In memoriam: Dirk Schuijtemaker
Op 5 januari 2020 is onze oud-voorzitter en erelid Dirk Schuijtemaker overleden.
Een bevlogen bestuurder met veel kennis van onze
lokale cultuurgeschiedenis en een kenner van de
Beemster bij uitstek.
Op 9 mei 1995 nam Dirk Schuijtemaker afscheid als
voorzitter; hij was toen 34 jaar bestuurslid van het
Historisch Genootschap Beemster en kreeg het erelidmaatschap.
Bij zijn afscheid als voorzitter van het Genootschap
werd door oud-burgemeester van Beemster W. Cattel
de Beemster tegel aan hem uitgereikt. De burgemeester vroeg hem toen, hoe het kwam dat hij eigenlijk als
niet-Beemsterling zo betrokken bij de Beemster was
en er zoveel over wist.
Het antwoord was een prachtige Schuijtemakeriaanse
reactie, of laten we zeggen vertelling, waar hij ons
mee wist te boeien.
“Nou ik ben geboren in Grosthuizen, maar mijn grootouders woonden in Schellingwoude.
Mijn vader was al gauw in het bezit van een auto en zo reden wij vele zondagen over de
Beemster wegen om er een bezoek af te leggen. Onderweg werd het nuttige met het aangename verenigd en leerde ik om de volgorde van de Beemster wegen op te dreunen:
Noorddijk, Vrouwenweg, Oosthuizerweg, Hobrederweg, Rijperweg, Volgerweg, Zuiderweg etc. Daarna kwamen van lieverlee de geschiedenis van alle langs de weg staande
boerderijen en families die daarin gewoond hadden of nog woonden aan bod”
Onze vergaderingen waren in zijn tijd als voorzitter geen echte bestuursvergaderingen
maar meer ‛vertel avonden’ waar zeker de jongere bestuursleden veel van hebben geleerd.
Niet dat er geen besluiten werden genomen of dat er niet bestuurd werd, maar dàt deel van
de vergadering ging meestal erg vlot. Veel discussie was er niet.
De vergaderingen waren vooral leerzaam en ook gezellig, waardoor het vaak laat werd. Wij
bewaren daar warme herinneringen aan.
Bij hem stond de vraag centraal: “Wat laten wij na aan de toekomstige generaties?”
Zijn gedachte was dat men ooit zou zeggen: “Wat hebben die mensen voor ons veel moois
bewaard!”
Zijn afscheid als voorzitter betekende nog niet dat hij rust nam en uit beeld verdween. Nèt
als tijdens zijn bestuursperiode gaf hij nog tal van tips, o.a. voor het aankopen van geschikte
museale objecten als deze via veilingen of anderszins in de markt beschikbaar kwamen.
Wij herinneren ons Dirk Schuijtemaker als een bevlogen bestuurder die met hart en ziel
een grote bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging.
Bestuur Historisch Genootschap Beemster
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Notulen jaarvergadering 2019
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden op
27 maart 2019 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.
De voorzitter vraagt een moment stilte voor de heer Piet Stroet. Piet was vrijwilliger vanaf
het eerste uur van het Agrarisch Museum Westerhem en in januari j.l. overleden.
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: de heer J. Dik, mevrouw F. de Gooijer,
de heer P. Groot, de heer en mevrouw Heijmans, mevrouw M.J. Heijn, mevrouw M. Reijm,
de heer L. Schagen, mevrouw E. Steen, mevrouw J. Tulp en mevrouw H. Voigt.
Op het programma van deze avond staat vermeld dat de heer Ros na de pauze een korte
lezing zal verzorgen over de Stelling van Amsterdam. Tot onze spijt gaat dit niet door maar
er wordt daarvoor in de plaats verteld over de laatste restauratie van molen De Nachtegaal
en de plannen m.b.t. viering van het 350-jarig bestaan van de molen dit jaar.
2 Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
De notulen staan net als de jaarverslagen van de afdelingen en de Kroniek van de Beemster
2018 vermeld in De Nieuwe Schouwschuit. Deze periodiek is wederom voorzien van een
prachtige omslag waar, met een fototerugblik van de onthulling van de gedenkplaquette in
Westbeemster, het verleden en heden samenkomen.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
Hierover zijn geen mededelingen.
4 Jaarverslagen 2018
4.1. De heer Reijm complimenteert het bestuur met het feit dat het aantal leden flink is
gegroeid.
De voorzitter merkt op, dat dit komt, naast de aantrekkelijke activiteiten van de afdelingen, door de foto avonden van Cor en Lida Roet.
4.2. In het jaarverslag van de afdeling Beemster
Erfgoed staat vermeld dat zij het initiatief
m.b.t. het plaatsen van het borstbeeld Carel
Fabritius van harte ondersteunen.
Ger Ernsting vertelt de vergadering over de
aanleiding tot het plaatsen van het borstbeeld en het contact dat Bert Jaarsma met
de kunstenaar Fabio Pravisani heeft.
Het borstbeeld wordt 12 april a.s. onthuld in
de voortuin van De Kosterij.
2

5 Financieel verslag 2018
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.
Penningmeester, de heer Pieters, geeft een toelichting:
- De provincie heeft de subsidieaanvraag m.b.t. de restauratie van het Betje Wolff
Museum gehonoreerd.
- Het HGB heeft tegen de voorgenomen korting van de gemeente Beemster op de
bijdrage in het onderhoud een bezwaar ingediend. Hierover is het HGB nog met de
gemeente in gesprek.
5.2. De RABO bank clubkascampagne. De heer Boots,
lid van de kascontrolecommissie vertelt dat deze
bank een actie heeft waar leden van de bank kunnen
stemmen op een voor hen belangrijke vereniging.
Deze vereniging moet wel bankieren bij de RABO
bank. Het verzamelde aantal stemmen levert geld
op voor de vereniging.
5.3. Verslag van de kascontrolecommissie, waarbij de
penningmeester aangeeft dat deze kascontrolecommissie een zeer deskundig team is en zich niet
alleen verdiept in de cijfers maar in het hele beleid
De heer Boots verklaart
van het afgelopen jaar.
Namens de kascontrolecommissie brengt de heer Boots verslag uit van haar bevindingen.
De commissie, bestaande uit de heren Heerschop, Boots en Komin, heeft de financiën in
orde bevonden en stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor het
gevoerde beleid 2018 te dechargeren.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar werk.
5.3. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie. Kascontrolecommissieleden zijn drie
achtereenvolgende jaren lid van deze commissie. Dit zou betekenen dat de heer Heerschop zijn activiteiten als lid zou beëindigen en een nieuw lid benoemd zou kunnen
worden.Vanuit de vergadering meldt zich geen nieuwe gegadigde.
Gelet op het feit dat de huidige kascontrolecommissieleden goed op elkaar zijn ingespeeld
en kennis hebben van de financiën stelt de penningmeester voor deze drie commissieleden
nogmaals voor een jaar te benoemen. In verband met de nodige integriteit stelt de voorzitter
voor hiermee nu akkoord te gaan maar dit volgend jaar opnieuw te bekijken. De voorkeur
gaat uit naar een wisseling in 2020.
De vergadering stemt in met het voorstel.
De kascontrolecommissie 2019 bestaat in volgorde van benoeming uit de heren Heerschop,
Boots en Komin.
6 Vaststellen van de begroting 2019 en de contributie 2020
6.1. De begroting wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
6.2. De contributie wordt voorlopig ongewijzigd vastgesteld op het huidige bedrag. Mochten zich
in 2019 echter onvoorziene financiële situaties voordoen wordt hier opnieuw naar gekeken.
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7. Bestuursmutatie
7.1. Bij het Algemeen Bestuur vindt geen bestuurswisseling plaats.
7.2. Bestuursmutaties afdelingen en stichtingen
‘Betje Wolff Museumʼ:
Mevrouw Van den Hoonaard heeft in augustus 2018 afscheid genomen van het bestuur. Tot het
bestuur zijn toegetreden: de heer Rutz en voor een periode van twee jaar de dames De Jong en Vis.
‘PR-Commissie’:
De heer Dik heeft zich aangesloten bij deze commissie.
‘Afdeling Beemster Erfgoed’:
De heer Falger is tijdelijk waarnemend voorzitter geworden.
‘Stichting Beheer Gebouwenʼ:
De heer Van Twisk heeft zijn activiteiten voor de Stichting beëindigd. De heer Martens is
bereid gevonden hierin plaats te nemen.
‘Afdeling Educatie’:
Sinds medio 2018 is deze afdeling nieuw bij het HGB. Het bestuur bestaat uit mevrouw
Bakker en de heer Hellingman.
De voorzitter spreekt een woord van dank uit voor hun inzet aan de bestuursleden die
gestopt zijn met hun activiteiten voor het afdelingsbestuur.
‘Redactie van De Nieuwe Schouwschuit (DNS)’:
Naast alle genoemde personen heeft bij de redactie van DNS ook iemand besloten zijn
activiteiten voor de periodiek te beëindigen, namelijk de heer Ernsting.
Er was ooit - vlak voor en tot in de Tweede Wereldoorlog - een Schouwschuit. Een periodiek van de vereniging.
Het is lang stil geweest, maar in 2003 verscheen De Nieuwe
Schouwschuit, met in de redactie Jan de Groot, Ans Engel
en Ger Ernsting. De voorzitter, Henk Komin, schreef over
“een vakblad”. Dat zijn hoge verwachtingen in een vereniging van vrijwilligers. Een vakblad stelt heel hoge eisen aan
de inhoud, aan bronnenonderzoek, aan nauwkeurigheid.
Zo’n vakblad moest het worden.
Mede door grote inzet en gevoel voor grote kwaliteit is de
periodiek van het Historisch Genootschap Beemster een
echt vakblad geworden. De heer Ernsting was hoofdredacteur van het blad. Maar daar wilde hij in het openbaar
niets van weten. Op de website staat de hele redactie onder
dezelfde functie genoemd: lid!
Gedurende 16 jaar heeft de heer Ernsting als grote trekker en wetenschappelijk-geweten van De Nieuwe Schouw4

schuit een enorme bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving
van de Beemster.
Daarnaast is hij secretaris van de Stichting tot behoud van de
Weegbrug en was hij dagvoorzitter bij de twee symposia die het
HGB in 2012 en 2015 heeft georganiseerd. Al deze rollen heeft
de hij met verve vervuld.
Daarom benoemt het bestuur van het Historisch Genootschap
Beemster de heer Ernsting tot erelid van de vereniging.
De heer Ernsting is verrast en voelt zich vereerd met deze onderscheiding. Hij geeft aan
dat de kwaliteit van DNS alleen maar op het huidige niveau kan zijn door toedoen van alle
redactieleden.
Nadat het blad weer nieuw leven was ingeblazen, is de nieuwe naam bedacht door zijn
broer. Hij maakte van De Schouwschuit de nieuwe naam: De Nieuwe Schouwschuit.
De heer Ernsting vindt het na 16 jaar redactiewerk welletjes en bedankt het Algemeen
Bestuur en alle redactieleden, ook de leden van het eerste uur, voor de steun die hij heeft
ervaren.
8 Uitreiking van de HGB-Complimentprijs 2018
Het Historisch Genootschap Beemster kent jaarlijks een prijs toe aan een initiatief waarvan
het bestuur meent dat het de Beemster in historische zin heeft verrijkt. Het kan gaan om
verschillende zaken, zoals een fraai gerestaureerd gebouw, een historische website, een
activiteit om iets voor ondergang te behoeden, etc. De prijs wordt sinds 2002 toegekend.
De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-Complimentprijs gaat naar die persoon
die in dat jaar een echt compliment verdient voor een actie die waardevol is voor de cultuurhistorie in de Beemster.
Het bestuur heeft besloten om de
Complimentprijs 2018 toe te kennen
aan de heer Remo Strijker voor de
wijze waarop hij de Kosterij in Middenbeemster met groot respect voor
de historische waarde heeft gerestaureerd.
De heer Strijker heeft het gebouw
enige jaren geleden overgenomen van
de kerk. Het was in slechte staat; hij
heeft het geheel gerestaureerd. Bij die
restauratie zijn de oorspronkelijke
gevelornamenten met oog voor detail
behouden en zorgvuldig gerestaureerd. Dit geeft het pand een rijke uitstraling en het is een
parel in de dorpskern van Middenbeemster.
De bestemming als onderkomen voor een winkel annex lunchroom is een kroon op dit project. Dagelijks werken hier, onder begeleiding, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt
wat in de meeste gevallen bewoners van Breidablick zijn.
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De heer Strijker voelt zich bijzonder vereerd met deze prijs. Hij vertelt dat de restauratie van De Kosterij met veel liefde en aandacht voor historie door de aannemer is
uitgevoerd.
In het in 1874 gebouwde pand, waren veel historische elementen door toedoen van
vorige eigenaren niet meer zichtbaar. Tot grote vreugde van de heer Strijker en de aannemer is veel hiervan weer hersteld.
Hij is blij dat het pand weer een sociale functie heeft in Middenbeemster en heeft het
gevoel De Kosterij weer te hebben teruggeven aan de Beemsterbevolking.
Een bezoek aan De Kosterij is de moeite waard.
De heer Strijker biedt aan om een (foto) presentatie met bezichtiging van De Kosterij
voor het HGB te verzorgen.
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.
Na de pauze verzorgen de heren Jaarsma en Reijm een presentatie over de laatste restauratie en de viering 350 jaar Korenmolen De Nachtegaal.

Hilda Reijm-Helder, secretaris

De heren Jaarsma en Reijm

De lezingen van Cor en Lida Roet
trekken elke avond veel publiek
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Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2019
Oprichtingsdatum		
Statuten vastgesteld op
Inschrijfnummer KvK
Ledenaantal per 31 dec 2018

Algemeen Bestuur

: 21 april 1936
: 17 april 1996
: V40624472
: 573

Op 1 januari 2019 bestond het Algemeen Bestuur van het Historisch Genootschap Beemster uit:
Voorzitter		
: C. de Groot
Vicevoorzitter		
: A. Jaarsma
Secretaris		
: H. Reijm-Helder
Penningmeester		
: P. Pieters
Lid			
: J. Dik, namens Stichting Historisch Brandweermaterieel
Lid 			
: A. de Jong-de Boer namens ‘Betje Wolffʼ museum
Lid			
: J. Köhne, namens Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ

Het Algemeen Bestuur is in 2019 negen keer voor een bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast is door afgevaardigden van het bestuur regelmatig overleg
geweest met diverse officiële instanties en met partners van de Stichting Promotie
Beemster Werelderfgoed.
Veel van deze contacten hadden betrekking op de financiële bijdrage voor de
instandhouding van het Betje Wolff Museum en de toekomstplannen van het complex Westerhem. Aanleiding voor de discussie over het BWM was het bericht van de
Gemeente Beemster om de subsidie voor 2019 te verlagen met 25% van € 14.000,naar € 10.500,-. Het HGB heeft staande gehouden dat het hier geen subsidie voor
activiteiten betrof, maar een in 1999 afgesproken gemeentelijke bijdrage voor de
instandhouding van het pand van het Betje Wolff Museum. De Bezwarencommissie
heeft het HGB op alle punten in het gelijk gesteld. Aangezien ook het bestaande
bedrag van € 14.000,- reeds het gevolg van een eerdere korting was, is op basis
van Meerjaren Onderhoudsplannen met het College van B&W gesproken over een
reële bijdrage. Het College heeft tenslotte ingestemd met een jaarlijkse bijdrage
van € 18.948,- .
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Het bestuur is verheugd over het blijvend groeiend aantal leden:
31 december 2015 : 507
31 december 2016 : 516
31 december 2017 : 548
31 december 2018 : 573
31 december 2019 : 587
De Nieuwe Schouwschuit, is ook dit jaar drie keer verschenen. De diversiteit en de grote
kwaliteit van de artikelen zorgt ervoor dat leden en belangstellenden de uitgaven met veel
interesse lezen.
De HGB Nieuwsbrief verschijnt tegelijkertijd met De Nieuwe Schouwschuit. Leden met
een e-mailadres krijgen de Nieuwsbrief digitaal toegestuurd. Leden zonder e-mail ontvangen deze per post.
De HGB-website wordt goed bezocht. Er is belangstelling voor het HGB van binnen en
buiten de Beemster. Met grote regelmaat komen er via E-mail vragen over de Beemster
geschiedenis of specifieke gebeurtenissen in het verleden. De website lijkt een grote rol te
spelen in de toegenomen belangstelling van groepen voor een museumbezoek.
Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op woensdag 27 maart 2019 in de foyer van
de Keyserin te Middenbeemster.
Er werd stilgestaan bij het overlijden van de heer Piet Stroet, vrijwilliger van het eerste
uur bij het Agrarisch Museum Westerhem.

