Van de Redactie
Zoals in voorgaande jaren is het eerste deel van dit maartnummer bestemd voor de
lotgevallen van ons genootschap in het voorbije kalenderjaar. Ze zijn opgetekend in de
jaarverslagen – ditmaal dus over het jaar 2015. Daarin leest u dat het HGB een nieuwe
website heeft, het ‘Beleidsplan 2015–2020’ is vastgesteld, dat ‘De Nieuwe Organisatie’ is opgericht en dat de weegbrug is geijkt. U leest dat aan ‘70 jaar bevrijding’ veel
aandacht is besteed, dat de bemensing van de PR-commissie is veranderd en dat er veel
is geschonken. Het zijn enkele voorbeelden uit een keur van activiteiten – het was een
druk jaar.
Het tweede deel van deze aflevering heeft als titel ‘Kroniek van de Beemster 2015’.
Daarin presenteren de samenstellers, in chronologische volgorde, misdragingen, ongelukken, gouden en briljanten gebeurtenissen, uitgereikte onderscheidingen, gewonnen
prijzen, een burgemeester die aftrad. In 2015 werd in de Beemster voor het eerst lucht
gewassen, quinoa verbouwd, een paal in het vierde quadrant geslagen – er gebeurde heel
veel meer. Van al die gebeurtenissen hebben de kroniekschrijvers er ruim 80 uitgekozen
die, naar hun mening, het jaar 2015 representeren.

September 2015 – polderland dat op het punt staat te verdwijnen om plaats te maken voor de wijk ‘de Keyser’
		
(foto Lida Roet)
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Notulen jaarvergadering 2015
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden
op 25 maart 2015 in de foyer van ‘De Beemster Keyser’ te Middenbeemster
1 Opening
De voorzitter, de heer de Groot, heet iedereen van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.
Er is afbericht binnengekomen van:
De heer en mevrouw Akkerman, mevrouw C. van den Berg, de heer G. Ernsting, de heer
V. Falger, de heer en mevrouw Houtman, de heer J.A.J. Koorn, de heer G. van de Nes, de
heer A. Reijm, mevrouw M. Reijm, de heer J. Schouten, mevrouw E. Spros, mevrouw J.
Tulp, mevrouw E. Verhoeks en mevrouw E. Vendrig.
Bij het Historisch Genootschap Beemster (HGB) zijn veel vrijwilligers betrokken. Deze
vrijwilligers zetten zich volledig in voor de vereniging en verzetten veel werk. Het bestuur
van het HGB wil hen hartelijk danken voor hun enorme inzet.
2 Notulen jaarvergadering 2014
Geen op- of aanmerkingen.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Geen.
4 Jaarverslagen 2014,
opgenomen in een extra uitgave van De Nieuwe Schouwschuit
Het betreft de verslagen van het Historisch Genootschap Beemster, financieel verslag,
Museum ‘Betje Wolff’, Agrarisch Museum ‘Westerhem’, de afdelingen Beemster Erfgoed
en Public Relation, de redactiecommissie, de stichtingen ‘De Weegbrug’ en Molen ‘De
Nachtegaal’.
De jaarverslagen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
5 Financieel verslag 2014
5.1 Het financieel verslag staat vermeld in de toegestuurde jaarstukken, opgenomen in
de extra uitgave van De Nieuwe Schouwschuit. Daarbij is aangegeven dat bij de penningmeester het verslag ook digitaal kan worden aangevraagd.
De penningmeester licht toe dat het ‘financieel plaatje’ stabiel is.
5.2 De kascontrolecommissie ontdekte alsnog bij het financieel verslag 2013 dat bij de
toelichting op de balans een ander bedrag genoemd wordt dan op de balans zelf. Het juiste
bedrag moet € 69.000,- zijn. De afwijking heeft echter geen invloed op de resultaten van
de balans
5.3 Naar aanleiding van de digitale presentatie van de penningmeester, de heer Pieters,
heeft de vergadering geen vragen.
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5.4 Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie brengt de heer Boots verslag uit van haar bevindingen. De commissie, bestaande uit de leden Boots en Schouten, heeft de financiën in orde
bevonden en stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester voor het gevoerde
beleid te dechargeren.
De ledenvergadering gaat – met applaus – hiermee akkoord.
5.5 Benoeming nieuw kascontrole lid
De heer Boots stelt de ledenvergadering voor leden van deze commissie voor 3 jaar te
benoemen met een jaarlijkse wisseling van een lid.
Als voordeel wordt genoemd dat de ervaring wordt overgedragen. Hij pleit ervoor dat bij
de benoeming van een lid van de kascontrole wordt gekeken naar een HGB-lid met kennis
van financiën.
De vergadering stemt hiermee in. Wel wordt opgemerkt dat dit uitsluitend kan worden
doorgevoerd als dit volgens de statuten mogelijk is. Hierover wordt in de statuten echter
niets vermeld.
De heer Boots controleert nog één jaar de financiën van het HGB. Daarnaast zitten de heren
Schouten (2e jaar) en Heerschop(1e jaar) in de kascontrolecommissie 2015.

6 Vaststellen begroting 2015 en de contributie 2016
De begroting 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De hoogte van de contributie blijft ongewijzigd.
7 Bestuursmutaties
7.1 Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Pieter Beemsterboer. Pieter zit in het hoofdbestuur namens de afdeling Beemster Erfgoed (BE). Hij is vijf jaar lid van het bestuur en
treedt nu terug. Wel blijft Pieter lid van de afdeling BE.
Pieter is een betrokken en historisch zeer geïnteresseerd bestuurslid. Hij heeft o.a. de Beemster Erfgoedkamer ingericht. Deze mooie kamer in het voorhuis van ‘Westerhem’ wordt
o.a. gebruikt bij de inloopspreekuren. Voor deze bijeenkomsten bestaat veel belangstelling
van leden en niet-leden.
Als dank voor zijn inzet in het hoofdbestuur ontvangt hij een boek en bloemen.
In zijn afscheidswoord geeft Pieter aan dat de afdeling BE actief is met de opbouw van
het archief, archeologie en digitaliseren van foto- en filmmateriaal. Dit alles heeft zijn
grote interesse. Ook verwijst hij naar de prachtige fotoboeken over kernen in de Beemster
gemaakt door de heer Geert Heikens.
7.2 - Bij de afdeling BE zijn de heren Ger Ernsting en Nico van den Brom gestopt. Voor
hen is nog geen opvolging gevonden. De afdeling vraagt de leden of zij belangstelling
hebben plaats te nemen in het bestuur van BE.
- Mevrouw Aafje de Jong en de heer Jan Jobsis willen hun werkzaamheden
voor de PR-commissie in de loop van 2015 beëindigen. Het hoofdbestuur en de
PR-commissie zijn hard op zoek naar nieuwe PR-commissieleden.
- De heer Ad Koopman is toegetreden als lid bij de Stichting Beheer Gebouwen.
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8 Presentatie Beleidsplan Historisch Genootschap Beemster 2015-2020
Op de ALV 2014 is een ruwe schets van het concept beleidsplan gepresenteerd. Naar aanleiding van de inhoud van dit plan werden door de leden vragen gesteld.
Het bestuur vroeg uit de leden een klankbordgroep. De heren Kloosterhof, Komin, Van der
Klooster en Rietbergen boden zich aan als meedenkgroep.
Met behulp van deze werkgroep en onder toezicht van onze voorzitter hebben de bestuursleden Jaarsma en Jobsis een toekomstgericht beleidsplan geschreven. Dit beleidsplan 20152020 is in januari 2015 door het bestuur vastgesteld.
Met behulp van een diapresentatie wordt het beleidsplan aan de ledenvergadering gepresenteerd. Het beleidsplan gaat in op vele aspecten, waarbij met name aan de orde worden
gesteld: de toekomst van Agrarisch Museum ‘Westerhem’ (exploitatie op termijn niet houdbaar, daarom samenwerking met anderen en verschuiving van het focus naar de geschiedenis
van de Beemster) en de afdeling Beemster Erfgoed (centrale rol als historische onderzoekgroep; zaken m.b.t. ruimtelijke ordening komen bij het Algemeen Bestuur).
De afgelopen jaren is er al veel samengewerkt met andere partijen in Beemster. Deze
samenwerking heeft zich inmiddels uitgebreid; dit heeft geresulteerd in een convenant met
gemeente Beemster, Stichting Beemster Werelderfgoed, Beemster’s Welvaart, Stichting
Plattelandsvernieuwing Beemster, Stichting Onder de Linden, Stichting Beemster Keyser
en Beemster Ondernemer om te komen tot een coherent beleid m.b.t. het zichtbaar maken
van de cultuurhistorie van de Beemster. De intentieverklaring is 6 februari j.l. ondertekend.
De presentatie roept geen vragen op bij de aanwezige leden.
Allen die hebben meegewerkt aan het realiseren van het beleidsplan worden hartelijk bedankt.
9 Uitreiking van de HGB-complimentprijs 2014
De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-complimentprijs gaat naar die persoon die
in dat jaar een echt compliment verdient voor een actie die waardevol is voor de cultuurhistorie in de Beemster.
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 inundatiesluis), 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). Mevrouw K. Bossaers
ontving de complimentprijs 2012 (onderzoek en publicaties over de geschiedenisvan de
Beemster), de complimentprijs 2013 ging naar de molen ‘De Nachtegaal’ (inzet en resultaat
prachtige restauratie).
De complimentprijs 2014 wordt uitgereikt aan Stichting De Weegbrug in de persoon van de
heer Schoutsen, overbuurman van de weegbrug. De weegbrug heeft van 1952 tot 1987 dienst
gedaan als weegplaats voor met name suikerbieten. Na een veranderde procedure werd het
gebruik van de brug overbodig en raakte deze in verval. Overbuurman Jan Schoutsen heeft
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een paar jaar geleden de weegbrug gekocht en met behulp van veel vrijwilligers is dit stuk
agrarisch erfgoed gerestaureerd. Het is een prachtig historisch punt in de Beemster geworden. Daarom gaat, met dank aan alle in het zonnetje gezette vrijwilligers en de betrokkenheid
van buurtvereniging ‘Ons Hoekje’, de complimentprijs 2014 naar de heer Jan Schoutsen.
10 Rondvraag en sluiting
10.1 Mevrouw Steen heeft het herdenken van leden gemist die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Op de ALV worden namen genoemd van vrijwilligers die ons in het afgelopen
jaar zijn ontvallen.
Voorzitter Kees de Groot sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
Na de pauze treffen wij mevrouw Maisa van der Kolk aan achter een tafel vol met oude en
soms vergeten muziekinstrumenten. Zij neemt ons met haar muziekinstrumenten mee op
haar reis over de wereld. Mevrouw Van der Kolk vertelt over de oorsprong van de instrumenten en laat ons prachtige muziekfragmenten horen. Voor velen waren deze fragmenten
zeer herkenbaar en meeslepend. Er wordt dan ook regelmatig meegeneuried en -gezongen.
Een sfeervol sluitstuk van de Algemene Ledenvergadering.
Hilda Reijm, secretaris

Ondertekening van het samenwerkings convenant voor toeristische activiteiten in de Beemster door HGB-voorzitter
Cees de Groot in ‘Westerhem’ op 6 februari 2015.				
(foto Jan Jobsis)

5

Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2015

Oprichtingsdatum 		
Statuten vastgesteld op
Inschrijfnummer KvK
Aantal leden per 31 dec 2015

: 21 april 1936
: 17 april 1996
: V40624472
: 507

Algemeen Bestuur
Op 1 januari 2015 bestaat het Algemeen Bestuur uit:
Voorzitter		
Vice-voorzitter/lid
Secretaris		
Penningmeester
Lid			
Lid			
Lid			

K. de Groot
A. Jaarsma
H. Reijm-Helder
P. Pieters
A. de Jong-de Boer, namens museum ‘Betje Wolff’
J. Jobsis, namens Agrarisch Museum ‘Westerhem’
P. Beemsterboer, namens Beemster Erfgoed

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur tien keer vergaderd. Daarnaast hebben leden van het
bestuur regelmatig overleg met partners van ‘De Nieuwe Organisatie’ gehad.
Aantal leden:
		
		
		
		

31 december 2011 : 485
31 december 2012 : 524
31 december 2013 : 526
31 december 2014 : 499
31 december 2015 : 507

De Nieuwe Schouwschuit is dit jaar drie keer uitgekomen. Voor de tweede keer zijn alle
jaarverslagen en de Beemster Kroniek in de maart-editie opgenomen. In de daarop volgende uitgaven van juli en november is uitgebreid stilgestaan bij de Tweede Wereld oorlog
in de Beemster.
De naam HGB Actueel is veranderd in HGB Nieuwsbrief. De PR-commissie heeft dit bulletin drie keer samengesteld.
Ook heeft het HGB een nieuwe website. De werkzaamheden aan deze website zijn nog niet
helemaal afgerond. De site is nu al zeer informatief.

