 2452 1324 1311
Publiciteitskosten 5650 7986 5113 7686
Algemene kosten 7500 8312 7572 2929

KOSTEN TOTAAL 40750 45198 44967 15482
INKOMSTEN TOT 40750 45220 46713 10694

RESULTAAT 0 22 1746 -4788

 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 8 

RESULTAAT

BW
RESULTAAT

AMW
RESULTAAT

Geb: BW
RESULTAAT

Geb: AMW
RESULTAAT

Geb: VH
BUDGET

2 0 1 9

0 0 0 0 0 9750
0 0 14000 0  0 14000
0 0 0 0  0 250
0 0 14000 0 0 24000

2545 1917 0 0 0 4500
2514 0 0 0 0 2500

46 0 0 0 0 250
0 60 0 0 0 50

2803 2641 0 0 0 5000
7908 4618 0 0 0 12300

0 0 0 0 1000 1000
0 0 0 0 7000 7000
0 0 0 0 8000 8000

0 0 0 0 0 0

7908 4618 14000 0 8000 44300

RESULTAAT

BW
RESULTAAT

AMW
RESULTAAT

GEB: BW
RESULTAAT

GEB: AMW
RESULTAAT

GEB: VH
BUDGET

2 0 1 9

844 844 0 0 0 3300
3798 2707 6304 6230 2165 26450

570 571 0 0 0 1600
0 0 300 0 0 5400

1094 1124 1065 1325 775 7550

6306 5246 7669 7555 2940 44300
7908 4618 14000 0 8000 44300

1602 -628 6331 -7555 5060 0
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2018

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

De redactie heeft dit jaar vier keer vergaderd. Vaker vergaderen was ook niet nodig omdat 
de artikelen via email vooraf vaak al worden doorgenomen. De eerste correcties en op- of 
aanmerkingen kunnen dan voorafgaand aan een vergadering al worden verwerkt.

Evenals voorgaande jaren, sinds 2013, zijn ook dit jaar weer drie uitgaven van De Nieu-
we Schouwschuit uitgebracht: twee reguliere afleveringen en de maart-editie waarin de 
jaarverslagen van de verschillende afdelingen van het Historisch Genootschap én de 
Beemster Kroniek over het jaar 2017 zijn opgenomen. Het omslag van de maart-editie 
wordt standaard in kleur afgedrukt, de inhoud evenwel in grijstinten. De redactie kreeg 
complimenten over de zeer verzorgde uitgaven. Mevrouw Beemsterboer had veel succes 
met haar artikel over de illusionist Meester Hedi. Over de verdwenen bemanningsleden 
van de ED988 is in het julinummer van 2018 (voorlopig) het laatste woord wel gezegd. 

Onze drukkerij is het familiebedrijf Coenradi; de samenwerking verloopt uitstekend. We 
hebben als contactpersonen Folke Coenradi en Annemiek Frederiks (zij was reeds ons 
aanspreekpunt in de periode dat De Nieuwe Schouwschuit nog van de persen rolde bij 
Drukkerij Epos|Press). 

Het afgelopen jaar hebben enkele redactieleden zich opnieuw verdienstelijk kunnen 
maken met het vinden van sponsoren voor het minimaliseren van de drukkosten voor 
het HGB. Echter nu enkele bedrijven definitief zijn gestopt, zijn nieuwe sponsoren zeer 
welkom. 

De Nieuwe Schouwschuit werd door de redactieleden bezorgd bij alle leden van het HGB 
in de Beemster en Purmerend, maar ook in het afgelopen jaar hebben opnieuw enkele 
leden van het HGB-bestuur aan de bezorging bijgedragen, alsmede de heer A. Reijm, 
mevrouw T. van de Nes, mevrouw R. Roet (Westbeemster e.o.) en de heer T. Oudejans 
(Noordbeemster, Avenhorn en Grosthuizen). Zo worden in de hele Beemster, Purmerend, 
Avenhorn, Grosthuizen, Oosthuizen, Middelie en De Rijp de edities door eigen leden 
rondgebracht. Op jaarbasis levert dat een behoorlijke besparing van €1500,- op, en dan 
moeten we wel gebruik maken van de ‘partijenpost’ van PostNL, anders word het nog 
duurder. De overige ‘buitendijkse’ leden krijgen de Schouwschuit via de ‘partijenpost’ 
bezorgd.

J. de Jong, secretaris
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Kroniek van de Beemster 2018
C.A. Beemsterboer-Köhne en  V.S.E. Falger1  

Dit is een ouderwetse, gedrukte kroniek. Komt er een tijd dat zo’n kroniek alleen nog 
maar elektronisch, dus via de computer of iPad, te lezen zal zijn? We beleven nu een 
tijdperk waarin beide mogelijkheden zich voordoen. Binnendijks, bijvoorbeeld, is dit jaar 
begonnen de hele collectie oude nummers – vanaf 1952 tot 1999 – digitaal beschikbaar te 
stellen; daarna is het blad ook in pdf (een soort foto) uitgekomen. Intussen is de nieuwste 
fase aangebroken: veel actuele artikelen staan alleen nog maar op de website www.bin-
nendijks.nu en niet meer in de papieren versie. (Binnendijks, 27/28 januari 2018) De 
samenstellers van deze kroniek blijven de gedrukte krant als uitgangspunt nemen maar 
voegen daar waar bruikbaar de uitsluitend digitale versie aan toe.

Op 9 januari heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Beemster ingestemd met 
het principebesluit in een serie gesprekken te komen tot bestuurlijke fusie met de ge-
meente Purmerend. In vorige kronieken is daar al uitvoerig over gerapporteerd. Burge-
meester Van Beek zegt: “Nu de Raad een besluit heeft genomen, kunnen de volgende 
noodzakelijke stappen gezet worden. Dat wil zeggen: de bewoners eerst goed informeren 
over de feitelijke achtergrond van de ontstane situatie en daarna informatie vergaren 
waarmee de zogenaamde Beemster Waardenkaart gestalte kan krijgen. Hierin kunnen 
wij als gemeente naar onze fusiepartner uitspreken welke waarden en kwaliteiten wij 
belangrijk vinden om behouden te blijven.” (Binnendijks, 27/28 januari) De Beemster 
Polderpartij ziet niets in een fusie met Purmerend, wel in een samengaan met een aantal 
Waterlandse gemeenten. (Noordhollands Dagblad, editie Waterland, 10 januari)

In januari werd een vleermuistelling uitgevoerd in de forten Spijkerboor, Middenweg 
en Jisperweg. In totaal werden 25 baardvleermuizen en één grootoorvleermuis geteld – 
voor de eerste soort 30% meer dan vijf jaar geleden. (Nieuwsbrief Vrijwilligersinformatie 
Natuurmonumenten, maart 2018, in Binnendijks, 24/25 maart)

Per 21 januari neemt wethouder mevr. Barbara Jonk-de Lange ontslag (zie ook ‘Kroniek 
van de Beemster 2017’, 22 december). Het blijkt het begin van groot verschil van poli-
tiek inzicht te zijn tussen enerzijds de Beemster Polderpartij en de overige partijen in de 
gemeenteraad. (Dagblad Waterland, 1 februari)