Benoeming erelid
De heer Ernsting is gevraagd deze ledenvergadering iets te vertellen over de op handen
zijnde onthulling van het borstbeeld Carel Fabritius. Wat hij echter niet wist, was dat het
Algemeen Bestuur hem, na zijn presentatie, officieel zou benoemen tot erelid van het
HGB.
De heer Ernsting heeft onlangs zijn activiteiten bij de redactie van De Nieuwe Schouwschuit beëindigd.
Lange tijd heeft het HGB geen periodiek uitgegeven, maar in 2003 heeft hij, samen met
enkele andere vrijwilligers, ‘de pen’ weer opgepakt.
Gedurende 16 jaar heeft de heer Ernsting als grote trekker en wetenschappelijk geweten
van De Nieuwe Schouwschuit enorme bijdragen geleverd aan de geschiedschrijving van
de Beemster. Daarnaast is hij secretaris van de Stichting tot behoud van de Weegbrug en
was hij dagvoorzitter bij de symposia die het HGB in 2012 en 2015 heeft georganiseerd.
Al deze functies heeft hij met verve vervuld.
HGB-complimentprijs
De HGB-complimentprijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die een echt
compliment verdient voor een actie of verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie
in de Beemster.
Deze onderscheiding is dit jaar uitgereikt aan de heer Remo Strijker voor de wijze waarop
hij met groot respect voor cultuurhistorische waarden De Kosterij heeft gerestaureerd.
Hij heeft hieraan een winkel- en lunchroom-bestemming gegeven waar mensen met een
afstand tot arbeidsmarkt een werkplek kunnen vinden.
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Onthulling borstbeeld Carel Fabritius
Beeldend kunstenaar Mario Pravisani had in 2018 het HGB gevraagd of zij een mogelijkheid zag om het door hem vervaardigde borstbeeld van de schilder Carel Fabritius
in Middenbeemster te plaatsen. Op 12 april is het borstbeeld onthuld. Het beeld is
geplaatst in de tuin van De Kosterij.
Voorafgaand aan deze plechtigheid is in de Keyserkerk een klein symposium gehouden over de schilder Carel Fabritius, waarna de gedeputeerde dhr. J. van der Hoek het
beeld heeft onthuld.

Symposium in de Keyserkerk

Ledenbijeenkomsten
Het HGB heeft in 2019 negen bijeenkomsten voor haar leden georganiseerd. De
belangstelling voor deze bijeenkomsten was, als vorige jaren, erg groot.
Vrijwilligers
Het HGB kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Het bestuur is heel blij met zoveel
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Begin januari ontmoetten de vrijwilligers
elkaar tijdens een Nieuwjaarsbijenkomst in het Agrarisch Museum Westerhem.
In het najaar vond het vrijwilligersuitje plaats, aangeboden door het bestuur als dank
voor alle inzet van het afgelopen jaar. Deze keer zijn we gaan ‘gluren bij de buren’. We
gingen op bezoek bij de Historische Vereniging Oosthuizen. Na de ontvangst met koffie werd de groep in tweeën verdeeld en werden bezoeken gebracht aan ‘Het Schooltje
van Dik Trom’ en molen ‛De Breekʼ. De dag werd afgesloten met een lunch.
Beemster Light festival
Als afsluiting van 20 jaar Beemster Wereld Erfgoed werd de Beemster in de eerste drie
weken van december op diverse manieren verlicht. Alle objecten/panden van het HGB
waren die weken prachtig uitgelicht.
Hilda Reijm-Helder, secretaris
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Nieuwjaars-bijeenkomst

Vrijwilligers uitje
(foto's Jan Jobsis)
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‘Betje Wolff’ Museum
Jaarverslag 2019

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2019

Voorzitter (ad interim) : Aafje de Jong-de Boer
Secretaris (ad interim) : Alie Vis-Best
Penningmeester
: Johanna Smit-de Jong
Lid 		
: Nico Rutz
Lid 		
: Janna Bakker-Helt
Lid		
: Janet Smith-van der Veen

2. Bestuurszaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 10 keer vergaderd.
In februari 2019 werd Marianne Boots welkom geheten als 7e bestuurslid bij
het Betje Wolff Museum. We zijn heel blij met haar komst.
Aafje de Jong heeft in oktober toegezegd aan te blijven als voorzitter voor vooralsnog
onbepaalde tijd. Ook heel erg fijn!
Alie Vis is conservator van ons museum en zij wilde graag de secretaristaken die zij tijdelijk
had overgenomen overhevelen naar een van de andere bestuursleden, opdat zij meer tijd
kreeg voor haar eigenlijke functie.
Besloten is het secretariaat te (ver)delen. In de loop van het jaar heeft Janet Smith een
aantal taken overgenomen zoals de nieuwsbrief voor de vrijwilligers en de uitnodiging
voor de vrijwilligersmiddag + verslag, het jaarverslag, de agenda en de notulen. De andere
secretaristaken zullen de komende tijd stukje bij beetje naar Marianne Boots gaan.
Johanna Smit was verantwoordelijk voor de financiën.
Nico Rutz zorgde ervoor dat het rooster werd gemaakt en hield zich bezig met ICT-zaken
en andere technische klussen.
Janna Bakker nam het onderwerp educatie voor haar rekening (het bezoek van kinderen van de
basisschool aan het museum) en de organisatie en verkoop van de bonbons en de tuinkruiden.
Janet Smith organiseerde de avonden en de bezetting van Boeken bij Betje en zorgde voor de
PR vanuit het museum.
Voor het bedenken en maken van de nieuwe tentoonstelling in 2020 werd een groep
samengesteld die bestaat uit Aafje, Alie, Janna en Marianne.
Zo had elk bestuurslid naast de
algemene taken een eigen werkgebied.
Aan het begin van 2019 heeft het
bestuur besloten om geen grote
groepen bezoekers meer te ontvangen
op de zolder van het Betje Wolff
Museum. Dat in verband met de
kwetsbaarheid van de zolder en alles
wat daar tentoongesteld staat. Daarbij
is de spiltrap een gevaarlijke hindernis
als in geval van nood iedereen de
zolder moet verlaten. Het bestuur van
het Agrarisch Museum Westerhem was
zo vriendelijk ons uit de brand te helpen Poëziemiddag op 17 maart
11

en bood ons onderdak voor de avonden van Boeken bij Betje en de vrijwilligersmiddagen.
Dit jaar is een werkgroep geformeerd om te zoeken naar mogelijkheden om op termijn toch
grotere groepen te kunnen ontvangen in het eigen museum.
3. Vrijwilligers
Op 2 april werd de vrijwilligersbijeenkomst van het Betje Wolff Museum gehouden in het
vierkant van het Agrarisch Museum Westerhem. Een gezellige middag met 21 aanwezigen.
Aafje de Jong verwelkomde een nieuwe vrijwilliger: Dirk van Donk. Hij heeft dit jaar Paul
Stolp en Pieter van der Klooster geholpen met het werken in de tuin. Daarvoor had hij
zijn diensten al bewezen bij het restaureren van de oude houten kruiwagen en later bij het
opknappen van de kerkbank die buiten op het plaatsje bij de keuken staat.
Op 18 november was er weer een vrijwilligersmiddag en wel bij onze naaste buren ‘De
Kosterij’. We werden heel gastvrij ontvangen met koffie en thee en heerlijk gebak. We
blikten terug op het voorbije seizoen. Wat is er allemaal gebeurd, waar waren we met
elkaar tevreden over en waaraan zouden we extra aandacht moeten besteden? Er waren 28
mensen aanwezig.
Er zijn dit jaar 3 nieuwsbrieven uitgegaan naar de vrijwilligers: in januari, maart en in
augustus.
4. Activiteiten in en om het museum
• De poëziemiddag in de rode voorkamer op 17 maart met door de bezoekers meegebrachte
poëziealbums.
• Het museumweekend op 13 en 14 april waaraan ons museum meedeed. Er werden
oude ambachten getoond.
• De deelname aan de kunstroute tijdens de paasdagen op 21 en 22 april. Kunstenares
Talitha Schiffer exposeerde met haar houten kunstwerken in de tuin van het museum.
• De tentoonstelling ‘Vive la plume!’, de tentoonstelling over de schrijfkunst, is verlengd
tot november 2019.
• De Open Dag op 30 mei (Hemelvaartsdag).
• H
 et jaarlijkse scholenproject gedurende 2 weken in mei.
9 basisschoolgroepen uit Beemster, De Rijp en Purmerend hebben het Betje Wolff
Museum, het Agrarisch Museum Westerhem, en het Voorhuis (Bezoekerscentrum)
bezocht. De kinderen maakten op speelse wijze kennis met het onderwerp ‘Wonen
in vroeger tijden’. 30 vrijwilligers van verschillende musea (AMW, BWM en het
Zuiderzeemuseum) hebben aan dit project meegedaan. Het was een mooie samenwerking.
• Het Beemster tuinenweekend op 9 en 10 juni (Pinksteren).
• Muziek aan de Middenweg op 18 augustus.
• ‘Boeken bij Betje’ in het vierkant van het Agrarisch Museum Westerhem:
8 februari: Tomas Lieske 		
13 september: Jan van Aken
8 maart: Marc Reugebrink
11 oktober: Joke Hermsen
12 april: Mensje van Keulen
8 november: Oek de Jong
10 mei: Menno Schilthuizen
‘Boeken bij Betje’ wordt georganiseerd door het Betje Wolff Museum in samenwerking met José
Ferdinandus op de tweede vrijdagavond van een maand. Een door José uitgenodigde schrijver
vertelt over zijn of haar eigen werk/leven en wordt geïnterviewd door Alexander Reeuwijk.
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De schrijver wordt voorafgaand aan het interview ontvangen in het Betje Wolff Museum.
Na afloop is er tijd voor een hapje en een drankje.
• De voorstelling met historische kleding ‘Minse en hulle Kleidjes’ op 10 november in
Onder de Linden. De kleding was grotendeels afkomstig uit ons eigen depot.
• Na afloop van de voorstelling is de wintertentoonstelling 2019/2020 in het museum
ingericht met de kleding en ander historisch textiel.
• De Amnesty Internationalschrijfavond op 10 december in ons museum in samenwerking
met Agaat van Amsterdam.
Alle activiteiten zijn bijzonder goed verlopen en daar zijn we erg blij mee.
En vooral zijn we blij met alle vrijwilligers die hierbij hebben meegeholpen! Zonder hen
was het allemaal nooit gelukt!
Tussen alle hoogtepunten door waren er ook de dagen waarop we ‘gewoon’ de diensten
draaiden en gasten ontvingen. Er kwamen soms veel mensen en soms weinig.
Wat ons ook dit jaar weer 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 gift uit 2018 van Rotary Purmerend/Waterland is besteed aan een Engelse vertaling
van onze film ‘Betje Wolff, een feministe in de Beemster’, geregisseerd door Paul Kramer.
Er is een laptop aangeschaft die kan worden gebruikt voor bezoekers die slecht ter been zijn en
niet naar de zolder kunnen om de film te bekijken.De film is in de tuinkamer op de laptop te zien.
Er is een nieuwe scanner gekomen voor de museumjaarkaarten en sinds de zomer kunnen
bezoekers ook pinbetalingen verrichten.
De verkoop van bonbons en kruiden en planten (in de zomerperiode) was een groot succes.
Op 18 maart was er een overleg tussen de besturen van het Agrarisch Museum Westerhem
en het Betje Wolff Museum.
Op 12 oktober heeft ons museum meegedaan met de Eerste Beemster Veiling ten behoeve
van verenigingen en stichtingen in de Beemster. Onze bijdrage aan de kavels: 5 x een
arrangement voor 2 personen met koffie/thee en appeltaart, een verhaal over het leven van
Betje en een rondleiding door het museum.
Op 15 december zijn de kopers van de kavels op de koffie geweest! Tot ieders genoegen.
Op 18 oktober kregen we bezoek van vertegenwoordigers van schrijvershuizen zoals het
Betje Wolff Museum er ook een is. Het werd een geanimeerde middag met mensen van het
Theo Thijssen Museum en het Multatulihuis in Amsterdam, Museum STAAL in Almen,
het Louis Couperus museum en het Literatuurmuseum in Den Haag.
Gedurende de zomer en de herfst hadden we in het museum te maken met restauratie- en
schilderwerkzaamheden waarbij met name de ramen en deuren onder handen zijn genomen.
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6. Aantallen bezoekers
Aantal bezoekers in 2019 : 2333
Aantal vrijwilligers
: 42
Aantal rondleidingen
: 33
7. Lijst van schenkingen
Mw. Eggers
Fam. Labee
Dhr. Strijker
Mw. De Jongh
Fam. Klaver
Anneke Karssen
Uit nalatenschap
Boelhouwer- Otjes
Jose Ferdinandus

Mw.

Janet Smith- van der Veen

Middenbeemster
Middenbeemster
Middenbeemster
Ursem
Westbeemster
Zuidoostbeemster

gebreide kniewarmers
2 ingelijste tekeningen H. Tol
serviesgoed
boekje ‘Letterrust op kipperust’
2 merklapjes, schrift met stof-monsters
planten voor de kruidentuin

Zuidoostbeemster

serviesgoed

Purmerend

14 exemplaren van het boek ‘Onbreekbare burgerharten, de
historie van Betje Wolff en Aagje Deken’

Boeken bij Betje
v.l.n.r.:
Oek de Jong, Mensje van Keulen, Joke Hermsen

De toeloop was zo groot dat de drankjes moesten worden
ʻafgewogenʼ

Het Beemster tuinenweekend op 9 en 10 juni
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Het jaarlijkse scholenproject in mei.