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 25 maart 2015 in de foyer van de Keyserkerk.
De heer Pieter Beemsterboer heeft die avond afscheid genomen als lid van het Algemeen
Bestuur.
Tijdens de vergadering is het definitieve beleidsplan 2015-2020 gepresenteerd. Dit beleidsplan is in samenwerking met een klankbordgroep tot stand gekomen.
De laatste jaren is er al veel samengewerkt met andere partijen: gemeente Beemster, Stich6

ting Beemster Werelderfgoed, Beemster’s Welvaart, Stichting Plattelandsvernieuwing
Beemster, Stichting Onder de Linden, Stichting Beemster Keyser en Beemster Ondernemer. Deze samenwerking wordt steeds intensiever. Op 6 februari 2015 is door deze partijen een convenant gesloten om de Beemster als werelderfgoed beter onder bezoekers en
toeristen te promoten. Aan deze samenwerkingsgroep is de naam ‘De Nieuwe Organisatie’
gegeven.
De HGB-complimentprijs, de prijs voor een persoon of organisatie die een echt compliment verdient voor een actie of verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie in de
Beemster, is dit jaar toegekend aan Stichting ‘De Weegbrug’ in de persoon van de heer
Schoutsen. De heer Schoutsen is overbuurman van de weegbrug en heeft het initiatief
genomen om met behulp van vrijwilligers de weegbrug tot een prachtig historisch punt in
de Beemster te maken.
Na de pauze neemt mevrouw Maisa van der Kolk ons, met haar oude en soms vergeten
muziekinstrumenten, mee op haar reis over de wereld.

Ledenbijeenkomsten
Het Historisch Genootschap Beemster heeft in 2015 een zestal bijeenkomsten georganiseerd.
Aan het jubileumjaar 2015 –70 jaar bevrijding– en WOII is door de vereniging uitgebreid
aandacht geschonken door twee tentoonstellingen, het verzorgen van lezingen en het tonen
van films. Veel materiaal hiervoor is aangedragen door leden maar ook door mensen van
buiten de Beemster.
Ook tijdens de zeer goed bezochte bijeenkomsten werden nog spontaan verhalen door
bezoekers verteld.
Symposium ‘Tot op het bot uitgezocht’
Op 12 december heeft het Historisch Genootschap Beemster in samenwerking met het
Laboratorium voor Osteoarcheologie van de Universiteit Leiden een symposium georganiseerd. Op dit symposium zijn de resultaten tot nu toe van de opgraving van de begraafplaats
naast de Hervormde kerk in Middenbeemster bekend gemaakt.
Leden van het Historisch Genootschap en onderzoekers van de universiteit hebben, aan
een breed publiek, op boeiende wijze hun zeer interessante resultaten verteld en laten zien.
Het symposium is door ruim 150 belangstellenden bezocht.
Vrijwilligersbijeenkomst
De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst, als dank voor alle inzet aangeboden door het bestuur,
heeft dit jaar dicht bij huis plaatsgevonden. In Middenbeemster zijn ruim 70 vrijwilligers
in de foyer van de Keyserkerk ontvangen met koffie en gebak om daarna een rondleiding
in de kerk te krijgen of met een gids door het dorp te wandelen. Na een kort orgelconcert
is er uitgebreid genoten van een aangeklede borrel. Een gezellige afsluiting van een goed
verenigingsjaar.
Hilda Reijm-Helder, secretaris
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Museum ‘Betje Wolff’
Jaarverslag 2015

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2015
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid		
Lid		
Lid		

mevr. A. de Jong
mevr. J. C. van den Hoonaard
mevr. T. van de Nes
de heer P. van der Klooster
mevr. F. Hartog (tot 1 oktober)
mevr. J. Bakker (vanaf 1 oktober)

2 Bestuurszaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar tien maal vergaderd en is diverse keren bijeengekomen
voor een werkochtend. Helaas moest ons bestuurslid mevr. F. Hartog door ziekte haar
werkzaamheden voor het museum beëindigen. In het bestuur nam mevr. J. Bakker plaats.
3 Vrijwilligers
Op 24 april werden mevr. A. de Jong en de heer J. de Jong koninklijk onderscheiden en
beiden benoemd tot ‘Lid in de orde van Oranje Nassau’.
Mevr. A. Seegers heeft na vele jaren haar taak neergelegd. In januari overleed mevr. U.
van der Linden.
Als nieuwe vrijwilligster heetten we mevr. J. Smit-de Jong welkom.
Op 27 maart vond onze vrijwilligersmiddag plaats evenals op 30 oktober. Op deze laatste
middag hield mevr. A. Vis in het kader van deskundigheidsbevordering een lezing over
‘centsprenten’. Het museum bezit een grote collectie centsprenten.
Het vrijwilligersuitje, georganiseerd door de heren van der Klooster en Heymans, vond dit
keer dicht bij huis plaats: in de Beemster. Een rondleiding door Middenbeemster, bezoek
aan de kerk, afgesloten met een orgelconcert. Deze kennisverrijking van de directe omgeving werd zeer gewaardeerd. Het aantal vrijwilligers is momenteel 46.
4 Inrichting museum
Dit jaar is een nieuwe kassa aangeschaft.
De UV-folie op de ramen is vervangen, hetgeen de collectie ten goede komt. Het kamerscherm is gerestaureerd, een topstuk uit de collectie.
5 De zomer- en wintertentoonstelling
Op 1 april werd de wintertentoonstelling‘150 jaar Harmonie’ afgesloten. Een werkgroep
bestaande uit leden van het Agrarisch Museum ‘Westerhem’, afdeling Beemster Erfgoed
en Museum ‘Betje Wolff’ heeft een tentoonstelling ‘Beemster Bezet en Bevrijd’ georganiseerd. Via een oproep in de Binnendijks, zijn een groot aantal objecten met betrekking tot
de oorlogsjaren ter beschikking gesteld.
De officiële opening op 1 mei werd verricht door oud-wethouder J. Klaver. Daarbij hoorde
ook het plaatsen van de feestelijke ‘vrijheidsboom’, zowel bij ons museum als bij museum
‘Westerhem’. Het belang van deze tentoonstelling werd nog eens onderstreept door het
geven van een aantal lezingen en het vertonen van een film.
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6 Bijzondere evenementen
● Cultuurcompagnie Noord-Holland gaf de aanzet tot het organiseren van arrangementen door kleine musea. De arrangementen werden gebundeld in een boekje Grote,
kleine collecties, waarin ook het arrangement ‘Betje’s zondag’ vermeld stond.
● Cultuurcompagnie Noord-Holland organiseerde cursussen op het gebied van gastvrijheid, het maken van arrangementen en PR-activiteiten. Hiervan werd door mevr. A. de
Jong, en de heren J. Jobsis en P. van der Klooster gebruik gemaakt.
● Een speurtocht werd uitgezet compleet met vragen over een bijgevoegd fotoblad.
Kinderen kunnen zo op een leuke manier kennis maken met het museum.
● Andere activiteiten waar het museum aan deelnam waren: het Museum-weekend,
de Open Dag Beemster, de Open Tuinendagen, de Boerderijmiddag, Muziek aan de
Middenweg en de Familiedag.
7 Bijzonder bezoek
● Op 26 mei bezocht het college van B en W het museum.
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van alle basisscholen in de Beemster bezochten de
tentoonstelling ‘Beemster, Bezet en Bevrijd’.
● In de zomermaanden bezochten Duitse toeristen in groepsverband regelmatig het
museum. Het gidsje is speciaal voor hen in het Duits vertaald.
● Leden van de Rotaryclub Purmerend-Waterland kwamen niet alleen op bezoek, maar
overhandigden ons ook een cheque ter waarde van €500.-.
8 Aantal bezoekers
In totaal hebben 2520 belangstellenden een bezoek gebracht aan het museum. Er zijn 30
rondleidingen gegeven.
9 Lijst van schenkingen
Mevr. C. J. M. Verduin
Mevr. G. de Boer

Tervueren (B)
Zuidoostbeemster

kralenbeursje met zilveren beugel, kinderboekje
doopjurkje

Mevr. De Jonge

Middelburg

boekje ‘door mij gedaen’

Mevr. M. S. Lor- Kroon

Schoorl

parfumflesje in foedraal

De heer W. H. van Tiel

Alkmaar

schaatsen

Familie Stolk

Monnickendam

3 hemden

Familie van Heuvel

Purmerend

kinderjurkjes, nachthemden

Gerrits Plantenkwekerij

Zuidoostbeemster

diverse kruidenplanten

De heer M. Jonges

Wijdenes

reiskoffer

Rotaryclub ‘PurmerendWaterland’

Purmerend

€500.-

Joke van den Hoonaard, secretaris
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Open-Tuinendag bij ‘Betje Wolff’

(foto Johan de Jong)

Scene uit een toneelstukje in museum ‘Betje Wolff’‘De suiker is op’, opgevoerd ter gelegenheid van het bezoek van de
groepen 7 en 8 van de Beemster basisscholen 				
(foto Johan de Jong)
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2015
Op 31 december 2015 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 bestuurslid		
treedt af in 2019, niet herkiesbaar
S. Schregardus		
bestuurslid		
treedt af in 2020, niet herkiesbaar
De adviseurs van het bestuur zijn C. de Waal en B. IJff.
Eind 2015 waren 34 vrijwilligers actief, eind 2014 waren dat er 32.
In het afgelopen jaar zijn twee vrijwilligers overleden. Mart Timmerman en Klaas Brand. Mart
was vanaf de oprichting van het museum betrokken bij ‘Westerhem’. Mede door zijn inzet is
o.a. de brongasinstallatie op ‘Westerhem’ gerealiseerd. Klaas was een aantal jaren actief en
heeft zich vooral met de tuinhoek bezig gehouden. We missen beiden enorm.
Gelukkig hebben we vier nieuwe vrijwilligers welkom kunnen heten waaronder de jongste
van het HGB, Jasper Ittmann, 17 jaar!
De activiteiten
Het bestuur heeft zesmaal vergaderd en de vrijwilligers zijn tweemaal bijeen geweest. Van alle
bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt.
‘Westerhem’ deed afgelopen jaar aan talrijke evenementen mee. In het paasweekend was er de
jaarlijkse kunstroute, op Hemelvaartsdag de Open dag, tijdens de Beemster feestweek stonden
we op de boerderijmiddag en er werden twee videodagen gehouden in het museum.
Er zijn verschillende bijeenkomsten en twee huwelijken geweest in ‘Westerhem’.
Het bezoekersaantal in 2015 was aanzienlijk hoger dan in 2014. Wel 40,7%! Betalende bezoekers 797 (in 2014: 427), museumkaartbezoekers 495 (in 2014: 454) en vrijkaarten (HGB-leden)
211 (in 2014: 187). In totaal 1503 bezoekers (in 2014: 1068). Er waren zeven rondleidingen.
Helaas waren niet alle vrijwilligers tijdens het museumseizoen beschikbaar. Daarvoor zijn
verschillende reden aan te voeren. Het bestuur heeft besloten om in het museumseizoen 2015
ook op de dinsdagen het museum te sluiten. Hierdoor konden op een verantwoorde wijze alle
vrijwilligers van ‘Westerhem’ ingezet worden.
In de wintermaanden is weer hard gewerkt om het museum goed te onderhouden en de nieuw
verworven objecten te registreren. Niet alleen binnenshuis maar ook daar buiten werden vele
handen uit de mouwen gestoken. Een bijzondere klus werd verricht door Piet Groot en Leo
Kout. Zij hebben de oude boerenwagen, die zomers buiten staat, helemaal opgeknapt, rot hout
vernieuwd en opnieuw in de verf gezet. Een waar kunstwerk is het geworden. Dank heren.
De Cultuur Compagnie en de provincie Noord Holland hebben in 2015 een campagne gestart
om 25 kleine musea meer onder de aandacht te brengen. De beide Beemstermusea zijn daarin
betrokken. We moesten een arrangement met een Beemster ondernemer bedenken. Dit arrangement werd in een fraai boekwerk, Grote Kleine Collecties, opgenomen en verspreid over de
gehele provincie. ‘Westerhem’ had een arrangement samen met ‘Betje Wolff’ en ‘De Eterij’:
ontvangst met koffie en gebak en ’s middags een lunch in ‘De Eterij’. Voor en na de lunch een
bezoek aan beide musea. Dit voor een bedrag van €12,50. Ondanks de grote promotionele
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acties, ook in de lokale kranten, hebben maar 25 personen hiervan gebruik gemaakt. Maar alle
begin is moeilijk. Hopelijk loopt het in 2016 beter, als we het weer gaan doen.
‘Beemster bezet en bevrijd’
In 2015 was het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. ‘Westerhem’ besteedde, samen
met museum ‘Betje Wolff’, met een bijzondere dubbeltentoonstelling hieraan aandacht.
‘Betje’ belichte de woonsituatie tijdens de oorlogsjaren, Westerhem het plattelandsleven.
Aan de Beemster inwoners werd om objecten, beeldmateriaal en verhalen gevraagd. Er
kwam veel binnen en bijna alles is in één van beide tentoonstellingen verwerkt.
Onder regie van Sieds Schregardus en de hulp van vele vrijwilligers werd in Westerhem
een mooie kijktentoonstelling ingericht met een aantal bijzondere elementen. De rol van de
postduif werd belicht, de plek waar vliegtuigen en bommen neerkwamen in de Beemster,
de inundatie, de Hongerwinter en nog veel meer. Ook oorzaak en gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog waren in beeld gebracht. Er was een fiets met dynamo waar je door te trappen in
je eigen licht kon voorzien en een authentieke opstelling voor het bereiden van tulpenbollen.
Het kon ook geproefd worden. Buiten was in de composthoop een schuilhut voor onderduikers nagebouwd. In de dars stond een echt legervoertuig uit de Tweede wereldoorlog.
De tentoonstelling was een onderdeel van het lesprogramma van de Beemster basisscholen. De hoogste klassen bezochten de tentoonstelling. Totaal werd 32 keer een film over de
Hongerwinter vertoond en uitleg gegeven over de tentoonstelling, de tulpenbereiding en de
schuilhut. Van het geheel is een video gemaakt die in 2016 op de videodag getoond werd.
Uitbreiding van de museumcollectie
Ook in 2015 is Westerhem weer verrijkt met vele nieuwe objecten. In principe worden alleen
objecten aangenomen als deze voor niets worden geschonken en als ze passen binnen de
kerncollectie van het museum. Het bestuur dankt alle goede gevers. Hieronder een opsomming van de nieuw verworven objecten.
Het bestuur is trots op zijn vrijwilligers en dankt allen voor hun enthousiasme en geweldige
inzet. Zonder hen geen museum.