Nadat fervent zwerfvuilraper mevr. Margaret Verduin bij de gemeente Beemster en De 
Beemster Compagnie flink aan de bel had getrokken, is het meeste bouwafval door 
de aannemer uit de sloot gehaald. Rond de nieuwbouwwijk De Keyser lag veel piep-
schuim, plastic verpakkingen en ander bouwafval in de sloot. Mevr. Verduin probeert 
buurtbewoners te mobiliseren voor een nieuwe schoonmaakactie. (Dagblad Waterland, 
1 februari)

1   De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representativiteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties hou-
den zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com
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Wethouder Dick Butter ondertekent op 1 februari een convenant waarin de gemeenten 
binnen de Metropoolregio Amsterdam besluiten alle nieuwbouwwoningen met een bouw-
besluit van na 1 februari 2018 zonder gasaansluiting op te leveren. Zo zullen nieuwe wo-
ningen in Zuidoostbeemster worden aangesloten op het warmtenet van Purmerend en in 
Noord- en Westbeemster wordt gedacht aan het doortrekken van het HVC-warmtenet dat 
in de Schermer tot stand gaat komen. (de Uitkomst, 6 februari)

Landelijk nieuws over grote aantallen frauderende boeren die sjoemelen met de registra-
tie van melkkoeien. Of die zich ook in de Beemster bevinden is niet bekend, maar niet-
frauderende boer Harry Heeman van de Middenweg geeft inzicht in de problematiek in 
een interview met het Noordhollands Dagblad, editie Waterland van 10 februari. “Ik heb 
45 ha. land, 60 melkkoeien, 31 stuks jongvee en 35 schapen. In 2015 ging het melkquotum 
eraf. Veel boeren investeerden toen in een nieuwe stal en uitbreiding van de veestapel. Nu 
hebben we vanwege het mestoverschot met fosfaatrechten te maken en blijkt uitbreiding 
soms financieel niet mogelijk. Zoveel vee als je hebt, zoveel fosfaatrechten moet je ook 
hebben. Mijn koeien geven ongeveer 10.000 liter melk per jaar. Voor zo’n koe is 45 kg aan 
fosfaatrechten nodig. De prijs van een kilo fosfaatrecht schommelt rond de € 200, dus dat 
komt neer op rond de € 8.000 per koe. Voor een pink 21 kg fosfaatrechten en voor een kalf 
9,6 kg. De melkprijs bedraagt ruim 40 cent per liter (in 2009 nog 22 cent, redactie Dagblad 
Waterland). De hoeveelheid land bepaalt  vervolgens of je als boer ‘grondgebonden’ bent of 
niet. Grondgebonden betekent dat je voldoende land hebt om daar de eigen mest op kwijt 
te kunnen. (…) Met al die registratie zit je langer achter de computer dan in de melkstal, al 
valt er voor mij nog steeds een goede boterham  met mijn bedrijf te verdienen.”

De ingepakte meelmolen de Nachtegaal               (foto: E. Tilgenkamp voor NHD)
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Na twaalf jaar neemt Wilko Stoffelen afscheid als directeur van de Lourdesschool in 
Westbeemster. Modern is dat Stoffelen nog niet met pensioen gaat – hij is pas 49 – maar 
als zzp’er op het gebied van kwaliteitszorg  en mediation verder wil. De school staat er 
intussen goed voor: ongeveer 100 leerlingen en ruim 30 kleuters. (Binnendijks, 10/11 
februari)

Op 23 februari vindt een grote bijeenkomst plaats van de erfgoedvereniging Bond Heem-
schut, de stichting Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap in het kader van 
de actie ‘Red de stolp!’ Dit typisch Noordhollandse boerderijtype wordt bedreigd door 
afbraak en onbetaalbaar onderhoud. De drie partijen zijn bezig de stolpen in onze provincie 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst te krijgen. (Noordhollands Dagblad, editie Waterland)

Snowboarder Chris Vos neemt volgende maand deel aan de paralympische winterspelen 
in Pyeongehang, Zuid-Korea. Op 12 maart zal hij daar zilver winnen. Zijn moeder heeft, 
samen met journalist Eddy Veerman, een boek gemaakt met het levensverhaal van de 
sporter. (Noordhollands Dagblad, editie Waterland, 27 februari) 

Het culturele verenigingsleven vreest voor een stille dood als de aangekondigde kortingen 
op gemeentelijke subsidies – in 2018 50%, volgend jaar 100% - doorgang vinden. Met 
het ophangen van een duidelijk spandoek bij het kruispunt Middenweg-Rijperweg met 
als motto ‘Het wordt doodstil in de Beemster’ werd op 5 maart een samenwerkingsactie 
gestart van ‘Muziek aan de Middenweg’, ‘Onder de Linden’, ‘Beemster’s Fanfare’, diverse 
koren, de accordeonvereniging, sociaal-culturele instellingen, het Historisch Genootschap 
Beemster en de openbare bibliotheek. (Binnendijks, 10/11 maart)

Spandoek protest tegen bezuinigingen op cultuur          (foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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Redacteur Geert Heikens schrijft in Binnen-
dijks een stukje bedrijfsgeschiedenis ter gele-
genheid van het eeuwfeest van Installatiebe-
drijf Dekker. Dat begon als familiebedrijf op 
17 maart 1918 toen Jan Dekker de grof- en 
hoefsmederij van de weduwe Kas Sombroek 
in Westbeemster overnam en bij de Kamer 
van Koophandel liet registreren. Onder hui-
dige leiding van Remco Dekker en André 
de Wildt werken nu zeventien monteurs (en 
waar nodig extra zzp’ers) aan vooral instal-
latieklussen. De oude werkplaats in de West 
is verruild voor een modern bedrijfspand aan 
de Bamestraweg in Middenbeemster. (Bin-
nendijks, 10/11 maart) Op 1 mei ontvangt het 
bedrijf uit handen van burgemeester J. van 
Beek het koninklijk predicaat ‘Hofleveran-
cier’. (Dagblad Waterland, 26 april)

Op 17 maart viert buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ (rond de kruising Jisperweg-Volgerweg) 
haar 80-jarig bestaan in de Kerckhaen in Westbeemster. (de Uitkomst, 6 maart)

Hoewel Binnendijks gewoonlijk de politiek zoveel mogelijk buiten de berichtgeving houdt, 
heeft de redactie ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart een ‘po-
litiek katern’ opgenomen. De fracties/partijen in de Raad en het gemeentebestuur krijgen 
hier de kans om bewoners/kiesgerechtigden te informeren over hun standpunten en zoals de 
burgemeester aanbeveelt: ‘Juist nu is er iets te kiezen’. Het katern is alleen al vanwege de 
verschillende opvattingen over de a.s. fusie het bewaren waard. (Binnendijks, 10/11 maart)

