Van de Redactie
Deze Schouwschuit heeft een ongebruikelijke lading. Ze bevat de jaarverslagen van
de verschillende afdelingen van het HGB die tijdens de jaarvergadering op 26 maart
a.s. gepresenteerd en besproken zullen worden. Daarnaast bevat ze een nieuwe rubriek: een Beemster kroniek van het afgelopen jaar. Het verschil met de reguliere
afleveringen, die in juli en november zullen verschijnen, blijkt al uit de omslag.
Daar prijkt achter de tekst niet een 17e eeuwse kaart van de Beemster, maar een
foto van een belangrijk historisch nieuwsfeit dat in 2013 plaats vond: het herstel ven
korenmolen de ‘Nachtegaal’.
Vanaf dit jaar hopen wij dus jaarlijks drie afleveringen uit te brengen, waarvan
steeds de eerste aflevering gerelateerd is aan de jaarvergadering en als zodanig herkenbaar. Het hoofdbestuur en de redactie hebben dit besluit genomen na overweging van de voordelen. Het is praktisch om de jaarstukken op deze manier bijeen
te brengen en te bewaren - een aflevering van De Nieuwe Schouwschuit gooi je niet
zomaar weg. Bovendien biedt zo'n aflevering de mogelijkheid om gebeurtenissen
die in de recente (het afgelopen jaar) geschiedenis van de Beemster plaats vonden
nog eens in herinnering te brengen. Ook een financiële overweging stak het afgelopen jaar de kop op - bij drie afleveringen per jaar brengt de drukker slechts 6%
BTW in rekening.
Alleen maar voordelen en geen nadeel? Een nadeel is er ook - de redactie heeft er
werk bij gekregen, maar gelukkig zijn dat geen kniesoren.

De trambrug die eertijds, evenals de Beemsterbrug, Purmerend met de Beemster verbond. (foto Collectie HGB)
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Notulen jaarvergadering 2013
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden op
27 maart 2013 in de foyer van De Beemster Keyser te Middenbeemster.

1 Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.
Een bijzonder woord van welkom voor mevrouw Katja Bossaers, haar man en hun
dochter.
Het bestuur is blij zoveel leden te mogen verwelkomen op deze vergadering.
Een vergadering die plaats vindt in de foyer van De Beemster Keyser. Dit jaar is voor
deze vergaderplek gekozen. Het bestuur wil de locatie van de ledenvergadering jaarlijks afwisselen en gelet op de belangstelling is niet elke vergaderruimte geschikt.
Het is jammer dat sommige leden om de gekozen locatie niet aanwezig zijn. Na
een jarenlange discussie is deze gemeenschapsruimte gerealiseerd en heeft het een
belangrijke functie. Het bestuur respecteert, maar betreurt het besluit van enkele
actieve verenigingsleden om, om die reden, niet op deze ledenvergadering aanwezig
te zijn.
De voorzitter vraagt een moment stilte voor de heer Kees Koopman, vrijwilliger van
Westerhem, die afgelopen jaar is overleden.
Afbericht: Dhr. J.A.J. Koorn, dhr. D. Schuijtemaker, dhr. W. Vierhout, mevr. M.
Rondèl, mevr. N. Visser-Huisman, dhr. S. de Heer, mevr. M. Termeulen, dhr. H.
Roenhorst, Mevr. J. Tulp, Mevr. M. Reijm, dhr. V. Falger, dhr. P. Muntjewerf, mevr.
A. Jonges-Roemer, dhr. B. Schaap, mevr. J. Köhne-Koeman, dhr. D. Köhne en dhr.
P. Stolp.
Het is voor de heer Komin de laatste keer dat hij als voorzitter de vergadering leidt.
Hij is elf jaar voorzitter geweest. Eén jaar langer dan de statutaire termijn, dit in
verband met de extra activiteiten van de vereniging tijdens het jubileumjaar Beemster400.
Een vereniging besturen kan niet zonder vrijwilligers. De voorzitter spreekt zijn
dank uit voor de enorme inzet van deze groep en vraagt voor de inzet van onze
vrijwilligers een applaus.
2 Notulen jaarvergadering 2012
2.1 Opmerking over de uitnodiging, Beemster Welvaart, moet zijn Beemster’s Welvaart.
2.2 De nalatenschap van mevrouw Mies Porte is bestemd voor museum Betje Wolff.
2.3 De heer Piet van de Klooster is abusievelijk vermeld als bestuurslid Agrarisch
Museum Westerhem, dit moet museum Betje Wolff zijn.
2.4 Ook het jaarverslag van Agrarisch museum Westerhem is op de jaarvergadering
2012 goedgekeurd.
Verder geen opmerkingen op de notulen, met dank aan Marie-José Heijn.
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3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.1 Brief van de heer V. Falger. De heer Falger is niet op de jaarvergadering aanwezig
i.v.m. de keuze van de vergaderlocatie.
3.2 Brief van de heer C. de Waal. De heer De Waal mist in het jaarverslag van Beemster Erfgoed de vermelding van de dagboeken van mevrouw Porte.
3.3 Voor de vergadering is een brief van de heer H. Völlmar ontvangen, naar aanleiding van zijn bevindingen van de kascontrole. De heer Völlmar heeft vragen en
opmerking met betrekking tot de gepresenteerde overzichten en manier van registreren. Daarnaast doet de heer Völlmar en aantal aanbevelingen.
4 Jaarverslagen 2012
- Historisch Genootschap Beemster
Opmerking, de heer G. Ernsting: symposium400, naast de vermelde sprekers gaven
ook de heer Menno Hoogland en mevrouw Andrea Waters van de Universiteit van
Leiden een lezing. Naast deze aanvulling vraagt hij of er een Cd-rom van de foto's
van Andries de Vries gemaakt kan worden. De heer Jobsis is hiermee bezig. Het
wordt een pakket met een aantal Cd-roms.
- Een verzoek aan Museum Betje Wolff om de namen op de lijst van schenkers op
dezelfde manier te vermelden als bij Westerhem.
De overige jaarverslagen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
5 Financieel verslag
Penningmeester Paul Pieters presenteert op een scherm de cijfers van de afgelopen
jaren 2011 en 2012 en de begroting 2013. Hij geeft hierover een duidelijke uitleg.
Het betreft een gecomprimeerde versie, mochten leden graag meer inzicht in het
financieel beleid willen, dan worden zij door Paul van harte uitgenodigd, zoals ook
op de uitnodiging van de algemene ledenvergadering staat vermeld.
Paul ziet toe dat de legaten/erfenissen met een duidelijke bestemming ook daadwerkelijk hieraan worden besteed.
De financiële situatie van het Historisch Genootschap Beemster is gezond. De zorg
is dat dit wel zo moet blijven om op de lange termijn te kunnen blijven bestaan.
De overheid heeft voor verenigingen met een ANBI-status een fiscaal voordeel voor
schenkingen in het leven geroepen.
De heer Völlmar heeft voor de vergadering een brief aan de bestuursleden uitgereikt.
Deze brief wordt op een later tijdstip door het bestuur besproken. De heer Völlmar
geeft aan dat het punt onroerend goed op de balans moet worden vermeld. De penningmeester zegt dat dit wettelijk niet noodzakelijk is.
- Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie 2011 en 2012 aan een controle onderworpen en stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor
het door hen gevoerde beleid te dechargeren. Het voorstel wordt met applaus ontvangen.
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- Benoeming nieuw kascontrolelid
De heer H. Heijmans stelt zich beschikbaar. De heer J. de Jong meldt zich als
reserve.
6 Vaststellen begroting 2013 en contributie 2014
Het begrotingsvoorstel wordt door de vergadering goedgekeurd.
Het bestuur stelt voor de contributie 2014 als volgt vast te stellen:
- één persoon
€ 20,- twee personen (partners) € 30,- bedrijfslidmaatschap
€ 50,Het voorstel wordt door de vergadering gesteund en goedgekeurd.
7 Samenwerking Historisch Genootschap Beemster, Stichting Beemster
Werelderfgoed, Beemster’s Welvaart en Stichting Plattelandsvernieuwing
Beemster
Bestuurslid de heer Jan Jobsis geeft uitleg over de stand van zaken met betrekking
tot de samenwerking met bovengenoemde organisaties.
Tijdens de eerste gesprekken is gebleken dat er tal van overlappingen waren. Naar
aanleiding van deze gesprekken is een visie beschreven.
De 'visie op cultuurhistorie en toerisme in het werelderfgoed Beemster” is gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders en heeft van hen steun
en instemming ontvangen.
Daarnaast wordt gesproken met het Hoogheemraadschap en bedrijven.
De werkgroep streeft er naar eind april 2013 inzicht in de financiën te hebben.
Vorig jaar is al veel samen georganiseerd en tot stand gekomen. Naast het organiseren van activiteiten is het de bedoeling meer toeristen in de Beemster te ontvangen.
Nu wordt gewerkt aan de toekomst, dat betekent dat we zuinig moeten zijn op hetgeen aanwezig is maar met een blik op de toekomst.
Op de vraag welke invloed de ambtelijke samenwerking heeft op het behoud van de
Beemster cultuur en ontwikkelingen antwoordt de heer Jobsis dat dit geen enkele
verandering met zich meebrengt.
De heer J. Oostwouder mist Laag Holland in deze samenwerking. Er is wel contact
met Laag Holland maar zij zijn geen partner.
8 Bestuursmutaties
8.1 Verkiesbaar en niet herkiesbaar is voorzitter de heer Henk Komin. Het bestuur
stelt voor de heer Kees de Groot te benoemen als nieuwe voorzitter van het Historisch Genootschap Beemster. De vergadering gaat hiermee met applaus akkoord.
Van de heer Komin wordt met een toespraak door de vice-voorzitter de heer Bert
Jaarsma afscheid genomen. Hij roemt daarin de bestuurlijke kwaliteiten, takt en
empathie van de heer Komin en noemt hoogtepunten in de afgelopen elf jaar, o.a.:
de viering 75 jarig bestaan van de vereniging met en symposium, oprichting afdeling
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Beemster Erfgoed, start samenwerking Stichting Beemster Werelderfgoed, Beemster’s Welvaart en Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster. De heer Komin is
van oorsprong wegenbouwer maar was voor ons een bruggenbouwer. Als dank
voor zijn inzet ontvangt de heer Komin een oorkonde, een vaas met inscriptie van
Ernsting; zijn vrouw Anneke ontvangt een boeket.
Daarna stelt de nieuwe voorzitter de heer Kees de Groot zich voor: de familie de
Groot woont al generaties lang in de Beemster. Van dit gegeven heeft hij zijn hobby
gemaakt en doet veel aan genealogie. Ook is hij actief bij de werkgroep met betrekking tot het opgraven en archiveren van skeletten naast de kerk.
De heer De Groot heeft tot zijn vut gewerkt als onderwijsdirecteur bij de UvA,
afdeling College of Science.
De Beemster historie en de ontwikkelingen in de toekomst hebben zijn interesse.
8.2 De heer Jan Jobsis is periodiek aftredend en verkiesbaar. Hij wordt met applaus
herkozen.
8.3. Bij de afdelingen worden de bestuursmutaties intern geregeld en genoemd in de
algemene ledenvergadering.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer G. Heikens, bestuurslid bij museum Betje
Wolff.
Destijds werden bestuursleden gekozen voor onbepaalde tijd. Dit blijkt ook uit de
bestuurstermijn van de heer Heikens, hij is al 27 jaar bestuurslid van het museum en
heeft nu besloten te stoppen met deze functie maar wel vrijwilliger te blijven. Tegenwoordig staan de bestuurstermijnen beschreven, de heer Heikens is reglementair aan
de beurt om te stoppen.
De heer Heikens was actief, inventief en creatief, hij zat o.a. in de werkgroep sprekend verleden.
Het bestuur van het Historisch Genootschap heeft besloten de heer Heikens om zijn
lange en vele verdiensten te benoemen tot ere-lid van de vereniging.
Mevrouw Joke van den Hoonaard neemt zijn plaats in en wordt secretaris van het
museum.
-Ook wordt afscheid genomen van de heer Gerbrand Vis, bestuurslid van de Stichting Beheer Gebouwen. Deze Stichting beheert de gebouwen van het Historisch
Genootschap. De heer Vis heeft deze taak met een praktische blik en aanpak uitgevoerd. Naast de kleine acute klussen heeft de heer Vis o.a. ook de restauratie van
de stolp Westerhem begeleid, intensieve aanpassingen bij museum Betje Wolff enz.
Hiervoor onze dank.
De heer Wim van Twisk is bereid gevonden de open gevallen bestuursfunctie bij de
Stichting Beheer Gebouwen te vervullen.
Mevrouw Ella Verhoeks is secretaris geworden bij Agrarisch Museum Westerhem.
9 Uitreiking van de HGB-complimentprijs 2012
De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-complimentprijs gaat naar die
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persoon die in dat jaar een echt compliment verdient voor een actie die waardevol is
voor de cultuurhistorie in de Beemster.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt. De eerste uitreiking vond plaats in 2002 aan de
heer De Rooij (school Purmerenderweg), 2003 mevrouw N. Schermerhorn (inzet
Smidse), in 2004 de heer Oud (boerderij), in 2005 familie Konijn (boerderij), in
2006 familie Kwantes (boerderij), in 2007 het Hoogheemraadschap (restauratie
innudatiesluis), in 2008 familie Van Vuure (tuinderstolp/woning Nekkerweg), in
2009 familie Oostwouder (historische boomgaard), in 2010 de heer M. Hooijberg
(website) en in 2011 familie Wanders (verbouw/restauratie pand de Eterij, passend
in beschermd dorpsgezicht).
De complimentprijs 2012 gaat naar mevrouw Katja Bossaers. Deze onderscheiding
ontvangt zij voor haar vele jaren onderzoek naar de historie van de Beemster, waarover diverse publicaties zijn verschenen. Mevrouw Bossaers was o.a. mederedacteur
van het boek 400 jaar Beemster en heeft, gelijktijdig, zorg gedragen voor een groot
deel van de bronvermeldingen van het boek Nieuwe Kroniek van de Beemster.
Ook heeft mevrouw Bossaers onderzoek gedaan naar de Beemster buitenplaatsen
en haar bewoners, waarover zij, geheel in de geest van deze tijd, een interessante
website heeft gemaakt.
Het is dan ook niet voor niets dat zij in 2012 de erepenning van de gemeente Beemster ontving en nu de complimentprijs van het Historisch Genootschap Beemster
in ontvangst mag nemen.Hiervoor ontvangt mevrouw Bossaers een boeket en een
prachtige schaal van Ernsting Keramiek.
Mede namens mevrouw Bossaers presenteert haar echtgenoot, de heer Hefting, een
eerste versie van haar nieuwe website ‘Beemster Boerderijen’ (http://www.beemsterboerderijen.nl/).
10 Rondvraag en sluiting
10.1 Mevrouw Völlmar heeft moeite met de blauwe zeilen bij de Protestantse Kerk
en vraagt zich af of deze ook verwijderd kunnen worden. De heer Boonstra antwoordt, dat met Pasen deze zeilen worden weggehaald.
10.2 De vergadering wil de stand van zaken weten van de molen. De heer Bert
Jaarsma haalt een kam (tand uit het tandwiel van de molen). Deze oorspronkelijke
tand/kam komt uit de Nachtegaal. Al deze kammen waren van initialen voorzien
door de timmerman of belanghebbende. De molen krijgt nieuw kammen (natuurlijk
voorzien van nieuwe handtekeningen). Op dit moment wordt aan de molendelen
gewerkt in de werkplaats in Obdam. In juni worden de kap en de wieken weer
geplaatst en eind september is de molen klaar. Op dit moment verloopt alles volgens
bijgesteld plan.
Omroep Max heeft filmopnames gemaakt, deze beelden zijn vanaf september 2013
op televisie te zien.
Bij de molen wordt een schuur gebouwd waarin activiteiten plaatsvinden. Hiervoor
is een exploitant gevonden. Er is een werkgroep actief om de komende periode veel
acties te organiseren ten behoeve van geld- en fondswerving.
De molen wordt weer een graanmolen, maar het meel is niet bestemd voor humanitair voedsel, wel bijvoorbeeld dierenvoer.
Voor de molen is al een aantal molenaars beschikbaar.
De heer Komin sluit de vergadering.
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Na de pauze volgt een presentatie van de heer Peter Heerschop over de aanloop naar
het jubileumfeest Beemster400 in 2012.
In 2006 is gestart met de voorbereidingen tot dit prachtige feestjaar. Voorafgaand aan
deze festiviteiten hebben honderden vrijwilligers jarenlang vele uren vergaderd en
gewerkt. De heer Heerschop neemt ons mee in zijn verhaal van 2006 tot en met 2012.
Het is een lange maar informatieve avond met veel belangstelling.
De heer Komin bedankt allen voor hun steun en aanwezigheid tijdens zijn bestuursperiode.
Hilda Reijm, secretaris