Ank Vos vertelde over ‛Minse en hulle kleidjesʼ

Een Open Dag is een leuke opsteker
voor het museum
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2019
1. Bestuurssamenstelling op 1 januari 2019
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid		
Lid		

: Joop Köhne
: Hilda Reijm-elder
: Nico Waij
: Bertha Scheringa
: Sieds Schregardus

2. Bestuurszaken
Het bestuur heeft dit jaar 9 keer vergaderd.

Westerhem in de winter

3. Vrijwilligers/ organisatie:
In het afgelopen jaar hebben Jan Hopman en Piet Groot zich afgemeld als vrijwilliger.
Gelukkig zijn er weer nieuwe leden bijgekomen: Piet Bos, Loek Duyn, Cor Langeveld,
Ko Oortwijn en Rita Knook. Onze vrijwilligersclub bestaat nu uit 40 enthousiaste mensen.
Het bestuur is blij met deze groep. Door de gemotiveerde inzet van alle vrijwilligers is het
museum goed te exploiteren.
De eerste HGB bijeenkomst voor alle HGB-vrijwilligers was op 4 januari in Westerhem,
in een gezellige sfeer werd het nieuwe jaar welkom geheten.
Er zijn dit jaar 2 bijeenkomsten met de vrijwilligers van het Agrarisch Museum geweest:
op 2 maart kwamen we bij elkaar om actualiteiten te bespreken en ons op de nieuwe
tentoonstellingen voor te bereiden, en op 7 november hebben we, onder het genot van
koffie en koek, het zomerseizoen geëvalueerd en afgesloten.
De winterwerkzaamheden zijn weer opgepakt. De vrijwilligers zijn iedere donderdagochtend actief met het onderhoud in en rond het Agrarisch Museum Westerhem.
Het gehele jaar is gewerkt aan het actualiseren van de museumregistratie. Deze beschrijving
en de uitvoering daarvan is verplicht om een geregistreerd museum te blijven.
4. Tentoonstellingen:
• Agrarisch leven in Noord Hollandse stolp 100 jaar geleden.
• De tentoonstelling Waterbeheer/droogmaking is in afgeslankte vorm (video en enige
panelen) een blijvende expositie geworden. Dit is samen met een reis door de tijd in
de Beemster Experience (container) een mooie combinatie.
• De brongasinstallatie (werkend) en de opengewerkte ketel zijn ook een permanente
opstelling geworden. Dit is voor veel bezoekers een nieuwe en onbekende ervaring.
Dat er gratis gas uit de bodem komt is voor velen een openbaring!
• De video van de honingbijen is opgenomen in het tuinbouwgedeelte.
• Een akkerbouwexpositie met werktuigen (o.a. miniatuur dorskast) is nieuw toegevoegd.
• De boomgaard met historische fruitbomen en een bijenkast met een bijenvolk.
• De expositie 20 jaar Beemster werelderfgoed, is op 26 april geopend.
• Een oproep van Geert Heikens in Binnendijks om actuele foto’s van de 4 jaargetijden
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in te zenden is een groot succes geworden, met een doorlopende expositie in ons
museum.
• Er zijn mediaplayers aangeschaft om op onze videospelers met drukknop een keuzefilm
op te kunnen starten.
5. Museumbezoek:

De brede aandacht in ons museum voor
diverse onderwerpen, gesteund door moderne
communicatiemiddelen, heeft dit jaar mede
geresulteerd in een bezoekerstoename van
60%. De laatste jaren was het gemiddelde
ongeveer 1500, het afgelopen jaar is dit
gestegen naar ruim 2400 bezoekers! Ook
een toename van bezoek van groepen valt
op. Eventueel is een speciale rondleiding
en lunch in een horecagelegenheid in
Middenbeemster mogelijk; een garantie
voor een geslaagde dag!
Inkijkje door de verlichte darsdeuren
tijdens het Beemster Light Festival

• I n mei was ook weer het gezamenlijke scholenproject Wonen, waar de kinderen
worden meegenomen naar het leven op de boerderij van 100 jaar geleden. Circa 200
leerlingen namen deel. De deelname van leerlingen /scholen neemt ieder jaar weer toe!
• Tijdens de de Kunstroute op de paasdagen en ook op Hemelvaartsdag, de jaarlijkse
Beemster Open Dag, was het druk in het museum. Een demonstratie schapenscheren
werd getoond. Ook de bijenhouders lieten weer zien hoe nuttig deze dieren zijn.
• Muziek aan de Middenweg in augustus werd bij ons ook weer 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.
• Tijdens het Beemster Light festival in december is het complex Westerhem in de
spotlight gezet.
Het jaar 2019 was voor Agrarisch Museum Westerhem
wederom een uitstekend jaar. Naast de al bestaande
collectie en activiteiten werd iedere keer weer gezocht
naar aandacht voor Beemster onderwerpen die breder zijn
dan louter het agrarische aspect. De herdenking 20 jaar
Beemster Werelderfgoed is hiervan een goed voorbeeld.
Ook in 2020 wordt weer volop aandacht gegeven aan de
Beemster geschiedenis met de expositie ‘Beemster 75 jaar
bevrijding en de wederopbouw’.
De toename van bezoekers is een bewijs dat de doelstelling
van het museum om het museum een bredere Beemster
uitstraling te geven zeer gewaardeerd wordt.
Joop Köhne, voorzitter
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Scholenproject:En de boer vertelde verder

Schapen scheren tijdens de Open Dag
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Beemster Erfgoed
Jaarverslag 2019

Bestuurssamenstelling op 1 januari 2019:

Voorzitter (waarnemend) : dhr. V.S.E. Falger
Secretaris		
: dhr. K.C. Visser
Lid			: mevr. A. Vis-Best
Lid			
: dhr.. G.H.L. Heikens

De voorzitter van het HGB, de heer C. de Groot, neemt qualitate qua deel aan de vergaderingen. Gedurende het verslagjaar hebben zich geen bestuurlijke mutaties voorgedaan.
Het bestuur is tien keer in vergadering bijeen geweest.
• D
 e Archiefwerkgroep bestaat uit: Mw. I. Gabel; V.S.E. Falger; C. de Groot; Th. Molenaar;
J. Oostwouder; Mw. J. Schenk; K.C. Visser
• De Bibliotheekwerkgroep bestaat uit: Mw. A. Vis-Best; V.S.E. Falger; K.C. Visser,
D. Ruyter.
• De Fotowerkgroep bestaat uit: P.E.J. Beemsterboer; Th. Molenaar. Beide heren hebben
tijdens het verslagjaar te kennen gegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor
de Fotowerkgroep. Mw. L. Tol is bereid gevonden toe te treden tot de werkgroep. De
inzet van de Afdeling is om zo snel mogelijk weer een volledige bezetting te hebben.
1. Deelname aan de Open Dag 2019
Door medewerking van het Hoogheemraadschap is het mogelijk geworden om het Jacobus
Bouman gemaal open te stellen tijdens de Open Dag op 30 mei. Ook de Erfgoedkamer was
gedurende deze dag open voorbezoekers. Er was op beide locaties veel belangstelling.

De heren Visser en Schregardus geven uitleg in het
Jacobus Bouman gemaal

2. Grondonderzoek op land familie de Wit Westbeemster
Op bescheiden schaal is onder leiding van de heer P. Floore van ‛Hollandia Archeologenʼ op 14
september grondonderzoek verricht op de locatie ‘Laanzicht’ aan de Jisperweg in Westbeem19

ster. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van GPS positionering maar ook ambachtelijk
‘steken’. Er zijn veel puinfundamenten gevonden. Een verslag komt beschikbaar bij de afdeling.
3. Zijper Collectiebeheersysteem
Het HGB-bestuur heeft uiteindelijk gekozen voor gebruik van het Zijper Collectiebeheersysteem. Daarmee is de afdeling begonnen om het beschikbare materiaal (onder andere
boeken en beelden) in dit systeem te zetten.
4. Beemster Canon
Dit is een langlopend proces. Een aantal hoofdstukken is reeds in vergevorderd stadium.
5. Beemster Waardenkaart
De Gemeente Beemster inventariseerde in het kader van de fusie met Purmerend zgn.
Beemster Waarden die (gebundeld) aangeboden worden aan Purmerend. Leden konden
desgewenst op persoonlijke titel hun visie hierop indienen. Vanuit het HGB-bestuur is collectief gereageerd. Purmerend heeft voor zijn Gemeente een zelfde inventarisatie gedaan.
Beide documenten zijn in het voorjaar uitgewisseld.
6. WO II Project
Dit is een onderwerp naar aanleiding van 75 jaar bevrijding in (mei) 2020.
Met name de heer Falger is vanuit de afdeling actief betrokken bij de ontwikkeling van de
decennia terug al beschreven fietsroute door de Beemster kunstenaar Henk Tol. Op diverse
plaatsen zullen verwijzingsborden (ongeveer 20 stuks) komen met betrekking tot gebeurtenissen die zich tijdens WOII op die locaties hebben voorgedaan.
7. Opslagruimte
Jan Jobsis heeft op de zolder stellingen gemaakt zodat de afdeling op een verantwoorde
wijze zijn materiaal kan opslaan.
8. Voorstel HGB Complimentprijs
Afwijkend van de voordracht vanuit de afdeling, heeft het HGB-bestuur besloten om de
eigenaar van de Kosterij, de heer R. Strijker, de Complimentprijs toe te kennen. De voormalige kosterij is na langdurige en ingrijpende verbouwing weer een lust voor het oog en
biedt onderdak aan de dagbesteding van Breidablick.
9. Begraafplaats Middenbeemster
De heren P. Beemsterboer en Th. Molenaar zijn nauw betrokken bij de inventarisatie van
het historisch belang van met name het oude deel van de begraafplaats. Maar ook op het
nieuwe gedeelte liggen cultuurhistorisch belangrijke graven. Aanleiding van dit onderzoek
was het voornemen van de gemeente om bepaalde graven te gaan ruimen.
10. Beeldbank
In onze beeldbank bevinden zich ruim 8500 foto’s. (zie punt 3)
11. Filmpjes op Facebook
Onze afdeling heeft kritisch meegelezen met de scenario’s van Jasper Achterberg om korte
filmpjes over de droogmaking van de Beemster te maken voor Facebook.
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12. Aanschaf schilderijen
Nel en Paul Stolp hebben het HGB een tweetal in hun bezit zijnde historische schilderijen
aangeboden. Het betreft portretten van Hendrik Bouman (de broer van…) en zijn vrouw
Grietje Smit, geschilderd door de Rijper portretschilder Jan Kieft. Het HGB-bestuur heeft
op advies van de afdeling positief gereageerd. Het voornemen is om de beide doeken een
plekje te geven in het Betje Wolff Museum, waar ook Jacobus Bouman en zijn Aaltje hangen.
13. Elektronische Waardenkaart
De afdeling heeft kritisch meegelezen met de tekst en afbeeldingen welke geplaatst worden op
de zogenaamde elektronische Waardenkaart van de Beemster, samengesteld door de heer van
Deinum van de gemeente Purmerend. Op dit moment staan er zo’n 35 objecten beschreven.
14. Inloopavonden
De HGB-inloopavonden op de eerste maandagavond van de maand waren ook in 2019
succesvol. Nieuwe bewoners vroegen informatie over hun huizen, genealogische vragen
werden door dhr. Th. Molenaar beantwoord, voorwerpen werden ter beoordeling aangeboden en tips over historisch interessante onderwerpen werden uitgewisseld. Ook (nog)
niet-leden mogen van deze diensten gebruik maken.
K.C. Visser, secretaris

Schenkingen 2019
Fam. Klaver, Zuiderweg
Dhr. C. Prins
Dhr. D. Kuin
Mw. Box-Haremaker
Mw. Tol-Beers
Dhr. G. Heikens
Mw. Sjobbema
Fam. Klaver, Jisperweg
Dhr. Strijker
Mw. L. Mulder-Krap
Het opgeheven “Nut”
OHV Het Schermereiland
Onbekende
Fam. Visser
Mw. Carla Hollenberg
Dhr. P. van Voorst
Mw. E. van Dijk-Schipper
Dhr. D. Ruijter
Dhr. C. de Waal
Mw. R. Tol-Beers
Mw. Katja Bossaers
Mw. T.C. de Groot-Schut:

boekje ‘De keuze van melkkoeien’ geschreven en ooit eigendom
van van J. Bouman
twee geschriften over WO II
een Genie Peilschaal
foto’s en aardewerk
krantenartikelen; tinnen lepels
twee boekwerken met Beemster Waarden
doos met foto’s en aantekeningen van haar leerlingen in
Zuidoostbeemster
aantal boeken en documenten
boek ‘Portret van de Beemster’
boek van J. Bouman en de Kroniek van de Beemster
twee landelijke Nutsvlaggen; boek ‘Om het Algemeen
Volksgeluk’; voorzittershamer anno 1937;
2x Nutsdepartement Beemster 1841-1941.
Jubileumboek Hercules 1885-1985
Jubileumboek 50 jaar ULO?MAVO
diverse telefoonboeken
gedicht van J. Bouman over de Lindeboom op het Kruispunt
een gedeelte Kerkarchief
programma’s en krantenartikelen van toneelvereniging
Zuidoostbeemster
archeologische vondsten van munten en knikkers
aantal boeken; veel foto’s en papieren o.a. over Beemster
families.
originele tekeningen van haar man Henk Tol
haar gehele wetenschappelijke bibliotheek
een boek ‛25 jaar de Tijdʼ
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Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster
Jaarverslag 2019
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid		
Lid		
Lid		

: Bert Jaarsma
: Ger Ernsting
: Jan Schoutsen
: Ger Kloosterhof
: Chris van Poelgeest
: Wim van der Werff

Het bestuur vergaderde in 2019 één keer,
op 6 februari 2019.
1. Bediening. Evenals vorig jaar heeft het bestuurslid Wim van der Werff in het voorjaar 2019
een bijeenkomst georganiseerd met de ‘wegers’ (oudgedienden en nieuwkomers). De bijeenkomst
bedoelde een (opfris)cursus te zijn om de ‘techniek’ van het wegen door te nemen, en om een
schema te presenteren waarop aangegeven is wanneer wie van de wegers ‘dienstdoend weger’ is.
De wegers zijn allen woonachtig in de buurt van het kruispunt Volgerweg-Jisperweg, dus rondom
de weegbrug. De dienstdoend weger heeft een mobiele telefoon die gebeld kan worden door
klanten (06 83 89 97 03) om een afspraak te maken voor een weging, en die door de dienstdoend
weger aan de volgende wordt doorgegeven. In het jaar 2019 is de bediening dan ook zonder problemen verlopen.
2. Financieel. De weegbrug heeft dit jaar minder vaak gewogen dan vorig jaar, n.l. 39 maal
(was 62 in 2018). De Open Dag zorgde, via het Oldtimer-event, voor € 180,00 aan inkomsten
en de 39 wegingen brachten € 195,- op. Dat
brengt het totaal aan inkomsten op € 375,00. Er
waren ook kosten van onderhoud en schoonmaak, gezamenlijk bedroegen die € 337,40.
3. Onderhoud. Ger Kloosterhof coördineerde
ook dit jaar het onderhoud en de schoonmaakbeurten. Het schoonmaken van de weegbrug
gebeurde zowel in het voorjaar als in het
najaar. In het voorjaar werd ook het ondergrondse gedeelte grondig schoongemaakt.
4. Activiteiten. Behalve aan de Open Dag, die
bij de weegbrug rustig verliep, deed de weegbrug ook mee aan het ‘Beemster Light Festival’. Voor die gebeurtenis hadden de vrijwilligers het weeghuisje voorzien van een metalen
frame (zie nieuwsbrief 30-11-2019) waarlangs
vervolgens lichtlijnen werden aangebracht door
een electro-deskundige. Ger Ernsting, secretaris

22

Stichting Historisch Brandweermaterieel
Jaarverslag 2019
Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid		

: Jaap Dik
: Cees van Baar
: Jeroen Keyzer
: Henk Albertsma

Afgelopen jaar is voor de stichting Historisch Brandweermateriaal een rustig jaar geweest. Dit kwam
voor een belangrijk deel door de slechte financiële
situatie. Hierdoor werd het welhaast onmogelijk om
aan defilés van historische voertuigen deel te nemen.
Een subsidieaanvraag bij de gemeente Beemster
werd afgewezen, waardoor druk gezocht moest worden naar andere inkomstenbronnen. Daarom was het
een bijzonder groot genoegen dat wij op 30 oktober
een envelop met € 500,- van de Steenwerpersclub ‘t
Mikpunt in ontvangst mochten nemen. Deze schen- Een brandweer oefening bij ‛Betje Wolff ʼ
king zorgt ervoor dat hierdoor zaken als verzekering, brandstof en onderhoud betaald dan
wel gekocht kunnen worden.
Het komende jaar zal gezocht moeten worden naar andere inkomstenbronnen. Suggesties
zijn van harte welkom.