De gemeenteraadsverkiezing op 21 maart heeft het Beemster politieke landschap ingrijpend 
gewijzigd:
Beemster Polderpartij  6 zetels  (+2)  46.6%
D66    1 (-2)  11.5%
VVD    3 (+1)  20.0%
CDA    1 (-1)    9.2%
PvdA/Groen Links  2 (gelijk)  12.7%
De Beemster Polderpartij had ingezet op verzet tegen de voorgenomen fusie met Purmerend 
en heeft daarmee het beste verkiezingsresultaat uit haar geschiedenis gerealiseerd – maar geen 
meerderheid in de Raad.
De opkomst van kiesgerechtigden was hoger dan in 2014: 64.3% nu tegen 60.8% in 2014. De 
landelijk gemiddelde opkomstpercentages waren 54.97 (2018) en 54.00 (2014).
Tegelijk met deze verkiezing kon men zich ook in het tweede en voorlopig laatste nationale 
referendum (over de zg. ‘sleepwet’) uitspreken. De opkomst hiervoor was 62.1%, waarvan 
49.3% voor stemde en 47.2% tegen. 3.4% stemde blanco. (Binnendijks, 7/8 april, gemeen-
teinformatie)

Installatiebedrijf Dekker (rechts) wordt ‘Hofleverancier’
 (foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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De nieuwe gemeenteraad werd op 29 maart geïnstalleerd. Voor de Beemster Polderpar-
tij nemen plaats Nico de Lange (fractievoorzitter), mevr. Barbara Jonk-de Lange, de he-
ren Leo Schagen en Mart Bakker en de dames Ida Bregman-Middelburg en Roza-Marie 
Langerijs-Groot. De VVD-fractie wordt aangevoerd door mevr. Monique van Boven en 
de overige fractieleden zijn de dames Rianne de Wit-Hoogervorst en Lydia de Vries-van 
Vlierden. De combinatiefractie PvdA/Groen Links bestaat uit Jos Dings en Henk Vinke. 
D66 en het CDA leveren ieder één raadslid, de heren Gerard Groot en Arie Commandeur. 
(Binnendijks, 7/8 april, gemeenteinformatie)

De nieuwe op- en afrit  van de N244 op de Purmerenderweg is op 30 maart in gebruik 
gesteld. (Noordhollands Dagblad, editie Waterland, 31 maart) Een jaar geleden werd op 
deze locatie archeologisch onderzoek gedaan naar een van de watermolens van de Draai-
oordergang. Dagblad Waterland meldt op 6 juli dat de bewoners van het noordelijk deel 
van de Purmerenderweg bang zijn dat dit stuk weer een ‘dodemansweg’ wordt. Men pleit 
voor de zoveelste keer voor een vrijliggend fietspad.

Twee nieuwbouwprojecten goed voor samen 71 woningen kregen op 3 en 4 april hun 
eerste palen de grond in geslagen. Eerst in deelplan 3 in nieuwbouwwijk De Keijser in 
Middenbeemster en een dag later in De Nieuwe Tuinderij, fase 6 en 7, in Zuidoostbeem-
ster. (de Uitkomst, 10 april)

In de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster op 4 april werd vice-
voorzitter Bert Jaarsma benoemd tot erelid wegens zijn intussen 26-jarige inzet voor de 
vereniging. De traditionele HGB-Complimentprijs ging dit jaar naar de familie Hartog 
als eigenaar van de prachtige stolp De Lepelaar aan de Middenweg. Deze lauwering ac-
centueert de Beemster inspanning in het kader van de actie ‘Red de Stolp’, want De Lepe-
laar onderging een grondige onderhoudsbeurt, o.a. vernieuwing van de kap. (Binnendijks, 
21/22 april)

Installatie nieuwe gemeenteraad            (foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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De zomertentoonstelling in het Betje Wolff Museum was gewijd aan het schrijfonderwijs 
in de polder. Onder de titel ‘Vive la plume!’ werd op 20 april de tentoonstelling feestelijk 
geopend met een toespraak van schrijfmeester Thomas Laudy, voorzitter van de landelijke 
kalligrafievereniging Mercator. Hoogtepunt van de tentoonstelling, die ook in 2019 nog 
is te zien, is het schoonschrift van Cornelis Eenhuizen, schoolmeester van Westbeemster 
tussen 1795 en 1847. (Binnendijks, 5/6 mei; ook Dagblad Waterland, 19 juni)

Agrarisch Museum Westerhem liet de heren Schregardus en Schenk de zomertentoonstel-
ling ‘Beemster en water’ openen met het hijsen van een blauwe vlag en een seinlamp in de 
top van een voormalige seinmast. Destijds was dat het teken dat de bemaling moest stoppen 
of juist geactiveerd moest worden. (Binnendijks, 5/6 mei)

Op 23 april start de ingrijpende renovatie 
van Cultureel Centrum Onder de Linden 
aan het marktplein in Middenbeemster. Het 
pand, in eigendom van de gemeente Beem-
ster, zakt heel langzaam weg in de richting 
van de sloot en moet nu onderheid worden. 
De ingreep, die onder hoofdaannemerschap 
van Aannemersbedrijf Koos Koning gaat 
plaatsvinden, gaat ongeveer vier maanden 
duren. (Binnendijks, 21/22 april)

Een van de belangrijkste bestuursfuncties in het Beemster verenigingsleven is het voorzitter-
schap van de Beemster Gemeenschap. Op 25 april droeg Lenie Greuter na acht jaar de hamer 
over aan Erica Helder, inmiddels oud-gemeenteraadslid voor de VVD. (Binnendijks, 5/6 mei).

Opening tentoonstelling ‘Vive la plume!’. Op de achterste rij op de rug bezien nazaat Dick Eenhuizen 
(foto: G. Heikens voor Binnendijks)

Deze bedrijven zetten Onder de Linden weer recht! 
(foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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Hilda Reijm-Helder, o.a. secretaris van het HGB, werd op 26 april tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en ook dhr. Henk van der Molen 
en mevr. Ria van Beusekom. (Binnendijks, 5/6 mei)

Brand in de rieten kap van een woonboerderij aan de Nekkerweg nabij Middenbeemster 
heeft grote schade aangericht aan het tot kantoor verbouwde bijgebouw. De brandweer die 
met 25 man, twee bluswagens en een hoogwerker de brand bestreed, wist het woongedeelte 
te sparen. (Dagblad Waterland, 27 april)

G. Ernsting, eindredacteur van De Nieu-
we Schouwschuit, vestigt door middel 
van een ingezonden brief in Binnendijks 
van 5/6 mei de aandacht op de sterk 
verwaarloosde – en deels incorrecte – 
gedenkplaat ter ere van de 17e -eeuwse 
schilder Carel Fabritius. Deze vooraan-
staande leerling van Rembrandt werd in 
Middenbeemster geboren en verdient een 
betere herinnering.