Een regenboog boven ‘De Nachtegaal’, de molen staat in de korte ruststand.

(foto: Rose van Hardeveld)
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Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2013

Oprichtingsdatum 		
Statuten vastgesteld op
Inschrijfnummer KvK
Aantal leden per 31 dec 2013

: 21 april 1936
: 17 april 1996
: V40624472
: 526

Algemeen bestuur

Per 1 januari 2013 bestaat het Algemeen Bestuur uit:
Voorzitter		
: H.J. Komin
Vice-voorzitter/lid
: A. Jaarsma
Secretaris		
: H.G. Reijm-Helder
Penningmeester		
: P. Pieters
Lid			
: A. de Jong-de Boer, namens museum Betje Wolff
Lid			
: J. Jobsis, namens Agrarisch museum Westerhem
Lid			
: P. Beemsterboer, namens de afd. Beemster Erfgoed

In het verslagjaar heeft het bestuur negen keer vergaderd, waaronder een brainstormsessie met betrekking tot het beleidsplan.
Aantal leden:

31 december 2009 : 426
31 december 2010 : 438
31 december 2011 : 485
31 december 2012 : 524
31 december 2013 : 526

De Nieuwe Schouwschuit is dit jaar twee keer uitgekomen. In oktober heeft een
lezersonderzoek plaatsgevonden. Van de 450 verstuurde formulieren zijn er 96 ingevuld teruggestuurd, een respons van 21%. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,1, een
stimulans voor de redactie om door te gaan met inachtneming van de opmerkingen.
De nieuwsbrief Actueel is door de PR-commissie drie maal samengesteld.
Jaarvergadering
De jaarvergadering is op 27 maart 2013 in de foyer van de Keyserkerk te Middenbeemster gehouden. Tijdens de druk bezochte vergadering werd stilgestaan bij
het overlijden van de heer Kees Koopman, vrijwilliger van Agrarisch museum
‘Westerhem’.
De HGB-complimentprijs, de prijs voor een persoon die een echt compliment verdient voor een actie of een verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie in
de Beemster, is dit jaar uitgereikt aan mevrouw Dr. Katja Bossaers. Zij heeft deze
onderscheiding ontvangen voor haar vele jaren onderzoek naar de cultuurhistorie
van de Beemster en haar publicaties hierover. Zo was ze mederedacteur van het
boek 400 jaar Beemster, bronvermeldster van de Nieuwe kroniek van de Beemster
8
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en verrichtte diepgaand onderzoek naar de Beemster buitenplaatsen, waarover zij
een interessante website heeft gemaakt.
Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de voorzitter Henk Komin. Henk
is, als ‘bruggenbouwer’ van het Historisch Genootschap, gedurende elf jaar voorzitter geweest.
De heer Kees de Groot is voorgesteld en benoemd als nieuwe voorzitter van het
Historisch Genootschap Beemster.
De heer Jan Jobsis is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus is hij herkozen.
De heer Geert Heikens heeft na 27 jaar als bestuurslid afscheid genomen van het
museumbestuur ‘Betje Wolff’. Hij heeft zich op diverse terreinen voor onze vereniging ingezet. Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster heeft gemeend
hem hiervoor te benoemen tot erelid van onze vereniging.
Na de pauze heeft de heer Peter Heerschop een presentatie gegeven over de aanloop
naar het jubileumfeest Beemster 400 in 2012.
Ontwikkelingen Historisch Genootschap Beemster
Ledenbijeenkomsten
De winterlezingen hebben plaatsgevonden in februari en november, beide in het
ijsclubgebouw in Middenbeemster. De heer Jaap van der Veen heeft op 20 februari
een lezing verzorgd over de Beemster monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie.
Op 14 november is door Menno van der Heijden, archeoloog bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en door Jaap van der Veen uitleg gegeven over de opgravingen, geschiedenis en ontwikkelingen van de korenmolen ‘de Nachtegaal’.
Daarnaast zijn er in juli en oktober filmmiddagen georganiseerd in Agrarisch Museum ‘Westerhem.’ Alle activiteiten hebben veel belangstellenden getrokken.
Vrijwilligersbijeenkomst
Op 19 oktober heeft het jaarlijkse uitstapje voor vrijwilligers plaatsgevonden. Deze
keer zijn we naar Broek in Waterland geweest waar we onder leiding van gidsen
hebben genoten van de prachtige Broeker panden. De dag is afgesloten met een
diner bij paviljoen ‘De Jonckheeren’.
Oriëntatie op de toekomst
Het Algemeen Bestuur heeft op 16 november haar jaarlijkse beleidsvergadering
gehouden, waarbij het zich intensief heeft beraden op de toekomst van het HGB,
met name op de kansen en bedreigingen waar het betreft de exploitatie van de
beide musea op de lange termijn. Hoewel voor 2014 de exploitatie nog sluitend zal
zijn, moet toch nagedacht worden over het trekken van meer bezoekers in de jaren
daarna. Het HGB heeft in de afgelopen jaren overleg gepleegd met de Stichting
Beemster Werelderfgoed, de Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster en Beemster’s Welvaart om in gezamenlijkheid te komen tot meer toeristisch bezoek aan de
Beemster en onze musea. De wens om gezamenlijk op te trekken is vastgelegd in
de notitie ‘Visie op samenwerking in werelderfgoed Beemster’, die in november/
december 2013 door alle partijen is onderschreven.
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MUSEUM BETJE WOLFF
Jaarverslag 2013

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2013
Voorzitter
: mevrouw A. de Jong
Secretaris
: mevrouw J. C. van den Hoonaard
Penningmeester : mevrouw T. van de Nes
Lid		
: mevrouw F. Hartog
Lid		
: de heer P. van der Klooster
2 Bestuurszaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar elf keer vergaderd. Aan het begin van dit jaar
is Geert Heikens afgetreden. Hij blijft nog wel beschikbaar voor diensten en rondleidingen. Bij zijn afscheid kreeg hij tijdens de ALV een oorkonde behorende bij
het Erelidmaatschap van het HGB en van het bestuur van Museum ‘Betje Wolff’
een vaas van Ernsting.
Met ingang van 1 januari wordt de functie van secretaris door Joke van den Hoonaard vervuld. De takenlijst voor het bestuur is opnieuw aangepast. Door het HGBbestuur is een protocol opgesteld in geval van ziekte, overlijden en jubilea.
Alie Vis blijft betrokken bij het museum als ‘conservator’.
Kees de Groot heeft als nieuwe voorzitter van het HGB onze vergadering bezocht
om kennis te maken.
3 Vrijwilligers
Mevr. Millie Janssen kwam er in de loop van het jaar als vrijwilligster bij, zodat
het totaal aantal vrijwilligers nu op 44 komt.
Op 12 april zijn alle vrijwilligers uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarop zij
o.a. geïnformeerd werden over de aanstaande tentoonstelling ‘Familieschatten’.
Op 10 oktober was er weer een evaluatiemiddag waarop Alie Vis vertelde over een
object uit het museum. Beide middagen werden goed bezocht.
Het vrijwilligersuitje ging dit jaar naar Broek in Waterland, waar we een rondleiding kregen. Daarna waren we te gast bij Paviljoen ‘De Jonckheeren’ aan de
Volgerweg waar we heerlijk hebben gegeten.
In het kader van deskundigheidsbevordering hebben wij een bezoek gebracht aan
de doorlopende documentaire over de geschiedenis van Volendam. Dit heeft ons
op nieuwe ideeën gebracht.
4 Inrichting museum
Sinds 2006 is ons museum een officieel geregistreerd museum. In 2013 vond een
herijking plaats en kwamen een aantal aandachtspunten naar voren. Naar aanleiding hiervan zijn plannen ontwikkeld o.a. op het gebied van de klimaat- en lichtregistratie.
De maquette van ‘Vredenburg’ was het hele jaar uitgeleend aan het Amsterdam
Museum in verband met de tentoonstelling ‘De Gouden Eeuw, de Republiek en
de Wereld’.
10
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Al heel lang bestond het plan om de roze kamer een echte bestemming te geven.
Een kamer, waar je een indruk kan krijgen van de tijd van de grote buitenplaatsen.
De maquette ‘Vredenburg’ past daar prachtig bij. Dankzij een grote donatie van het
VSB-fonds kon dit project uitgevoerd worden. Vertegenwoordigers van het VSBfonds zijn op 13 maart uitgenodigd om het resultaat te bekijken. Er is een fotowand gemaakt met boerderij ‘De Eenhoorn’, woonhuis ‘Rustenhoven’ en boerderij
‘Boschrijk’. Betimmering, verfwerk en gordijnen alles in bijpassende stijl. Dankzij
de inzet van veel vrijwilligers is het een mooi geheel geworden.
5 Tuin
Paul Stolp en Pieter van der Klooster vervingen de rozen in de voortuin door een
ornament in de vorm van een vaas. Verder is er een nieuwe hakselaar en grasmaaimachine aangeschaft en is er een nieuwe lamp in de schuur gekomen.
6 Bijzondere evenementen
• Wij hebben weer ons steentje bijgedragen aan de ‘Open Dag Beemster’.
• Het bestuursuitje ging dit jaar naar Expo Grachtengordel. We konden dan ook
zien hoe onze maquette erbij stond. Het was zeer geslaagd.
• We deden mee aan het museumweekend. Het thema is: ‘Doe een museum’.
• Aafje de Jong en Piet van der Klooster bezochten in maart de opening van een
tentoonstelling in Edam.
• In april gingen Joke van den Hoonaard en Piet van der Klooster naar de opening
van een tentoonstelling in De Rijp.
• We waren ook present bij het evenement ‘Bourgondisch Buiten’. Op vrijdagmiddag van de kermisweek stonden we op het marktplein met Oudhollandse spelletjes.
• Muziek aan de Middenweg vond ook plaats in onze tuin, met mooi weer en
veel bezoekers.
• De Univé-middag in september was zeer geslaagd.
7 De zomertentoonstelling: ‘Familieschatten’
Dit was werkelijk een groot succes. Geert Heikens had hiervoor het initiatief genomen en heeft hier veel tijd en energie aan besteed. Tot de voorbereidingen behoorde
o.a. de Nieuwsbrief met daarin uitleg over de tentoonstelling aan de vrijwilligers.
Ook werd een formulier ontworpen voor de bruikleengevers. Bij supermarkt Deen
mochten we een vitrine plaatsen met daarin voorbeelden van familieschatten. Aafje
de Jong en Tiny van de Nes namen de objecten in ontvangst en Geert Heikens
zorgde voor bijpassende teksten. De tentoonstelling werd op 26 april geopend. We
verwachtten veel bezoekers en hadden daarom een tent in de tuin geplaatst. Dat
bleek een goed idee want er waren veel belangstellenden waar onder de burgemeester en twee wethouders. Drie bruikleengevers vertelden het boeiende verhaal
achter hun ‘familieschat’ en uiteraard liet Geert Heikens zich ook niet onbetuigd en
stak een gloedvolle speech af. Daarmee was de tentoonstelling geopend.
Veel bezoekers hebben de tentoonstelling bezocht. Omdat de bruikleengevers een
eigen voorwerp hadden ingebracht, wilden ze dat ook graag aan familie en vrienden
laten zien en zo groeide het bezoekersaantal. Bovendien kregen de bruikleengevers
twee keer op zondagmiddag, te weten op 2 juni en op 8 september, de gelegenheid
11
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te vertellen over hun familieschat. Hiervoor bestond veel belangstelling.
We hebben veel publiciteit gegeven aan de tentoonstelling. Zo kwamen er aardige
artikelen in Binnendijks en het Noordhollands Dagblad een uitzending bij Radio
N-H. In het weekblad De Uitkomst verscheen gedurende een aantal weken regelmatig een artikel gewijd aan een tentoongesteld voorwerp en de bruikleengever
werd een interview afgenomen.
Tenslotte heeft Aafje de Jong een aantal familieschatten meegenomen naar Ouderencentrum ‘Zuiderhof’ voor de bewoners die niet in staat waren de zolder te
bezoeken. Zo kregen zij ook de gelegenheid om, althans van enkele voorwerpen
met hun verhaal, kennis te nemen.
8. Wintertentoonstelling: ‘Hoeden en petten en …’
Dit is de titel van de wintertentoonstelling die loopt van 1 dec. 2013 tot 1 maart
2014. Het is een kleine tentoonstelling waar hoeden, mutsen en petten getoond
worden uit het depot. Ook is een aantal herinneringsdoeken te bezichtigen, die o.a.
bij regeringsjubilea werden uitgegeven.
9 Aantal bezoekers 2013
In totaal hebben 2588 belangstellenden een bezoek gebracht aan het museum.
We hebben 33 rondleidingen gegeven.
10 Lijst van schenkingen