(foto: Geert Heikens voor de Binnendijks)

Overhandiging van de cheque voor de brandweer		
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Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2019
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter 			
Secretaris			
Penningmeester			
Fondsenwerving			
Molenaar/PR			
Bouwkundig adviseur/medewerker

: Bert Jaarsma
: Els Steen
: Arie Reijm
: Fred van Zon
: Paul Buurmans
: Ad Koopman

Website: www.nachtegaalbeemster.nl

1. Bestuurszaken
Het bestuur is in 2019 twaalf maal bij elkaar gekomen voor een reguliere bestuursvergadering. In november kwam Thea Erkamp-Braak bij het bestuur. Zij neemt het secretariaat
van Els per 1 januari 2020 over. Els gaat daarna verder als algemeen bestuurslid.
2. Jubileum, 350 jarig bestaan: 1669-2019
Er waren in 2019 vele activiteiten, zowel in de
molen, als gerelateerd aan de molen. Een mooie
bijkomstigheid is dat in het voorjaar de molen
rondom in de bloeiende tulpen stond en daardoor
een extra feestelijk aanblik gaf.
Er waren 3 grote feestactiviteiten t.w.:
a. Molenzeilen beschilderen
Dit werd uitgevoerd door de Beemsterjeugd met de
onthulling op 18 mei. Hiervoor is de educatiegroep
van het Historisch Genootschap Beemster benaderd. Zij hebben het schilderen begeleid, samen
met Liesbeth Molenaar (artistieke begeleiding) en
Henk Albertsma (verfspecialist). Aansluitend een
kinderactiviteit ‛molens makenʼ op het land van de
familie Havik.
b. Symposium in de Keyserkerk
Gehouden op 21 september met de volgende sprekers:
- Paul Groen directeur/ eigenaar van Erfgoed Advies Groen.
- Gerrit Keunen, oud-medewerker van voorheen de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De digitale ondersteuning hierbij was van Eric Zwijnenberg.
- Sjoerd van Dalen, directeur/eigenaar Van Daalen Dendrochronologie.
- Nicole Bakker,directeur van De Hollandsche Molen.
c. Heel Beemster Bakt
Op zaterdag 5 oktober is ter voorbereiding van de wedstrijd een workshop gegeven in de
Kosterij o.l.v. Marcel en Harry de Groot. De wedstrijd in de Keyserkerk was op zaterdag
2 november. Er waren totaal 38 deelnemers. De categorieën waren: Brood, Koek en
cake en Taart. Ter aanmoediging is een smakelijk promotiefilmpje gemaakt met Harry
en Marcel de Groot in de hoofdrol. Het filmpje waarvoor Arjen IJff de tekst schreef,
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is/was te zien op Facebook en de website. De bakkers hebben samen met banketbakker en Beemsterling Gerard Leenstra de jurering gedaan. Mart Hellingman regisseerde het
wagenspel en Spelers van Flexibel uit Purmerend hebben de
prijsuitreiking gedaan. De prijzen bestonden uit oude molenkammen en waardebonnen. Er is veel publiciteit gegeven
aan het HBB evenement.

De catering

Tijdens het jubileumjaar heeft een grote banner met daarop
de tekst 350 jaar molen De Nachtegaal op het marktplein
gehangen. Bij de molen hangt gedurende het jaar een zelfde
banner.

3. Activiteiten in en rondom de molen.
• Dankzij schenkingen, werd het mogelijk het Noordelijk koppel molenstenen te restaureren. Molensteenmakerij Hans Titulaer heeft de stenen maalvaardig gemaakt. Ook
de kuip en de meelpijp zijn aangepast.
• Door de firma J.K. Poland zijn nieuwe kammen in de bonkelaar gezet.
• Een aan ons geschonken molensteen krijgt ter educatie een plek bij de molen.
• Dankzij onze donateurs en vrienden was het mogelijk om bruine zeilen aan te schaffen. Deze zullen in de wintermaanden in de wieken draaien. In het voorjaar komen
de witte zeilen weer terug.
• Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Ger en Tineke Meinema. Met de
komst van Ron Erfmann in februari beschikken we vanaf dat moment over 3 gediplomeerde molenaars, t.w. Sander Hupkes, Paul Buurmans en Ron Erfmann. Eric Ott
en Harrie Muhren zijn gestart als molenaar in opleiding. Joop Broodbakker startte
hiermee al in november 2018. Theo Pauw behaalde in oktober zijn diploma vrijwillig
molenaar. Vanaf dat moment zijn er 4 gediplomeerde vrijwillig molenaars.Er zijn 2
officiële overleggen met de molenaars geweest.
• Er is valbeveiliging aangeschaft. Ron Erfmann is bevoegd instructeur.
• T.b.v. de aan- en afvoer van producten vanuit de Kosterij is een betere oprijbeun
gemaakt.
• Het bedieningspaneel van het inbraakalarm is aangepast en alle molenaars (in opleiding) hebben nu toegang tot de molen.
• Er is dit jaar ongeveer 4 ton graan gemalen. Steeds meer “thuisbakkers” vinden de
weg naar de molen.
• Dankzij de samenwerking met de Kosterij blijft het mogelijk een voldoende voorraad mixen aan te houden en zodoende de “etalage” in de winkel gevuld te houden.
Onze producten worden ook verkocht in de Kosterij. Jan ter Weel is benaderd met het
verzoek om zijn kennis in te brengen en de molenwinkel meer uitstraling te geven.
4. Overige activiteiten.
• “De smaak van Waterland” 31 maart.
De Rotary organiseerde deze activiteit in het Poppodium P3 in Purmerend. Er werden
pannenkoeken gebakken en verkocht.
• Nationale Molendag 12 mei.
Jaarlijks doet De Nachtegaal op de zaterdag mee aan dit landelijke evenement.
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• O
 pen Dag (Hemelvaartsdag) 30 mei.
Traditioneel doet molen De Nachtegaal mee aan dit evenement in de Beemster. De
schatting gaat richting de 800 bezoekers. Velen van hen kwamen voor een rondleiding
door de molen. Naast de bekende pannenkoeken waren er heerlijke broodjes en koeken, die door Marcel en Harry de Groot waren voorbereid en door Gerard Leenstra ter
plekke werden afgebakken. Een zeilmaker liet zijn ambacht aan de belangstellenden
zien en de ijscoman deed weer goede zaken. De zanggroep Onstuimig Schuim zorgde
voor een vrolijke muzikale noot.
• Beemster Gemeenschaps (BG) waarderingsprijs.
Op zaterdag 27 juli werd het bestuur tijdens de feestavond op de ijsbaan verrast met
de BG waarderingsprijs. De BG waarderingsprijs wordt jaarlijks tijdens de Beemster
Feestweek toegekend aan een bedrijf, instelling of persoon welke op bijzondere wijze
of door een origineel initiatief de Beemster op de kaart zet en/of zich verdienstelijk
maakt voor de Beemster. De prijs was een tegel gemaakt door Evalien de Lange en
een certificaat.
• Open Monumentendag 14 september.
Deze dag was de molen te bezoeken in het kader van Open Monumentendag.
5.Bezoekers.
Er waren, naast de “gewone” bezoekers, diverse bezoeken door scholen, families en
groepen. Ook voor fotoshoots werd de molen bezocht.
• Professionele film.
Humberto Tan interviewde en fotografeerde op 25 oktober onze molenaar Sander
Hupkes. De film werd vertoond bij de prijsuitreiking van het Prins Bernard Cultuurfonds op 4 november aan de Hollandsche molen. De uitspraak van Sander: “een oude
kop in een oude molen” leverde veel hilariteit op. Sander, Theo en echtgenoten en Fred
van Zon waren namens De Nachtegaal aanwezig.
6. Vrijwilligers.
Op 15 november was de jaarlijkse vrijwilligersmiddag/avond. Dit keer in de het Agrarisch
Museum Westerhem. Na de ontvangst beneden werden de actuele filmpjes gedraaid o.a. de
film met Sander in de hoofdrol en een film over de activiteiten van dit jaar. Met 38 mensen
(medewerkers en partners) werd de Chinese maaltijd met smaak genuttigd.
7. Beemster gemeenschapsveiling.
T.b.v. deze veiling heeft de Nachtegaal 1 kavel ingebracht. Hiermee kan door max. 12
personen deelgenomen worden aan een VIP rondleiding op een nader te bespreken tijdstip
.
8.Financiën.
Dankzij een schenking door de van Toorn Scholten Stichting heeft de Stichting de hypothecaire lening kunnen aflossen.
9. Nieuwsbrieven en publiciteit.
Er zijn dit jaar 4 nieuwsbrieven aan de vrienden en donateurs verzonden. Informatie over
De Nachtegaal is te vinden op de website www.nachtegaalbeemster.nl, Facebook, Instagram en via YouTube. Op het YouTube kanaal voor De Nachtegaal worden alle filmpjes
bij elkaar geplaatst.
De Uitkomst, Binnendijks en Noordhollands Dagblad hebben meermalen de publiciteit
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verzorgd. Aan het einde van het jaar neemt webmaster Kevin van der Brug afscheid en
neemt Sjaak Martens deze taak over. Arjen IJff (webdesigner) heeft het feestlogo van De
Nachtegaal ontworpen.
10. Beemster Light Festival.
De molen is in de periode van 1-20 december extra in het licht gezet.
Mede dankzij de vele vrijwilligers is het jubileumjaar een succes geworden.

Gerard Leenstra, Marcel en Harry de Groot, als jury tijdens ʻHeel Beemster Baktʼ

Leerlingen van de Bloeiende Perelaar beschilderen de zeilen voor de
350-jarige molen
(foto Christy Rijser voor de Uitkomst)
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Het bestuur

PR-commissie
Jaarverslag 2019
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
Lid		
Lid		

: Hilda Reijm-Helder
: Françoise de Gooijer-van Aalsburg
: Janet Smith-van der Veen
: Jan Bakker
: Jaap Dik

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. De samenstelling van de
PR-commissie is gewijzigd. Maaike van Poelgeest heeft aan het begin van het jaar afscheid
genomen en Jaap Dik heeft met ingang van november afscheid genomen. Er is momenteel
een vacature.
1. 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. De Nieuwsbrief wordt via de mail onder de
leden verspreid. Leden zonder computer ontvangen de Nieuwsbrief op papier bij De Nieuwe
Schouwschuit zodat er op kosten bespaard kan worden voor wat betreft verzending.
2. Website
In 2019 zijn er geen grote veranderingen aangebracht aan de website. De website wordt zo
actueel mogelijk gehouden door Françoise. Het hele jaar door zijn er aankondigingen van
alle activiteiten geplaatst. De Beemster Agenda die geïnitieerd was door het Bezoekerscentrum Beemster en ook op de homepage van de HGB site stond, is door vertegenwoordigers
van Visit Beemster uit de lucht gehaald. Daarom is de koppeling van deze agenda op de
homepage van de website van het HGB verwijderd.
3. Filmdag
Op 3 februari is in samenwerking met het Agrarisch Museum Westerhem in het museum
een filmdag georganiseerd. De twee voorstellingen op die dag trokken rond de 110 bezoekers. Jan Jobsis verzorgde het filmmateriaal. Er werd o.a. een film over De Rijp, molen
De Nachtegaal en gebr. Van ’t Hek vertoond. De PR-commissie verzorgde de uitnodiging
naar de leden en de aankondiging voor deze dag in de diverse kranten en op de website.
4. Lezingen/fotoavonden
De fotoavonden zijn nog steeds erg in trek bij het publiek. Alle avonden zijn gegarandeerd
uitverkocht. In het voorjaar waren de fotoavonden op 21 februari, 11 en 21 maart. Het
onderwerp was: Zuidoostbeemster in de jaren 1900-1960. In het najaar waren de fotoavonden op 16 oktober, 14 en 25 november. Het onderwerp was: Middenbeemster in de jaren
1900-1960. De PR-commissie verzorgde de uitnodiging naar de leden, de berichtgeving
op de website en de aankondiging in de diverse lokale kranten.
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
gelegenheid gesteld om te komen kijken.
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Op 18 april werd de lezing ‘Hollandse walvisjacht in de 16e eeuw’ door Gervien Pielage
in Onder de Linden gegeven. Daarnaast is er op 31 oktober een lezing gegeven door René
Ros over de ‘Stelling van Amsterdam’.
Ook voor de lezingen is de gebruikelijke promotie gemaakt: uitnodiging naar de leden,
berichtgeving op de website en de aankondiging in de diverse lokale kranten.
Op 26 juli zou het HGB met bijna alle afdelingen vertegenwoordigd zijn op de boerderijmiddag
tijdens de Beemster Feestweek, maar dit is vanwege het zeer hete zomerweer niet doorgegaan.
5. Ledenwerving
Er is een start gemaakt met het ontwerpen van een flyer ten behoeve van ledenwerving.
Deze flyer zal voornamelijk in de nieuwbouwwijken in de Beemster huis aan huis worden
bezorgd.
Daarnaast is er een start gemaakt met een nieuwe rubriek in de Binnendijks, ‘Het HGB
presenteert’. Afwisselend zullen hier leden en vrijwilligers aan het woord komen om op
die manier de aandacht op het HGB te vestigen.
6. Overleg met afdelingen
Op 29 oktober is er een overleg tussen de PR commissie en alle afdelingen van het HGB
gehouden. Het doel van het overleg was het evalueren van de inzet van de commissie ten
behoeve van alle afdelingen. Er is afgesproken om dit overleg jaarlijks terug te laten keren.
Overige zaken waarvoor de PR commissie is ingezet
HGB algemeen:
• Onthulling borstbeeld Carel Fabritius door gedeputeerde Jack van der Hoek op 12 april

Betje Wolff Museum:
• Aankondiging “Middag van het Poëziealbum” op 17 maart
• Aankondiging museumweekend 13-14 april
• Literaire avonden ‘Boeken bij Betje’
• Schrijfavond voor Amnesty International
• Aankondiging Open Monumentendagen 14-15 september
• Aankondiging presentatie historische kleding op 10 november
Agrarisch Museum Westerhem:
• Aankondiging museumweekend 13-14 april
• Opening tentoonstelling “Beemster 20 jaar werelderfgoed”
• Aankondiging Open Monumentendagen 14-15 september
• Opening tentoonstelling foto’s “Zomer in de Beemster”
Molen De Nachtegaal:
•
Symposium op 21 september in het kader van het 350-jarig bestaan van de molen
Externe contacten
In 2010 heeft een aantal gemeenten in de regio Waterland het Bureau Toerisme Laag Holland (BTLH) opgericht. De overeenkomst tussen deze gemeenten en BTLH loopt af. Voor
het HGB was dit bureau slechts gedeeltelijk van belang voor de toeristische informatie29

voorziening en promotie. Het was voornamelijk op commerciële ondernemingen gericht.
Belangrijker is het contact met Visit Beemster op het gebied van promotie. Met name voor
de beide musea die als ‘Ster’- locatie zijn aangemerkt. Er is regelmatig overleg met vertegenwoordigers van Visit Beemster.