Agrarisch Noord-Holland wordt steeds minder groen want het grasland verliest terrein. 
Steeds vaker wordt grasland tijdelijk gebruikt voor de teelt van akkerbouwgewassen 
zoals bloembollen en groenten. De grenzen van het maximaal toegestane in verband 
met belasting van het milieu komen in zicht, aldus het rapport ‘Vruchtbare kringloop in 
Noord-Holland’ van landbouworganisatie LTO en Wageningen Universiteit. Dit geldt 
ook voor de Beemster. (Dagblad Waterland, 24 mei)

In hoger beroep veroordeelde het Hof in Amsterdam de man die ruim twee jaar geleden 
Marian Segers probeerde te vermoorden tot 14 jaar gevangenisstraf (de rechtbank legde 
in eerdere instantie 8 jaar op). (Dagblad Waterland, 26 mei)

Op zondag 27 mei schrijft SV Beemster 1 (sport)historie. Kampioen worden in de zon-
dag-3e klasse B is een Beemster club nog nooit eerder gelukt. RKAV Volendam delfde 
met 0-1 het onderspit. De platte kampioenskar trok het team van aanvoerder Klaas Lam-
berts een paar keer door Middenbeemster en feestte door bij sponsor Brasa. (Noordhol-
lands Dagblad, sportbijlage 28 mei)

De eerste steen van de protestantse kerk in Middenbeemster werd al in 1618 gelegd. 
Dat is vierhonderd jaar later aanleiding om een feestelijke herdenking in de vorm van 
een historische kerkgang te organiseren. Op zondag 27 mei trad een stoet hoogwaar-
digheidsbekleders uit de afgelopen eeuwen aan – o.a. Hendrick de Keyser, een wees-
vader uit 1718, een 19e-eeuwse marechaussee en zelfs de Purmerends burgemeester 
Kooiman die bijna een eeuw geleden al aan een fusie dacht. Een groot verschil met 
‘toen’ is wel dat naast de opvolger van de eerste dominee in de Beemster nu ook de 

Verwaarloosde plaquette ter herinnering aan Carel 
Fabritius                            (foto: G. Ernsting)
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katholieke pastor Jan Duin als voorganger in de dienst optrad. (Binnendijks, 2/3 juni)

Waar veel Beemsterlingen sinds de Groninger gaswinningsaardschokken bang voor zijn, 
deed zich op 5 juni om 01.01 uur in het buurdorp Warder voor: een lichte aardschok van 
kracht 2,5 op de schaal van Richter. De inwoners van Warder hebben weinig tot niets 
gemerkt van de beving die vooral door seismische meetstations in Noord-Holland, maar 

Historische kerkgang, 400 jaar na stichting van de kerk       (foto: G. Heikens voor Binnendijks)

Gasvelden onder de Beemster en omgeving      (bron: Noordhollandsdagblad en Rien Floris, 11 juli 2018)
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ook in Groningen en België werd waargenomen. Volgens OMEM, Onafhankelijk Meten 
Effecten Mijnbouw, zijn er te weinig (6) meetopstellingen in Noord-Holland om aardbe-
vingen door gaswinning goed te analyseren. OMEM vermoedt dat het gasveld groter is dan 
gewoonlijk wordt voorgesteld, omdat de beving buiten het bekende veld plaatsvond. (Dag-
blad Waterland, 12 mei) In de kranten van 11 en 12 juli staan berichten over grotere risico’s 
op bevingen dan in Groningen en verzakkingen rond de gaswinningsputten bij Middelie

Fort Jisperweg was op 8 juni een toepasselijke locatie om het boek Kraijenhoff keert te-
rug publiekelijk te presenteren. Na de gelijknamige film, die in 2018 het licht zag, is dit 
een boek met verhalen van en over de forten in het noordelijke deel van de Stelling van 
Amsterdam. De Beemster heeft er vijf binnen de grenzen. Agnes de Boer is de schrijfster. 
Voormalig fortwachter Arie Everaars en echtgenote ontvingen het eerste exemplaar. (Bin-
nendijks, 16/17 juni) Zie voor een recensie het novembernummer 2018 van De Nieuwe 
Schouwschuit, p. 38-39.

De première van de documentaire ‘Ons Café’ 
over de Kerckhaen in Westbeemster vond op 17 
juni niet daar plaats maar in het Louis Hartlo-
per Complex in Utrecht. De studenten Dennis 
Jongeling en Hannah Grout van de Utrechtse 
School voor Journalistiek hebben een ‘aangrij-
pende maar zeker ook spontaan vermakelijke 
film’ gemaakt die het lokale gemeenschaps-
gebouw, hun uitbaters en het publiek in het 
zonnetje hebben gezet. Op 6 juli werd de pre-
sentatie met een bomvolle zaal nog eens dik 
overgedaan in de Kerckhaen zelf. (Binnendijks, 
30 juni/1 juli en 14/15 juli) De documentaire is 
een gevolg van een artikel over dorpscafés in 
de Volkskrant van 29 mei 2017. Zelf kijken? Er 
is een DVD te koop voor € 7,--.

Met een indrukwekkende ceremonie werd op 26 juni het monument ter herdenking van 
de precies 75 jaar eerder in een weiland vlakbij Westbeemster omgekomen vliegtuigbe-
manning onthuld. Kort na middernacht op 26 juni 1943 stortte de geallieerde Lancaster 
bommenwerper, op heenweg naar Gelsenkirchen in Duitsland, brandend neer. Drie beman-
ningsleden werden dood geborgen, vier blijven tot op heden spoorloos en worden officieel 
als vermist aangemerkt. De gehele bemanning wordt nu als gesneuveld herdacht. Het gaat 
om Sgt. Leonard Bennet, Sgt. C. Connah, Sgt. J. Dillon, Sgt. Ronald Mepsted, F/Sgt. L.J. 
Nail, F/Sgt. Lawrence Porritt en F/O. C.P. Reynolds. De aangrijpende ceremonie werd 
bijgewoond door afgevaardigden van de Engelse, Nieuw-Zeelandse en Australische am-
bassades, Engelse en Nederlandse militaire delegaties, de loco-commissaris van de Koning 
van Noord-Holland en het gemeentebestuur van Beemster. Familielid Jonathan Porritt, 
overgekomen uit Zuid-Frankrijk, onthulde de gedenksteen, geholpen door Nic van Baar, 

Affiche documentaire ‘Ons café’ 
(foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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voorzitter van de werkgroep Monument Aircrash Westbeemster. Klokgelui, een fly by ge-
organiseerd door de Royal Air Force Association (Amsterdam Branch), enkele toespraken 
en indringende muziek omlijstten deze gebeurtenis. De ongeveer 200 aanwezigen werden 
na afloop ontvangen in café De Kerckhaen, alwaar ook een kleine tentoonstelling was te 
bezichtigen.
Voor een uitgebreid verslag zie www.binnendijks.nu en de voorgeschiedenis staat op  www.
monumentaircrashwestbeemster.nl

De gemeente Beemster laat weten dat er in de komende jaren niets gaat gebeuren met de 
voormalige basisschool De Bonte Klaver in Noordbeemster. Pas als het tankstation van 
Tinq aan de Oosthuizerweg is verhuisd, ontstaan er mogelijkheden voor de ontwikkeling 
van andere faciliteiten op deze locatie. (Dagblad Waterland, 29 juni)