De heer R. Bruin

Baarn

De heer H. Bruin

Almere

Mevr. B. M. G.
Bijvoet
De heer en mevr.
Kooij
De heer T. Knoop
De heer J. S.
Molenaar
De heer W.
Middelburg

Wijdewormer

Porseleinen kip

Oosthuizen

Bestek

Wildervank

Een gouden oorijzer, met de bijbehorende
sieraden en mutsjes in originele doos.

Edam

Huwelijksprent, de stamboom en foto

Wormer

Aquarel: ‘Vlooienbuurt in de Beemster’

Fam. J. van Twisk Middenbeemster
Mevr. A.CuyperSlot
Gerrits
Plantenkwekerij

Familiepapieren, ansichtkaarten en foto’s.

Goudleerbehang, afkomstig uit Rustenhoven

Stompetoren

Spinnewiel

Zuidoostbeemster

Diverse kruidenplanten

mevrouw J. C. van den Hoonaard, secretaris
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De heer C. Molenaar vertelt over zijn familieschat: een huwelijksprent uit 1822.

(foto Jan Jobsis)

Agrarisch Museum ‘Westerhem’ en Museum ‘Betje Wolff ’op de kermisweek.		

(foto Jan Jobsis)
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Agrarisch Museum Westerhem
Jaarverslag 2013

Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
J.A. Jobsis		
voorzitter
treedt af in 2017, niet herkiesbaar
Mevrouw E. Verhoeks
secretaris
treedt af in 2017, wel herkiesbaar
B. Schaap		
penningmeester treedt af in 2018, niet herkiesbaar
Mevrouw B. Scheringa
lid		
treedt af in 2014, wel herkiesbaar
S. Schregardus		
lid		
treedt af in 2014, wel herkiesbaar
J. Groot			
lid		
treedt af in 2016, wel herkiesbaar

In 2013 heeft Bokke Schaap zijn tweede ambtsperiode als penningmeester aanvaard. In 2013 waren er geen mutaties in het bestuur. Het bestuur heeft vijfmaal
vergaderd. Vaak werden tijdens de werkochtenden de noodzakelijke bestuurlijke
zaken besproken. De meest besproken zaken gingen over het beheer en onderhoud
van het museum, de lage bezoekersaantallen en de achterblijvende inkomsten.
In 2013 waren er in totaal slechts 1120 bezoekers (in 2012: 2119 en in 2011: 1674).
Ook liep het aantal groepen en de verhuur van ‘Westerhem’ terug.
In 2013 vierde het museum op bescheiden wijze zijn 12 ½-jarig bestaan.
Op 31 december 2013 waren er 34 medewerkers actief. Een jaar eerder waren dat
er nog 38. Eén medewerker is overleden en vier zijn er gestopt. Er is één nieuwe
medewerkster bijgekomen. De medewerkers zijn tweemaal bijeen geweest (voor
en na het museumseizoen) en er zijn drie medewerkersbulletins uitgegeven. Het
jaarlijkse HGB-vrijwilligersuitje viel in de smaak. Eind december hebben de museummedewerkers een ‘cursus’ gehad over moderne museumvoering. We bezochten hiervoor de beleving ‘Uniek Volendam’. Dit alles in het kader van de eisen die
gesteld worden aan de medewerkers van een geregistreerd museum.
Tijdens de werkochtenden is er veel gedaan. Er werd onderhoud aan de inventaris
en tentoonstellingsruimten gepleegd. De gehele objectenadministratie werd nagelopen. Een hele klus waar Piet Stroet vele grijze haren aan heeft overgehouden.
Alles is nu weer goed in kaart gebracht. Hulde aan een ieder die daar haar of zijn
steentje aan bijgedragen heeft.
Het tuinonderhoud werd uitgevoerd. Er zijn zieke fruitbomen gekapt en vervangen
door nieuwe. Hierbij geholpen door de POMologische Vereniging. De verlichting
in het museum is vervangen en uitgebreid met energiezuinige lampen.
De jaartentoonstelling ‘Wonen en werken in de Beemster’ werd ingericht met daarbij ruimte voor de bijenvereniging. De tentoonstelling werd op 3 mei 2013 door de
voorzitter van het HGB, de heer Kees de Groot, geopend.
Voor zijn vele vrijwilligerswerk werd in april 2013 bestuurslid Jan Groot koninklijk onderscheiden. Zijn inzet bij ‘Westerhem’ heeft daar aan bijgedragen.
Agrarisch Museum ‘Westerhem’ heeft zich ook op andere wijzen gepresenteerd.
We waren aanwezig op de fortfairs bij fort Spijkerboor en fort Kwadijk, op de
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markt tijdens de Beemster feestweek en de Bourgondische markt op de ijsbaan.
Tijdens de ‘Beemster Kunstroute’ werden de deuren van ‘Westerhem’ gedeeltelijk
open gezet. Ruim 500 bezoekers bezochten (gratis) dit onderdeel van de ‘Beemster
Kunstroute’. Tijdens de ‘Open Dag Beemster’ was het museum tegen gereduceerd
tarief geopend. Ook dit jaar kregen de leden van Univé de gelegenheid kennis te
maken met ‘Westerhem’.
De twee filmmiddagen, door de PR-commissie georganiseerd, werden een succes.
Alleen door de geweldige inzet van alle medewerkers kon ‘Westerhem’ in 2013
bereiken wat het heeft bereikt. Een grote pluim voor een ieder is hier op zijn plaats.
Het bestuur van ‘Westerhem’ spreekt de wens uit dat wij gezamenlijk op deze wijze
nog vele jaren door gaan.
Om het bezoekersaantal te verhogen gaat er in de nabije toekomst iets veranderingen op het gehele complex ‘Westerhem’. Dat dit ook gevolgen heeft voor het
museum spreekt voor zich. De medewerkers van ‘Westerhem’ worden hierover
tijdig geïnformeerd en betrokken. We gaan er vanuit dat alle medewerkers met
plezier betrokken blijven bij Agrarisch Museum ‘Westerhem’.
Namens het bestuur van Agrarisch Museum ‘Westerhem’,
Ella Verhoeks, secretaris en Jan Jobsis, voorzitter.

Agrarisch Museum ‘Westerhem’: maquette van ‘De Eenhoorn’, een geschenk van de heer K. Rustenburg.
(foto Jan Jobsis)
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Overzicht van nieuw verworven objecten in 2013:
Objecten

Verworven van:

Uit:

Brongaskachel

J.H. Kӧhne

Zuidoostbeemster

Balans weegschaal, blokje met vijf koperen
gewichten, blauwe marktkiel, luxe linnen koedek en
worteldoek

Fam. Kuiper

Zuidoostbeemster

Twee raamhorren en doekenrekje

C. Bakker

Zuidoostbeemster

Maatrol 3 meter

J. Molenaar

Edam

Dorsvlegel, handschrob borsteltje, bronskleurig
theelichtje en een blikken voorraad trommel

W.G.A. Duijn

Middenbeemster

Barometer

Mevr. R. Jonges

Middenbeemster

Kaarsenblaker

L. Kout

Middenbeemster

Koffieservies

Mevr. W. van Brakel

De Rijp

Voorhamer, kleine houweel, vlashekel,
snijbonenmolen, bessenmandje en plukmandje

Smederij HGB

Middenbeemster

Koperen theelichtje

Mevr. E. Ooms-Beunder

Hoorn

Drie merkplaatjes

Mevr. Meyer

Zuidoostbeemster

Tepelsteker

Fam. Stroet-de Wolf

Limmen

Brijpot

W. Contre

Heerenveen

Komfoor

Fam. Honing

Broek in Waterland

Biscuittrommel en spuitvat

P. Middelburg

Zuidoostbeemster

Blauw busje

P. Kooy

Beemster

Zaagzetter, omslagboor en grondschaaf

W. Visser

Middenbeemster

Maquette de Eenhoorn

K. Rusteburg

Castricum

Witte melkkan

A. Verhoeks

Noordbeemster

Drie grote raamhorren en een schoorsteenspiegel

A.M. van Randwijk

Ilpendam

Onderlegger van een matras en twee gebreide
handdoeken

G.J.M. Bakker-Helt

Beemster

Onderrok

Museum Betje Wolff

Middenbeemster

In totaal 46 nieuwe objecten. Het bestuur en de medewerkers bedanken alle goede gevers.
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Beemster Erfgoed
Jaarverslag 2013