Onthulling van het bronzen borstbeeld van Carel Fabricius, vlnr Cees de Groot, Jack van der Hoek, Bert Jaarsma,
Ger Ernsting en beeldhouwer Fabio Pravisani 			
(foto: Christy Rijser voor de Uitkomst)
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2019
Voorzitter
Secretaris
lid
lid
lid

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

Na het vertrek van de heer G. Ernsting in maart zijn de redactie vergaderingen onder een
wisselend voorzitterschap geleid. De heer de Jong heeft daarbij de functie van secretaris
vervuld.
Zoals reeds uitvoerig is vermeld in het juli nummer, is de heer Ernsting benoemd tot
erelid van het Historisch Genootschap Beemster.
De redactie heeft dit jaar slechts drie keer vergaderd. In het huidige digitale tijdperk
was vaker vergaderen ook niet nodig, omdat de artikelen via e-mail al kunnen worden
doorgenomen. De eerste correcties en op- of aanmerkingen worden dan voorafgaand
aan een vergadering al verwerkt, wat een gunstige uitwerking heeft op de duur van de
vergaderingen. Minder vergaderen gaat niet ten koste van de kwaliteit van De Nieuwe
Schouwschuit. De redactie kreeg complimenten over de zeer verzorgde uitgaven.
Evenals voorgaande jaren, sinds 2013, zijn ook dit jaar weer drie uitgaven van De Nieuwe
Schouwschuit uitgebracht: twee reguliere afleveringen en de maart-editie waarin de jaarverslagen van de verschillende afdelingen van het Historisch Genootschap èn de Beemster
Kroniek over het jaar 2018 zijn opgenomen. Het omslag van de maart-editie wordt standaard in kleur afgedrukt, de inhoud evenwel in grijstinten. Voorlopig is er geen gebrek aan
kopij, zowel het juni/juli nummer als het nummer van november waren 44 bladzijden dik.
Onze drukkerij is het familiebedrijf Coenradi in Zwolle. Hoewel daar enkele personeelswisselingen hebben plaatsgehad, verloopt de samenwerking uitstekend.
We hebben nu als contactpersoon de heer Ruben Aantjes.
De Nieuwe Schouwschuit wordt 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, de heer J. Jobsis, mevrouw R. Roet (Westbeemster e.o.)
en de heer T. Oudejans (Noordbeemster, Avenhorn en Grosthuizen). Zo werden in de
hele Beemster, Purmerend, Avenhorn, Grosthuizen, Oosthuizen, Middelie en De Rijp
de edities weer door eigen leden rondgebracht. Op jaarbasis levert dat een behoorlijke
besparing van €1500,- op. De overige ‘Buitendijkse’ leden krijgen de Schouwschuit via
de ‘partijenpost’ bezorgd. Partijenpost geeft wat administratieve overlast, maar is wel
een besparing van €300,- op jaarbasis t.o.v. een zending die normaal is gefrankeerd.
Helaas neemt het aantal sponsoren af, nieuwe sponsoren zijn zeer welkom.
J. de Jong, secretaris
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Educatiecommissie
Jaarverslag 2019
Op 1 januari 2019 bestond
de Educatiecommissie uit:
Mart Hellingman
Janna Bakker

In het voorjaar van 2019 werden
Janna Bakker en ik benaderd met de
vraag of we mee wilden denken om
in het kader van het jubileumjaar van molen ‘De Nachtegaal” de (oude) zeildoeken van de
wieken te laten versieren door leerlingen van de drie Beemster scholen en kinderen van de
BSO. We kregen versterking van Liesbeth Molenaar, Henk Albertsma en Ans van Overbeek.
Enthousiaste mensen die er net als wij zin in hadden om er een mooi project van te maken.
In eerste instantie bezochten Janna, Liesbeth en ik de scholen voor een instructieles. Daarna
kwam er nog een schildersessie waarbij Ans ons kwam assisteren. Henk had al veel voorwerk verricht door hele banen van een grondkleur te voorzien, zodat de kinderen hun
geschetste voorstellingen in een dagdeel op het doek konden krijgen. Elk doek had een
basiskleur, gebaseerd op de Beemster vlag, en een bij die kleur horend thema, zodat de leerlingen wat meer houvast hadden bij hun ontwerp. En dat is gelukt. Wie herinnert zich niet
de prachtige voorstellingen die de kinderen in groepjes hadden ontworpen en geschilderd.
We kijken terug op een fantastisch project.
Inmiddels is het traditie dat in de maand mei het project ‘Wonen’ plaatsvindt. Basisschoolleerlingen uit groep 5 van de Beemster scholen bezoeken dan het Bezoekerscentrum,
Agrarisch Museum Westerhem en het Betje Wolff Museum. Ook dit jaar is e.e.a. mogelijk
gemaakt door een groot aantal vrijwilligers van de musea en van de toneelvereniging. Deze
32 mensen zorgen ervoor dat de kinderen een onvergetelijke en leerzame ochtend hebben.
Enthousiast luisteren de leerlingen in kleine groepjes naar de uitleg van boer Jan of Maartje
in de boerderij en naar de burgemeester in het deftige voorhuis of ze kijken naar een film.
Op de zolder van het Betje Wolff Museum mogen zij zich bv. verkleden en zelfs even in de
bedstee liggen. Zij doen mee aan een toneelstuk, een quiz en een wedstrijd bij de regenput
in de tuin.
Naast de scholen uit de Beemster verwelkomden we in 2019 leerlingen van scholen uit
Purmerend: de KlimOp, ‘t Carrousel, ’t Prisma en de Vrije School. De leerlingen van de
Tweemaster uit De Rijp waren ook aanwezig.
Helaas ging het literatuur project voor middelbare scholieren, dat vorig jaar met succes werd
gelanceerd, door omstandigheden niet door.
Voor de molen ligt een ontwerp klaar voor een scholenproject voor groep 8. Dit ontwerp
moet nog verder ontwikkeld worden, maar hier zijn ook weer veel vrijwilligers voor nodig.
Wij hopen dat we veel vrijwilligers enthousiast kunnen maken om dit dankbare maar ook
informatieve werk te komen doen.
Met veel plezier kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar.
Ook namens Janna Bakker, Mart Hellingman
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Evaluatie: Wat was het leukst, wat moet beter?

Overleg!

Ontvangst bij ‛Betje Wolffʼ
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Financieel verslag 2018
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 exploitatiewijze 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 voornamelijk 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 verslagjaren. Overeenkomstig de aankondiging in de laatste jaarvergadering zijn de onderhoudsvoorzieningen 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
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Historisch Genootschap Beemster
BALANS
ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Onroerend goed
‛Betje Wolff’ museum
Agrarisch museum ‛Westerhem’
Voorhuis Westerhem
VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Belastingen (BTW)
Subsidie Provincie
Lening Weegbrug
Rekening-courantsaldo
Liquide middelen

Balanstotaal

2018

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
18953
0
82119
0
101072

1500
5853
0
0
0
142147
149500

1500
5853
18953
0
0
142147
168453

250
7458
0
0
0
127130
134838

101072

149500

168453

134838

Historisch Genootschap Beemster

BALANS
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

2018

Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2018 31-12-2018 31-12-2018 31-12-2017
€
€
€
€
0

216

216

4030

0
0

17010
28573
45799

17010
28573
45799

17010
8633
29673

46960
16207
63167

0
0
0

46960
16207
63167

67135
11147
78282

0
0
0
37905
0
37905

1435
20107
40
0
82119
103701

1435
20107
40
37905
0
59487

1965
24523
395
0
0
26883

101072

149500

168453

134838

Reserves: Alewijnfonds
Bestemmingsreserves
Onderhoudsfondsen
Onroerend goed
Voorhuis
KL schulden
Fonds Stichting Weegbrug
Crediteuren
Vooruit ontvangen contributies
Restauratie BW
Rekening-courantsaldo

Balanstotaal
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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 belastingdienst 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.
het verloop van het eigen vermogen:

Balans 01 01 2018
Mutaties:
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Balans 31 12 2018

Balans 01 01 2018
Exploitatiesaldo 2018
Restauratie BW

EIGEN VERMOGEN HGB
Algemene
Reserves
BW
Alewijn
4030
17010

Organisatie Alg.
BW
AMW

-4788
1602
-628
216

0
0
0
17010

ONDERHOUDSFONDSEN
Musea
Voorhuis
67135
11147
-1223
5060
-18952

Balans 31 12 2018

46960

16207

Bestemmingsreserves
Het betreft hier een aantal legaten waarvan de besteding een specifiek karakter zullen 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 aangehouden.
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Historisch Genootschap

OPBRENGSTEN
BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden
Subsidie Gemeente
Schenkingen en giften
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden
Marge Merchandising
Marge Chocolade
Opbrengst evenementen
Opbrengst museumjaarkaart
VERGOEDING GEBRUIK OG
Interne doorbelasting
Verhuur voorhuis

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

RESULTAAT

BUD 2018

RES 2018

RES 2017

ORG ALG

9500
10500
500
20500

10333
14000
349
24682

9783
14000
764
24547

10333
0
349
10682

6000
2000
750
0
3500
12250

4462
2514
46
60
5444
12526

5336
2307
322
0
4168
12133

0
0
0
0
0
0

1000
7000
8000

1000
7000
8000

1000
7000
8000

0
0
0

0

12
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12

40750

45220

44722

10694

RENTEBATEN
Rente spaartegoeden
Inkomsten totaal

UITGAVEN

Beemster 2018

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

RESULTAAT

BUD 2018

RES 2018

RES 2017

ORG ALG

Kosten vrijwilligers
Kosten gebouwen
Kosten tentoonstellingen
Publiciteitskosten
Algemene kosten

3300
22700
1600
5650
7500

3246
23202
2452
7986
8312

3598
25463
1324
5113
7572

1558
1998
1311
7686
2929

KOSTEN TOTAAL
INKOMSTEN TOT

40750
40750

45198
45220

44967
46713

15482
10694

0

22

1746

-4788

RESULTAAT
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Historisch Genootschap

Beemster 2018

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

BUDGET

BW

AMW

Geb: BW

Geb: AMW

Geb: VH

2019

0
0
0
0

0
0
0
0

0
14000
0
14000

0
0
0
0

0
0
0
0

9750
14000
250
24000

2545
2514
46
0
2803
7908

1917
0
0
60
2641
4618

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4500
2500
250
50
5000
12300

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1000
7000
8000

1000
7000
8000

0

0

0

0

0

0

7908

4618

14000

0

8000

44300

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

RESULTAAT

BUDGET

BW

AMW

GEB: BW

GEB: AMW

GEB: VH

2019

844
3798
570
0
1094

844
2707
571
0
1124

0
6304
0
300
1065

0
6230
0
0
1325

0
2165
0
0
775

3300
26450
1600
5400
7550

6306
7908

5246
4618

7669
14000

7555
0

2940
8000

44300
44300

1602

-628

6331

-7555

5060

0

38

Kroniek van de Beemster 2019
V.S.E. Falger, C.A. Beemsterboer-Köhne1

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de AOV Beemster Ondernemer, 7 januari bij restaurant
Stoer in Noordbeemster, is Installatiebedrijf Dekker BV uitgeroepen tot Beemsterondernemer 2018.
Aanstormend Talent werd Sandor van Wageningen van Sandor Uw Slager en de pioniersprijs De Vijzel ging naar ondernemer Jan Jonk (overl. 13/9/2019). (De Uitkomst, 15 januari)
Omwonenden van de Westdijk vinden dat de dijk veiliger moet, desnoods afsluiten voor
doorgaand verkeer. De veelal dodelijke ongelukken worden vaak veroorzaakt door te hoge
snelheid en kapotgereden bermen. Het is een sluipweg van en naar de N244, zegt Wil Leenstra. Op 17 januari jl. ging het weer mis. Een 32 jarige vrouw uit Heerhugowaard is met
haar auto in de slip geraakt en in de ringvaart beland en heeft het niet overleefd. Tellingen
in 2018 wijzen uit dat ongeveer negenhonderd auto’s per dag over de smalle dijk gaan.
(Noordhollands Dagblad, 7 februari)
Een fraaie foto gemaakt door
Beemsterling Aad Conijn die gisterochtend, 21 januari, de maansverduistering vastlegde met op
de achtergrond de Keyserkerk in
Middenbeemster. De aarde komt
precies tussen de zon en de volle
maan in en krijgt een rode gloed,
ook wel bloedmaan genoemd.
Een verschijnsel dat niet vaak te
zien is. (Noordhollands Dagblad,
22 januari)
In januari wordt medegedeeld dat Binnendijks (en ‘voorganger’ De Drie Meren) via de
website van het Waterlands Archief geheel gedigitaliseerd is te raadplegen. Ga naar www.
waterlandsarchief.nl, klik op het pictogram ‘kranten’ (rechts in de bovenbalk), klik op Binnendijks in de lijst met krantentitels en gebruik het zoekvenster met jaaraanduiding om op
te zoeken wat u interesseert. Beschikbaar zijn de exemplaren tussen 1952 en 1999. Latere
nummers zijn te vinden op de site van Binnendijks zelf. (Binnendijks, 26/27 januari)
Het fotoproject ‘Beemster in beeld – de vier jaargetijden’ ter gelegenheid van 20 jaar Werelderfgoed levert de eerste reeks foto’s van de polder op, gemaakt in het seizoen ‘winter’. Het
project is een initiatief van Binnendijks met Geert Heikens als ‘trekker’. Iedere inwoner van
de Beemster kan zo veel landschapsfoto’s insturen als hij/zij wil, op voorwaarden dat ze dit
jaar zijn gemaakt en in hoge resolutie worden aangeleverd. (Binnendijks, 26/27 januari)
1

De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representativiteit.
Voor zinvolle aanvullingen en correcties houden zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com
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Winter in de Beemster (foto: Geert Heikens)