Ella Verhoeks, secretaris

Overzicht van de nieuw verworven objecten in 2015
Gehaakt kleedje, nachthemd, jubileumbord Wilhelmina, brongasbrander, klismaspuit, schaartje,
baggernet
Kookpannetje, peulvruchtenschep, aftekenhout, profielschaaf
Wasketel
Driepoot plukladder
Boerenwagen
Medaille boerenganzen, medaille kuikalveren, medaille vetgeweide koeien, pannenlap
Theehuisje
Spenensteker
IJzeren passer, kleine Engelse sleutel, mini Engelse sleutel
Gebroken bit
Geelkoperen spuitbus
Kleine rooigreep, twee vloermatten
IJzeren kluister
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W. Liefting
Onbekend
Fam. Kout
L. Mulder-Krap
HGB
Museum Betje Wolff
B. Scheringa-Tromp
P. Ruygh- van Meurs
C. Wanders
C. Roet
Mevr. G. Waterhout
Th. Freyser
B. Schaap

Westbeemster
Middenbeemster
Middenbeemster
Middenbeemster
Avenhorn
Middenbeemster
Middenbeemster
Middenbeemster
Zuidoostbeemster
Middenbeemster
Middenbeemster

‘De krant lezen in oorlogstijd’. Een opstelling in museum ‘Westerhem’ ter gelegenheid van het bezoek van de groepen
7 en 8 van de Beemster basisscholen					
(foto Jan Jobsis)

Boerderijmiddag							
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(foto Jan Jobsis)

Beemster Erfgoed
Jaarverslag 2015

Bestuur:
Voorzitter
Secretaris a.i.
Leden:		
		
		

P. Beemsterboer
V.S.E. Falger
N. van den Brom (tot 29 jan.)
K.C. Visser en
C. de Groot incidenteel bijwonend vanwege het HGB-bestuur

In 2015 is in het totaal 9 keer vergaderd, op hoofdlijnen in notulen vastgelegd. De bedoeling om in 2015 meer in (soms ad hoc) werkgroepsverband te gaan opereren, meer faciliterend dan centraal sturend, is gerealiseerd. Aanvulling van het afdelingsbestuur met
een of twee historisch geïnteresseerde personen is niettemin wenselijk.

Erfgoedkamer
De Beemster Erfgoedkamer is nu de vaste vergader-, archief- en bibliotheeklocatie waar
ook bezoekers zich regelmatig melden.
Het voornemen drie inloopmogelijkheden per maand – de eerste zaterdag van de maand
en eens in de twee weken de maandagavond – te houden is gewijzigd. Per april werd dat
een maandagavond en een zaterdagochtend per maand. Daarnaast vonden tweewekelijks
besloten archiefwerkavonden plaats. Familie- en bewoningsgeschiedenis, liefst n.a.v.
foto’s, blijven het hoogst scoren.
Fotowerkgroep
Voor het slagen in de opdracht de Beemster geschiedenis concreet te maken blijft de fotowerkgroep essentieel. Twee leden waren in 2015 bijna wekelijks actief met het inscannen
en documenteren van oude foto’s. Het doorzoekbare fotodatabestand groeide uit tot ruim
4000 foto’s.
Archiefwerkgroep
De uit vijf personen bestaande archiefwerkgroep kwam dit jaar twee keer per maand in
het Waterlands Archief bijeen om de overlijdens- en begraafregisters uit de periode 18291867 in een databestand onder te brengen t.b.v. het wetenschappelijk onderzoek dat de
afdeling Osteoarcheologie van de Universiteit Leiden doet aan de geborgen skeletten.
Dit project, dat eind 2012 werd gestart, is in november afgerond. Op 9 januari brachten burgemeester H. Brinkman en wethouder A. Zeeman een werkbezoek aan Leiden.
Daarna bespraken de heren De Groot en Falger de contouren van een symposium over
de voortgang van dit onderzoek. Op 12 december werd inderdaad een zeer geslaagd
publiekssymposium in de kerk gehouden. De organisatie daarvan kwam in handen van
een zeskoppige voorbereidingscommissie. Aangezien dit geen uitsluitende BE-aangelegenheid was, treft u een beknopte beschrijving van het symposium aan in de ‘Kroniek
van de Beemster 2015’.
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Ruimtelijke ordening
● een gemeentelijke monumentenlijst is nog niet in 2015 gerealiseerd; actie in dezen
loopt via het HGB-bestuur
● de gemeentelijke nota ‘Geluk in de Beemster’, waarin o.a. de archeologische component aan de orde komt, is mede op herhaald aandringen van de afd. BE openbaar
gemaakt
● opnieuw aandacht gevraagd en toegezegd gekregen voor behoud van het oude gedeelte
van de gemeentelijke begraafplaats en de daarbij behorende grote terughoudendheid
t. a.v. van plaatsing van nieuwe grafmonumenten. Hierover is twee maal overleg met
wethouder Zeeman geweest.
Varia waarbij de afd. Beemster Erfgoed betrokken is geweest
● bijdrage aan de publicatie van de ‘Kroniek 2014 van de Beemster’ in het jaarverslagennummer van De Nieuwe Schouwschuit, maart 2015
● deelname aan de voorbereiding en organisatie van de herdenking van 70 jaar bevrijding op 5 mei 2015, resulterend in plannen voor twee exposities van door de bevolking
ingebracht materiaal in onze musea, een poging tot re-enactment van het op 4 juli 1945
gehouden defilé door de Binnenlandsche Strijdkrachten (ondanks groot enthousiasme
afgeblazen wegens te hoge organisatorische eisen van overheidswege), vier lezingen
en een filmavond
● lezingen met lichtbeelden voor de Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zaanstreek Waterland en het Waterlands Archief
● presentatie tijdens bijeenkomst familie Van der Molen
● vijf artikelen gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog in het juni- en novembernummer van De Nieuwe Schouwschuit
● bijdrage aan feitenkennis over vliegtuigcrash juni 1943 in West-Beemster (resulterend
in een boekpublicatie door W. Kooijman uit Baarn)
● voorlichting over de Beemster t.b.v. scripties van studenten osteoarcheologie Universiteit Leiden
● opzetten kleine archeologie-expositie in pand Middenweg 146
V.S.E. Falger, wnd secrtaris

Schenkingen:
Geschonken

door
H. Goosen
Egmond a/d Hoef

aan/naar

archief fam. Beets

mevr. D. Brevee

via afd. BE naar Hist. vereniging Wijde Wormer

obligatie waterschap Beemster
diverse boeken
foto’s
5 grote fotoboeken in kleur van
Beemster kernen

H. Brinkman
diverse leden
diverse personen

archief afd. BE
bibliotheek afd. BE
fotoarchief afd. BE

publicaties over WO II

archief afd. BE

gemaakt en geschonken door G. Heikens fotoarchief afd. BE
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PR-commissie
Jaarverslag 2015
Voorzitter
Secretaris
Lid		

dhr. J. Jobsis
mevr. A. de Jong-de Boer
dhr. H. Heijmans

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar zes keer vergaderd. Daarnaast is er tussendoor
veel overleg geweest tussen de leden.
Jan Jobsis en Aafje de Jong hebben in het begin van het jaar aangegeven dat ze hun werkzaamheden voor de PR-commissie dit jaar wilden beëindigen. Beiden hebben zeven jaar
zitting gehad in deze commissie. Vier nieuwe leden zijn gevonden: Pieter van der Klooster (namens ‘Betje Wolff’), Ella Verhoeks (namens ‘Westerhem’), Françoise de Gooijer
en Maaike van Poelgeest. Vanaf oktober hebben ze de vergaderingen bijgewoond.
In de eerste bijeenkomst van 2016 worden de functies verdeeld.
Nieuwsbrief
In april, juni en december is de HGB Nieuwsbrief verspreid. Jan Jobsis heeft een nieuwe
lay-out gemaakt en zo heeft deze Nieuwsbrief een moderner en een frisser uiterlijk gekregen. Bij de digitale verzending is een extra pagina toegevoegd.
Website
In 2015 is de nieuwe website operationeel geworden. De inhoud is nog grotendeels
gebaseerd op de oude website, maar de vormgeving is heel van deze tijd. Bert Jaarsma
en Jan Jobsis hebben samen met Arjan IJff en Kevin van de Brug, beiden van een extern
bureau, het ontwerp gemaakt en de nieuwe website functioneel opgebouwd. In de loop
van 2016 zal de inhoud grotendeels aangepast worden en wordt een moment gekozen
om de nieuwe website publiekelijk te lanceren. Een aantal nieuwe PR-leden weet hoe zij
met de website moeten omgaan. Het is zeker de moeite waard om nu al naar de nieuwe
website te gaan.
Filmdagen
Op 25 januari was de eerste filmdag van het jaar. De twee voorstellingen trokken in
totaal ruim 100 bezoekers. Het is een goede beslissing geweest om twee voorstellingen
te verzorgen; er is veel belangstelling. Jan Jobsis had weer een aantrekkelijk programma
samengesteld. In september vond er een filmavond plaats. De film: ‘Van waar zal mijn
hulp komen?’, werd vertoond: over het leven van twee joodse zusjes in oorlogstijd. Eén
van die zusjes heeft ondergedoken gezeten in de Beemster.
Lezingen
Deze zomer was in beide musea de tentoonstelling ‘Beemster bezet en bevrijd’ te zien.
De afdeling Beemster Erfgoed heeft op 9 april, 23 april en 7 mei lezingen rond dit thema
gehouden. De belangstelling was groot en er ontstond vaak een interessante discussie.
Op 26 november vond de laatste lezing van dit jaar, over de verzetsfamilie Rozendaal,
plaats.
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Symposium
Op 12 december is er een symposium gehouden ‘Tot op het bot uitgezocht’. De PR-cie.
heeft meegewerkt aan de organisatie hiervan.
Een kort verslag vindt u onder deze datum in de ‘Kroniek van de Beemster’ verderop in
deze Nieuwe Schouwschuit.
Vrijwilligersuitje
Op 14 november was het vrijwilligersuitje. Dit keer een bezoek aan de Middenbeemster.
Na ontvangst in de foyer van de kerk had men de keuze tussen een rondwandeling met
gids door het dorp of een bezoek aan de kerk met uitleg. Gevolgd door een orgelconcert
voor iedereen. De middag werd afgesloten met een borrel met hapjes.
Aafje de Jong, secretaris