Bestuur:
Voorzitter		
P. Beemsterboer
Secretaris 		
G. Ernsting
Lid (tot april 2013)
A. Bartels
Lid			
N. van den Brom
Lid			V. Falger
Lid (m.i.v. juli 2013) J. de Groot
Lid			K. Visser
Er is in 2013 in totaal acht keer afdelingsoverleg geweest, waarvan intern verslag is
gedaan.
Gemeentelijke overheid en ruimtelijke ordening, algemeen
De eerder (jaarverslag 2012) door de afdeling uitgesproken behoefte aan openheid en
betrokkenheid aangaande de ruimtelijke ordening is onverminderd groot. De afdeling
heeft geen zicht òf en - zo ja - op welke manier het ‘Kwaliteitsteam des Beemsters’
(groep externe adviseurs van de gemeente Beemster) hierin nog een rol speelt. Ook
deelname van het HGB aan de Welstandscommissie zou de zorg voor het cultureel
erfgoed ons inziens ten goede komen. Wij hopen via contact vanuit het hoofdbestuur
met de betreffende wethouder een rol voor het HGB tot stand te kunnen brengen.
Ruimtelijke ordening, diverse aandachtspunten
Marktplein Middenbeemster. Het HGB heeft een advies uitgebracht waarin het
zich positief uitspreekt over de ‘visie marktplein Middenbeemster’, die in april
op verzoek van het gemeentebestuur werd uitgebracht door SVP Architectuur
en Stedenbouw te Amersfoort.
Eerdere plannen en waarschuwing voor verval m.b.t. de aardappelschuur van Knook
en de timmerwerf (rijksmonument) aan de Noorddijk konden door tijdgebrek
nog niet worden uitgevoerd.
In oktober 2010 werd door onze afdeling een aanzet gegeven tot een gemeentelijke
monumentenlijst. De afdeling maakt zich zorgen over het uitblijven van een
besluit hierover.
Gemeentelijke begraafplaats. Het gemeentebestuur heeft zich eerder akkoord verklaard met behoud van het oude gedeelte van de begraafplaats. Er blijft echter
ongerustheid bestaan naar aanleiding van lokale aankondigingen over aanstaande ruimingen.
Nota ‘Geluk in de Beemster’. De status van deze nota is al geruime tijd onduidelijk.
De afdeling heeft indertijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstand koming
van de nota en ziet de publicatie graag spoedig tegemoet aangezien deze zeer
inte ressant materiaal bevat o.a. aangaande de archeologie van de Beemster.
Opgraving naast NH kerk (2011), vervolg

Een groep vrijwilligers, onder wie twee leden van de afdeling BE, voert momenteel
op verzoek van de afdeling Osteoarcheologie van de Universiteit Leiden inventarisatie
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van alle begravingen op het kerkhof tussen 1829 en 1867 uit door middel van archiefonderzoek. Over de voortgang wordt regelmatig verslag gedaan. De Universiteit Leiden voert wetenschappelijk onderzoek uit aan de opgegraven skeletresten.
Werkgroep Archeologie
Een aantal vrijwilligers heeft geassisteerd bij het schoonmaken van scherfmateriaal
gevonden op het voormalige molenerf van korenmolen ‘de Nachtegaal’ en de slootkant
daarvan. Hierover werd in de editie Waterland van het Noordhollands Dagblad in juni
2013 gerapporteerd.
Fotowerkgroep
In september is besloten tot oprichting van een fotowerkgroep, bestaande uit de heren
Johan de Jong, Jan de Groot en Pieter Beemsterboer. Doel is dat foto’s die interessant
worden bevonden digitaal worden vastgelegd, en indien ze eigendom zijn van het HGB
professioneel worden bewaard. De middelen daartoe (o.a. klimaatkamer) zijn aanwezig. Met het inscannen is reeds begonnen. Aan de foto’s worden meteen beschrijvingen
toegevoegd. De foto’s zullen te zijner tijd grotendeels openbaar gemaakt worden.
‘Boekerij’ Deze authentieke ruimte in het voorhuis van ‘Westerhem’, die niet gebruikt werd, valt sinds kort onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Beemster
Erfgoed. Het is de bedoeling dat hierin een bibliotheek wordt opgebouwd bestaande
uit alles wat op papier, beeld en geluid de Beemster als onderwerp heeft.
De inrichting vraagt om enkele aanpassingen die in goed overleg met Stichting Beemster Werelderfgoed (gebruiker overige deel benedenverdieping) binnenkort zullen
worden uitgevoerd, uitdrukkelijk zonder aantasting van het interieur. Ten behoeve
van completering van de inrichting zijn financiële middelen noodzakelijk.
Historische sociëteit
Ofschoon de plannen binnen de afdeling diverse keren zijn besproken en vorm hebben
gekregen is nog niet definitief bekend wanneer we hiermee gaan starten. De gedachte
is regelmatig een aanloopmiddag/-avond te organiseren, waar leden en niet-leden aan
de hand van (foto-)archief, boeken en elkaars informatie genoegen kunnen beleven en
een bijdrage kunnen leveren aan de cultuurhistorie van de Beemster.
Schoonschrift van Cornelis Eenhuizen (onderwijzer in de Westbeemster tussen
1795 en 1847). Mede door onderzoek van leden van de afdeling in 2013 is een zeer
bijzonder schoonschrift uit de periode rond 1800 in het bezit gekomen van het HGB.
Presentaties over Beemster geschiedenis door leden van de afdeling Beemster Erfgoed:
artikel ‘De weegbrug aan de Jisperweg’ in De Nieuwe Schouwschuit, jaargang 11,
mei 2013, door G. Ernsting
voordracht ‘Het schoonschrift van meester Cornelis Eenhuizen, onderwijzer te
West-Beemster. Historische en genealogische achtergronden’, door V.S.E. Falger
enJ. de Groot, 8 november 2013 in museum ‘Betje Wolff’
voordracht ‘De opgraving naast de kerk in Midden-Beemster. Tussenverslag van onderzoek naar bodemarchief en papierarchief’, door V.S.E. Falger in het WaterlandsArchief Purmerend, 19 december 2013

18

Schouwschuit maart 2014.indd 18

25-2-2014 21:30:10

Schenkingen, in ontvangst genomen door afdeling Beemster Erfgoed:

Fam. J. Visser
Mevr.Van den
Eerenbeemt

Z.O. Beemster foto’s Zuidoostbeemster
M. Beemster

wijlen Mevr. Mies
Porte

M. Beemster

De heer J. den Dulk

Assen

De heer G. Egberts

M. Beemster

diverse jaargangen De Speelwagen
resterende deel persoonlijk archief van haar eerder
overleden vader en mede-oprichter van het
Historisch Genootschap ‘Jan Adriaanszn.
Leeghwater’, de heer W.A. Porte.
persoonlijk archief bevattende beschrijving van het
dagelijks leven van de familie D. Kamp (eertijds
woonachtig aan de Middenweg) over de periode
1750-1950.
uitgave van Dinkla, Beknopte geschiedenis van
enige families uit de 17e en 18e eeuw en hun
relatie met de Beemster en diverse
wetenswaardigheden.

Scherf van een blauw geglazuurd bord (18e - vroeg 19e eeuw), gevonden in de opgraving op de
oorspronkelijk locatie van ‘De Nachtegaal’ in dec. 2012 - jan. 2013.
(foto V.S.E. Falger)
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PR-commissie
Jaarverslag 2013

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

Vergaderingen
De PR-commissie heeft in 2013 zes keer vergaderd. In oktober was er een werkvergadering met als onderwerp: het ontwikkelen van een nieuwe folder. In die folder
wordt informatie opgenomen over de beide musea en het Historisch Genootschap
Beemster. Dit vindt verdere voortgang in 2014.
Nieuwsbrief
Dit jaar zijn er drie nieuwsbrieven HGB Actueel verschenen. Voor het overgrote
deel konden deze nummers digitaal verstuurd worden; gelukkig neemt het aantal
digitale verzendingen toe. De digitale nieuwsbrief werd soms uitgebreid met een
extra blad informatie. De gedrukte exemplaren werden persoonlijk rondgebracht of
via de post verstuurd.
De nieuwsbrief wordt een paar weken na verschijning, op de website geplaatst.
Website
Harry Heijmans zorgt er voor dat nieuwe informatie op de website geplaatst wordt.
Ook onderzoekt hij mogelijkheden om foto’s uit het HGB-archief, aangevuld met
informatie, te plaatsen op de website. Er is een start gemaakt met een aantal foto’s
van boerderijen. Dit project krijgt vervolg in 2014.
Filmmiddagen en winterlezingen
Op 15 januari en op 13 oktober werden er oude films vertoond in het Agrarisch
Museum Westerhem. Een heel goed initiatief, beide keren was de ‘filmzaal’ vol!
Kleine berichtjes in de gratis huis-aan-huisbladen zorgden voor extra publiciteit.
Ook zijn er twee winterlezingen georganiseerd: op 20 februari met als onderwerp
‘Monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie’. Spreker was dhr. J.van der Veen.
Op 14 oktober was het onderwerp: ‘Bouwhistorische verkenning en archeologisch
onderzoek bij de molen De Nachtegaal’. Sprekers: dhr. M. van der Heiden en dhr.
J. van der Veen. Beide lezingen vonden plaats in het IJsclubgebouw in de Middenbeemster, een sfeervolle plek.
Activiteiten
In juni hebben we deelgenomen aan de Bourgondische markt op het terrein van de
IJsbaan. De PR-commissieleden, uitgebreid met diverse vrijwilligers van de beide
musea, hadden een mooie stand ingericht om zo aandacht te vragen voor de beide
musea en het HGB. Ook was er een plek ingeruimd voor dhr. V. Falger van Antiquariaat Serendipity. Helaas waren het weinig succesvolle dagen, er was erg weinig publiek. Het bleek achteraf dat er dat weekend veel festiviteiten georganiseerd
werden in en rond de Beemster.
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Op zaterdag 7 september ontvingen we 79 leden van Univé in museum ‘Westerhem’. De leden kregen uitleg over de hoogstamfruitbomen en konden de bijzondere
soorten proeven. Verder kon men kiezen tussen een rondwandeling door Middenbeemster, uitleg over de brongasinstallatie en kon men de beide musea bezoeken.
Als tegenprestatie kregen de beide musea een geldbedrag, te besteden aan audiovisuele middelen.
Vrijwilligersuitje
Het organiseren van het jaarlijkse vrijwilligersuitje was ook een van de activiteiten
van de PR-commissie. Dit jaar hadden we gekozen voor een rondwandeling door
Broek in Waterland. De gidsen van de vereniging ‘Oud Broek’ leidden ons rond.
Een hoogtepunt was een bezoek aan het Beroemde Huis met de fraaie wandschilderingen. Het uitje werd afgesloten met een etentje in paviljoen ‘de Jonckheeren’ in
de Zuidoostbeemster. Zo`n 65 vrijwilligers namen deel aan het uitje.
Namens de PR-commissie
Aafje de Jong, secretaris

De gids van de vereniging ‘Oud Broek’ geeft uitleg.

(foto Jan Jobsis)

‘K’
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2013

Voorzitter
Secretaris
lid		
lid 		

G. Ernsting
J. de Jong
V.S.E. Falger
J. de Groot

Het afgelopen jaar heeft de redactie elf keer vergaderd. In deze vergaderingen zijn
naast het samenstellen van twee uitgaven van De Nieuwe Schouwschuit nog een aantal
belangrijke besluiten genomen, namelijk:
De sluiting van drukkerij Hoogcarspel is na jaren van goede samenwerking een uitgebreid onderwerp van gesprek geweest. Na aanvragen van offertes bij meerdere drukkerijen is besloten om voortaan drukkerij Èpos|Press te Zwolle ons drukwerk te laten
verzorgen.
In overleg met het hoofdbestuur van het HGB is besloten om met ingang van 2014 te
streven naar het uitbrengen van drie afleveringen per jaar waarbij in maart één aflevering in de vorm van een jaarverslag zal verschijnen, alle jaarverslagen van het HGB en
zijn afdelingen bevattend. In dat nummer zal ook een ‘Kroniek van de Beemster’ van
het afgelopen jaar worden opgenomen. Dit besluit werd genomen omdat bij drie of
meer uitgaven per jaar het 6% BTW-tarief van toepassing is waardoor de totale kosten
ongeveer gelijk zullen zijn aan de kosten van twee exemplaren (tegen 21% BTW) plus
de druk- en portokosten van de stukken voor jaarvergadering.
Halverwege het jaar 2013 heeft de heer Jan de Groot afscheid genomen van de redactie; hiervoor is mevrouw Corrie Beemsterboer-Köhne in de plaats gekomen, zodat de
redactie weer uit vier leden bestaat.
Met de eerste aflevering van 2013 was een enquête meegestuurd die bedoeld was om
de mening van de leden over DNS te peilen. In het novembernummer zijn de resultaten
van dit onderzoek gepubliceerd en besproken.
Johan de Jong Secretaris

Stichting tot Behoud van de Weegbrug Beemster
Jaarverslag 2013

Bestuur
Voorzitter			Bert Jaarsma
Secretaris			Ger Ernsting
Penningmeester		
Jan Schoutsen
Lid				Ger Kloosterhof
Lid (vanaf 22-11-2013)
Wim van der Werff
Lid (vanaf 22-11-2013
Chris van Poelgeest
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Het bestuur vergadert eenmaal per 6 weken
Activiteiten:
De activiteiten van de Stichting in het jaar 2013 concentreerden zich op:
1. Het werven van vrijwilligers.
2. Het vergroten van draagvlak voor- en betrokkenheid bij de restauratie, met name bij
de buurtvereniging 'Ons Hoekje'.
3. Het verfijnen van de kostenbegroting.
4. Het werven van sponsors.
Het werven van vrijwilligers is voorspoedig verlopen. Bij de vrijwilligersbijeenkomsten
die in oktober plaatsvonden bleken twaalf personen het restauratiewerk voor een groot deel
te kunnen en willen uitvoeren. Alleen het (ondergrondse) stalen frame en de kozijnen van
het weeghuisje zullen door ondernemers, op basis van een offerte waarin ook arbeidsloon
is opgenomen, worden vervaardigd. Van de vrijwilligers is een onevenredig groot aantal
lid van de buurtvereniging ‘Ons Hoekje’. Die buurtvereniging heeft zich enthousiast achter
de restauratieplannen geschaard. Dat bleek onder andere bij hun jaarvergadering, waar
het stichtingsbestuur een presentatie van de restauratieplannen verzorgde, en ook uit hun
bereidheid om met twee personen tot het stichtingsbestuur toe te treden.
Door de inbreng van vakkennis van de vrijwilligers en door de meevallende eindbedragen
van de beide offertes kon onze begroting aanzienlijk verlaagd worden; waar die vorig jaar
nog € 49.600,- bedroeg, schatten we thans de kosten op € 27.000,-. Dat betekent dat in de
loop van 2013 de geschatte kosten van de restauratie en de toezeggingen van sponsors
elkaar steeds meer naderden. Aan het eind van het jaar beliepen de toezeggingen een totaal
van € 20.000,-. Met nog enkele aanvragen in behandeling heeft het stichtingsbestuur er alle
vertrouwen in dat in het voorjaar 2014 met de restauratie kan worden begonnen.