Bij een brand bij hondenopvang De Hondenbus aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster
zijn op 28 januari zeven honden omgekomen. (Noordhollands Dagblad, 5 februari) Een
valwind bij de houtkachel is waarschijnlijk de oorzaak van de brand geweest. Dankzij
veel spontane hulp gaat de opvang na een week weer open. Er komt een gedenkbord met
foto’s van de tragisch omgekomen honden.
De Oostdijk in Zuidoostbeemster blijft open voor verkeer. Volgens het College van Burgemeester en Wethouders van Beemster ontbreekt bij het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier de bereidheid om een inrijverbod in te stellen. (Noordhollands Dagblad, 29 januari)
Volgens een bericht in de Uitkomst van 5 februari gaat PostNL eind deze maand het
aantal brievenbussen in de Beemster terugbrengen van 13 naar 8 – een verlies van 5 (in
Noord-Holland in totaal van 902 naar 588). Verdwijnen gaan de bussen bij Bouwlust 13
en Hobrederweg 10 (Middenbeemster), Noorddijk 23 (Noordbeemster) en Verzetplein
3 en Zuiderweg 59 in de Zuidoost. U weet wel waarom.
‘Hij heeft de wereld mooier achtergelaten’ stond boven in de overlijdensadvertentie van
architect Cornelis de Jong. Hij overleed op 6 februari in Purmerend. Daarmee verliest
niet alleen de Beemster maar heel Noord-Holland een architect met groot gevoel voor
het historische karakter van oude en nieuwe monumenten. In de polder woonde hij lang
in boerderij ‘de Meerwaarde’ waar hij ook zijn architectenbureau had. (Noordhollands
Dagblad, 8 februari)
De in 2018 gestarte reeks ontmoetingen met schrijvers, ‘Boeken bij Betje’, in samenwerking met José Ferdinandus, moet verhuizen van de zolder van het Betje Wolff Museum
naar Westerhem omdat de zolder te klein is, te moeilijk bereikbaar voor grotere groepen
en feitelijk niet voldoet aan de veiligheidseisen. In het vierkant van Westerhem gelden
deze beperkingen niet. Op 8 februari begint de nieuwe serie van vier gasten, onder wie
Mensje van Keulen en Menno Schilthuizen. (Binnendijks, 26/27 januari)
De benefietavond voor Onder de Linden op 13 februari is een groot succes geworden.
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Het door bezuiniging in het nauw geraakte cultureel centrum van Middenbeemster zag
aan het eind van de avond een bedrag van € 5245 op de teller staan en daarbij komt nog
eens € 500 aan toezeggingen door het bedrijfsleven. Voor dit jaar gaat de programmering lukken maar zekerheid over de verdere toekomst is er nog niet. (Binnendijks, 23/24
februari)
Op 14 februari vond een van de nieuwe reeks bijeenkomsten over glasvezel in de Beemster plaats. Frank van Boven en andere ‘doorzetters’ spraken opnieuw een volle zaal
belangstellenden toe teneinde 50% van de adressen in de Beemster te bewegen zich als
belangstellende voor het project te registreren. Eén van de grote problemen is dat het zg.
buitengebied een vaste toeslag bovenop het basisbedrag zal moeten betalen. Ondanks
de zeer grote inspanning van de initiatiefnemers zal later dit jaar blijken dat de deelnemersbereidheid nauwelijks boven de 25% komt en dat betekent einde verhaal. Wordt
vervolgd.
Ook op 14 februari plantten de burgemeesters Joyce van Beek en Don Bijl samen in
het Beemster arboretum een zeldzame Christine-Buisman-iep. Deze symboliseert de
vruchtbare fusie van beide gemeenten. De iep is een van de vijf exemplaren die door de
gemeente Purmerend zijn aangekocht en waarvan er vier op de begraafplaats van Purmerend zijn geplant. (Gemeenteinformatiepagina Binnendijks, 23/24 februari)
Begonnen als Katholiek Vrouwengilde Westbeemster en sinds 2009 als Vrouwen Samen
Verder, wordt op 22 februari het zeventig jarig bestaan uitgebreid gevierd in De Kerckhaen in Westbeemster. De 90 enthousiaste leden komen uit de hele polder; helaas zijn er
niet veel jongeren. (De Uitkomst, 26 februari)
De in Westbeemster geboren
Michèl Stevers, spruit uit de
zevende generatie Beemster bakkers, stuurde een mooie foto uit
1924 aan Binnendijks ter ere van
de opening op 21 februari van
een nieuwe bakkerswinkel – maar
niet in de Beemster, wel dichtbij:
Avenhorn. (Binnendijks, 23/24
februari)
Met een nieuw rubriek ‘Monopoly’ in Binnendijks worden de nieuwe straatnamen in de
net gebouwde wijken nader toegelicht. Die namen worden door de Straatnamencommissie aanbevolen bij het College van B&W en hebben ieder een interessante achtergrond
die hier wordt verklaard. De eerste twee verwijzen naar beroemde zeventiende-eeuwse
landmeters, Pieter Cornelisz. Cort en Lucas Jansz. Sinck, beiden te vinden in de wijk ‘de
Keyser’ in Middenbeemster. (Binnendijks, 23/24 februari)
Vier kunstwerken, gemaakt in het teken van 20 jaar Werelderfgoed Beemster, van kunstenaars Inge Becka, Piep van Santen, Wil van Blokland en Rogier van Overstegen,
gaan het komende jaar op reis door de Beemster. Iedere maand komen ze bij een andere
Beemsterling thuis te hangen. (Noordhollands Dagblad, 2 maart)
41

Dit jaar stonden er twee verkiezingen op het programma: Provinciale Staten (21 maart) en
Europees Parlement (23 mei; zie aldaar).
Hoe stemden de Beemster kiesgerechtigden (totaal aantal inwoners: 9750)?
Prov.
2019
2019 Percentages
2015 Percentages
Statenverkiezingen
Absolute aantallen
Kiesgerechtigden
7623
Opkomst
63.9%
4870
57.9%
Ongeldige stemmen
0.2%
8
0.3%
Blanco
0.2%
12
0.3%
Partijen
Percentages
Absolute aantallen
Percentages
VVD
20.6
1000
38.7
D66
8.0
389
10.8
PvdA
9.5
462
8.7
PVV
6.1
295
9.2
SP
3.4
165
6.4
CDA
12.1
590
10.6
GroenLinks
9.5
460
4.5
Patij v.d. Dieren
5.1
249
4.0
50Plus/P.vd Ouderen
2.3
110
0.0
Ouderenpartij NH
2.6
126
2.2
NIDA
0.1
3
0.0
Code Oranje
1.4
70
0.0
Forum v Democratie
17.6
854
0.0
DENK
0.1
4
0.0
ChristenUnie
1.5
73
0.0
Overige PS2015
0.0
0
1.6
(Noordhollands Dagblad, 22 maart, p. 9)

Het meeste vallen de gespiegelde resultaten van VVD en Forum voor Democratie op.
Dinsdagavond 26 maart nam burgemeester Van Beek het boek Waardevol Beemster in
beeld in ontvangst uit handen van een van de ‘ambassadeurs’ van het ‘Waardevol Beemstertraject’. In dit boek, waarvan een exemplaar berust in de HGB-bibliotheek, zijn alle waarden gebundeld die tijdens de tour en via de website van het ‘Waardevol Beemster-traject’
zijn ingediend. Dit project is onderdeel van de fusie waar gemeente Beemster en gemeente
Purmerend in de komende jaren naartoe werken, aldus de officiële mededeling van de
gemeente Beemster in Binnendijks van 6/7 april.
Op de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, 27 maart, werd Ger Ernsting wegens zijn verdiensten als voorzitter van de redactie van De Nieuwe Schouwschuit
gehuldigd met het erelidmaatschap van de vereniging. Ernsting heeft vanaf het begin, 2003,
met een prachtig verenigingsblad bijgedragen aan de historische bewustwording van de
leden. Hij gaat nu echt met pensioen.
Wegens de grondige restauratie van de voormalige kosterij van de Nederlands Hervormde
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gemeente in Middenbeemster ontving eigenaar Remco Strijker in dezelfde jaarvergadering
de jaarlijkse HGB-Complimentprijs. Het oude pand kreeg na de restauratie nieuw leven
ingeblazen door de winkel van Breidablick die de levendigheid van het centrum zeer ten
goede is gekomen. (Binnendijks, 6/7 april)
Op 1 april heeft de recherche drie verdachten aangehouden, waaronder een 64 - jarige man
uit Westbeemster, die zich zouden bezighouden met synthetische drugs. Bij huiszoekingen
in Purmerend, Westbeemster en Andijk zijn tientallen kilo’s xtc pillen, MDMA, stoffen om
drugs van te produceren, een tabletteermachine en een vuurwapen aangetroffen. (Noordhollands Dagblad, 13 april)
In De Uitkomst van 9 april staat de
Visit Beemster Twizy. Zes groene,
grappige, elektrische tweezitters die
je kunt huren om de Beemster op een
duurzame, comfortabele manier te
bekijken en te beleven.
Vrijdag 12 april onthulde de heer
Jack van der Hoek, gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, het
bronzen borstbeeld van Carel Fabritius, gemaakt door beeldhouwer en
ijsmaker Fabio Pravisani uit Egmond De Visit Beemster Twizy (Foto: Christy Rijser voor de Uitkomst)
aan Zee. Historicus Jack Otsen vertelde voorafgaand aan de onthulling over het familieverleden van Middenbeemsterling Carel Fabritius (1622-1654) en conservator van het Mauritshuis Charlotte Rulkens hield een voordracht over het leven en werk van de beroemde
Rembrandtleerling. De plaatsing, op het terras voor De Kosterij aan de Middenweg, is
ingegeven door de vermoedelijke locatie van Fabritius’ geboortehuis, daar waar sinds 1880
het nu gerestaureerde en door het HGB gecomplimenteerde pand staat. (Binnendijks, 23/24
maart en 20/21 april). Helaas verkeert de plaquette bij de brug naar de kerk nog steeds in
verwaarloosde staat. Schande eigenlijk (red.)
Voor de 70e keer wordt de Beemster bijenmarkt georganiseerd. In en om gebouw De
Kerckhaen in Westbeemster kom je van alles te weten over de honingbij en de imker.
Van keuring van bijenproducten, korfvlechten, insectenhotels, jam en sappen en natuurlijk
honing. (De Uitkomst, 16 april)
Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol Beemster 2019-2022 is op 16 april vastgesteld
door de gemeenteraad. De gemeente heeft voor de komende vier jaar vastgesteld op welke
wijze zij alcoholgebruik onder jongeren wil voorkomen en terugdringen. De gemeente gaat
samen met Brijder Jeugd en de GGD Zaanstreek-Waterland structureel aandacht besteden aan educatie waaronder alcoholvoorlichting aan ouders en kinderen in groep 7 en 8.
(Gezinsblad, 24 april)
Op de N244, ter hoogte van Middenbeemster, is in de ochtend van 22 april, een paardentrailer
gekanteld. Twee paarden raakten hierbij gewond. De oorzaak van het ongeluk is een lekke band
van de trailer. De auto, losgeraakt van de trailer, raakte onbestuurbaar en belandde in het water. De
bestuurster kon veilig uit de auto komen en was niet gewond. (Noordhollands Dagblad, 23 april)
43

Op de vooravond van koningsdag trof op 26 april de jaarlijkse lintjesregen ook de Beemster. Vier verdienstelijke mensen in het vrijwilligerswerk kwamen stralend als Lid in de
Orde van Oranje-Nassau uit die regen tevoorschijn: de heer Arie Peerdeman, mevr. Ali van
Dort-Bakker en het echtpaar Aagje en Jan Pronk-van Heeringen. (Binnendijks, 4/5 mei)
Eigenlijk een bericht over 2018 maar het komt nu pas naar buiten: in de Beemster is in het vorige jaar 60 keer ingebroken, tegen 17 keer in 2017. Er was dan ook sprake van een inbraakgolf
tussen januari en mei. Toch nog wat actualiteit: in de eerste vier maanden van 2019 zijn negen
inbraken gepleegd tegen 38 in diezelfde periode in 2018. (Noordhollands Dagblad, 8 mei)
Op 18 mei worden de kleurig beschilderde zeilen op de wieken van de 350 jarige korenmolen De Nachtegaal onthuld.

Onthulling van de kleurig beschilderde zeilen op de wieken van korenmolen de Nachtegaal
(foto: Wim Egas voor het Noordhollands Dagblad)

De zeilen zijn beschilderd door 80 leerlingen van de vier Beemster basisscholen onder
leiding van Liesbeth Molenaar en haar creatieve team. De doeken waren vooraf bewerkt
door Henk Albertsma in de kleuren van de Beemster vlag. Als een reizend atelier trok het
team langs de scholen waar de leerlingen goed ingepakt in schildersoveralls hun tekeningen op het doek aanbrachten. Na de onthulling maakten de kinderen molentjes van hout
en van klei. De zeilen zijn het hele jaar te bewonderen. (Noordhollands Dagblad, 20 mei)
De burgemeesters van Purmerend en Beemster, Don Bijl en mevr. Joyce van Beek,
overhandigden elkaar op 20 mei in de kerk in Middenbeemster de resultaten van de
projecten ‘Waardevol Beemster’ en ‘Toekomstig Purmerend’. In uitvoerige consultatieronden via zg. ambassadeurs en door middel van internet konden bewoners aangeven
welke waarden zij voor de eigen gemeente belangrijk vonden en die zij graag terug willen zien en blijven herkennen als beide gemeenten straks zijn gefuseerd. (Binnendijks,
gemeente - informatie 1/2 juni)
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Twee maanden geleden werden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden en nu
die voor het Europees Parlement. De verkiezingen vonden plaats op donderdag 23 mei maar
de uitslagen mochten pas na het weekend van 26 mei bekend worden gemaakt (in veel landen
werd pas zondag gestemd). Jammer genoeg werden geen absolute aantallen stemmen vermeld,
alleen percentages. Hieronder de resultaten voor de gemeente Beemster (9750 inwoners).
Prov.
Statenverkiezingen
Kiesgerechtigden
Opkomst
Ongeldige stemmen
Blanco
Partijen
VVD
D66
PvdA
PVV
SP
CDA
GroenLinks
Patij v.d. Dieren
50Plus/P.vd Ouderen
Ouderenpartij NH
NIDA
Code Oranje
Forum v Democratie
DENK
ChristenUnie
Overige PS2015

2019 Percentages
7623
63.9%
0.2%
0.2%
Percentages
20.6
8.0
9.5
6.1
3.4
12.1
9.5
5.1
2.3
2.6
0.1
1.4
17.6
0.1
1.5
0.0

2019
Absolute aantallen

2015 Percentages

4870
8
12
Absolute aantallen
1000
389
462
295
165
590
460
249
110
126
3
70
854
4
73
0

57.9%
0.3%
0.3%
Percentages
38.7
10.8
8.7
9.2
6.4
10.6
4.5
4.0
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6

(Noordhollands Dagblad, 28 mei, p. 8)

Op 30 mei vond al weer voor de 45e keer de Open Dag Beemster plaats met een record-aantal deelnemers: 76. Prachtig weer maakte er een schitterende (her)kennismakingsdag van.
Op deze dag viert de School voor Meubelmaken van Konijn Meubelmakers in Zuidoostbeemster haar tienjarig bestaan met speciale jubileumactiviteiten om geld in te zamelen
voor hun Timmerproject in Guatemala. Er komen honderden mensen langs en de vele
(mini) workshops die dag leveren een bedrag op van meer dan 11.000 euro. Burgemeester
Joyce van Beek overhandigt het bedrag symbolisch aan het bestuur van het Timmerproject.
(Noordhollands Dagblad, 4 juni)
In Noordhollands Dagblad van 1 juni), luidt Gijs Bakker, inwoner van Zuidoostbeemster
en bestuurslid van voetbalvereniging ZOB, de noodklok. De voetbalvereniging heeft een
wachtlijst, de capaciteit van de velden schiet tekort en er zijn parkeerproblemen bij de club.
De basisschool zit vol en Forte Kinderopvang heeft ook ruimtegebrek en een wachtlijst. De
woningbouw gaat maar door en er zijn te weinig voorzieningen voor het aantal inwoners
van Zuidoostbeemster.
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Na maar liefst 43 jaar les te hebben gegeven op de Lourdesschool in Westbeemster neemt
juf Corrie Wieland 12 juni afscheid. De afscheidsdag was feestelijk ingevuld. (De Uitkomst, 18 juni)
Burgemeester Joyce van Beek opent op 19 juni in nieuwbouwplan De Nieuwe Tuinderij
West in Zuidoostbeemster, ‘de Beemster Boog’, in het bijzijn van kunstenares Gabriel
Lester, afgevaardigden van De Beemster Compagnie en omwonenden. De brug tussen
Appels- en Perenpad en de Goudreinetstraat, verbindt twee woongebieden met elkaar. Op
het hoogste punt staat een klein huisje dat kan worden gezien als ontmoetingsplaats in de
woonwijk. (Noordhollands Dagblad, 14 juni)

De Beemster Boog 							

Met een ferme klap slaat
staatssecretaris van Financiën Menno Snel, 24 juni, het
eerste ‘Beemster Vijfje’ ter
gelegenheid van het 20-jarig
jubileum als werelderfgoed.
Tijdens de ceremoniële ‘Eerste Slag’ in de Keyserkerk in
Middenbeemster is de herdenkingsmunt de achtste uitgifte
van de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) in de serie
‘Nederlands Werelderfgoed’.