Op 6 juli krijgt bandoneonist en Beemsterling Carel Kraayenhof in het Rotterdamse jazz-
podium LantarenVenster een Edison voor zijn gehele oeuvre. (de Uitkomst, 5 juni)

Unanieme instemming van gemeenteraad met de plaatsing van vier noodlokalen bij basis-
school De Bloeiende Perelaar in Zuidoostbeemster à € 70.000. (Dagblad Waterland,11 juli)

De gemeenten Beemster en Purmerend kiezen uiteindelijk voor een ‘zachte’ variant van 
fuseren. Hoewel Beemster een zware variant prefereerde – beide gemeenten opheffen en 
vervolgens één nieuwe, inclusief verkiezingen – is deze aanzienlijk kostbaarder. Nu zijn 
er verder geen juridische en administratieve stappen nodig. (Dagblad Waterland, 18 juli)

Na de onthulling van het monument ter herinnering aan de gesneuvelde bemanning van de neergestorte Lancaster 
ED988 HW-J poseren Jonathan Porritt (rechts) en de ambassadeur van Nieuw-Zeeland               (foto: Geert Heikens)
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In de Volkskrant van 19 juli laten Jan en Rona Uitentuis weten dat zij geen vrede hebben 
met het feit dat Franse rauwmelkse kaas, gemaakt van onverhitte rauwe melk, wel op de 
markt gebracht mag worden maar Nederlandse niet. Hun bekende messeklever wordt nu 
noodgedwongen gemaakt van gepasteuriseerde melk die tot 72 graden is verhit. Daardoor 
worden de bacteriën gedood, maar het gaat ook ten koste van de smaak.

“Op zondag 22 juli vindt er min of meer een aardverschuiving plaats in het openbaar ver-
voer in Amsterdam en omstreken. Die dag gaat namelijk de Noord-Zuid-metrolijn rijden,” 
zo kopt Binnendijks in het nummer van 1 juli op de voorpagina. Voor de Beemster heeft dat 
de volgende gevolgen. Buslijn 306 wordt opgeheven en daarvoor in de plaats komt lijn 305. 
Dat is boffen want het is een van de weinige buslijnen die een rechtstreekse en zeer snelle 
verbinding met het Centraal Station in Amsterdam heeft. De lijn De Rijp – Amsterdam, 
met een tussenstop op de Buurt (marktplein), stopt alleen in Middenbeemster en niet in 
Zuidoostbeemster. De route is gewijzigd: niet meer de verkeerslus ringweg-Bamestraweg-
Rijperweg tot de Middenweg, maar vanaf de N244 via de Middenweg naar de Buurt en 
dan rechtsaf de Rijperweg op richting Purmerend, en vice versa. Een halte in de Zuidoost 
is wel de bedoeling maar is logistiek voorlopig nog niet uitvoerbaar. Buurtbus lijn 416 is 
nu de beste verbinding met het centrum van Purmerend.

Het aanhoudende zeer warme weer noopt de organisatie van de kermis tot aanpassingen. 
De seniorenkermis en een voetbaltoernooi worden geschrapt en op de traditionele boer-
derijmiddag vervallen de onderdelen met de dieren. (Dagblad Waterland, 26 en 27 juli)

Vandaag, 4 augustus, rijdt Kees Groenland (64) uit Zuidoostbeemster voor de laatste keer 
met zijn rijdende supermarkt door Waterland. De laatste jaren hadden hij en zijn meewer-
kende schoonzoon zo’n 550 klanten, maar nu er eigenlijk zwaar geïnvesteerd moet worden 
in een nieuwe winkelwagen en een opslagruimte, hebben ze besloten te stoppen. Kees heeft 
het werk 43 jaar gedaan. (Dagblad Waterland)

De laatste rit van de laatste thuisbezorger in de Beemster            (foto: E. Tilgenkamp voor NHD)
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Biologisch fruitteler Cees Konijn aan de Zuiderweg: “Dit is een abnormaal droog en heet 
jaar. We beregenen ’s nachts, want dan verdampt er minder. We zitten op de klei, die geeft 
nog altijd van onder vocht af.” Van Rooyen van De Proeftuin bij Oosthuizen zegt: “Het 
is een uitzonderlijk goed jaar voor kersen, bessen en pruimen. De vele zonuren zorgen er 
voor dat het fruit heel veel suikers aanmaakt. Volgens Kuijk hebben de bijen het slecht, je 
moet ze eigenlijk bijvoeren met suikerwater en er is nauwelijks een bloem meer te vinden. 
Wat betreft appels en peren is het in de Beemster niet zo rampzalig. Momenteel is er in 
Nederland een tekort aan hooi want vanwege de aanhoudende droogte groeit het gras niet 
meer. (Dagblad Waterland, 7 en 10 augustus) Omdat het gras niet meer groeit moeten 
veel veeboeren de wintervoorraden hooi en kuilgras aan het vee voeren. Melkveehouders 
draaien het stalritme om: ’s nachts gaat het vee naar buiten en overdag op stal. De tempera-
turen lopen regelmatig op naar 37 graden. Op zandgronden is het probleem groter dan hier. 
Dik Ittman is blij met de droogtescheuren in de grond. De natte herfst, winter en voorjaar 
met veel regen heeft de grond dichtgemaakt. Nu scheurt die door de droogte weer open en 
komt er weer lucht en leven in. (Dagblad Waterland, 28 augustus)

Een 60-jarige inwoonster van zorginstelling Breidablick werd op 5 september levenloos 
aangetroffen in het water op het terrein van de instelling. Ook haar scootmobiel lag in het 
water. De politie gaat uit van een ongeval nadat de zaak is onderzocht. (Dagblad Water-
land, 7 september)

Akkerbouwer Jan van Kempen becommentarieert de aardappeloogst: door de aanhou-
dende droogte hebben de aardappels dit jaar 60% minder gewicht dan vorig jaar – ze zijn 
dus extreem klein. De paar buitjes in september leiden tot ‘nagroei’, wat betekent dat er 
weer nieuw blad wordt aangemaakt en ook nieuwe heel kleine aardappeltjes. De prijzen 
liggen momenteel hoog, maar moeten nog wat aantrekken om de lagere totaalopbrengst te 
compenseren. (Dagblad Waterland, 8 augustus)

‘Film by the sea’, het filmfestival voor film en literatuur, heeft de film ‘Betje Wolff, een 
feministe in de Beemster’ geselecteerd voor vertoning. De rolprent met Bregje Hofstede als 
vragenstelster en hoofdpersoon zal tussen 7 en 16 september in Vlissingen verschillende 
keren vertoond worden. (Binnendijks, 25/26 augustus) De film is ook nog steeds te zien op 
de zolder van het ‘Betje Wolff’ Museum.