De weegbrug in 1976; het weeghuisje is dan nog met een bruggetje verbonden met het perceel aan de andere kant
van de sloot - zie De Nieuwe Schouwschuit, mei 2013.			
(foto Elly Vlugter)
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Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2013

Bestuurssamenstelling op 1 januari 2013:
Voorzitter				Bert Jaarsma,
Penningmeester				Fred van Zon
Vicevoorzitter /Lid			
Piet Hein Havik
Secretaris				Els Steen
Lid					Arnold Bartels
Lid					Arie Reijm
Bouwkundig adviseur			
Ad Koopman
Adviseur namens de			
Jaap van der Veen
Noord-Hollandse molenfederatie
In oktober 2013 is Piet Hein Havik afgetreden.
Algemeen
Het jaar 2013 was het jaar waarin de restauratie van ‘De Nachtegaal’ werd gerealiseerd.
Na een voorbereidingstijd van meer dan zeven jaar was het zover. In januari 2013 is
molenmaker Kistemaker Edam in zijn loods in Obdam van start gegaan met de restauratie van de kap.
Vanaf maart 2013 werd begonnen met de restauratie van de molenromp aan de Hobrederweg. De gebeurtenissen op het terrein aan de Hobrederweg volgden elkaar snel op.
Op vrijdag 7 juni werd onder grote belangstelling de kap weer op de molen gehesen en
op 24 juni maakte de molen zijn eerste omwentelingen onder het oog van de televisiecamera’s voor het tv-programma ‘MAX Monumentaal’.
Vrijdag 22 september werd de molen door de molenmaker opgeleverd en is er weer
echt gemalen om te controleren of alles naar behoren functioneerde.
In die periode, maar ook in de maanden daarvoor, is er door vele vrijwilligers geschilderd en geholpen met diverse werkzaamheden om de molen en het terrein er weer
picobello uit te laten zien voor de officiële opening op 4 oktober 2013.
De opening was voor allen die hebben bijgedragen aan dit project een geweldig
moment. Onder grote belangstelling van de Beemster bevolking stelden de commissaris van de koning in Noord-Holland, de heer J.W. Remkes, en de burgemeester van
Beemster, de heer H.N.G. Brinkman, de molen weer officieel in bedrijf. Ook de Beemster fanfare gaf hierbij acte de présence en maakte het geheel tot een onvergetelijke
gebeurtenis voor de aanwezigen.
De bouw van de schuur
Het doel van de Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’ is niet alleen de molen van zijn
ondergang te redden maar er ook voor te zorgen dat de instandhouding van de molen voor
de toekomst is gewaarborgd. Door de provincie Noord-Holland is een restauratiesubsidie verstrekt. Hierbij zijn het behoud van het rijksmonument en het tot stand komen van
een nieuwe actieve bestemming de belangrijkste voorwaarden geweest.
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Museummolen
De nieuwe bestemming voor korenmolen ‘De Nachtegaal’ zal tweeledig zijn:
De molen zal gedurende de zomermaanden tijdens de weekenden operationeel zijn.
Hiervoor heeft de stichting een team van 3-5 vrijwillige gediplomeerde molenaars.
Deze molenaars geven de bezoekers uitleg over de principes en de geschiedenis van
de molen.
Op de begane grond van de molen zal een winkel, verkooppunt en proeflokaal worden
ingericht voor bezoekers. Hierin zullen in hoofdzaak Beemster producten worden verkocht en gepromoot.
Molenschuur
Het realiseren van een nieuwe molenschuur is vanaf het begin een integraal onderdeel
geweest van het reddingsplan en is van essentieel belang voor de instandhouding van
de molen. De exploitatie van de molenschuur dient de jaarlijkse onderhoudskosten
en de reservering voor groot onderhoud voor de molen te genereren. Uit alleen de
geplande activiteiten in de molen zelf kan de instandhouding niet worden bekostigd.
Gezien de doelstelling van de Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’ kunnen in de
schuur alleen activiteiten worden ontplooid die in harmonie zijn met en recht doen aan
het rijksmonument. Ook de door de provincie Noord-Holland gestelde voorwaarden
voor subsidie en herbestemming geven dit duidelijk aan. Een korenmolen met een
werk-/opslagschuur is een veel voorkomend ensemble in Noord-Holland.
Het bestuur verwacht binnen enkele maanden te beginnen met de bouw van de schuur.
De aannemer is geselecteerd en het merendeel van de details zijn uitgewerkt.
Financieel
Om de begroting sluitend te krijgen heeft het bestuur in samenwerking met vrijwilligers een aantal publieksacties gehouden. Een groot aantal Beemsterlingen en ook
sympathisanten van buiten de Beemster hebben ons spontaan gesteund. Graag willen
wij nogmaals deze gulle gevers bedanken. Helaas moeten wij echter melden dat de
totale opbrengst zeer teleurstellend is. Als bestuur zullen wij het komende jaar opnieuw
alle zeilen bij moeten zetten om voor dit tekort een oplossing te vinden.
Publiciteit en promotie
Het bestuur heeft het afgelopen jaar op verschillende locaties en voor diverse groepen belangstellenden voordrachten gehouden over de achtergronden, overwegingen
en besluiten welke genomen moeten worden bij het restaureren en in standhouden van
de molen.
Er is veel belangstelling geweest van de lokale- en landelijk schrijvende pers en dat
heeft al met al zo’n 40 publicaties opgeleverd.
Ter gelegenheid van de officiële opening van de molen is door het bestuur een brochure
uitgegeven over de geschiedenis en de restauratie van ‘De Nachtegaal’. De brochure is
voor € 7,50 verkrijgbaar: zaterdags in de molen, bij het Infocentrum te Middenbeemster, de ‘Beemster Hofstee’ in Noordbeemster, het Agrarisch museum ‘Westerhem’ en
Museum ‘Betje Wolff’, bij Ranonkel Arrangeurs, Novalux in Middenbeemster en bij
Ascoba makelaardij in De Rijp.
De brochure is eveneens te bestellen door het overmaken van € 9,90 (€ 7,50 + € 2,40
porto) op rekening Rabobank NL54RABO0012.63.33.823, t.n.v. Stichting tot behoud
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van ‘De Nachtegaal’, Middenbeemster onder vermelding van uw adresgegevens.
Voor meer informatie zie onze website: http://www.nachtegaalbeemster.nl/index.html
Namens het bestuur Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Bert Jaarsma, voorzitter

Plaatsen van de kap, 8 juni 2013 Polderexpress.				

(foto Christy Rijser)
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Financieel Verslag 2013
JAARCIJFERS 2013
Vereniging Historisch Genootschap Beemster
Stichting Beheer gebouwen J.A. Leeghwater
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Vereniging Historisch Genootschap Beemster
Stichting Beheer gebouwen J.A. Leeghwater
Ons activiteitenplan bestaat uit dezelfde activiteiten zoals die in 2013 hebben
plaatsgehad.
1. Exploitatie Museum Betje Wolf
2. Exploitatie Agrarisch museum Westerhem
3. Exploitatie Historisch Genootschap
4. Stichting beheer gebouwen: Instandhouding van het bijbehorend onroerend goed.
De beste indruk van de plannen kan ik u geven door de jaarverslagen 2013 te verstrekken.
Deze geven een uitgebreid beeld van hetgeen er gespeeld heeft en gaat spelen.

Exploitatie Musea
De exploitatie van de musea is moeizaam. Met de huidige bezoekersaantallen en de
huidige vorm van exploitatie hebben de musea autonoom eigenlijk geen bestaansrecht.
Binnen het bestuur wordt naarstig gebrainstormd over de toekomst van de beide
musea. Het trekken van nieuwe (grotere) stromen aan toeristen is essentieel voor
de toekomst van de beide musea.
Een meer op exploitatieresultaat gebaseerde exploitatie wordt door mij ernstig aanbevolen.
Exploitatie Historisch Genootschap
De alsmaar hoger wordende kosten van exploitatie van de historische vereniging
wordt opgevangen door een contributieverhoging m.i.v. 2014. Dit besluit is op de
ledenvergadering geaccordeerd. Verder zal op zoek worden gegaan naar mensen/
bedrijven die (net als in 2012) met name de publicaties al dan niet gedeeltelijk willen sponsoren. De kosten van de publicaties zijn door sponsoring en een lager BTW
tarief lager uitgevallen.
Stichting beheer gebouwen
De stichting heeft een bijzondere uitdaging. Weliswaar beschikt de stichting over
onderhoudsfondsen, maar deze zijn niet toereikend om in de toekomst groot onderhoud te financieren. Daarbij komt dat voor twee van de drie panden de onderhoudsvoorziening negatief is.
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Historisch Genootschap Beemster
BALANS
ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA
Onroerend goed
Betje Wolf
Agrarisch museum Westerhem
Voorhuis Westerhem
VLOTTENDE ACTIVA
Nog te ontvangen bijdragen
Belastingen (BTW)
Lening Nachtegaal
Lening Weegbrug
Rekening-courantverhouding
Transitorische posten
Liquide middelen

Balanstotaal

2

0

1

3

Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012
€
€
€
€

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
59699
0
0
59699

565
3925
0
906
0
3275
137721
146392

565
3925
0
906

250
4477
5832
906
0

3275
137721
146392

104312
115777

59699

146392

146392

115777

Historisch Genootschap Beemster
BALANS
PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserves: Alewijnfonds
Bestemmingsreserves
Onderhoudsfondsen
Betje Wolf
Westerhem
Voorhuis
KL schulden
Bankkrediet
Crediteuren
Overige schulden
Rekening-courant
Overlopende passiva
Balanstotaal

2
0
1
3
Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012
€
€
€
€
0
0
0

19130
31335
24412
74877

19130
31335
24412
74877

17763
31335
5994
55092

69474
-6965
-2810
59699

0
0
0
0

69474
-6965
-2810
59699

66379
-1950
-7478
56951

0
0
0

4436
52
59699
7328
71515

4436
52
0
7328
11816

0
632
482
0
2620
3734

59699

146392

146392

115777

0
0
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TOELICHTING OP DE BALANS 2013
Onroerend goed
Het onroerend goed heeft een boekwaarde van NUL euro.
Vorderingen
Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend boekjaar van de belastingdienst
terugontvangen
Lening Stg. Nachtegaal: In 2013 integraal afgelost
Lening Stg. Weegbrug: Over vermelde geldlening wordt geen rente berekend.
Liquide middelen
In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging
HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 59.699
Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting
Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over het lopend
boekjaar wordt gesplitst over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.
Het verloop van het eigen vermogen:
EIGEN VERMOGEN HGB
Algemene
Reserves
BW
Alewijn
Balans 01 01 2012
17763
31335
Mutaties:
Org alg
6288
Exploitatiesaldo
EBW
-3661
0
Exploitatiesaldo
AMW
-1260
0
Overboeking
0
Balans 31 12 2012
19130
31335
ONDERHOUDSFONDSEN
Betje Wolf
Westerhem
Voorhuis
Balans 01 01 2012
Exploitatiesaldo 2012

66379
-905

-1950
-5015

-7478
4668

Exploitatie museum
Balans 31 12 2012

65474

0
-6965

0
-2810

Bestemmingsreserves
Het betreft hier een aantal legaten waarvan de bestedingen een specifiek karakter zullen krijgen.
Transitorische (Overlopende) posten
Dit zijn kosten over 2013 die eerst in de loop van 2014 zijn betaald en derhalve
ten laste van 2013 zijn verantwoord.
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RENTEBATEN

2000

1582

44700

45060

BW Expl

RESULTAAT

BW Expl

BEGROOT

0

0

0

0

2339

2000

1582

0

0

47722

12000

14803

6750

5211

2406
1239

BW Expl

8450

0

RESULTAAT

8450

BW Expl

1566
5211

BEGROOT

8450

ORG ALG
12

ORG ALG

VERGOEDING GEBRUIK OG

UITGAVEN

12

3250
1000
500
2000
6750

BEGROOT

0
0
0
0
0

ORG ALG

5471
1217
1239
2949
10876

Inkomsten totaal

0
0
0
0
0

VERG

3823
1259
192
2304
7578

2013

9750
0
3059
400
13209

RES 2012

5500
1500
1250
3000
11250

OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden
Marge Merchandising
Verhuur evenementen
Opbrengst museumjaarkaart