Rondwandeling met gids

(foto Jan Jobsis)
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2015
Voorzitter
Secretaris
lid
lid
lid

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

Het afgelopen jaar heeft de redactie zeven keer vergaderd.
Ook dit jaar zijn drie uitgaven van De Nieuwe Schouwschuit uitgebracht: twee reguliere
afleveringen en een maart-editie waarin de jaarverslagen van de verschillende afdelingen
van het Historisch Genootschap èn de Beemster kroniek over het jaar 2014 zijn opgenomen. Het omslag van de maart-editie is in grijstinten afgedrukt, de omslagen van de andere
twee edities werden in kleur gedrukt en dat wil de redactie graag zo houden.
De aanpassing van het omslag van de reguliere edities met kleine foto’s, die naar de inhoud
verwijzen, blijft voorlopig gehandhaafd. De samenwerking met de drukkerij Èpos|Press
te Zwolle verloopt geheel naar wens.
Het jaar 2015 was het jubileumjaar ‘70 jaar bevrijding’. De redactie kreeg de beschikking over zeer veel materiaal over de Tweede Wereldoorlog, zowel vanuit de Beemster,
als van daarbuiten. Fotomateriaal werd beschikbaar gesteld door leden en de auteurs zelf
en was verder afkomstig uit de eigen fotocollectie en het Waterlands Archief. Dat alles
resulteerde in juli en november in twee ‘dikke’ Nieuwe Schouwschuiten, het julinummer
geheel in kleur en het novembernummer in zwart/wit. Voor de redactie impliceerden deze
extra dikke edities veel werk en met hulp en advies van Theo Molenaar zijn het zeer verzorgde uitgaven geworden.
Het afgelopen jaar hebben enkele redactieleden zich opnieuw verdienstelijk gemaakt met
het vinden van sponsoren voor de drukkosten van De Nieuwe Schouwschuit. Zo kon één
oplage worden gefinancierd met sponsorgelden. Sponsoren zijn zeer welkom want ook in
de toekomst blijft een bijdrage in de drukkosten wenselijk.
De Nieuwe Schouwschuit werd door de redactieleden al bezorgd bij leden van het HGB
in de Beemster en Purmerend. Zij hebben er in het afgelopen jaar vier bezorgers bij
gekregen. In de hele Beemster, Purmerend, Avenhorn, Oosthuizen, Middelie en De Rijp
worden de edities nu door ‘eigen volk’ rondgebracht. Op jaarbasis levert dat een behoorlijke besparing op.
J. de Jong, secretaris
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Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster
Jaarverslag 2015
Voorzitter
: Bert Jaarsma
Secretaris
: Ger Ernsting
Penningmeester : Jan Schoutsen

Lid Ger Kloosterhof
Lid Chris van Poelgeest
Lid Wim van der Werff

Het bestuur vergaderde in 2015 vijf keer.
Financieel
Inkomsten uit wegingen, schenkingen en bankrente € 697,28. Uitgaven aan materiaal,
verzekering en bankkosten € 688,53.
Het saldo per 1-1-2015 was € 1472,89 en op 31-12-2015 €1481,64.
IJking
In maart van dit jaar werd de ingebruikname van de weegbrug afgerond: ‘Precia Molen’ kwam
met zwaar materieel de brug ijken.
Als bewijs werd de stichting het
Precia-Molen keuringscertificaat'
toegestuurd. Vanaf dat moment
wordt er gecertificeerd gewogen.
Wegingen
In de loop van het jaar is 16 maal
gewogen (à € 3,-). Dat aantal moet
omhoog, alleen al ter dekking van
de onderhoudskosten. Er is een
‘flyer’ gemaakt ter aanbeveling
van de weegbrug bij potentiële
klanten. Een grotere bekendheid
IJking van de weegbrug 		
(foto Bert Jaaarsma)
wordt ook nagestreefd met een in
aanbouw zijnde educatief programma. Het wegen ‒ op telefonische afspraak ‒ gebeurt door
een groep vrijwilligers die bij toerbeurt ‘weegmeester’ zijn. Voor het wegen is elektriciteit
nodig - de daarvoor gebruikte zonnepanelen voldoen ruimschoots aan de behoefte.
Onderhoud
Eind september 2015 heeft een ‘onderhoudsploeg’ de weegbrug zijn eerste onderhoudsbeurt gegeven.
Educatie
In 2015 werd nòg een weegbrug vervaardigd, en wel door D. van Berge. Het is een schaalmodel, waarmee in een educatief programma de werking van de weegbrug gedemonstreerd
kan worden. Dat programma zal verder bestaan uit één of meerdere lessen, voor scholieren
van groep 7 en 8, waarin zwaartekracht, hefbomen en weegbrug behandeld zullen worden.
Ger Ernsting, secretaris
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Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2015

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter
Bert Jaarsma
Secretaris
Els Steen
Penningmeester Fred van Zon
Leden
Paul Buurmans, Arie Reijm
Adviseurs
Ad Koopman, Jaap van der Veen
Het bestuur is in het verslagjaar negen keer in een reguliere vergadering bijeengeweest.
Een malende molen
Het bestuur heeft besloten om voor de instandhouding van onze monumentale molen de richtlijnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te volgen. Deze richtlijnen spitsen zich
toe op het behouden en conserveren van waardevolle en authentieke details van de molen.
Het bestuur heeft er voor gekozen om de molen niet alleen te laten draaien maar ook om een
verantwoorde hoeveelheid graan te laten malen. Dit is niet alleen goed om gebreken aan
de maalinrichting te herkennen maar ook om belangstellenden de werking van de molen te
demonstreren. Het ambachtelijk op wind gemalen graan kent een gretige aftrek.
Dit jaar is onderhoud uitgevoerd aan de maalstenen van het ‘zuid’-koppel. De gebroken
stenen pentegel van de bovenas werd vervangen door een bronzen exemplaar.
Een permanent aandachtspunt is de veiligheid en het welzijn van onze molenaars, vrijwilligers en bezoekers. Ook dit jaar zijn weer de nodige verbeteringen aangebracht.
Sinds kort wordt de molen ’s avonds door energie zuinige LED-lampen aangelicht.
Beemster identiteit
‘De Nachtegaal’ is onlosmakelijk met de Beemster verbonden. Om dit te benadrukken
word in de molenwinkel uitsluitend meelproducten van het Beemster graan verkocht dat
ambachtelijk en met wind gemalen is.
Vrijwillige molenaars en vrijwilligers
Aan ‘De Nachtegaal’ heeft zich een grote groep van vrijwilligers verbonden. Alle dank
voor de inzet. De spil van de instandhouding van De Nachtegaal wordt gevormd door
onze gediplomeerde molenaars. Zij zorgen er voor dat ‘De Nachtegaal’ weer een ‘levende’
molen is.
Molenwinkel
Steeds meer mensen weten de weg naar De Nachtegaal te vinden. De verkoop van het
Beemster meel ontwikkelt zich boven verwachting.
Het erf
Inmiddels is het molenerf bestraat en zal in het voorjaar 2016 de erfbeplanting worden
geplant. Als ook in het voorjaar 2016 de poort op de brug is geplaatst, zal het hele herbestemmingproject zijn afgerond.
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Conferentieruimte in de schuur bij molen ‘De Nachtegaal’
(foto Rona Uitentuis)

Financiën
De door onze buurman Groen
ingestelde beroepen bij de Rechtbank Haarlem en de Raad van
State blokkeren een succesvolle
exploitatie van de molenschuur.
De Stichting heeft de afwerking
van de schuur moeten staken en
heeft daardoor in 2015 geen huurinkomsten genoten. Omdat wij
met vertrouwen de uitspraak van
de Raad van State tegemoet zien,
is de verwachting dat het negatieve kapitaal van de Stichting de
komende jaren uit de exploitatie
van de schuur en de molenwinkel kan worden aangezuiverd.

Fondsen en begunstigers
In 2015 ontvingen wij financiële steun van het VSB Fonds Beemster, De Jonge Arnoldus,
Stichting Eiercentrale, Organisatie Open Tuinen Dagen, Organisatie Dansende Koeien, het
Schmallhausen Fonds, vele particulieren en onze Windbriefhouders. De Provincie NoordHolland verleende ons een bijdrage in de onderhoudskosten van de molen. In natura werden wij krachtig gesteund door Jan van Kempen, Ron Rijser en het team Special Forces
van de Prinsenstichting.
Rondleidingen in de molen
Met plezier wordt teruggekeken op het bezoek door leerlingen van ‘de Blauwe Morgenster’ en de kleuterklas van Juf Buurmans uit Purmerend. Naast deze bezoeken werden nog
andere twaalf rondleidingen door onze vrijwilligers verzorgd.
Promotionele activiteiten 2015
De Nachtegaal heeft actief geparticipeerd in de Beemster publieksacties en de landelijke
molendagen. Naamsbekendheid werd verworven op de druk bezochte dagen ‘Purmerend
onder Stoom’ en de Kerstmarkt te Purmerend.
Digitale informatie en social media
Actuele informatie: www.nachtegaalbeemster.nl; onderhoud door Kevin van der Burg
Contactadres:
info@nachtegaalbeemster.nl
Facebook:
Nachtegaal Beemster community.
		
Ella Verhoeks doet onderhoud. 249 volgers.
De Stichting heeft de culturele ANBI status.
Bestuur Stichting tot behoud van De Nachtegaal
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‘De Nachtegaal’ in floodlight						

(foto Bert Jaarsma)

De nieuwe bestrating met plaquette in de oude molensteen 			

(foto Bert Jaarsma)
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Financieel verslag 2015
JAARCIJFERS 2015
Vereniging ‘Historisch Genootschap Beemster’
Stichting ‘Beheer gebouwen J.A. Leeghwater’
VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
In dit verslag treft u aan een verslag van de financiële positie alsmede de exploitatie van:
1. Museum ‘Betje Wolff’
2. Agrarisch Museum ‘Westerhem’
3. Historische vereniging
4. Stichting beheer gebouwen
Per onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven over zowel de financiële positie
alsmede het gerealiseerde exploitatieresultaat.
Exploitatie musea
Aan de exploitatie van de musea en hetgeen hieromtrent in eerdere verslagen is geschreven, is niets veranderd. De kosten overtreffen de baten nog steeds, en de exploitatiewijze
van de musea in ogenschouw genomen veranderen we daar weinig aan.
Exploitatie Historische Genootschap Beemster
De exploitatie van de totale vereniging per saldo is positief. Dit saldo wordt voornamelijk
gevormd door een overschot op de exploitatie van het onroerend goed van Betje Wolff.
Dit overschot lijkt mooi, maar de onderhoudsreserves voor (groot) onderhoud aan het
pand zijn nog steeds niet toereikend.
Stichting beheer gebouwen
De uitdaging van de stichting beheer gebouwen is onveranderd t.o.v. eerdere verslagjaren. Voor het AMW is de voorziening negatief, en kunnen bijzondere onderhoudskosten
(nog) niet worden gefinancierd anders dan uit de gewone middelen. Ingeval van bijzondere uitgaven zal alternatieve funding moeten worden geregeld.
Het tekort van de voorziening voor het voorhuis is niet langer negatief, zoals reeds vorig
jaar aangekondigd.
P. Pieters, penningmeester HGB

23

Historisch Genootschap Beemster
BALANS
ACTIVA

2
0
1
4
Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014
€
€
€
€

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Onroerend goed
Museum ‘Betje Wolff’
Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Voorhuis ‘Westerhem’

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

1450
5474

1450
5474

691
4709

70673
0
70673

0
129784
136708

0
129784
136708

0
132882
138282

70673

136708

136708

138282

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Belastingen (BTW)
Rekening-courantverhouding
Liquide middelen

Balans totaal
Historisch Genootschap Beemster
BALANS
PASSIVA

2
0
1
5
Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2015 31-12-2015 31-12-2015 31-12-2014
€
€
€
€