Het wordt iets minder stil in de Beemster. De voorgenomen gemeentelijke bezuinigingen 
in de culturele sector worden deels teruggedraaid. De Muziekschool Waterland, de Open-
bare Bibliotheek Waterland en Speeltuin Vreugdegaard worden minder gekort dan was 
aangekondigd en het Historisch Genootschap Beemster kreeg zelfs meer omdat de bijdrage 
in onderhoudskosten van het pand van het Betje Wolff Museum ten onrechte als activitei-
tensubsidie was aangemerkt. De bezwaren van Onder de Linden, de Fanfare en Muziek 
aan de Middenweg zijn echter ongegrond verklaard. (Dagblad Waterland, 11 september)

Einde van een belangrijk stuk Beemster geschiedenis: op 13 september werd op de alge-
mene ledenvergadering van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen het voortbestaan 
beëindigd. Vergrijzing en vermindering van het ledenbestand, steeds minder deelname 
aan de hoofdzakelijk culturele activiteiten en gebrek aan opvolging in het bestuur leidden 
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tot deze conclusie (Binnendijks, 22/23 september). ’t Nut, zoals de vereniging altijd werd 
genoemd, heeft een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van de geestelijke ontwikke-
ling van de Beemster bevolking gespeeld. Opgericht in 1841 door de broer van Eduard 
Douwes Dekker (‘Multatulli’) zorgde ’t Nut o.a. door middel van een uitleenbibliotheek 
dat de leden voor hun plezier en ontwikkeling konden lezen. In De Nieuwe Schouwschuit 
van maart 2014 staat de geschiedenis beschreven.

‘Boeken bij Betje’, zo heet een serie vrijdagavonden op de zolder van het Betje Wolff 
Museum. De formule bestaat uit een klein gezelschap bezoekers, een interviewer en een 
schrijver of schrijfster. De eerste schrijfster in de rij, Nelleke Noordervliet, kwam op 14 
september aan het woord. (Binnendijks, 25/26 augustus) Een week later bleek dat organi-
sator José Ferdinandus de winnaar van de Constantijn Huygensprijs 2018, de belangrijkste 
onderscheiding in de Nederlandse literatuur, had binnen gehaald.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat op basis van vermogenscijfers 
over de periode 2006-2016 de gemeente Beemster op de zesde plaats in de landelijke rij 
van rijkste gemeenten staat. Laren, Blaricum, Bloemendaal, Wassenaar en Rozendaal gaan 
de Beemster voor, en in Kerkrade wonen relatief de minste miljonairs: 0,3%. In de Beem-
ster is dat liefst 5%. “Een miljonairshuishouden heeft een vermogen van 1 miljoen euro 
of meer, waarbij de waarde van de eigen woning en eventuele hypotheekschuld niet zijn 
meegeteld,” aldus het bericht onder de kop ‘Officiële bekendmakingen’ van de Beemster/
Zeevang in De Uitkomst van 18 september.

Tot het jaar 2000 was de Doopsgezinde gemeente in de schuilkerk De Vermaning een 
levendige gemeente, maar nu zijn er nog maar zo’n 30 leden met een gemiddelde leeftijd 
van 70 jaar. Om de toekomst van het complex aan de Middenweg levensvatbaar te houden 
presenteerde het bestuur plannen om een woongemeenschap op het terrein op te richten. 
Daarbij moet het authentieke karakter van het kerkenerf gehandhaafd worden maar vier 

Kerkerf van de doopsgezinde Vermaning aan de Middenweg              (foto: C. Beemsterboer-Köhne)
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nieuwe woningen en aanpassingen van de kosterswoning moeten een financieel gezond 
draagvlak voor de toekomst mogelijk maken. (Dagblad Waterland, 20 september)
In het kader van de tentoonstelling ‘Vive la plume!’ over schrijven en schrijfonderwijs in 
het verleden organiseerden Amnesty International en het Betje Wolff Museum op 25 sep-
tember een moderne schrijfsessie voor politieke gevangenen elders in de wereld. Zestien 
mensen namen deel. (Binnendijks, 8/9 september)

Op 25 september is het precies 50 jaar geleden dat Volleybalvereniging BEVOK werd 
opgericht. Gestart werd met 42 leden, nu zijn het er ruim 170 uit de Beemster, Purmerend 
en omgeving. Zaterdag 22 september is dat gevierd. (de Uitkomst, 20 februari)

Met het oog op de vele nieuwe inwoners in de polder presenteert Binnendijks zichzelf in 
een ruim van foto’s voorzien artikel in het nummer van 6/7 oktober. Een momentopname 
uit een intussen meer dan 65-jarige geschiedenis. Op 14 november vertelt eindredacteur 
Geert Heikens tijdens een HGB-lezing over de geschiedenis van het blad.

Op 12 oktober viert de openbare lagere school  De Blauwe Morgenster in Middenbeemster 
haar 25-jarig jubileum met een reünie voor oud-leerlingen. De huidige generatie school-
kinderen – ruim 400 leerlingen en sinds acht jaar op basis van Daltononderwijs – hebben 
zelfs een hele feestweek! (Binnendijks, 22/23 september)

Cor en Lida Roet gaan op 18 oktober, 5 en 29 november weer drukbezochte HGB-fotopre-
sentatieavonden houden, dit jaar over ‘Werken op het land in vroeger jaren’. (Binnendijks, 
22/23 september) 

Aan het werk op het land – vroeger: v.l.n.r. Rijn Muntjewerff, onbekend, Jan – Rijn – Joop Muntjewerff 
(fotocollectie en identificatie: Cor en Lida Roet)
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Een 52-jarige man uit Westbeemster kreeg op 15 oktober van de politierechter in Alkmaar 
een werkstraf van 120 uur waarvan 40 voorwaardelijk omdat hij in september vorig jaar een 
man in café De Kerckhaen  met een bierfles op zijn hoofd had geslagen. Dat resulteerde in 
een lichte hersenschudding, een gat in zijn achterhoofd en nog wat letsel. Een vriend van 
het slachtoffer mishandelde de dader en kreeg 80 uur werkstraf waarvan ook 40 voorwaar-
delijk. (Dagblad Waterland, 16 oktober)

Parkeren bij het fort aan de Nekkerweg blijft een probleem sinds het naastliggende weiland 
niet meer als parkeerterrein wordt gedoogd. Wellness-eigenaar Frank Bart heeft onlangs 
een voorstel voor een ondergrondse parkeergarage bij de gemeente gepresenteerd. Omwo-
nenden zijn enthousiast, maar de buurtbewonersgroep Nekkerzoom beslist niet. (Dagblad 
Waterland, 17 oktober)

Verslaggeefster Debbie de Vries van Dagblad Waterland tekent op 24 oktober een nieuwe 
technische ontwikkeling in de landbouw op. Richard Kunis uit Westbeemster verzorgt met 
zijn drone (onbemand vliegtuigje) inspectievluchten uit boven percelen met landbouwge-
wassen. In tien minuten tijd kan hij vier hectaren fotograferen. De foto’s geven inzicht in 
bladmassa van de begroeiing, gewasontwikkeling, stikstoftekorten en ziekten. Het gevolg 
is dat akkerbouwers veel gerichter en zuiniger bestrijdingsmiddelen kunnen inzetten. De 
traditionele methode is zelf rondlopen en kijken. Romantisch, maar ook tijdrovend en 
minder nauwkeurig.