TOTAAL

8600
0
1000
400
10000

RES 2013

7578
14000
4104
375
26057

BUD 2013

9750
14000
3300
400
27450

TOTAAL

7600
14000
1000
400
23000

RESULTAAT

BEGROOT

ORG ALG

VERG

RES 2012

TOTAAL

RES 2013

Beemster

RESULTAAT

BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden
Subsidie Gemeente
Schenkingen en giften
Stichting Simon de Heer

TOTAAL

OPBRENGSTEN

Genootschap

BUD 2013

Historisch

Kosten vrijwilligers
Kosten gebouwen
Kosten tentoonstellingen
Publiciteitskosten
Algemene kosten

2500
28000
2500
7000
4700

1033
32252
1237
6479
3943

1158
27268
2759
7018
4104

1500
1750
0
6800
2525

44
1053
500
5619
1299

550
5075
1250
100
1225

432
5713
607
723
1397

KOSTEN TOTAAL
INKOMSTEN TOT

44700
44700

44944
45060

42307
47722

12575
12000

8515
14803

8200
6750

8872
5211

0

116

5415

-575

6288

-1450

-3661

RESULTAAT

1
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2014

BUDGET

GEB: VH

8000

8000

8450

0

0

0

0

0

0

1500

12000

12000

2000

2050

8000

8000

43950

GEB: BW

2014

0

BUDGET

2996

RESULTAAT

0

GEB: VH

0

RESULTAAT

4950

GEB: VH

4000
1250
1250
2500
9000

BEGROOT

0

BEGROOT

0
0
0
0
0

GEB: VH

0
0
0
0
0

GEB: AM

0

GEB: AM
50
0
0
0
50

2000
0

RESULTAAT

0

RESULTAAT

GEB: AM

BEGROOT

0
0
0
0
0

GEB: AM

450

AM Expl

0

BEGROOT

0
0
0
0
0

RESULTAAT

2000

12000

RESULTAAT

450

GEB: BW

0
0
0
0
0

2013

9500
14000
1100
400
25000

BEGROOT

12000

241

Beemster

0
0
0
0
0

GEB: BW

1367
20
180
738
2305

RESULTAAT

BEGROOT

GEB: BW

AM Expl

2250
500
750
1000
4500

Genootschap

0
2000
0
0
2000

AM Expl

241

0
12000
0
0
12000

BEGROOT

0
0
0
0
0

RESULTAAT

AM Expl

BEGROOT

Historisch

450
2775
1250
100
950

557
2185
130
137
1247

0
5850
0
0
0

0
12905
0
0
0

0
5900
0
0
0

0
7065
0
0
0

0
6650
0
0
0

0
3331
0
0
0

3000
28650
1000
6800
4500

5525
4950

4256
2996

5850
12000

12905
12000

5900
2000

7065
2050

6650
8000

3331
8000

43950
43950

-575

-1260

6150

-905

-3900

-5015

1350

4669

0
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Kroniek van de Beemster 2013
C.A. Beemsterboer-Köhne en V.S.E. Falger 1

Vrijdagavond 4 januari heeft een onbekend persoon rond 19.30 uur een tiental ramen
aan de achterzijde van het gemeentehuis ingeslagen. De aangerichte schade beloopt
minstens € 2500. (Dagblad Waterland, 11 januari 2013)
9 januari meldt de krant dat de werkloosheid in rap tempo stijgt in Zaanstreek-Waterland. De gemeenten Beemster en Waterland hebben met resp. 3.3 en 3.4% nog steeds
de laagste werkloosheid, maar het aantal werkzoekenden neemt merkbaar toe. Voor
de Beemster ligt dit 30% boven het percentage van een jaar geleden. Purmerend heeft
5.5% werkzoekenden. (Dagblad Waterland)
10 januari: Burgemeester H. Brinkman ontvangt uit handen van mevr. A. Jorritsma,
burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een oorkonde omdat Beemster een van de vijf genomineerde gemeenten was voor
de BNG2 Erfgoedprijs 2012. Schiedam ging echter met de eer strijken. (de Uitkomst)
Op 12 januari lezen we dat het vermoeden is bevestigd dat de kap van korenmolen
‘De Nachtegaal’ afkomstig is van één van de 50 poldermolens die de Beemster vroeger
drooghielden. Dit werd duidelijk bij de restauratie van de kap door molenmaker Kistemaker in zijn loods in Obdam. Gerrit Keunen, molendeskundige van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, had al eerder gezegd dat je kunt zien dat de kap te groot is voor
het molenlijf. Nu bevestigen dwarse zaagsporen dat onderdelen van een grotere molen
zijn hergebruikt. (Dagblad Waterland) In het boekje De geschiedenis van de molen ‘De
Nachtegaal’ (zie onder 4 oktober) wordt als waarschijnlijke herkomst de kilmolen ‘De
Meerkat’ genoemd die ten noorden van Noordbeemster stond.
In de tweede helft van januari ontstaat er consternatie over de mogelijkheid dat het
kabinet het BTW-compensatiefonds per 2015 gaat afschaffen. In de voorgenomen
samenwerking tussen Beemster en Purmerend koopt Beemster ambtelijke ondersteuning van Purmerend in. Als daarover BTW wordt geheven gaat dat ca. 8 ton kosten,
veel meer dan de besparing door ambtelijke samenwerking oplevert (€ 369.000). Een
week later blijkt het kabinetsplan niet door te gaan, waarna het spookbeeld van alsnog
fuseren met Purmerend van de baan is. De gemeenteraad heeft dan ook officieel ingestemd met de ambtelijke samenwerking. (Dagblad Waterland, 17, 22 en 23 januari
2013)
31 januari: Tom Segers, schapenscheerder, koeienknipper, marktmelker, marktmeester van de schapenmarkt en losploegbaas uit Zuidoostbeemster, wordt 90. Journalist
Piet Hein Debets schreef op basis van gesprekken de biografie Tom Segers, van vele
De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representatieviteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties
houden zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com
2
BNG: Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (red.).
1
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markten thuis… en zo wat, waarin ook het nodige over het Beemster verleden valt te
lezen (Binnendijks, 12/13 januari 2013 en M. Segers)
9 februari: Presentatie in ‘de Kerckhaen’ van het boek Buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ 75 jaar!, geschreven door Ilona Hooijberg. Zie voor een bespreking De Nieuwe
Schouwschuit, jaargang 11, nr. 2 (november 2013), p. 27-28). (Binnendijks, 9/10 en
22/23 februari 2013)
15 februari: De gemeente verleent een omgevingsvergunning voor het oprichten van
een bedrijfswoning met winkel en ontvangstruimte aan de Middenweg. Op 14 maart
volgt de toestemming voor het bouwen van een ligboxenstal, werktuigenberging met
kaasmakerij, voeropslag en twee dammen. (Binnendijks, officiële gemeentemededelingen, 23/24 februari 2013 en 23/24 maart 2013) Hier komt de kaasboerderij van de
fam. Groot, nu nog gevestigd aan de Rijperweg. De verhuizing is noodzakelijk geworden omdat het vierde kwadrant van Middenbeemster volgebouwd gaat worden. Over
de locatie van de nieuwbouw van de boerderij is veel te doen geweest.
Op 16 februari staat in de krant een groot artikel over de noodzaak van behoud van de
in 1952 gebouwde (bieten)weegbrug aan de Jisperweg, hoek Volgerweg. Het Historisch Genootschap Beemster werkt mee door middel van de Stichting tot Behoud van
de Weegbrug Beemster onder voorzitterschap van B. Jaarsma. De gemeente Beemster
heeft een subsidie van € 2500 toegezegd, maar er is € 49.600 nodig. (Dagblad Waterland) Zie verder de artikelen van G. Ernsting en A. Schoutsen-van der Werff in De
Nieuwe Schouwschuit, mei 2013.
De krant van 20 februari schenkt aandacht aan het artikel van cultuurhistorisch adviseur J. van der Veen in De Nieuwe Schouwschuit van mei 2013 over de historische fout
die restauratiearchitect C.W. Royaards maakte toen hij begin jaren ’50 van de vorige
eeuw de preekstoel in de Nederlands Hervormde kerk verplaatste van de oorspronkelijke zuidzijde naar de oostzijde van de kerk. Onvoldoende grondig bronnenonderzoek
speelde de architect parten toen bij de afbraak van de 19e-eeuwse galerij een aanhechtingspunt van de cenotaaf van Tobias de Coene werd aangezien voor de 17e -eeuwse
verankering van de hemel van de preekstoel. (Dagblad Waterland)
22 februari: De krant tekent de verontwaardiging op van de bewoners van de Oostdijk
over het besluit van de gemeente Beemster geen fysieke afsluiting tegen gevaarlijk
sluipverkeer aan te brengen omdat het Hoogheemraadschap hier tegen is. In het plaatsen van alleen een bord dat aangeeft dat de weg alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer, zien de bewoners – bij gebrek aan handhaving – niets. Dit onderwerp
keert later dit jaar meerdere keren in de krant terug: 11 april (ongeval waarbij een fietser
is betrokken); 27 mei (voorlopig geen maatregelen tegen onveiligheid); (Dagblad
Waterland)
11 maart: Beemster kaas valt weer eens in de prijzen: tijdens een keuring van Goudse jonge kaas krijgt CONO van de Duitse Stiftung Wahrentest (vergelijkbaar met de
Nederlandse Consumentenbond) in de categorie voorverpakte kazen het predicaat sehr
gut. (Dagblad Waterland)
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In maart werd ‘Experience, beleef de Beemster’ in gebruik genomen naast museumboerderij ‘Westerhem’. Deze multimediale show, die in een zeecontainer is gemonteerd en
zelfs tijdelijk verplaatst kan worden, wil bezoekers van de Beemster helpen te ontdekken
waarom de polder een werelderfgoed is. Het is een initiatief van de Stichting Beemster
Werelderfgoed en het Historisch Genootschap Beemster, in samenwerking met Beemster’s Welvaart en de Stichting Plattelands Vernieuwing. (Binnendijks, 6/7 april 2013)
15 maart: Tijdens de jaarvergadering van de Vrijwillige Brandweer Beemster worden
Sandra Janssen en Guus Wilcke door de burgemeester koninklijk onderscheiden met
de medaille behorend bij lid van de Orde van Oranje-Nassau. Sandra Janssen was het
eerste vrouwelijke lid van de Vereniging en later de eerste vrouwelijke ondercommandant. (Binnendijks, 23/24 maart 2013)
25 maart: Aan het eind van de Zuiderweg wordt een grotendeels houten vrijstaand huis
door brand verwoest. De bewoner, Jaap van der Boon, kon zijn woning tijdig verlaten.
(Dagblad Waterland)
26 maart: Wethouder H. Hefting geeft het startsein voor het begin van de bouw van 16
sociale huurwoningen in de gemeente. Elf woningen aan het Bloesemplein in Zuidoostbeemster en vijf aan het Tobias de Coeneplein voor gezinnen met een maximaal gezinsinkomen van € 34.229. Beemsterlingen hebben voorrang. (Binnendijks, 6/7 april 2013)
26 maart: Marjan Minnesma van duurzaamheidsorganisatie Urgenda roemt de investering van € 80 miljoen door CONO in de ‘groenste kaasmakerij ter wereld’. Urgenda
adviseert CONO in het streven om in 2020 geheel energieneutraal te werken waarbij
extra aandacht wordt gegeven aan hergebruik van warmte, koude en water. CONOdirecteur Wim Betten overhandigde Marjan Minnesma het eerste exemplaar van het
boekje De Nieuwe Tijd dat de weg naar de ‘groenste kaasmakerij ter wereld’ beschrijft.
(Dagblad Waterland, 27 maart 2013)
27 maart: De jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster stond in het
teken van het afscheid van voorzitter H. Komin (opgevolgd door K. de Groot) en van G.
Heikens als bestuurslid van Museum Betje Wolff. De heren hadden er respectievelijk
11 en 27 jaar opzitten. Dr Katja Bossaers kreeg de HGB-complimentprijs 2012 wegens
haar grote inzet als geschiedschrijfster van de Beemster. Niet alleen is zij eindredacteur
van het gemeentelijke gedenkboek 400 Jaar Beemster, maar ook de auteur van twee
websites over Beemster buitenplaatsen (afgerond) en idem boerderijen (in opbouw).
(Binnendijks, 6/7 april 2013, zie ook 18/19 mei 2013)
31 maart – 1 april: Met Pasen wordt voor de 15e keer de Beemster Kunstroute gepresenteerd. Negen professionele Beemster kunstenaars en twaalf gastexposanten geven
dit intussen wijd en zijd bekende expositiefestival in Midden-, West- en Zuidoostbeemster vorm. (Binnendijks, 9/10 maart 2013)
In hetzelfde weekend is aan de Volgerweg 14 het ‘Roofvogelcentrum’ officieel gevestigd. Voor educatieve doeleinden houden Bert en Lies Schoo hier 17 roofvogels. (de
Uitkijk, 26 maart 2013)
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Dr. Katja Bossaers, in gezelschap van dochter, kreeg de HGB-complimentprijs 2012.