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Reserves: Alewijnfonds
Bestemmingsreserves

0
0
0

ONDERHOUDSFONDSEN
Museum ‘Betje Wolff’
Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Voorhuis ‘Westerhem’
Fonds weegbrug

8788
17010
25442
51240

12295
26210
24412
62917
78125
-9507
-2063

1489
1489

83070
-12565
168
1489
72162

66555

0
13211
95

0
8740
70

13306

8810

136708

138282

83070
-12565
168
70673

KL SCHULDEN
Bankkrediet
Crediteuren
Overige schulden
Rekening-courantsaldo

Balans totaal

8788
17010
25442
51240

0
0
0
0

13211
95
70673
83979

70673

136708
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TOELICHTING OP DE BALANS 2015
Onroerend goed
Het onroerend goed, in eigendom van de Stichting Beheer Gebouwen,
heeft een boekwaarde van NUL euro.
Vorderingen
Debiteuren betreft diverse sponsorgelden die op balansdatum nog openstaan.
Omzetbelasting: Dit bedrag is in de loop van het volgend boekjaar van de belastingdienst terug te ontvangen.
Liquide middelen
In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging
HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 70.673 (was € 66.555)
Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting
Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot ad € 611
over het lopend boekjaar gesplitst kan worden over de diverse afdelingen zoals vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

Het verloop van het eigen vermogen:

Balans 01 01 2015
Mutaties:
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Balans 31 12 2015

Balans 01 01 2015
Exploitatiesaldo 2015

Exploitatie museum
Balans 31 12 2015

EIGEN VERMOGEN HGB
Algemene
Reserves
BW
Alewijn
12295
26210

Org alg
BW
AMW

273
-1032
-2748
8788

0
-9200
0
17010

ONDERHOUDSFONDSEN
Betje Wolff Westerhem
Voorhuis
78125
-9507
-2063
4945
-3058
2231

83070

0
-12565

0
168

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

25

43950

BW Expl

RESULTAAT

3530
1304
0
1077
5911

1450
7000
8450

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0
599
599

0
1150
1150

0
1500
1500

599
599

0
0
0

0
0
0

43634

43427

12400

12626

5500

6414

BW Expl

0
1000
1000

BW Expl

2500
1000
500
1500
5500

500

RESULTAAT

1000
7000
8000

BEGROOT

0
24
2588
0
113

BW Expl

0
0
0
0
0

BEGROOT

1450
7000
8450

ORG ALG

500

ORG ALG

4923
1183
1060
1968
9134

8990

RESULTAAT

5665
1334
2793
1293
11085

RESULTAAT

BEGROOT

ORG ALG

VERG

RES 2014

RES 2015

TOTAAL

BUD 2015

TOTAAL

25
400
10251

ORG ALG

UITGAVEN

4500
1250
1250
2000
9000

2015

0
0
0
0
0

BEGROOT

Inkomsten totaal

9500
0
1000
400
10900

VERG

RENTEBATEN
Rente rekening-courant
Rente spaartegoeden

10051
14000
242
400
24693

RES 2014

VERGOEDING GEBRUIK OG
Interne doorbelasting
Verhuur voorhuis

8990
14000
560
400
23950

TOTAAL

OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden
Marge Merchandising
Verhuur evenementen
Opbrengst museumjaarkaart

Beemster

10000
14000
1100
400
25500

RES 2015

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

TOTAAL

OPBRENGSTEN

Genootschap

BUD 2015

Historisch

Kosten vrijwilligers
Kosten gebouwen
Kosten tentoonstellingen
Publiciteitskosten
Algemene kosten

3000
28650
1650
6300
4350

2303
22426
1529
7566
9199

3123
22432
1562
9686
6603

1000
1100
650
5800
1500

1038
1000
0
6788
3527

1250
5450
500
400
1450

675
3549
406
604
2209

KOSTEN TOTAAL
INKOMSTEN TOT

43950
43950

43023
43634

43406
43427

10050
12400

12353
12626

9050
5500

7443
6411

0

611

21

2350

273

-3550

-1032

RESULTAAT
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2016

BUDGET

2015

GEB: VH

RESULTAAT

GEB: VH

BEGROOT

Beemster

GEB: AM

RESULTAAT

GEB: AM

BEGROOT

GEB: BW

Genootschap

RESULTAAT

BEGROOT

GEB: BW

AM Expl

RESULTAAT

AM Expl

BEGROOT

Historisch

450
0
450

0

0
0
0

0

0
0
0

0

1000
7000
8000

1000
7000
8000

1450
7000
8450

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
600
600

3950

2597

12000

12000

2100

2000

8000

8000

41300

2016

5500
1250
250
1750
8750

BUDGET

0
0
0
0
0

GEB: VH

0
0
0
0
0

RESULTAAT

0
0
0
0
0

GEB: VH

0
0
0
0
0

BEGROOT

0
0
0
0
0

GEB: AM

0
0
0
0
0

RESULTAAT

2135
6
205
216
2562

GEB: AM

1500
250
750
1000
3500

BEGROOT

9000
14000
500
0
23500

GEB: BW

0
0
0
0
0

RESULTAAT

0
0
0
0
0

BEGROOT

0
2000
0
0
2000

GEB: BW

0
2000
100
0
2100

AM Expl

0
12000
0
0
12000

RESULTAAT

0
12000
0
0
12000

AM Expl

0
0
35
0
35

BEGROOT

0
0
0
0
0

750
2950
500
100
1400

590
2186
1123
174
1271

0
7550
0
0
0

0
6244
0
0
811

0
6200
0
0
0

0
3678
0
0
1381

0
5400
0
0
0

0
5769
0
0
0

3000
25475
1650
4850
6325

5700
3950

5344
2597

7550
12000

7055
12000

6200
2100

5059
2000

5400
8000

5769
8000

41300
41300

-1750

-2747

4450

4945

-4100

-3059

2600

2231

0
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Kroniek van de Beemster 2015
V.S.E. Falger en C.A. Beemsterboer-Köhne1

In de storm van 10 januari ging de beeldbepalende boom voor de voormalige oude Lourdesschool in Westbeemster om. De boom is 93 jaar
geleden geplant door Piet Smit die aan de overkant woonde. Zoals op deze foto van de Beemster
Brandweer is te zien, was het wortelstelsel helemaal verrot. (De Uitkomst, 13 januari)

Jisperweg 53A, Westbeemster
(foto: www.brandweerbeemster.nl)

Middenbeemster heeft er een nieuwe culinaire attractie bij: Brasserie ‘Alles met Liefde’
aan de Middenweg 146 opende op 15 januari haar deuren. De hele familie Van Wersch
verzorgt in het door Koos Koning gebouwde pand alle vormen van restauratie van de innerlijke mens. Beemster streekproducten en biologisch of duurzaam geteelde groenten en fruit
zijn volop verkrijgbaar op het menu. (Binnendijks, 24/25 januari, p. 5)
17 Januari “was het tien jaar geleden dat ‘Het Beemsterlant’s varken’ als een puur Beemster product het land werd ingestuurd. Een avond in ‘het Heerenhuis’ was toen de opening met een avondvullend diner met alleen maar varkenshapjes. Tien jaar later een goed
lopende organisatie en de moeite waard om gevierd te worden.” (‘Kluitjes’, Binnendijks
24/25 januari, p. 4)
Aan de Eenhoorn in Middenbeemster is op 19 januari een auto gestolen die korte tijd
later in Wijde Wormer werd gesignaleerd. De bestuurder is aangehouden. (NHD Dagblad
Waterland, 21 januari)
In een extra raadsvergadering op 20 januari heeft de gemeenteraad van Beemster op voorstel
van de vertrouwenscommissie besloten mevrouw A.J.M. (Joyce) van Beek voor te dragen
als nieuwe burgemeester. (Informatie gemeente Beemster, Binnendijks 7/8 februari, p. 4)
1

De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representatieviteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties
houden zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com
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In januari zette Maria Rondel, artistiek leider van ‘Bamestra’s Collectief’, een punt achter haar jarenlang succesvolle zangensemble. Onder een nieuwe naam, ‘Vocaal ensemble
Bamestra Nova’, en een nieuwe leiding, Jan van Zelm, wordt de traditie later dit jaar wel
weer voortgezet. (Binnendijks, ‘Kluitjes’, 17/18 oktober, p. 2)
Restaurant ‘Stoer’ in Noordbeemster opende op 4 februari de deuren en neemt op dezelfde
plaats als de in januari 2014 gesloten ‘Beemster Hofstee’ het gastvrije stokje over. De
nieuwe eigenaar is André Vloeijberghs. (De Uitkomst, 3 februari)
Op 6 februari hebben het Historisch Genootschap Beemster, Stichting Beemster Werelderfgoed, Stichting Plattelandsvernieuwing, Vereniging Beemster’s Welvaart, Onder de
Linden, Stichting Beemster Keyser, Beemster Ondernemers en de gemeente Beemster een
intentieverklaring getekend waarin krachten worden gebundeld om de Beemster aantrekkelijker te maken voor toeristen en hen vooral langer hier te laten verblijven. (Binnendijks,
21/22 februari, p. 1)
De 15-jarige Daniëlle Klinkhamer van ‘Hercules Beemster’ haalde goud bij de 1e divisie
junioren tijdens de landelijke wedstrijden in Eindhoven. (De Uitkomst, 10 februari)
Echtpaar Jan en Truus Roet zijn 65 jaar getrouwd. Beide echtelieden, nu wonend in ‘Zuidwijk’ in Zuidoostbeemster, zijn geboren en getogen in grote gezinnen in de Beemster en
hebben de polder ook nooit verlaten. Jan was keurmeester aardappelen en tulpen voor het
NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst), voornamelijk hier in de regio. Truus verzorgde het gezin. (De Uitkomst, 17 februari)

Hoeve ‘Bamestra’, Middenweg 1, zie pag. 30		
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(foto Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Hoeve ‘Bamestra’, Middenweg 1 in Noordbeemster, werd in februari gesloopt. De boerderij uit 1850 was al tijden onbewoond en raakte steeds verder in verval. Het pand is
gekocht door bouwbedrijf J.A.N. Koning uit Noordbeemster met de bedoeling hier twee
woningen in dezelfde stijl neer te zetten. (NHD Dagblad Waterland, 19 februari)
Op de wereldkampioenschappen para-snowboarden in het Spaanse La Molina, van 23 tot
en met 28 februari, heeft Chris Vos (17) goud gewonnen. In november 2015 haalde hij
drie maal een eerste prijs op de World Cup wedstrijden in Landgraaf. (Internet)
In 2015 wordt herdacht dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. De ‘Beemster Bengel’ geeft de aftrap en zet in februari de oorlogsdagboeken van
vader en zoon Porte op internet. Meester Porte, hoofd der school in Middenbeemster, was
een begaafd tekenaar van natuurtaferelen en medeoprichter van het Historisch Genootschap ‘J.A. Leeghwater’.
In Noordbeemster werd op 17 maart de nieuwe melkveestal van de familie Konijn
officieel geopend door burgemeester Brinkman. Omdat het bedrijf dicht bij een Natura
2000-gebied (Eilandspolder) ligt, moest hier een zg. luchtwasinstallatie worden gebouwd
om de emissie van ammoniakgassen sterk te kunnen verminderen. Het familiebedrijf heeft
daarmee de eerste luchtwasser van Noord-Holland. (‘Beemster Bengel’, maart 2015)

Opening van de stal door burgemeester Brinkman 				
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(foto Erny van de Kleut)

De verkiezingen van de Provinciale Staten van Noord-Holland werden op 18 maart gehouden. De uitslag in procenten en absolute aantallen uitgebrachte stemmen.
Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2015 en 2011 in Beemster (8911) inwoners
kiesgerechtigden
opkomst
ongeldig/blanco
partijen
VVD
PvdA
PVV
D66
SP
CDA
GroenLinks
Partij vd Dieren
Ouderenpartij NH
50Plus
ChristenUnie-SGP
Vrouwen Partij
Multicult. Plus Partij
Hart voor Holland

Prov. Staten 2015
7026
4070
57.9%
24
0.6%
# stemmen
%
1567
38.5
353
8.7
372
9.1
438
10.8
257
6.3
428
10.5
181
4.4
163
4.0
88
2.2
99
2.4
37
0.9
13
0.3
2
0.0
26
0.6

Prov. Staten 2011
6649
4524
68.0%
5
0.1%
# stemmen
%
1476
32.6
630
13.9
652
14.4
377
8.3
281
6.2
565
12.5
217
4.8
94
2.1
93
2.1
101
2.2
23
0.5
0
0.0
0
0.0
0
0.0