Burgemeester Van Beek en staatssecretaris Snel met het zojuist geslagen
‛Beemster Vijfjeʼ
(foto: Geert Heikens voor Binnendijks)
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(foto: Johan de Jong)

De munten van dichtbij

(foto: Geert Heikens)

De in Amsterdam wonende Duitse kunstenares Katrin Korfmann is de ontwerpster van de
Beemster munt. Voor verzamelaars verschijnen er ook bijzondere verzamelkwaliteiten
van deze munt, geslagen in zilver en goud. De
munt is verkrijgbaar bij Novalux, het Bezoekerscentrum Beemster en via vestigingen van
Goudwisselkantoren. (Binnendijks, 1/2 en
29/30 juni en Noordhollands Dagblad, 25 juni)

Met een voor Binnendijks tegenwoordig lang interview met Erny van de Kleut werd het
stoppen met ‘De Beemster Bengel’ een feit. Op 7 augustus 2003 ging de eerste editie van
de website met nieuws en achtergrondverhalen over de Beemster de lucht in. Sindsdien
rapporteerde Erny zestien jaar lang over het wel en wee in de polder waarbij zeer veel
wetenswaardigs ter sprake kwam. Op verzoek van het Historisch Genootschap Beemster
heeft zij van alle berichten een kopie op CD ROM gezet zodat deze bron beschikbaar blijft
nadat de Beemster Bengel in de ether is opgelost. Het interview door Geert Heikens geeft
Erny’s hele journalistieke loopbaan van ruim veertig jaar weer dus dit is op zichzelf een
bron geworden. (29/30 juni)

(foto: Wim Egas voor het Noord-Hollands Dagblad)

Nieuwbouwwijk De Keyser in Middenbeemster

De gemeenteraad van Beemster is 9 juli akkoord gegaan met de bouw van 413 woningen in
de tweede fase van nieuwbouwwijk De Keyser in Middenbeemster. Dit zijn er aanzienlijk
meer dan gepland. Tien jaar geleden werd gesproken over 240 woningen in De Keyser.
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Hiervan zijn inmiddels 177 woningen gebouwd in de eerste fase. Wethouder Zeeman verwacht dat er een gemêleerde wijk zal ontstaan met daarin ook seniorenwoningen en huizen
voor starters. Bij diverse raadsleden zijn er wel zorgen over de toenemende verkeersdrukte
op de Rijperweg. (Noordhollands Dagblad, 10 juli)
Op 12 juli 1919 werd Jan Sanders geboren in Kwadijk. Maar hij heeft een groot deel van
zijn leven in (Zuidoost) Beemster gewoond. Hier was hij actief als regisseur en illustrator
bij onder meer toneelvereniging Middenbeemster. Landelijk is Jan vooral bekend geworden door zijn prenten over zeelieden en zijn Sigma Coatings (Binnendijks, e-editie). John
Dehé wijdde een artikel aan de kunstenaar in De Nieuwe Schouwschuit van november 2019
voor al zijn werk.
Omdat de oude bank rond de statige boom op ’t Landje te gammel was en de Kermisweek
vermoedelijk niet zou overleven, is er op maandag 15 juli een nieuwe bank gekomen.
Solide genoeg om de komende decennia weer plaats te bieden aan zonaanbidders of mensen die de schoonheid van de Buurt op afstand willen aanschouwen. (Binnendijks, e-editie)
Talisa Steenkamp neemt op 21 juli het stokje van Bart Bakker als uitbaatster van De Kerckhaen in Westbeemster over en daarmee is een functionele toekomst van het pand weer
verzekerd. (Binnendijks, 13/14 juli)
In Zuidoostbeemster hebben veertig Beemsterlingen een zienswijze ondertekend waarin
de problemen van de geluidsoverlast van de A7 worden weergegeven als de weg over
enkele jaren wordt verbreed en aangepast. De huidige geluidsschermen voldoen niet, zijn
deels kapot, vies en zitten vol met graffiti. Een robuuste, betonnen geluidswal met klimop
zodat het geheel er landelijk groen uitziet, zou Marjan Segers het liefste zien. (Noordhollands Dagblad, 22 juli)
Tijdens de feestweek (21-28 juli) is er een hittegolf waardoor de seniorenmiddag wordt
afgelast en de Boerderijdag aangepast. De dieren blijven thuis, alleen het ringsteken onder
de bomen op het Marktplein gaat door.
Voor het eerst in de historie staat katknuppelen op het programma van de Beemster feestweek. Gelukkig geen echte katten meer in de ton, maar wel een prachtig vermaak waarbij
veel gelachen wordt. (Noordhollands Dagblad, 29 juli) Ook nieuw zijn de Trekker Behendigheidswedstrijden, twintig jaar geleden gestopt en nu weer in een nieuw jasje gestoken.
(Beemster Feestweek, 25 juli)

Katknuppelen					

48

(foto: Geert Heikens voor Binnendijks)

Kringlooplandbouw is een belangrijke mogelijkheid om veel zuiniger om te gaan met
schaarse grondstoffen en minder biomassa te verspillen. Mestinjectie met ‘foute’ mest om
ammoniakuitstoot tegen te gaan komt alleen in Nederland voor maar vernietigt het bodemleven en zou zo snel mogelijk moeten stoppen, vertelt Herman Bleeker, bestuurslid van de
Vereniging tot behoud van Boer en Milieu en een bekende Beemster boer. Hij kwam na
een tip op het idee om koolstof (een restproduct van de mijnbouw) aan krachtveevoer toe te
voegen en zo de uitstoot van ammoniak te verminderen. (Noordhollands Dagblad, 23 juli)
In de zomerse serie In Depot kwam op 3 augustus Museum Betje Wolff in beeld. Twee
lezeressen van de krant kregen van conservator Alie Vis letterlijk een kijkje achter de schermen toen zij in de zg. klimaatkamers mochten meekijken wat er uit de dozen tevoorschijn
kwam. Mooie reclame voor het museum! Ook Agrarisch Museum Westerhem had de eer aan
deze rubriek van NHD-redacteur Rien Floris te mogen meedoen. (Noordhollands Dagblad)
De provincie gaat de provinciale weg N243 tussen rotonde Schermerhornerweg en Vrouwenweg in Noordbeemster niet afwaarderen tot een erftoegangsweg met een maximum
snelheid van 60 km per uur. Ook komt er geen stil asfalt. De omwonenden zijn zwaar
teleurgesteld, omdat zij al jaren strijden voor verkeersmaatregelen in verband met verkeerslawaai. Uit onderzoek op de N243 blijkt dat de intensiteit 10.000 tot 12.000 voertuigen per etmaal is. Dat is volgens de provincie te hoog om deze af te waarderen naar een
erftoegangsweg. (Noordhollands Dagblad, 3 augustus)
Op de kruising Hobrederweg Nekkerweg zijn 9 augustus twee auto’s met elkaar in botsing
gekomen. Een auto belandde in de sloot. Beide bestuursters zijn in de ambulance nagekeken, een vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. (Noordhollands Dagblad, 10 augustus)
Op of kort na 10 augustus kregen alle bewoners van de Beemster die ook meededen aan
de tweede inschrijvingsronde van Breedband Beemster en brief van de organisatoren Frank
van Boven en Peter Wickel over het einde van de plannen. Ondanks verlengde inschrijftermijnen en herhaalde voorlichtingsbijeenkomsten lukte het niet om de benodigde 50% van
alle huisadressen in de Beemster mee te krijgen (op 31 juni stond de teller op 27.1%, redactionele waarneming). KPN was intussen ook op het toneel verschenen maar lijkt alleen
geïnteresseerd in de grote woonkernen Midden- en Zuidoostbeemster, al is dat laatste nog
niet eens zeker. Breedband Beemster gaat zich nu onder de naam Glasvezel Buitenaf op
het buitengebied richten.
De uitzonderlijke hitte leidt ook dit jaar tot brandplekken op de appels en peren van fruitteler Jan Kuijk In Zuidoostbeemster. Zonnebrand is een nog groter probleem dan de Suzikifruitvliegen in de kersen en de halsbandparkieten die alle vruchten opeten. Het is echt iets
van de laatste jaren. Kuijk’s Fruit wordt aan huis verkocht en aan restaurant De Kas in
Amsterdam. (Noordhollands Dagblad, 13 augustus)
Op 18 augustus is de 17e editie van Muziek aan de Middenweg. Financieel toch mogelijk
gemaakt dankzij veel steun van bedrijven en vrijwillige bijdragen van bezoekers van vorig
jaar. Het fietspad langs de Middenweg krioelt van de fietsers en wandelaars. Voor verschillende boerderijen staan auto’s. Op het Marktplein in Middenbeemster is aan alle kanten
muziek te horen. (Noordhollands Dagblad, 19 augustus)
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Wethouder Jos Dings van Sociale Zaken en Duurzaamheid opende op 20 augustus het zg.
Beemster bijenlint. Dit is een ingezaaide strook grond bij CONO en zes deelnemende veehouders door de hele polder waar gevarieerde bloemen worden gezaaid die aantrekkelijk
zijn voor wilde bijen. Die bijen zijn onmisbaar voor een vitale akkerbouw maar de bloemstroken zijn ook goed voor vogels, vlinders en andere onmisbare insecten. Hoewel de bloemenlinten langs akkers en weilanden al eerder te zien waren, is dit de eerste grootschalige
aanpak, in de hoop dat dit ruime navolging gaat vinden. (Binnendijks, gemeenteinformatie,
7/8 september) Op 11 oktober gaf biologisch agrariër Jan Knook in Onder de Linden een
drukbezochte informatieavond over de bloeiende akkerranden. (idem, 21/22 september)
Ruim tweehonderd kinderen
bouwen 22 augustus in drie
dagen hutten voor het huttendorp op het ijsbaanterrein in
Middenbeemster. Ze leven zich
uit met hamers en spijkers voor
het piratenthema. Het is alweer
een aantal jaren geleden dat er
een huttendorp was in Middenbeemster. (Noordhollands Dagblad, 23 augustus)
Zondag 1 september is alweer
de 32e Zondagsmarkt in Mid- Het piratendorp in Middenbeemster (foto: Christy Rijser voor de Uitkomst)
denbeemster. Een traditie met inmiddels duizenden bezoekers en met een attractief programma voor jong en oud. (De Uitkomst, 3 september)
De provincie Noord-Holland heeft op 3 september een demografisch onderzoek vastgesteld dat een prognose van de bevolkingsgroei tot 2040 bevat. In het totaal groeit de
bevolking hier met 15%, is de verwachting, maar er zijn sterke regionale verschillen. In het
noorden loopt het aantal inwoners van 2 tot 10% terug, in de regio beneden het IJ – waartoe Amsterdam en omgeving behoort – wordt een groei van 25 tot 63% (Ouder-Amstel)
verwacht. Amsterdam wordt een miljoen-stad. Voor de Beemster springt het groeicijfer
van 23% er duidelijk uit ten opzichte van de omgeving en wordt als ‘sterke groei’ geklassificeerd. Buurgemeenten Zeevang (+1%), Purmerend (+7%), Wormer en Koggelanden
(beide +4%) en regio Alkmaar (+5%). De ontwikkelingen in de buurgemeenten doen de
vraag rijzen of de Beemster als groeikern gebruikt gaat worden. (Noordhollands Dagblad,
4 september)
Onder aanvoering van de gemeente Bergen (N-H) heeft een aantal gemeenten, waaronder
Beemster, een verontruste brief aan minister Wiebes (economische zaken) geschreven over
het niet nakomen van zijn belofte te stoppen met het versneld winnen van aardgas uit kleine
velden. De gemeentebesturen van 14 gemeenten verspreid door het hele land zijn bang voor
‘Groningse taferelen’. (Noordhollands Dagblad, 7 september)
Op 7 en 8 september viert de Noordbeemsterse vereniging Floralia haar 90-jarig bestaan.
(Binnendijks, 10/11 augustus)
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Op een hobbelig weiland in Westbeemster, waar zich in de 17e eeuw een kleine buitenplaats met de naam ‘Laanzicht’ bevond, werd op zaterdag 14 september door de archeologische werkgroep van het HGB onder leiding van de professionele archeoloog Pieter
Floore uit De Rijp een zg. niet-grondverstorend bodemonderzoek gedaan. Opzet was door
middel van peilingen en kleine grondboringen vast te stellen of er nog resten van het buiten
aanwezig zijn. De uitslag is op het moment van samenstellen van deze kroniek nog niet
bekend, maar dat er nog sporen van fundamenten zijn is zeker. Overigens is echt graven
op deze archeologisch beschermde locatie verboden, tenzij zich een dwingende noodzaak
(huizenbouw, wegaanleg) voordoet. Dat was nu niet het geval want het ging om pure historische belangstelling. (Binnendijks, 21/22 september)
Meelmolen De Nachtegaal bestaat dit jaar 350 jaar en om dat te vieren organiseert de Stichting tot behoud van De Nachtegaal op 21 september in de kerk van Middenbeemster een
symposium over verschillende onderwerpen die te maken hebben met behoud van cultureel
erfgoed. Er bleken bijna honderd belangstellenden voor deze bijeenkomst. (Binnendijks,
7/8 september en 5/6 oktober)
De woonlasten in de gemeente Beemster stijgen volgend jaar fors en Beemster is daarmee de duurste gemeente in de regio volgens de woonlastenmonitor 2019. De gemiddelde
woningwaarde is in 2019: 347.000 euro. (Noordhollands Dagblad, 28 september)
Jan de Groot heeft tijdens het jaarlijkse Stolpenoogstfeest op 4 oktober de Stolp Award 2019
ontvangen. De Beemsterling kreeg de prijs vanwege zijn verdiensten voor de stolpboerderijen. Volgens De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp is Jan de Groot
een ware ambassadeur van de Noord-Hollandse stolp. (Noordhollands Dagblad, 12 oktober)