(foto Jan Jobsis)

3 april: Namens het Nationaal Comité Inhuldiging heeft burgemeester Brinkman de
Oranjevereniging Zuidoostbeemster de ‘oranje strik’ overhandigd als erkenning voor
de feestelijke activiteiten die de vereniging organiseert. (Dagblad Waterland, 4 april
2013)
6 april: Vernieuwde bijenmarkt verhuist van het marktplein in Middenbeemster naar
‘De Kerckhaen’ in Westbeemster. (‘Kluitjes’, Binnendijks, 23/24 maart 2013)
9 april bericht de krant over de gemeente Beemster die door Gedeputeerde van NoordHolland Joke Geldhof op de vingers wordt getikt wegens de boekhoudkundige aanpak
van de jaarlijkse rentelast van ruim € 82.000 die Beemster aan de algemene reserve
wil onttrekken. De provincie stelt dat er tot 2020 een zg. extra bestemmingsreserve
van € 658.000 nodig is omdat op bepaalde delen van de eigen bouwgrond voorlopig
geen huizen komen. Pas dan wordt de gemeentelijke begroting als sluitend akkoord
bevonden. (Dagblad Waterland)
24 april ontvangen twee oud-voorzitters van de Stichting Beemster Gemeenschap,
Peter Heerschop en Joop Köhne, de ‘Beemster Kubus’, een waarderingsprijs van diezelfde stichting wegens het vele vrijwilligerswerk. (Dagblad Waterland, 25 april)
26 april: Lintjesregen in de Beemster – iets minder dan in jubileumjaar 2012 (20),
maar toch nog altijd zes mensen, goed voor samen bijna drie eeuwen intensief vrijwilligerswerk, zoals verslaggever Geert Heikens noteerde. Het ging om Rolf Oosterbaan
(Ridder in de Orde van Oranje-Nassau), Wil Happé-Kerkhove, Wil Timmer-Tol, Klaas
Akkerman, Henk Albertsma en Henk Platel, allen Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Beemsterling J.P. van der Pol kreeg zijn lintje in Amsterdam, de anderen werden gede35
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coreerd door burgemeester H. Brinkman. (‘Beemster Bengel’ 26 april 2013; Binnendijks, 4/5 mei 2013; de Uitkijk, 1 mei 2013 )

Vitrine op de zolder van Museum ‘Betje Wolff’, gevuld met familieschatten.

(foto Johan de Jong)

26 april: Opening van de tentoonstelling ‘Familieschatten’ op de zolder van Museum ‘Betje Wolff’. Ruim negentig inzendingen werden ontvangen op de oproep aan
Beemsterlingen om een voorwerp uit de eigen familiegeschiedenis waaraan een bijzonder verhaal verbonden is, uit te lenen. Vandaag en nog twee maal later in het
seizoen vertellen enkele inzenders het verhaal achter hun familieschat. Omdat bij
alle voorwerpen ook teksten zijn ingeleverd, kunnen bezoekers die rustig lezen. De
succesvolle tentoonstelling haalt de
krant meerdere keren. (Binnendijks,
4/5 mei 2013)
30 april planten burgemeester Harry Brinkman en de 8-jarige Lieve
Marees – net als koning Willem
Alexander jarig op 27 april – een
koningslinde in natuurspeeltuin
‘Leeghwater’ in Middenbeemster.
Het is tevens de officiële opening
van de natuurtuin. Bij een troonswisseling is het planten van een
koningslinde traditie. (Dagblad
Waterland) In Zuidoostbeemster
wordt de troonswisseling gevolgd
op een groot scherm bij het MFC
‘De Boomgaard’. (de Uitkomst)
(foto Geert Heikens)
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Van 1 mei tot 1 oktober presenteert Agrarisch Museum ‘Westerhem’ onder de titel
‘Wonen en werken in de Beemster, verleden en heden’ vooral het agrarische spectrum
van het leven in de polder. (Binnendijks, 18/19 mei 2013)
7 mei: Jan Timmer beschrijft de gevolgen voor de fruitteelt van de lange en soms
extreme koudeperiode tot nu toe. Zelfs begin van deze maand kwam de temperatuur
’s nachts nog in de buurt van het vriespunt. Dat is geen probleem volgens deze fruitteler aan de Jisperweg als de sapstroom nog niet op gang is gekomen. Vorig jaar was
een ramp. Door één heel koude nacht hingen er aan één boom slechts vijf pruimen.
(Dagblad Waterland)
8 mei: Opening van het nieuwste rustpunt bij Kruisoord, Nekkerweg 3, door gedeputeerde Jaap Bond. Hiermee is de officiële opening van alle ‘Rustpunten’ in LaagHolland een feit (zie www.rustpunt.nu). De meeste rustpunten zijn bij boerderijen en
landhuizen en bieden de passanten – meest fietsers – de mogelijkheid om even op
adem te komen met een kopje koffie, bandje oppompen of stroom voor de elektrische
fiets. (de Uitkijk)
15 mei: Het College van B&W Beemster heeft definitief besloten € 51.000 bij te dragen
aan het herstel van de korenmolen ‘De Nachtegaal’. (Dagblad Waterland). De gemeente
investeerde al eerder in de restauratie door het stuk land aan te kopen waarheen de molen
nu verplaatst is (zie Nieuwe kroniek van de Beemster, 26 maart 2009).
16 mei: Voetbalvereniging W.B.S.V. wordt kampioen van de zesde klasse A, wat een
grote K.N.V.B.-beker oplevert. Het vorige kampioenschap werd 21 jaar eerder behaald.
(Binnendijks, 1/2 juni 2013)
22 mei: Piet Muntjewerff draagt namens de Stichting Vrienden van Middelhof de
binnentuin over aan de Zorgcirkel. De bewoners van Middelwijck kunnen nu van de
beschutte tuin genieten, een project dat met donaties vrienden en familieleden en steun
van Rabo Waterland en het VSB-Fonds is gerealiseerd. (Binnendijks, 1/2 juni 2013)
In de Binnendijks van 1/2 juni wordt het ‘Burgerjaarverslag 2012’ afgedrukt. U kunt
het lezen op p. 5-7 van de e-versie onder www.binnendijks.nu
7 juni wordt de Beemster molen ‘de Nachtegaal’ op zijn nieuwe standplaats weer
voorzien van een rieten kap en wieken, een visuele mijlpaal in de restauratie van de
enig overgebleven molen in de polder. (Binnendijks, 15/16 juni 2013)
10 juni: Op Fort Benoorden Purmerend wordt al weer de vijfde editie van de Beemster
Fortfair gehouden. Daar is van alles voor de tuin en het buitenleven te zien – een druk
bezocht evenement. (Dagblad Waterland)
18 juni: De krant doet verslag van de juridische actie van de Stichting Beemster Groen
tegen de verstedelijking van Zuidoostbeemster. Bestuurslid Evelien de Vries is van
mening dat een gebied ten zuiden van het Noorderpad – van de Oostdijk tot aan de
Purmerenderweg – zich prima leent voor recreatiegebied. De Raad van State heeft het
37

Schouwschuit maart 2014.indd 37

25-2-2014 21:30:24

bestemmingsplan voor 620 woningen al twee keer afgekeurd. (Dagblad Waterland) Nog
geen twee weken later beslist de rechter in een eveneens door de Stichting Beemster
Groen aangespannen zaak dat 37 woningen in het bouwplan ‘De Nieuwe Tuinderij’ West
2 voorlopig niet mogen worden gebouwd. Het Beemster College van B&W beschouwt de
uitspraak als “zuiver juridisch” en “niet inhoudelijk”. (Dagblad Waterland, 1 juli 2013)
23 juni: Burgemeester Brinkman reikt aan Jetze Tolsma de versierselen uit die horen
bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje-Nassau. Beemsterling Tolsma kreeg deze
onderscheiding vooral wegens zijn 25-jarig voorzitterschap van het Purmerender
‘Stamhuis’, voormalig patronaatsgebouw en nu een filmhuis en klein theater. (Binnendijks, 29/30 juni 2013)
Op 24 juni overhandigen actievoerende kinderen 335 handtekeningen aan burgemeester
Brinkman. Het gaat om een oproep tot behoud van het trapveldje aan de Dirk Dekkerstraat waar voorheen speeltuin ‘De Spelemei’ was gevestigd. (Dagblad Waterland, 25 juni
2013)
2 juli: Rogier Oversteegen wint de prijsvraag van het portret van het nieuwe staatshoofd: geen statieportret maar een goed herkenbare man die de plaats inneemt van het
portret van koningin Beatrix in de raadzaal van het gemeentehuis. Vijf Beemsterlingen
deden mee aan deze competitie. (Binnendijks, 13/14 juli 2013)
26 juli: Binnendijks start zelf een financiële ondersteuningsactie voor het Beemster
mededelingenblad nu de inkomsten uit advertenties achteruit zijn gelopen. Het blad
verscheen in 2012 van mei tot oktober wekelijks (wat een fikse intering op de reserves
betekende) en de kosten blijven oplopen. Iedereen kan nu voor € 25,-- ‘Binnendijksgraaf’ worden. (Binnendijks, 10/11 augustus 2013)
21-28 juli: Voor de 66e keer wordt de Beemster Feestweek gehouden. De Binnendijks
van 13/14 juli wijdt 52 pagina’s aan de dan nog komende gebeurtenis, o.a. het complete
programma.
1 juni, reünie van oudleerlingen en medewerkers van ‘De Bonte Klaver’.
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1 augustus: Officiële sluiting van ‘De Bonte Klaver’, de basisschool in Noordbeemster.
Op 1 juni werd al een reünie gehouden voor wie daar ooit op school zat of heeft gewerkt.
(Dagblad Waterland, vooruitblik 29 april 2013) Er kwamen zo’n 130 oud-leerlingen naar
de school die 33 jaar geleden in zijn huidige vorm werd geopend. Vroeger heette de school
‘De Witte School’ stammend uit 1930. Carolien van den Berg heeft 36 jaar in de Noord
gestaan (1977-2013), Boy Weide 33 jaar (1966-1999) (‘Beemster Bengel’, 1 juni 2013)
6 augustus: De kap van 144 knotwilgen op het Kolkpad, Noorderpad en Zuiderpad
in Zuidoostbeemster lijkt voorlopig van de baan. Als zich voldoende vrijwilligersknotters aanmelden kunnen de bomen blijven staan, aldus de gemeente die aan kappen
denkt als bezuinigingsmaatregel. (Dagblad Waterland)

De knotwilgen aan het Noorderpad.				

(foto Ger Ernsting)

7 augustus 2003 is het tien jaar geleden dat de website ‘Beemster Bengel’ door Erny
van de Kleut werd gelanceerd. Met foto- en journalistieke reportages is de site een veel
geraadpleegd medium over nieuws en mensen in de Beemster. Voor oud-Beemsterlingen, zeker als ze in het buitenland wonen, is de BB het belangrijkste nieuwsmedium
over de polder. (Binnendijks, 7/8 september 2013) Burgemeester Brinkman biedt Erny
op 23 september de ‘Beemster Tegel’ aan als gemeentelijk blijk van waardering. (Binnendijks, 5/6 oktober 2013 en Dagblad Waterland, 24 september 2013)
16 augustus: Als onderdeel van grootscheepse wegreparaties op diverse plaatsen in de
polder was nu de kruising Middenweg-Rijperweg in het centrum van Middenbeemster
aan de beurt. Een ingrijpende operatie waarvoor het kruispunt de avond ervoor tot en
met 6 uur ’s ochtends werd afgezet en voorzien werd van een geheel nieuwe asfaltlaag.
De ernstige trillingen veroorzakende gaten zijn nu weer mooi gedicht, tot vreugde van
de omwonenden. (‘Beemster Bengel’)
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Burgemeester Brinkman biedt Erny op 23 september de ‘Beemster Tegel’ aan.