(bron: Noordhollands Dagblad, editie Waterland, 20 maart 2015, p. 11)

Rona Uitentuis en Joop Köhne, die ieder voor de VVD campagne voerden, kregen wel
voorkeursstemmen maar niet voldoende voor een zetel in de PS.
Een vooruitblik: Canadese populieren die tussen 1950 en 1960 zijn geplant, zullen tussen nu en tien jaar uit het Waterlandse landschapsbeeld verdwijnen. Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier heeft in zijn beheersgebied ca. 7000 populieren staan, waarvan
meer dan 370 in de Beemster. De hard groeiende Canadezen zijn kort na de Tweede Wereldoorlog geplant uit praktische overwegingen. Er was hout nodig voor klompen, pallets en
scheepvaartindustrie, maar vooral ook uit angst voor houttekorten – het was het hoogtepunt
van de Koude Oorlog. Maar er bleken in Nederland toch geen grote tekorten aan hout te
ontstaan en dus bleven de bomen staan. Na 50, 60 jaar takelt deze populier af en gaat een
gevaar voor de omgeving vormen. Voor een gekapte populier komt in principe een andere
boom in de plaats: een es, linde, iep of andere soort populier, afhankelijk van grondsoort,
windbestendigheid en grondwaterpeil (NHD Dagblad Waterland, 18 maart)
In Binnendijks van 21/22 maart interviewde Geert Heikens burgemeester Harry Brinkman die per 1 april afscheid gaat nemen van het burgemeestersambt. Brinkman karakteriseert zichzelf als enerzijds zakelijk (“want er moet gehandeld worden”) en anderzijds
persoonlijk betrokken bij geluk of rampspoed van inwoners. Bestuurlijke zelfstandigheid
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voor Beemster, openbare orde en veiligheid en natuurlijk de Werelderfgoedstatus zijn drie
hoofdzaken waarop de burgemeester tevreden terugblikt. Ook mevrouw Brinkman krijgt,
terecht, ruim de gelegenheid om haar eigen balans op te maken.
Op 25 maart sloeg burgemeester Brinkman voor de laatste maal in deze functie een ‘eerste paal’ de grond in. Nu was het de beurt aan de nieuwbouw van 42 huizen in het vierde
kwadrant, ‘de Keyser’, ten zuidoosten van het kruispunt Middenweg-Rijperweg. De naam
van deze nieuwe wijk is ontleend aan de vermoedelijke architect van de zaalkerk in Middenbeemster. (‘Beemster Bengel’, maart 2015)

Bijna een jaar later krijgt de nieuwe wijk al duidelijk contouren 			

(foto Michiel Hooijberg)

Tijdens de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Beemster op 25 maart werd
de HGB Complimentprijs 2014 toegekend aan de groep vrijwilligers die de restauratie van
de bietenweegbrug aan de Jisperweg, hoek Volgerweg, heeft geïnitieerd en uitgevoerd.
Jan Schoutsen, die het idee opvatte dit agrarisch-industriële monumentje te redden, mocht
de keramische creatie van pottenbakker Ernsting uit handen van HGB-voorzitter Kees de
Groot in ontvangst nemen. De weegbrug werd op 26 september 2014 officieel in werking
gesteld. (‘Beemster Bengel’, maart 2015)
Met ingang van 30 maart moeten de bewoners van de Beemster zelf hun plastic wegbrengen naar speciaal daarvoor bedoelde wijkcontainers. Aldus besloot de gemeenteraad. (NHD Dagblad Waterland, 27 maart)
Het was ernst toen op 1 april Beemsters burgemeester H.N.G. Brinkman zijn functie
neerlegde tijdens een bijzondere raadsvergadering. De vele loftuitingen door de verschillende sprekers werden vergezeld van stoffelijke blijken van waardering. Daarvan
mogen worden genoemd de Erepenning van de Gemeente Beemster en het officierschap
in de Orde van Oranje-Nassau. De Commissaris van de Koning van Noord-Holland, de
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heer J. Remkes, bevestigde de versierselen van deze onderscheiding op de revers van
de scheidende burgervader. Na afloop was er gelegenheid tot feliciteren in ‘Het Heerenhuis’. (‘Beemster Bengel’)

Afscheid van burgemeester H.N.G. Brinkman van de gemeente Beemster

(foto Geert Heikens)

Op 9 april is in wijksteunpunt ‘Middelwijck’ in Middenbeemster het eerste ‘repair café’
in onze gemeente geopend. (NHD Dagblad Waterland, 7 april) Op 19 mei is de Zuidoost
voor het eerst aan de beurt, in het buurthuis. (De Uitkomst, 12 mei)
Het Historisch Genootschap Beemster startte de herdenking van 70 jaar bevrijding met een
drietal lezingen door eigen leden. Op 9 april presenteerde V. Falger de voorgeschiedenis
van de oorlog tot mei 1940 en C. Beemsterboer-Köhne las voor uit het oorlogsdagboek van
haar vader, Gerrit Köhne. Twee weken later, 23 april, behandelde J. Dehé de vijf oorlogsjaren in de Beemster en ook hierbij werd Gerrit Köhne weer geciteerd door zijn dochter. S.
Schregardus schetste op 7 mei de naoorlogse jaren in de Beemster en Nederland, waarna V.
Falger de positie van Nederland in de nieuwe wereldorde weergaf. C. Roet liet tussendoor
foto’s zien van ’t Landje in Middenbeemster en het daar gebouwde oorlogsherdenkingsmonument. (Redactie)
Op 12 april worden 27 werken van 22 amateurkunstenaars geveild die de afgelopen 25
jaar hebben geëxposeerd in cultureel centrum ‘Onder de Linden’, zo kondigt de krant aan.
De veiling is onderdeel van de viering van het jubileumjaar van ‘Onder de Linden’ en de
opbrengst is een welkome aanvulling op de geldmiddelen nu de gemeentelijke subsidie
steeds minder wordt. (NHD Dagblad Waterland, 25 maart)
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De eerste paal voor in totaal 65 nieuwe woningen in fase 2 en 3 van ‘De Nieuwe Tuinderij’ is door wethouder Dick Butter op 14 april geslagen in aanwezigheid van kopers. De
belangstelling voor dit bouwproject op het voormalige terrein van kwekerij Slot was groot:
alle woningen zijn inmiddels al verkocht. (NHD Dagblad Waterland, 11 april en Binnendijks, 18/19 april, p. 1)
Na een kort waarnemend burgermeesterschap door wethouder H. Hefting werd op 16
april mevr. Joyce van Beek als
opvolger van de heer Brinkman geïnstalleerd door de heer
J. Remkes, Commissaris van
de Koning in onze provincie.
Mevr. Van Beek is de eerste
vrouwelijke burgemeester van
Beemster. Een nadere kennismaking via een interview met
foto’s is te vinden in Binnendijks van 18/19 april en ook
op de ‘Beemster Bengel’ van
december 2015. De burgemeester zelf interviewt met
ingang van juli maandelijks
inspirerende Beemsterlingen
voor Binnendijks in de rubriek
‘In gesprek met’.

Mevr. A.J.M. van Beek, Beemsters nieuwe burgemeester (foto Geert Heikens)

De krant van 17 april meldt dat Willem Jonk, sinds ruim 30 jaar biologisch fruitteler aan
de Middenweg, een groot deel van zijn fruitbomen gaat verkopen. Komende zomer wordt
hij 65 en zijn dochter is van plan om een gedeelte van de 900 meter lange boomgaard in te
richten als boerencamping. Een St. Rémy van 65 jaar oud moet rond de 1.750 euro opleveren en een Conférence van ongeveer 25 jaar 65 euro. (NHD Dagblad Waterland, 17 april)
Zeventig jaar geleden werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetting. Dit jaar zullen,
naast de gebruikelijke herdenking op 4 en 5 mei, diverse activiteiten worden ontvouwd
om dit lustrum extra aandacht te geven. De ‘Beemster Bengel’ gaf op 19 april een waardig
en nuttig overzicht van de lotgevallen van de elf mannen die werden gefusilleerd wegens
hun banden met het verzet. Hun namen kennen wij van het monument op ’t Landje. In het
archief van deze online-nieuwssite, geheel samengesteld door Erny van de Kleut, zijn in de
maanden april en mei verslagen te vinden van de drie al eerder genoemde HGB-lezingen
en andere activiteiten van de historische vereniging die met de oorlog verband houden.
Vrijdag 24 april ontvingen negen inwoners uit Beemster en één uit Oosthuizen de versierselen behorend bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Het ging om Johan en
Aafje de Jong, Coby Hagmolen, Bokke Schaap, Joop Veerman, Jan ter Weel, Jaap Bos,
Karen Bakker, Corry Louwrink-Jonges en Erica Helder-Pauw. (Binnendijks, 2/3 mei, p. 1)
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Op 1 mei werden in zowel Museum ‘Betje Wolff’ als in Agrarisch Museum ‘Westerhem’
tentoonstellingen gewijd aan de herdenking van 70 jaar bevrijding geopend. Onder de titel
‘Beemster bezet en bevrijd’ werden objecten getoond uit eigen collecties van het Historisch
Genootschap Beemster maar vooral ook vele aan de Tweede Wereldoorlog gerelateerde
zaken die waren ingebracht door bruikleengevers. De tentoonstellingen, die tot 1 oktober
zouden duren, werden vóór de musea gesymboliseerd door een replica van de bevrijdingsboom die op 4 juli 1945 door de schooljeugd werd geplant tegenover het toen net onthulde
oorlogsmonument op ’t Landje (zie de voorkant van dit jaarverslagennummer). (Binnendijks, 16/17 mei, p. 4)
Op 3 mei werd in ‘Onder de Linden’ het boekje Oorlogsherinneringen van een Beemster
kind ten doop gehouden. Oud-Beemsterlinge Catharine Vanderzon-Ruijter, dochter van Jan
Ruijter en Maartje Wiering, en zuster van Joris Ruijter (vader en zoon Ruijter werden in
de oorlog door de Duitsers doodgeschoten), tekende in 2012 voor haar Amerikaanse kleinkinderen gedetailleerde herinneringen aan de oorlogstijd in de Beemster op. Van de Amerikaanse uitgave is nu een mooi geïllustreerde Nederlandse vertaling uitgebracht. Dochter
Erica Vanderzon nam het eerste exemplaar van het Nederlandse boekje namens haar ernstig
zieke moeder in ontvangst. Een aanwinst voor de lokale geschiedschrijving over de Tweede
Wereldoorlog, verkrijgbaar bij Antiquariaat Serendipity te Middenbeemster, tevens uitgever van het boekje. (‘Beemster Bengel’, 5 mei 2015 en NHD Dagblad Waterland, 4 mei)
Begin mei verschenen verschillende artikelen in de krant over de vraag of de Bibliotheek
Beemster dit jaar haar 30-jarig jubileum zal vieren of zal worden opgeheven. De gemeente
Beemster moet 25.000 euro per jaar gaan besparen op het bibliotheekwerk. De politieke
reacties zijn gemengd: de VVD en later D66 vinden dat sluiting niet mag plaatsvinden maar
CDA en BPP denken dat e.e.a. kan worden ondergebracht in scholen en buurthuizen in de vier
kernen. (NHD Dagblad Waterland, 6, 9 en 18 mei) Later dit jaar volgt het bericht dat de bezuiniging naar 9.500 euro wordt teruggebracht. Hoewel er nog steeds geen besluit is genomen,
blijft de bibliotheek voorlopig open als het aan het college van B&W ligt. (25 september)
De WBSV-dames werden op zondag 10 mei voor het eerst in hun 42-jarig bestaan kampioen.
(Binnendijks 16/17 mei, p. 1)
Tijdens de 41e Open Dag Beemster scoorde Cono Kaasmakers bijzonder goed met de eerste
openstelling van de nieuwe fabriek. Ruim 2000 bezoekers mochten binnenkomen op 14 mei.
En er waren ook nog 77 andere locaties te bezichtigen. (NHD Dagblad Waterland, 15 mei)
Het restauratieproject van korenmolen ‘De Nachtegaal’ is weer iets verder gekomen. De
sloten kregen een hardhouten beschoeiing en er is een passende bestrating gelegd. Het
VSB-fonds, dat een grote subsidiegever van het hele project is geweest, kreeg op 13 mei
als dank een plaquette geplaatst in de oude molensteen die pontificaal de aandacht trekt in
de nieuwe bestrating. (De Uitkomst, 19 mei; zie de foto op pag. 22) Ook Serviceorganisatie
‘Inner Wheel Club Purmerend’ hielp mee door in juli een cheque ter waarde van 700 euro
voor de buitenverlichting van de molen te overhandigen. (De Uitkomst, 7 juli)
De Beemster Polderpartij eist dat de NAM eerst een nulmeting doet alvorens in mei naar
gas te boren aan de Havermeerweg in Noordbeemster. Buurtbewoners maken zich zorgen
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over verzakkingen en dan zijn nulmetingen nodig om schade te kunnen claimen. (NHD
Dagblad Waterland, 22 april) De NAM gaat naar gas boren in het gasveld ‘Middelie 300’,
dat ligt in de gemeenten Zeevang en Beemster en is één van de 175 kleine gasvelden in
Nederland. De eerste boring gaat zo’n 2,5 km diep. Het veld is volgens de NAM een duizend keer kleiner dan het grote Groninger veld waarover zoveel te doen is. (NHD Dagblad
Waterland, 16 mei)
Melding 27, Brand, Prio 2: Buitenbrand Middenweg 168, Middenbeemster, 23 mei 2015, 04:51 uur.
“In de nacht van luilak hadden vandalisten één autoband in de brand gestoken. Het bewijs van brandstichting, een aansteker met vingerafdrukken, lag
er nog naast. Dit is overgedragen aan de politie en
zal zeker de daders te pakken krijgen. Hieronder de
overblijfselen.” (rapport Beemster Brandweer)