De Raad van State heeft opnieuw alle bezwaren van de stichtingen Beemstergroen, Nek-
kerzoom en Behoud Waterland en omwonenden tegen het plan om 300 woningen te bou-
wen in Zuidoostbeemster van tafel geveegd. (Dagblad Waterland, 2 november)

Het Huis van Hilde, onderdeel van het provinciaal depot voor archeologie in Castricum, 
toont tussen 6 november en 22 december archeologische resten van het verdwenen buiten 
Leeuwenplaats aan de Rijperweg aan de oostkant van Middenbeemster. Dit was ooit een 
van de grootste en belangrijkste buitenplaatsen van de Beemster. In 1985 deed Henk Tol 
een opgraving toen bij de aanleg van een nieuwe sloot allerlei resten tevoorschijn kwa-
men: fraai gedecoreerde wandtegels, een faience bord met initialen van een voormalige 
eigenaar van de plaats, loden waterleidingen en stukken van zg. bedriegertjes, fonteintjes 
die konden worden aangezet als het niets vermoedende bezoek over een cementen tuinpad 
liep. De mooie publicatie over de Leeuwenplaats, geschreven door archeoloog G.P. Al-
ders, is gratis te downloaden op https://collectie.huisvanhilde.nl/publicaties.aspx, onder 
de titel Weelde in de Beemster.

Per 12 november vangen de werkzaamheden aan voor de aanpassing van de bushaltes 
op de Buurt – marktplein te Middenbeemster. Het gaat om het gemakkelijk toegankelijk 
maken van beide haltes voor mensen die met een rollator, kinderwagen of rolstoel de 
bus in willen. Verhoogde ‘perrons’ zijn daarvoor noodzakelijk. Volgens gemeentelijke 
berichtgeving in Binnendijks van 3/4 november is het werk op 7 december af, maar eind 
van het jaar is de halte aan de oostzijde van het marktplein nog steeds niet in gebruik (op 
9 januari 2019 wel gebeurd). Omdat dit een kwetsbaar beschermd dorpsgezicht is, is er 
vooraf goed overleg geweest met dorpsmanager Henk Noordhuis. Tot nu toe is de ingreep 
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geen nieuwe inbreuk op het uiterlijk van het plein geworden maar het is afwachten waar 
de abri en informatieborden worden geplaatst (observaties van een redacteur).

In Binnendijks van 17/18 november wordt aandacht geschonken aan het tienjarig be-
staan van de Stichting Beemster Hart Safe. De eerste defibrillator werd tien jaar geleden 
geplaatst aan de zijmuur van slagerij voorheen De Rode Os in het winkelhart van Mid-
denbeemster.

Met een paginagrote advertentie in het gemeentelijk informatiekatern wordt het publici-
teitsoffensief ingezet om in beeld te brengen wat voor de bewoners van deze gemeente 
het meest waardevol aan de Beemster is. Het project ‘Waardevol Beemster’ vraagt om 
inzending van wat waardevol wordt geacht tot 3 december. Volgend jaar worden de ‘op-
gehaalde’ waarden gebundeld in een boek dat gebruikt zal worden in het gemeentelijk 
fusieproces. (Binnendijks, 17/18 november)

Dameskoor Middelwijck gaf op 17 november ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan 
een jubileumconcert in Breidablick. Het koor viel in het verleden regelmatig in de prijzen. 
Tegenwoordig doen zo’n 23 dames op relatief latere leeftijd nog steeds mee onder dirigente 
Marja Broeke. (Dagblad Waterland, 19 november)

Op 20 november 1968 vond de eerste vergadering van de Zonnebloem afdeling Beemster 
plaats. Het vijftigjarig bestaan werd gevierd met een receptie voor oud- en actieve vrijwil-
ligers en bestuursleden in Kavel II. (de Uitkomst, 27 november)

In de laatste maanden van dit jaar is eindelijk boerderij ‘de Meerwaarde’ van Cornelis de 
Jong en Maja de Herder verkocht. Bij het leegruimen van de enorme zolder kwamen daar 
meer dan duizend schilderijen en tekeningen van de Russisch-Mexicaanse schilder Luis 
Filcer tevoorschijn die daar na het overlijden van Filcer waren opgeslagen. Cees Streep, 
kunstkenner en eigenaar van het bedrijf in kunstenaarsbenodigdheden Arts and Crafts Hol-
land in De Goorn, helpt bij het uitzoeken en restaureren van objecten die verkocht kunnen 
worden. Een groot deel van de werken verkeert na veertig jaar rust op zolder in een bedroe-
vende staat. (De Uitkomst, 2 januari 2019)

Dameskoor Middelwijck jubileert          (foto: G. Heikens voor Binnendijks)
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Bodemdaling als gevolg 
van fikse daling van de 
grondwaterstand, droge 
zomers, extreem lage ri-
vierstanden, gaswinning, 
zware infrastructuurpro-
jecten en verlaging van 
de grondwaterstand ten 
behoeve van de landbouw 
gaat voor miljardenschade 
zorgen als er niet iets aan 
wordt gedaan. De nieuwe 
kaart met risicogebie-
den funderingsproblemen 
toont in ‘roodʼ de gebieden 
waar ‘palenpest’, aantas-
ting van houten heipalen, 
optreedt of gaat optreden. 
Interessant is te zien dat 
de Beemster, net als de 
Purmer en de Wormer, 
gunstige uitzonderingen 
zijn in een dreigend rode 
omgeving boven het IJ. 
Maar ‘zettingsgevoelig-

heid’ (feitelijke bodemdaling) en langdurige te lage waterstand zijn twee verschillende 
zaken. Het tweede doet zich ook in de Beemster voor. (Reportage in de Volkskrant van 
20 november)

De commissie van het Beemster novemberfeest – een overblijfsel uit het feestjaar 2012 en 
bedoeld om te vieren dat alles weer winterklaar is – lijkt erin geslaagd te zijn een nieuwe 
traditie tot stand te brengen. Dit jaar werd er op 24 november feest gevierd in de boerderij 
van de fam. Helder aan de Hobrederweg door stamppot tussen de koeien in de stal te eten 
en kinderen kennis te laten maken met die grote beesten. De opkomst, 175 mensen, laat 
zien dat dit aansloeg. (Dagblad Waterland, 26 november)

Op maandagochtend 3 december rond 10 uur raakten zeven auto’s betrokken bij een ket-
tingbotsing op de N244 nabij Middenbeemster. Door de grote ravage moest de weg hele-
maal worden afgesloten en de traumahelikopter moest worden ingezet. Twee gewonden 
werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht is nog niets bekend. (Dagblad 
Waterland, 4 december) Dit was waarschijnlijk het ernstigste ongeval in de polder dit jaar. 