29 augustus: Voor de tweede maal organiseert de commissie Kortebaandraverij Beemster in samenwerking met de Nederlandse Draf- en Rensport in het centrum van Middenbeemster op de Rijperweg een draverij op een 300 meter lange zandbaan. (Binnendijks, 24/25 augustus 2013) Een nieuwe traditie lijkt geboren. (Dagblad Waterland,
30 augustus 2013)
Op 30 augustus vieren de WBSV-dames dat 40 jaar geleden (op 24 juli, om precies
te zijn) het eerste vrouwenteam werd opgericht. (Binnendijks, 24/25 augustus 2013)
31 augustus – 1 september: Dit weekend zet het 100-jarige Fort bij Spijkerboor zijn poorten open voor tal van activiteiten en een tentoonstelling over het fort in de Tweede Wereldoorlog. (Dagblad Waterland) Tevens wordt het boekje Fort bij Spijkerboor. Historische
feiten en persoonlijke verhalen, geschreven door Henk Posthumus en Rob Hogenhout en
uitgegeven onder auspiciën van de Vereniging Natuurmonumenten, gepresenteerd.
2 september: Het nieuwe bestuur van de ‘Zondagmarkt’ geeft het jaarmarktfestijn een
aantrekkelijke impuls door theatergroep ‘Abacus’ met een vuurspuwend en rokend
draken-festival te laten optreden. Ook andere straatartiesten houden de duizenden
marktgangers goed bezig. (Dagblad Waterland, 3 september 2013)
2 september: Na bijna 12 jaar sluit restaurant ‘Aagje Deken’ in Middenbeemster zijn
deuren. Eigenaars Jeanet Guijt en chef-kok Moshine Korich laten per e-mail aan de
cliëntèle weten dat “Het huidige economische onweer en de tegenwerking om op onze
huidige locatie voort te kunnen bestaan heeft ons dit besluit [doen] nemen”. (Dagblad
Waterland, 26 augustus 2013)
10 september: De beoogde nieuwe brandweerpost aan de Zuiderweg in Zuidoostbeemster, waarvoor op 31 januari een omgevingsvergunning werd verleend, is voor40
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lopig van de baan. Niet dankzij een overwinning van degenen die zich tegen de bouw
van deze post op juist die locatie verzetten, maar door veranderingen in de regionale
organisatie van de brandweer die het nu onduidelijk maken of de post nog wel nodig is,
aldus een officiële brief aan het gemeentebestuur. (Dagblad Waterland, 11 september
2013) In oktober neemt het college van B&W desondanks het besluit de post toch te
laten bouwen. (Binnendijks, 19/20 oktober 2013)
Van 16 september tot en met 11 oktober wordt het gehele wegdek van de provinciale
weg N244 vanaf De Rijp tot aan de A7 door Dura Vermeer afgefreesd en opnieuw
geasfalteerd. De operatie had al veel eerder moeten plaatsvinden, maar omdat er meer
asbest zou gaan vrijkomen dan waarop aanvankelijk was gerekend heeft het werk vertraging opgelopen. (‘Beemster Bengel’)
18 september: Transportbedrijf Peter Appel uit Middenmeer neemt transportbedrijf G.
Vlug en Zn. uit Middenbeemster over. De overname leidt tot kostenbesparing maar er
gaan geen banen verloren. Volgens Jan Vlug (66), die het bedrijf in 1970 van zijn vader
overnam, gaat het om 180 vrachtwagens en 300 man/vrouw personeel, het grootste
transportbedrijf in de regio Zaanstreek-Waterland. De vestiging in Middenbeemster
blijft bestaan maar wordt kleinschaliger. (Dagblad Waterland)
Op 20 september is Hoogcarspel Grafische Communicatie,
de bekende drukkerij op het
industrieterrein aan de Insulindeweg, verhuisd naar Drukkerij
de Bij in Amsterdam. De broers
Eeuwe en Douwe Duursma,
vorige eigenaren van Hoogcarspel, hebben afscheid genomen.
Daarmee komt een eind aan een
lange geschiedenis van drukken
in de Beemster. Voor de werknemers van Hoogcarspel die wilden
is hun arbeidsplaats ook verhuisd
naar Amsterdam. (Binnendijks,
5/6 oktober 2013)

De oude drukpers.

De politie maakt bekend dat vorige week bij een agrarisch bedrijf in de Beemster
proces-verbaal is uitgeschreven wegens het in dienst hebben van illegale vreemdelingen, namelijk drie jonge Turkse mannen die zich niet konden legitimeren en illegaal in
Nederland verblijven. De ondernemer in kwestie kan rekenen op boetes die oplopen tot
€ 12.000 per illegale werknemer. Er wordt nog onderzocht of er sprake is geweest van
uitbuiting van de Turken door de ondernemer. (Dagblad Waterland, 21 september 2013)
In de Binnendijks van 21/22 september wordt de opvolger van hoofdredacteur Trees
Blokdijk aan de lezers voorgesteld: Marcel van Stigt uit Westbeemster. Trees startte bij
het blad in 2000 als redactielid samen met Marjan Leenstra en vanaf 2005 als hoofdre41
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dacteur. Ze gaat nog wel door met de door haar nieuw leven ingeblazen rubriek ‘Kluitjes’.
Bij de officiële informatie van de gemeente Beemster in hetzelfde nummer van Binnendijks van 21/22 september wordt de verstrekking van de bouwvergunning vermeld voor
het oprichten van een bedrijfswoning, loopstal, veldschuur, mestvaalt,vloeropslagplaten
en dammen – kortom een boerderij – op gronden gelegen tussen Zuiderweg 33 en 34
te Zuidoostbeemster.
28 september: BEVOK (Beemster Volleybalklub) viert het 45-jarig bestaan. (‘Kluitje’
in Binnendijks, 5/6 oktober 2013)
Op 3 oktober noemt Mieke Mars van Vluchtelingenwerk tijdens een lezing in Den
Haag de opvang van een Oezbeeks gezin in de Joh. Poststraat in Middenbeemster een
voorbeeld van hoe het ook kan en vaker zou moeten. Het gezin Mukhtorova – vader,
moeder en twee dochters van 20 en 15 jaar – zijn warm ontvangen in de buurt. Dat
was te danken aan het goed informeren van de hele straat én aan de aard van de buurt.
Velen hielpen met hand- en spandiensten de nieuwkomers zich snel thuis voelen.
(Dagblad Waterland, 16 oktober 2013)
4 oktober: Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, verricht
samen met burgemeester Brinkman en voorzitter Bert Jaarsma, de openingshandeling van de gerestaureerde molen ‘De Nachtegaal’ aan de Hobrederweg. Jaren van
grote inspanning door de Stichting tot Behoud van de molen ‘De Nachtegaal’, waarbij
vooral het verwerven van toestemming om het monument 50 meter te verplaatsen en de
financiering van de restauratie erg veel moeite kostten, hebben eindelijk geresulteerd
in een prachtige werkende molen die door gediplomeerde molenaar-vrijwilligers wordt
bediend. Op deze dag wordt ook het boekje met de titel De geschiedenis van de molen
‘De Nachtegaal’, geschreven door Jaap van der Veen, gepresenteerd. (Binnendijks,
19/20 oktober 2013)
17 oktober: Basisschool ‘De Blauwe Morgenster’ in Middenbeemster viert haar
20-jarig bestaan. De school werd op 8 oktober 1993 officieel geopend en telt intussen
15 klassen met 400 leerlingen. (de Uitkomst)
27/28 oktober: Een zware najaarsstorm richt de nodige schade aan. In de Beemster
waaiden vooral in nieuwbouwwijken veel dakpannen van daken en o.a. de ingang
van het gemeentehuis moest in verband hiermee worden afgezet. Op de Schermerhornerweg waaide een aanhangwagen op zijn kant. De Uitkomst noemt dit de zwaarste
najaarsstorm sinds 1987, maar Google zegt sinds 2007. (de Uitkomst, 29 oktober 2013)
31 oktober: De dorpsraad van Middenbeemster organiseert in ‘het Heerenhuis’ een
drukbezochte avond over de verkeersdruk(te) op de Rijperweg van supermarkt tot
de kruising met de Middenweg. 12 Jaar geleden werd het eerste verkeersonderzoek
gehouden, maar de bevindingen van toen – zwaar verkeer weren en de maximum snelheid van 30 km/u handhaven – zijn niet uitgevoerd terwijl het verkeer sindsdien flink
is toegenomen. Er wordt dan ook o.a. gepleit voor asfaltering van de klinkerbestrating
om de trillingen van de bussen te verminderen. (Dagblad Waterland)
42

Schouwschuit maart 2014.indd 42

25-2-2014 21:30:32

12 november: Lida en Kees Bakker vormen al 30 jaar het gezicht van restaurant ‘De
Beemster Hofstee’ in het pand dat al in 1725 als school in Noordbeemster werd gesticht.
Zij werken alleen met verse producten, het liefst uit de regio. Kees Bakker begon in
1983 als bedrijfsleider, nam het restaurant in 1994 over en kocht het pand in 1997. (de
Uitkomst)
16 november: In de historie van ‘Hercules’ is het de eerste keer dat een zilveren medaille
werd behaald bij een NK voor teams. Dat gebeurde in Amsterdam op de Nederlandse
Kampioenschappen in het B-supplement (junioren 1e divisie). Het winnende combinatieteam van K&V Opmeer en ‘Hercules’ Beemster bestond uit Margo van der Steen,
Lotte van der Linden Vooren, Laura Haarms, Danielle Klinkhamer en Elske Ruyter. (De
Uitkomst)
22 november viert de afdeling Beemster van ‘De Zonnebloem’ haar 45-jarig jubileum
in ‘het Heerenhuis’. (‘Beemster Bengel’)
In december wordt begonnen met het bouwrijp maken – o.a. rooien van bomen – van de
locatie waar de nieuwe brandweerpost zal komen. (eigen waarneming redactie).
7 december: De gemeente Beemster houdt uitverkoop. De ‘Beemster Polderbowl’ is
tot eind december te koop voor € 99,-- incl. BTW in plaats van de normale prijs van €
198,--. In 2012 uitgebracht in een oplage van 400 – waarvan er nog 150 over zijn – is het
voorwerp in een schaal van 1:30.000 een exacte kopie van het rasterwerk van wegennet
en vaarten dat zo karakteristiek is voor de Beemster polder. (Dagblad Waterland)
Op 10 december neemt de gemeenteraad van Beemster het unanieme besluit om bijna
de hele ambtenarij over te hevelen naar Purmerend. Vanaf 1 januari 2014 worden vrijwel
alle taken uitgevoerd door de gemeente Purmerend, maar het loket burgerzaken blijft in
Middenbeemster. Op het Beemsterse gemeentehuis blijven negen ambtenaren achter, 40
gaan naar Purmerend en zes medewerkers verliezen hun baan. De gemeente denkt op
jaarbasis een kleine drie ton te besparen. Benadrukt wordt dat ondanks wat de ‘ambtelijke
samenwerking’ wordt genoemd, de eigen gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders blijven en dus hier het beleid wordt bepaald. Voor de leegstaande kantoren
in het gemeentehuis worden huurders gezocht. (Dagblad Waterland, 12 december 2013)
Eén van de dingen die de burger meteen zal merken is dat de afvalstraat aan de Insulindeweg per 1 januari wordt gesloten. Vanaf die datum kunnen Beemsterlingen terecht in
de afvalstraat van Purmerend aan de Van IJzendijkstraat die wel zes dagen per week open
is. (de Uitkijk, 3 december 2013)
10 december: Aannemer J.A.N. Koning uit Noordbeemster verbetert in opdracht van
het Hoogheemraadschap Hollandse Noorderkwartier delen van de Zuiddijk tussen het
Verloren Eind tot 500 meter voorbij de Jisperweg. Er wordt 16000 m3 klei aangebracht
op de berm, bedoeld om als steunberm te functioneren. (de Uitkijk)
13 december: De collectieboomgaard van de POMologische Vereniging aan de Volgerweg hoek Middenweg viert zijn tiende verjaardag met een symposium over het nut van
het bewaren van oude fruitrassen. De boomgaard heeft intussen een ‘genentuin’ met 333
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verschillende fruitrassen. Bijzonder aan deze dag was het planten van een saffraanpeer,
een soort die in de 17e eeuw ruimschoots in de Beemster aanwezig is geweest, maar nu
als ent uit Zuid-Afrika moest worden geherimporteerd. Bij het artikel staat een foto uit
2003 van de eerste boomplanters. (Binnendijks, 30 nov./1dec. 2013)

Henk Houtman en Fleur Bruin, die de Saffraanpeer in Zuid-Afrika ontdekte, hebben zojuist een nakomeling van die
boom geplant in de collectieboomgaard van de vereniging. De bank is geplaatst ter gelegenheid van het 10-jarig
bestaan van de vereniging.					
(foto Cor Donkervoort)

Op 17 december brandde een vrijstaande woning aan het Huttenpad – zijpad van de
Hobrederweg – geheel uit. De bewoner lag in het ziekenhuis toen zijn huis verloren
ging. (Dagblad Waterland, 18 december) Weekblad de Uitkomst roept lezers op om de
getroffen bewoner te helpen.
23 december: PvdA en Groen Links gaan op 19 maart 2014 met een gecombineerde
lijst de gemeenteraadsverkiezingen in. Groen Links neemt voor het eerst deel in de
Beemster verkiezing en levert Henk Vinke die op de tweede plaats staat. Wethouder
Jos Dings voert de combinatie aan. (Dagblad Waterland)
31 december: In de oudejaarsnacht brandt een leegstaande boerderij aan de Mijzerweg
1a geheel uit. De pal naastliggende boerderij wordt door de brandweer van Middenbeemster behoed voor vuuroverslag en doorstaat de buurbrand zonder enige schade.
(Brandweer Beemster, meldingen)

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