Aanleg van glasvezel in de straten van Middenbeemster voor
een snel internet.		
(foto: C. Beemsterboer)

Met het verplaatsen van een symbolische schep zand door wethouder Zeeman en de heer Offerhaus, regiodirecteur van KPN, werd een begin gemaakt
met de aanleg van het KPN-glasvezelnetwerk. Voorlopig wel alleen in Middenbeemster. Daarmee is het initiatief
van Breedband Beemster definitief van
de baan, al wordt gepoogd voor het buitengebied een andere oplossing te vinden. In Zuidoostbeemster bestaat nog
geen duidelijkheid over de aanleg van
deze modernste infrastructuur. (Binnendijks, 5/6 oktober)

Zaterdag 12 oktober startte in De Kloek de eerste Beemster Gemeenschapsveiling. Aantrekkelijke (nieuwe) producten en zinnige diensten kwamen daar onder de hamer en werden meestal ver boven de marktwaarde verkocht aan de hoogste bieder. Deze formule werd
‘uitgevonden’ om een compensatie te bieden aan het Beemster verenigingsleven dat door
de afbouw van de gemeentelijke subsidies in ernstige problemen kwam. Naast de ervaren
veilingmeester, die de volle zaal goed op dreef kreeg, waakte notaris Rietbergen over het
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ordelijke verloop van de veiling. Vrijwilligers van alle verenigingen en stichtingen die in
aanmerking wilden komen voor financiële steun zorgden voor de logistieke operatie van
inzamelen van ‘lots’, nummering en show op het moment van onder de hamer komen.
Iedereen was enthousiast en de zg. gunfactor was hoog. Met een opbrengst van € 20.305
ziet het er naar uit dat de Beemster verenigingen weer een jaar vooruit kunnen. (Binnendijks, 21/22 september en 19/20 oktober)
Het Waterlands Archief in Purmerend bestaat dit jaar
40 jaar en presenteert op 12 oktober ter gelegenheid
daarvan een jubileumboek Het geheugen van Waterland in 60 verhalen met de meest bijzondere bronnen
uit het archief (verkrijgbaar voor € 17,95). Een van die
bronnen, vandaag in de krant in de serie Pronkstukken
van het Waterlands Archief: Jacob Bouman, weerman
uit de Beemster in de negentiende eeuw. (Noordhollands Dagblad, 27 september)
De oprichtingsvergadering van de Veeteeltstudieclub
werd op 16 oktober 1969 gehouden en dat is dit jaar
50 jaar geleden. Cees de Waal is de grote kracht hierachter geweest en dankzij hem en anderen in de Plattelandsjongerengemeenschap is het verrijken van kennis
en inzicht op het gebied van de rundveehouderij en
-fokkerij in de polder toegenomen. (Binnendijks, 24/25 augustus). Vooruitlopend op dit jubileum werd op 31 augustus een koeien- en kalverenkeuring gehouden. (idem, 7/8 september)
Op 16 oktober vindt de eerste van drie historische beeldpresentaties over Middenbeemster
en omgeving in de jaren 1900 tot 1960 plaats. Hiermee krijgt de succesformule van Cor
en Lida Roet weer een vervolg dat gegarandeerd voor volle zalen zorgt. Twee presentaties
in Middenbeemster en een in Zuidoostbeemster zijn tevens prachtige manieren om de
geschiedenis heel dichtbij te brengen. (Binnendijks, 5/6 oktober)
Gemeentesecretaris Leny van Duivenvoorde vertrekt per 1 januari 2020. Zij werd in februari 2017 benoemd. (Noordhollands Dagblad, 17 oktober)
Volkskrant-columnist Peter de Waard vraagt zich af of het geklaag over toerisme aan banden moet worden gelegd, want het is nogal hypocriet als een reislustig volkje als de Nederlanders begint te piepen als het in Amsterdam, Giethoorn en Kinderdijk te druk wordt met
toeristen die allemaal naar dezelfde attracties willen. “Amerikanen en Chinezen moeten
niet langer naar het Anne Frank Huis gaan, maar naar het Betje Wolff Museum in MiddenBeemster,” is de gechargeerde aanbeveling. (de Volkskrant, 22 oktober) O Heer, laat onze
wensen onvervuld.
Burgemeester van Beek sloot op donderdag 24 oktober een drugspand in Noordbeemster.
Een woning, twee schuren en het bijbehorende erf aan de Noorddijk mogen gedurende
zes maanden niet worden betreden en gebruikt. Enkele dagen eerder was in de woning een
grootschalige hennepkwekerij aangetroffen. De bedoeling van de sluiting is om de locatie
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als drugsadres te doorbreken. De burgemeester heeft de bevoegdheid tot het nemen van
dergelijke maatregelen. (Binnendijks, gemeenteinformatie 2/3 november)
De gemeente Beemster heeft, na vaststelling door de gemeenteraad op 24 september van
een Nota van Uitgangspunten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster, een
drietal thematische bijeenkomsten georganiseerd. De eerste vindt plaats op 24 oktober.
Eenzelfde opzet voor Middenbeemster vergde eerder dit jaar vijf verschillende themabijeenkomsten waaraan de burgerij kan deelnemen en wensen kenbaar kan maken. Van de
uitkomsten kan op twee inloopavonden kennis worden genomen. (Binnendijks, gemeenteinformatie 5/6 oktober)
De Beemster bloembollenplantdag
heeft 26 oktober in het Beemster
Arboretum in Zuidoostbeemster
heel veel hulp gehad van kleine
kinderhanden die ruim 6000 botanische bolletjes in de grond hebben
gestopt langs het kabouterpad. Het
is een speciaal ontwikkelde bijenmix die voorziet in de behoeften
van bijen en andere insecten. (de
Uitkomst, 29 oktober)
Dat wordt mooi in het voorjaar (foto: Christy Rijser voor de Uitkomst)

En zo werd Beemster toch nog een
beetje een grote gemeente! Op zondag 3 november bleek Emma Noëlle Sanders, dochter
van Noëlle en Cornelis Sanders-van Wersch, de tienduizendste inwoner te zijn geworden
van de nu nog zelfstandige gemeente Beemster. Het is ook bijzonder te vermelden dat
alle grootouders nog in leven zijn en ook van een generatie eerder zijn er mensen die hier
bijzonder trots op zijn. (Binnendijks, 16/17 november)
Waarschijnlijk als laatste onderdeel van het Nachtegaal-feestjaar (zie 21 september) organiseerde de korenmolen op 9 november een lokaal culinair evenement onder de titel ‘Heel
Beemster en Omgeving Bakt’. Dit werd vooraf gegaan door een workshop in de Kosterij,
gegeven door de Purmerender bakkers Harry en Marcel de Groot. De keuring van de producten gebeurde in de kerk en ging nog vooraf door een komisch wagenspel. (Binnendijks,
19/20 oktober)
Modewinkel In’s & Out’s in Middenbeemster viert 17 november haar 25 jarig bestaan. De
winkel is een waar begrip in Beemster en omgeving. (De Uitkomst, 26 november)
Een kleine vrachtwagen vol vis is 21 november van de weg geraakt en in de sloot beland
ter hoogte van de kruising Middenweg - Hobrederweg. De bestuurder raakte gewond en
onderkoeld. De vrachtwagen moest uitwijken voor een andere vrachtwagen, maar ze hebben elkaar uiteindelijk niet geraakt. (Noordhollands Dagblad, 22 november)

IJsclub Bamestra benoemt Siem Knip tijdens de jaarvergadering op 22 november tot erelid. Veertig jaar als bestuurslid en ijsmeester werd ook gewaardeerd met de zilveren speld
van de KNSB. (De Uitkomst, 26 november)
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De afgelopen weken heeft de kerk in Middenbeemster zowel binnen als buiten een opknapbeurt gehad. Steigers in en om de kerk tot aan de hoogste punten om buiten te schilderen
en om boktor tegen te gaan binnen. (Noordhollands Dagblad, 29 november)
Maru Systems uit Zuidoostbeemster heeft 30 november tijdens de NHN Business Awards in Heiloo de themaprijs duurzaamheid en energie gewonnen. De Groene Aggregaat, ontwikkeld door
Ruud Kraakman en zijn team, is een hybride groene stroomvoorziening in een container. Hierin
komen brandstof en zonnekracht samen om de CO2 uitstoot te reduceren. Het apparaat wordt
vooral ingezet bij evenementen en op bouwplaatsen. (Noordhollands Dagblad, 18 december)
Van 1 tot en met 20 december
vindt het Beemster Light Festival
in alle kernen van de Beemster
plaats. Aanleiding is het feit dat
op 2 december 1999 de Beemster
zich UNESCO Werelderfgoed mag
noemen en deze status dus al weer
20 jaar oud is. Geheel in de geest
van deze tijd waarin duurzaamheid
opgeld doet, wordt de deelnemers
aanbevolen LED-lampen i.p.v.
gloeilampen te gebruiken en de
verlichting pas om 16.30 te ontsteken en uiterlijk om 23.00 uur weer
Beemster Light object bij de Beemsterbrug in Zuidoostbeemster
te doven. Op 1 december start het
(foto: Christy Rijser voor de Uitkomst)
feest op het Marktplein in Middenbeemster met zang, dans en een lasershow en het evenement ‘Turn-on-the-Lights’. Op 20
december wordt het festival afgesloten in Westbeemster. (Binnendijks, 10/11 augustus en 30
nov./1 december plus bijlage met plattegrond van de Beemster met activiteiten)

De winnares van ʻLenteʼ werd Marianne Slot: aardappelveld aan de Rijperweg
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Op 7 en 8 december konden belangstellenden een groot deel van de oogst aan foto’s in het
kader van de vier jaargetijden in de Beemster bekijken in de oude school van Noordbeemster. Geert Heikens en andere leden van de redactie van Binnendijks – de organisatie achter
de fotowedstrijd – presenteerden in twee lokalen en op grote televisietoestellen prachtige
foto’s van de Beemster, gemaakt door iedereen die zich door de opdracht aangesproken
voelde. Onderwerp: het Beemster landschap, getekend door de vier seizoenen. Tevens was
dit de aankondiging van een fotoboek met een selectie van de foto’s dat onder de titel Beemster
in Beeld zal verschijnen. (Binnendijks, 30 nov./1 december en 14/15 december)

Katja met dochter Doortje ( foto:J. Jobsis)

Op 11 december overleed na een jarenlang ziekbed Dr
Katja Bossaers, historica en o.a. onderscheiden met de
HGB Complimentprijs 2012. Zij heeft veel bijgedragen
aan de geschiedschrijving van de Beemster, onder meer
als redacteur van het jubileumboek 400 Jaar Beemster
(2012) en diverse artikelen in ons verenigingsblad De
Nieuwe Schouwschuit. Zij werd 61 jaar.

Twintig jaar status van Werelderfgoed voor de Beemster is niet voor iedereen reden tot feestvieren. Boeren zien de status vooral als een hindernis om gezond te kunnen groeien. “In een werelderfgoed agrarisch ondernemen, zorgt in de Beemster voor veel problemen,” zo was te lezen op
een spandoek dat was opgehangen tussen de bomen van het Marktplein in Middenbeemster.

Protest tegen de status van Werelderfgoed op het marktplein in Middenbeemster
(foto: Wim Egas voor het Noordhollands Dagblad)

De befaamde kopergravure uit 1644 is tot een dwingend keurslijf geworden, vinden boeren die sloten willen dempen om meer stallen te kunnen neerzetten. Ook de onbelemmerde
doorzichten maakt stallenbouw moeilijk. ‟Zo is er altijd wat” en wordt regelgeving op regelgeving gestapeld. Ik ben niet de enige die hier last van heeft,” zegt veeboer Johan Duijn uit
Westbeemster. Volgens het krantenbericht zijn er nu tien ondernemers die met protestborden
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in de periode van het Beemster Light Festival – ter ere van 20 jaar Werelderfgoedstatus – de
aandacht willen vestigen op hun problemen die bij veel inwoners van de polder niet bekend
zijn. Burgemeester Van Beek vindt het prima dat er zo uiting aan gevoelens wordt gegeven
maar is ook heel stellig: “Het algemeen belang gaat boven het belang van individuele ondernemers.” Het algemene belang is in dit geval het beschermen van de werelderfgoedstatus.
(Noordhollands Dagblad, 12 december)
Tijdens het Beemster Light Festival vond op 14 december ’s avonds de Beemster8loop
plaats. Ruim 750 mensen liepen of renden een route van acht kilometer door Middenbeemster. De deelnemers hadden zich kleurig verlicht uitgedost, het was een feestelijke stoet om
aan deel te nemen en om naar te kijken.
Bus 305 rijdt sinds juli vorig jaar over de Purmerenderweg maar er waren nog geen haltes.
Daar komt nu verandering in, 25 november startten de werkzaamheden aan de nieuwe
bushaltes in Zuidoostbeemster. Een tijdelijke bushalte ter hoogte van het Zuiderpad en een
definitieve bij het Middenpad en vanaf 15 december gaat de bus dus ook stoppen in Zuidoostbeemster. (Noordhollands Dagblad, 23 november)
De protesterende boeren kwamen ook uit de Beemster oprukken naar Den Haag. Op de
A7 was op woensdag 18 december een angstaanjagend lange colonne tractoren te zien
die richting Amsterdam reed. Her en der in de polder reden nieuwe deelnemers met Friese
en omgekeerde Nederlandse vlaggen naar aansluitpunten op de grote colonne. Voor zover
bekend deden zich geen ongevallen voor. Bij een groot artikel in de Volkskrant over het boerenprotest en het voornemen om distributiecentra te gaan blokkeren zodat er met Kerstmis
hier en daar tekorten zouden ontstaan, wordt een grote foto afgedrukt met het onderschrift
“In Middenbeemster houden boeren onder leiding van de Farmers Defence Force een actie
bij een supermarkt”. Dat is inderdaad Deen aan de Rijperweg waar aan de rechterkant van
de ingang een bord staat ‘# TROTS op de boer’. Er stonden een paar trekkers, maar van
blokkade was geen sprake. (de Volkskrant, 13 december)
Het Noordhollands Dagblad meldde op 18 december dat burgemeester Joyce van Beek
in april 2020 haar functie zal neerleggen. “Nu de bestuurlijke fusie met Purmerend een
nieuwe fase ingaat, lijkt het mij een goed moment om met een gerust hart en vertrouwen
mijn werkzaamheden over te dragen aan een opvolger,” zo wordt de burgemeester geciteerd.
Zij is sinds 2015 burgemeester van Beemster. Hoewel haar functie nog doorloopt tot april
2021 heeft Van Beek besloten nu al plaats te maken voor een waarnemend burgemeester
“gelet op de fase waarin het fusieproces Beemster-Purmerend is aangekomen nu het herindelingsontwerp is vastgesteld”. (Noordhollands Dagblad, 17 december)

De samenstellers van deze kroniek danken de volgende media en instanties voor hun informatie
(in alfabetische volgorde): Binnendijks, Gezinsblad, Noordhollands Dagblad, de Uitkomst, Volkskrant.
Hartelijk dank ook aan de fotografen die illustraties voor deze kroniek van de Beemster ter beschikking hebben stelden:
C. Beemsterboer, A. Conijn, W. Egas, G. Heikens, J. Jobsis, J. de Jong, Chr. Rijser en M. Slot
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