Luilak in Middenbeemster

(foto www.brandweerbeemster.nl)

In het weekend van 23 en 24 mei trof de politie in een boerderij aan de Middenweg in
Noordbeemster een grote wietplantage aan. Ca. duizend planten zijn vernietigd. De politie
was getipt. (NHD Dagblad Waterland, 26 mei)
Henk Clausen was 17 jaar voorzitter van SV Beemster en kreeg ter gelegenheid van zijn
afscheid op 30 mei uit handen van burgemeester Van Beek de Beemster Tegel. Ook de
KNVB waardeerde zijn grote inzet voor de club – met de gouden speld. (Binnendijks,
13/14 juni, p. 6)
Een
bewonersinformatieavond voor Zuidoostbeemsterlingen op 8 juni trok veel
aandacht, vooral omdat er
onderzocht werd hoe men
aankeek tegen plannen om
een supermarkt aan het Middenpad tot ontwikkeling te
brengen. Hierover werden
nog geen beslissingen genomen, maar dit was wel het
begin van een mogelijke (lange) procedure. (Binnendijks,
27/28 juni, p. 6) Er bestaan
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(foto Geert Heikens)

ook twijfels over de wenselijkheid en haalbaarheid, evenals over de verkeersveiligheid in
de directe omgeving. (NHD Dagblad Waterland, 17 december)
Bij een aanrijding op de Middenweg in Middenbeemster raakten op 16 juni twee personen
gewond. Eén persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. (NHD Dagblad Waterland, 17 juni)
Op 17 juni ging de ‘Beemster Bustour’ van start, een anderhalf uur durende rondrit in een
dubbeldekkerbus die vanaf Eterij ‘’t Middenpunt’ in Middenbeemster iedere woensdag
langs achttien mooie en bijzondere locaties rijdt. Op vier plekken kan men tot 1 oktober
in- en uitstappen en de informatie is behalve in het Nederlands ook in het Engels en Duits
te beluisteren. Doel: bevordering van (werelderfgoed)toerisme. Burgemeester Van Beek
startte de motor voor de eerste rit. (Binnendijks, 27/28 juni, p. 6)

Wethouder mevr. A. Zeeman opende op 29 juni officieel de voetbal- en basketballkooi naast speeltuin ‘De Spelemei’ in
Zuidoostbeemster. (NHD Dagblad Waterland, 30 juni) 				
(foto Geert Heikens)

Vanaf 1 juli hingen gefotografeerde stillevens van Dennis A-Tjak in de ‘berg’ van museum
‘Westerhem’. Van dezelfde fotograaf als die van Ode aan de boeren in het jubileumjaar
2012. (Binnendijks, 11/12 juli, p. 23)
Mevr. E. Kroese, gemeentesecretaris van Beemster, wordt de nieuwe directeur van Beemster Compagnie, het bouwbedrijf dat door de gemeente Beemster en projectontwikkelaar
Bouwfonds enkele jaren geleden in het leven is geroepen. De samenwerking richt zich op
de bouw van ruim 1000 woningen in Zuidoostbeemster (‘De Nieuwe Tuinderij’) en Middenbeemster (‘De Keyser’). (NHD Dagblad Waterland, 3 juli)
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Onder de kop ‘Butomus umbellatus in zoetere Beemster’ doet Henk Strijker in het Noordhollands Dagblad verslag van een verandering in de polder die niet onopgemerkt mag
blijven. “We vieren jaarlijks in juli het droogvallen van de Beemster. Er is vooral na de
oorlog veel veranderd, woonkernen en bedrijven zijn groter geworden en er worden allerlei eisen gesteld aan het milieu. Maar de natuur heeft ook niet stil gestaan: de invloed van
het zoute water van de toenmalige Zuiderzee is afgenomen, het IJsselmeer is een groot
zoetwatermeer geworden. Er vindt verzoeting plaats, misschien versneld door het sluiten
van de vele gasbronnen, waarbij zoutwater meekomt. Door de verzoeting zijn er planten
als zoutgras (Triglochin palustris) en in Groot Waterland het echt lepelblad (Cochleria
officinalis) aan het verdwijnen, maar we hebben er een
paar prachtige planten bijgekregen, de zwanenbloem
(Butomus umbellatus) en de
geel bloeiende watergentiaan
(Nymphoides peltata). Soms
komt ook de krabbenscheer
(Stratiotes aloides) voor, die
vroeger de barrière van het
zoute water niet kon nemen.
Fietsend door de Beemster zie je overal de prachtige bloemen van de zwanenbloem, een reden om er een
foto van te maken.”
Zwanenbloem (Butomus umbellatus) 		

(foto Henk Strijker)