Hoewel er geen doden vielen in het verkeer, raakten er wel minstens drie auto’s in een 
sloot en kwamen twee auto’s tot stilstand tegen een boom. Van klassieke ernstige kruis-
puntbotsingen telden wij er drie. In al deze gevallen was er sprake van een of meer 
gewonden. In december stelde het gemeentebestuur voor om de verkeersveiligheid in 

Gebieden met ‘palenpest’ 
(kaart overgenomen met toestemming van de Volkskrant)
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Westbeemster, met name op de Torenstraat, te verbeteren. Rijbaanversmalling zou uit-
komst moeten bieden. (Dagblad Waterland, 4 december)

Ook de mannen in de Beemster emanciperen. Aan de speciaal voor deze categorie geor-
ganiseerde workshop kerststukjes maken in Zuidoostbeemster doen 42 ‘man’ mee, me-
rendeels 50plussers. (Dagblad Waterland, 10 december)

Beemster Extra Oud (18 maanden gerijpt) heeft tijdens de internationale 
kaaskeuring World Cheese Awards in Bergen (Noorwegen) de Super 
Gold medaille gewonnen. (‘Kluitjes’ in Binnendijks, 15/16 december)

Het leek wel een kerstcadeau! Medewerkers van De Kosterij, een divisie van Breidablick, 
ontvingen een paar dagen voor 25 december van de Stichting Special Forces uit Purme-
rend een elektrische bakfiets ten geschenke. Het meel van korenmolen De Nachtegaal 
is nu korter onderweg naar de bakkerij en ook een bezorgdienst voor broodjes kan nu 
worden gerealiseerd. (de Uitkomst, 18 december)

Officiële mededeling: “Provincie Noord-Holland staat garant voor aanleg van breedband-
internet in buitengebieden Beemster. Met deze garantie kan Breedband Beemster samen 
met kabelexploitant Kabeltex iets meer dan 1.000 glasvezelaansluitingen aanleggen op 
locaties waar nu nog nauwelijks snel internet beschikbaar is. Met een garantstelling van 

Een grote verrassing voor de mensen van de Kosterij        (foto: Chr. Rijser voor de Uitkomst)
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de gemeente Beemster [€ 1.000.000] worden nog eens bijna 3.000 glasvezelaansluitingen 
aangelegd in de dorpskernen van Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Noordbeemster en 
Westbeemster. Als deze aansluitingen zijn gelegd, kan vervolgens het buitengebied wor-
den ontsloten. Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in 2019.” (gemeentelijke 
informatiepagina’s Binnendijks, 14/15 december) 

Hein Stevers (1921-2018) 
overleed op 19 december 
2018 in Berkhout. De mar-
kante Beemsterling, bijge-
naamd ‘de burgemeester van 
Westbeemster’, vormde een 
belangrijke sociale en histo-
rische schakel met de katho-
lieke Beemster (zie website 
www.binnendijks.nu, 23 de-
cember). Zo raadpleegden 
de samenstellers van deze 
kroniek hem meerdere keren 
over de oorlogsjaren toen zij 
in 2011 bezig waren met de 
voorbereiding van de Nieu-
we kroniek van de Beemster. 
Hij was dan ook een van de 
prominente aanwezigen op 
de herdenking in Westbeem-
ster van de zeven gesneu-

velde vliegers op 26 juni van dit jaar. Als laatste actieve bakker uit het bakkersgeslacht 
Stevers sedert 1790 zat hij vol prachtige anekdotes. Lees zijn hoofdstuk in Hoor es hier 
er maar op na.

De samenstellers van deze kroniek danken de volgende media en instanties voor hun informatie (in alfabetische volg-
orde): de Beemster Bengel, Binnendijks, website Brandweer Beemster, gemeente Beemster, Noordhollands Dagblad, 
editie Dagblad Waterland, NRC Handelsblad, de Uitkomst, de Volkskrant. Hartelijk dank ook aan de fotografen die 
illustraties voor deze kroniek van de Beemster ter beschikking stelden: Erik Rietman Fotografie, Amsterdam (kleuren-
foto voorkant), C.A. Beemsterboer-Köhne, G. Heikens, Chr. Rijser, C. Roet, E. Tilgenkamp, en de HGB-fotowerkgroep.

Ontvangst van Hein Stevers met zijn dochter bij de onthulling van het monu-
ment Westbeemster, 26 juni 2018                   (foto: Geert Heikens)
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Advertorial

Onafhankelijk en deskundig advies over testamenten, openbare verkopingen, veilingen, 
koop en verkoop van onroerend goed, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontracten, 
statuten van verenigingen en stichtingen, ja zelfs loterijen - en het feitelijk opstellen van 
de betreffende documenten en toezicht houden op de uitvoering - is het gespecialiseerde 
kennisterrein van de notaris. Hij of zij wordt door de Kroon (de koning en de minister 
van Justitie) benoemd en vervult een cruciale rol in het rechtssysteem en het economisch 
verkeer. De keuze voor een notaris is niet gebonden aan de plaats waar men woont maar is 
geheel vrij. Van oudsher maakten bewoners van de Beemster zowel gebruik van de 'eigen' 
notaris als van collega's in omliggende gemeenten. Op oude en nieuwe notariële akten kunt 
u de volgende namen van Beemster notarissen sinds 1685 tegenkomen:

1685-1695   R. Langereijs
1695-1798   geen notaris in de Beemster
1798-1804   M.J. Steenbergh
1804-1826   geen
1826-1828   D.L.M. Holland
1829-1832   J. Koppes
1833-1860   C. Boom jr.
1860-1861   J. Coninck Westenberg
1861-1882   geen
1883-1919   J. van Beek
1919-1937   G.W.L. van Woerden
1937-1965   J.J.F.A.M. Ruijgrok
1965-1989   H.J.A. Stuijt
1989-2004   J.A. Kooijman
2004-heden  P.J. Rietbergen
(bron: PolderVondsten, december 2008)

Het vertrouwen in de notaris is gebaseerd op de soliditeit van zijn adviezen. Een goed advies 
voorkomt problemen bij de uitvoering van belangrijke rechtshandelingen waar iedere 
burger en onderneming vroeg of laat mee te maken krijgt. Vroeger had het uitstralen van 
vertrouwen soms een dimensie van imponeren: groter werd vaak beter geacht. Dat kwam 
voorheen onder andere tot uiting in de behuizing van de notaris. Twee mooie voorbeelden 
in de Beemster zijn de  notarispanden aan het begin van de Purmerenderweg (waar nu Van 
der Valk is gevestigd) en de latere Villa Zuidwijk (nu het appartementencomplex aan de 
Zuiderweg).

Tegenwoordig is de reputatie van deskundigheid van doorslaggevend belang.
Het huidige, voor iedereen toegankelijke notariskantoor in de Beemster sinds 1883 en thans 
het oudste van de regio (ruim 135 jaar) is het kantoor van notaris
Mr Drs P.J. Rietbergen
Zuiderpad 82
1461 BV Zuidoostbeemster  
Tel. 0299-427051
E-mail info@notarisrietbergen.nl