Een felle zomerstorm op 25 juli velde de monumentale treurwilg aan de Gedempte Kil
in Middenbeemster (tussen Middenweg en Raadhuisstraat). De boom, die op de lijst van
beschermde bomen stond, verloor de helft van zijn kruin en zou korte tijd later helemaal
worden verwijderd. Van binnen bleek de karakteristieke reus al vergaand hol te zijn.
(‘Beemster Bengel’, 26 juli)
Steenwerpersclub ‘’t Mikpunt’ schonk de Stichting ‘Muziek aan de Middenweg’ een
cheque ter waarde van 500 euro. (De Uitkomst, 28 juli)
Op 29 juli blikt Erny van de Kleut vooruit op de herdenking van de grote watersnoodramp
van januari 1916. Politiek tekenaar Leo Jordaan (1885-1980) was destijds gelegerd in Fort
Spijkerboor en hij beschrijft – en tekent – in zijn dagboek wat hij en de andere soldaten
meemaakten toen het water van de Zuiderzee Purmerend en omstreken had bereikt. Dit
verslag is een van de zeer weinige directe schakels tussen de Beemster en de grootste
overstroming in Noord-Holland van de 20e eeuw. (‘Beemster Bengel’, 29 juli; zie ook
aldaar 14 september)
Eind juli verscheen het tweede nummer van jaargang 13 van De Nieuwe Schouwschuit
met verhalen over en verslagen van archiefonderzoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog in de Beemster. Artikelen over postduiven in oorlogstijd, dagboekaantekeningen
van G. Köhne en Trien Houtman-Prins, onderduikers in de polder onder wie een joods
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echtpaar, hongertochten, de ziekenauto, en over vooroorlogs stemgedrag. Het novembernummer is ook geheel gewijd aan de oorlog in de polder. Daarin treffen we artikelen aan
over de vliegtuigcrash aan de Oosthuizerweg in 1943, oorlogsdagboekaantekeningen van
meester W.A. Porte, herinneringen van een NSB’er aan de internering in Fort Spijkerboor
in mei 1940, een reconstructie van het ledental van de Beemster NSB, een bombardement
aan de Hobrederweg en een pleidooi voor landschappelijk herstel van de polder na de
oorlog door G. Köhne. Samen ruim 90 pagina’s oorlogsgeschiedenis, grotendeels onbekend. Over een jaar integraal te lezen op de website van het HGB. Nabestellen kan ook.
(Redactie)
De krant doet verslag van de tijdelijke ‘Galerie Boom’, een fotogalerie van Dick en Renée
Ernsting in de woonkamer van hun huis aan de Zuiderweg. De expositie van foto’s van
bomen is opgezet ter ere van het tienjarig bestaan van de Stichting Bewonersnetwerk
Beemster, een groep mensen die jarenlang actie voerde tegen de bouwplannen in Zuidoostbeemster. De Stichting heeft met succes gestreden voor het terugbrengen van het
totaal aantal te bouwen huizen en een beperking van de aanvankelijke bouwhoogte. (NHD
Dagblad Waterland, 21 augustus)
Oogsttijd in de Beemster. Jan van Kempen heeft dit jaar voor het eerst enkele akkers met
spelt ingezaaid en de oogst is nu rijp. Spelt is één van de oudste graansoorten ter wereld en
wint aan populariteit bij de consument. Een gedeelte van de oogst gaat naar korenmolen
‘De Nachtegaal’. (De Uitkomst, 25 augustus)
Gertjan Enthoven heeft afgelopen voorjaar op de hoek Rijperweg-Jisperweg 5 ha. quinoa
(spreek uit: kienwa) ingezaaid die eind augustus veel bekijks trekt. Over enkele weken
hoopt de akkerbouwer te kunnen oogsten, in de verwachting dat quinoa – een graansoort
uit Peru, Ecuador en Bolivia – meer gaat opleveren dan tarwe waarmee de laatste jaren
niet veel meer valt te verdienen. Het is de bedoeling dat de quinoa volgend jaar in de
supermarkt ligt. Het gewas brengt variatie in ons voedingspatroon, is gezond, voedzaam,
glutenvrij, vezelrijk en een bron van eiwitten. Het is een ‘rustig’ gewas, goed voor de
bodem en biodiversiteit, volgens Enthoven. In Nederland zijn inmiddels 45 telers die zich
hebben verenigd in de ‘Dutch Quinoa Group’. (NHD Dagblad Waterland, 29 augustus)
Een door de gemeente georganiseerde inloopavond over de toekomst van de algemene
begraafplaats trok op 1 september grote belangstelling in de kantine van het gemeentehuis. De staat van onderhoud is duidelijk verminderd door de bezuiniging op de groenvoorziening en het slopen van de aula maakte van het voorterrein een mistroostig oord.
Wellicht kunnen ook vrijwilligers een rol gaan spelen bij het onderhoud. (Redactie)
Locoburgemeester Han Hefting reikte op 3 september de ‘Beemster Tegel’ uit aan ‘meester’ Paul Mounoury. Na 41 jaar verbonden te zijn geweest aan de OBS ‘de Blauwe Morgenster’ nam hij nu afscheid. Mounoury was ook meer dan 25 jaar voorzitter van de toneelvereniging ‘Middenbeemster’. (Binnendijks, 19/20 sept., p. 6)
De krant tekent op 4 september een bijzondere optelsom op. De vijftien broers en zussen
Schoutsen uit een tuindersgezin in Zuidoostbeemster werden vorige week samen duizend
jaar. In 1956 verhuisde het gezin met 14 kinderen van Zwaag naar de Zuidoost waar de
jongste dochter Annemieke (nu 58) werd geboren. (NHD Dagblad Waterland)
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Op 5 september meldt de krant dat binnen de gemeente Beemster de vluchtelingenproblematiek onderwerp van gesprek is. De coalitie van BPP, CDA en VVD heeft laten weten dat
er bereidheid bestaat om vluchtelingen op te nemen. Het college van B&W heeft nog geen
standpunt ingenomen. Een van de locaties die in aanmerking zouden kunnen komen is het
deels leegstaande gemeentehuis, maar ook aan een nog te bouwen opvang in Zuidoostbeemster wordt gedacht. (NHD Dagblad Waterland) Wordt vervolgd?
Op 8 september nam de gemeenteraad afscheid van mevr. I. Fidder-Langerijs (BPP). Zij werd
opgevolgd door mevr. I.L. Bregman-Middelburg. (Binnendijks, informatie gemeente, p. 4)
In het schooljaar 1981-’82 zullen de zesdeklassers van de ‘Klim-Op’-school niet gedacht
hebben dat zij elkaar op 12 september 2015 zouden terugzien. Nu ze allemaal rond de
45 jaar zijn begint de behoefte aan terugkijken. Veel van hen wonen nog in de Beemster
of in de regio, een enkeling verderop in Nederland, maar niemand is vertrokken naar het
buitenland. (De Uitkomst, 15 september)
Beemsterling Matthijs Franke heeft op 19 september in Apeldoorn de nationale karatetitel
bij de jeugd veroverd. (De Uitkomst, 22 september)
De Tweede Wereldoorlog als thema van specifiek Beemster geschiedenis was aanleiding
voor achterneef en auteur Gerrit Hoogstraaten om op uitnodiging van Erny van de Kleut
de twee oorlogstentoonstellingen in de musea op 25 september te bezoeken. Hoogstraten
schreef een boek over zijn grootvader, een politieman die in de oorlog de moeilijke tussenweg tussen collaboratie en verzet bewandelde en wiens zoon uiteindelijk in de Beemster zou worden opgepakt en als verzetsman werd gefusilleerd (‘Beemster Bengel’, 25
september). Twee maanden later hield Elsevier’s wetenschapsredacteur Simon Rozendaal,
achterneef van Koen Rozendaal, op 26 november de laatste lezing in het kader van de
Beemster oorlogsgeschiedenis. Ook Simon had gepubliceerd over zijn oom en vertelde
het Historisch Genootschap Beemster over de familie Rozendaal, met dertien actieve leden
vermoedelijk de omvangrijkste verzetsfamilie van Nederland. De voorlaatste HGB-bijeenkomst over de Tweede Wereldoorlog, op 30 september, was een filmavond. Na vertoning
van de documentaire ‘Wel gefeliciteerd, het is vrede!’ haalden aanwezigen hun eigen herinneringen aan de oorlog in de Beemster op. Vervolgens werd de zeer indrukwekkende
documentaire ‘Van waar zal mijn hulp komen?’ getoond. Deze door Yad Vashem gemaakte
film ging over de twee joodse zusters Fanny en Betty Ichenhäuser van wie Fanny met haar
man Marc Rozelaar twee jaar en drie maanden ondergedoken heeft gezeten op de boerderij
van de familie Klok aan de Hobrederweg. Een voor vrijwel iedereen onbekend stuk Beemster oorlogsgeschiedenis. (Redactie)
De eerste Duurzame Ondernemersbeurs Beemster werd op 3 oktober op het industrieterrein ‘Bamestra’ gehouden. Bewoners konden zich bij elf bedrijven/organisaties laten
informeren over duurzaamheid op het gebied van bouwen, wonen, voeding, techniek en
vervoer. De belangstelling was nog niet overmatig groot maar dat verhoogde de aandacht
voor de vragen van de bezoekers. (‘Beemster Bengel’, oktober)
De Rotaryclub Purmerend-Waterland heeft Museum ‘Betje Wolff’ verblijd met een cheque
van 500 euro. Rotary-voorzitter Van Mourik overhandigde het waardepapier aan zijn HGBcollega De Groot. (NHD Dagblad Waterland, 9 oktober)
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De rechtbank in Alkmaar veroordeelde op 15 oktober een 64-jarige oud-medewerker van
zorginstelling ‘Breidablick’ wegens seksueel misbruik van twee licht verstandelijk gehandicapte bewoonsters tot een werkstraf van 140 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee
maanden. (NHD Dagblad Waterland, 16 oktober)
Zaterdagochtend 17 oktober kwam een scooterrijder op de kruising Oostdijk-Kwadijkerweg in botsing met een personenauto. De scooterrijder raakte daarbij zwaargewond en is
met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte uit koers en kwam onderaan de
dijk terecht maar de bestuurder bleef ongedeerd. (NHD Dagblad Waterland, 19 oktober)
Op 24 oktober werd Fleur Jong uit Middenbeemster (19) derde op de WK 200 meter sprint
voor minder valide sporters in Doha, Qatar. (www.rtvnh/nieuws/173061)
Beemster Bock bokbier onder leiding van Sjaak van der Lee werd op 25 oktober eerste
uit een veld van 22 deelnemers in de Beurs van Berlage. (Binnendijks, ‘Kluitjes’, 30 okt./1
nov., p. 5)
Op 29 oktober kwam het boek ED 988 HWJ, het vliegtuig dat in de nacht verdween uit. Dit
is een op dromen van de auteur, W.J. Kooijman uit Baarn (opgegroeid in de Beemster), en
feitenonderzoek gebaseerde verslag van de Lancaster die een fatale noodlanding maakte in
de nacht van 25 op 26 juni 1943 achter de boerderij van de fam. Scheringa in Westbeemster. Het was de ernstigste crash in de oorlog op Beemster grondgebied en hoewel er veel
interessante details in dit boek staan vermeld, blijven er ook veel vragen onbeantwoord.
In de Beemster Erfgoedkamer is het HGB-exemplaar van het boek in te zien. (E-mail aan
V.S.E. Falger)
De krant kondigt aan dat Beemster’s Fanfare op 31 oktober tijdens een concert in sporthal
‘De Kloek’ de ‘Beemster Bugel’ presenteert, een speciaal bier gemaakt door brouwerij ‘De
Lepelaer’. Van de opbrengst hoopt de fanfare nieuwe uniformen te kunnen aanschaffen.
(NHD Dagblad Waterland, 30 oktober)
Bij de benzinepomp langs de A7 ter hoogte van Kruiswijk werd op 3 november een duurzaam elektrisch snellaadstation geopend door wethouder Dik Butter. Elektrische auto’s
kunnen nu in 20 minuten bij Fastned een volle accu ‘tanken’ en weer duurzaam doorrijden.
Dit is het vierde e-snellaadstation in Noord-Holland en heeft een dak van zonnepanelen die
per dag vier auto’s kunnen voeden. (‘Beemster Bengel’, 3 november)
De Raad van State heeft op 11 november besloten dat er ook gebouwd mag worden aan de
Benonistraat in Zuidoostbeemster. Het betreft 42 woningen op het laatste nog onbebouwde
gedeelte van ‘De Nieuwe Tuinderij’. De Stichting ‘Beemstergroen’ heeft de RvS niet kunnen overtuigen dat dit bestemmingsplan het werelderfgoed zal aantasten. (NHD Dagblad
Waterland, 8 juli en www.raadvanstate.nl, uitspraak 11 november 2015)
De gemeente Beemster gaat een gemeentelijke monumentenlijst opstellen. Deze wens
bestaat al langer bij het college van B&W, maar nog niet eerder stemde de gemeenteraad
hiermee in. (NHD Dagblad Waterland, 12 november)
Na 63 jaar wordt met ingang van 14/15 november Binnendijks niet meer gedrukt bij het
41

naar Amsterdam verhuisde Hoogcarspel, maar bij de Purmerendse drukker Rijser Grafische Communicatie. Zie de Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 228, voor een reproductie
van het allereerste nummer van ons polderblad.
“Helaas, het doek is gevallen,” staat er op de website van de ‘Beemster Wijngaard’ van
Jos van der Lee aan de Middenweg in Middenbeemster. De groentewinkel blijft voorlopig nog open. Van der Lee heeft de wijngaard vanwege het ontbreken van de noodzakelijk geworden horecavergunning voor een lage prijs moeten verkopen (restaurant ‘Aagje
Deken’ draaide op een gedoogvergunning voor kleinschalige horeca). Een poging om de
vergunning officieel te maken stuitte op weerstand van buurman en fruitkweker Willem
Jonk die vanwege gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn boomgaard niet meer zou kunnen
exploiteren. De Raad van State stelde de buurman in het gelijk. (NHD Dagblad Waterland,
17 november)
Op 21 november werd in de recreatiezaal van ‘Middelwijck’ het 25-jarig bestaan van
koersbalvereniging Middenbeemster met ruim 40 leden gevierd. Voor fitte ouderen is
koersbal (een soort jeu de boules) een ideale vorm van bewegen en levert veel gezelligheid op. (‘Beemster Bengel’, 21 november)
Pro Ecclesia et Pontifici (voor Kerk en Paus) heet de pauselijke onderscheiding die Frans
Ruijter op 22 november kreeg wegens zijn vele verdiensten voor de rooms-katholieke
parochie Joannes de Doper in Westbeemster. (NHD Dagblad Waterland, 24 november)
24 November werd aan Zuidoostbeemsterling Maarten Heijmans in New York een internationale Emmy Award uitgereikt voor zijn rol in de televisieserie ‘Ramses’, over de jonge
Ramses Shaffy. Een jaar eerder had dit jonge acteertalent al een Gouden Kalf verdiend met
deze rol. Heijmans begon zijn carrière aan het Nederlands Kindertheater en de Muziekschool Waterland en werd ontdekt door Jan Maarten Koeman. (‘Beemster Bengel’, 27
november)
Historisch erfgoed van de Beemster blijft behouden met een nieuwe bestemming voor boerderij
‘Broedersbouw’ aan de Oostdijk.
De eerste boerderij op deze locatie stamde uit 1644, de huidige
klokgevel-stolpboerderij
dateert
van 1742 en is eigendom van de
ondernemersfamilie Loudon. De
laatste pachter, Piet Kooij, gaat dit
jaar met pensioen. Om deze stolpboerderij – een van de grootste in de
Beemster ‒ in haar monumentaliteit
te behouden is een grondige aanpassing noodzakelijk. Met instemming
van Monumentenzorg is gekozen
voor een woonfunctie met negen
appartementen in de boerderij en

‘Broedersbouw’			
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(foto archief HGB)

het opnieuw aanleggen van het tuincomplex op basis van de oude structuur. Het project
start in 2016. (De Uitkomst, 1 december)
In het voormalige Fortis-gebouw, Middenweg 186, is onlangs de zeer exclusieve bruidsmodezaak Bloomfeld geopend. De winkel was voorheen aan de Amsterdamse Haarlemmerdijk gevestigd en bedient bruidjes uit het allerhoogste segment met creaties van de
beste en beroemdste ontwerpers ter wereld. De goedkoopste jurk kost ongeveer 2.500
euro, maar desgewenst wordt men dan ook per limousine van Schiphol afgehaald. Het
oud-bankgebouw stond jarenlang leeg en is dit jaar ingrijpend gerestaureerd met aandacht
voor historische details. (NHD Dagblad Waterland, 9 december)
Het Historisch Genootschap Beemster en de
afdeling Osteoarcheologie van de Universiteit
Leiden
organiseerden
samen op 12 december
een groot publiekssymposium ‘Tot op het bot uitgezocht’ over de resultaten
van ruim vier jaar onderzoek aan de skeletten die
opgegraven werden voordat de nieuwbouw naast
de protestantse kerk in
Middenbeemster in 2011
kon worden gerealiseerd.
Meer dan 150 mensen,
inclusief de sprekers,
waren aanwezig om te
horen wat tot nu toe ontdekt is over de leefwijze,
ziekten, ernstige afwijkingen, leeftijdsopbouw,
al dan niet welstand,
rookgewoonten en andere
onderzoekbare aspecten
van leven en sterven in de
Beemster tussen 1829 en
(foto Jan Jobsis)
1867. Ruim 400 skeletten, waarvan er 140 door archiefonderzoek konden worden geïdentificeerd, gaven een fascinerende wat zeer ongewone kijk op de geschiedenis van mensen van wie heel wat afstammelingen en verwanten in de zaal zaten. Bij de presentatie van de forensische reconstructie
van de voor het onderzoek belangrijke Dirk Oly (1754-1833) riep een Oly-familielid bij
het zien van een foto dat zij daar duidelijk haar eigen vader in herkende. Iedereen genoot
volop van de lezingen met lichtbeelden, tentoonstellingen en later zelfs workshops met
echte skeletten. De combinatie van fysisch-antropologisch (Leiden) en archiefonderzoek
(HGB) belooft ook voor de toekomst nog veel interessants te openbaren over de vroeg-19e
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-eeuwse geschiedenis van de Beemster. (Redactie; zie voor uitvoeriger verslagen van deze
dag de website van het HGB en de ‘Beemster Bengel’, 16 december)

Reconstructie van Dirk Oly, wiens skelet op de voorgrond is te zien		

(foto Jan Jobsis)

Op 15 december werd een 26-jarige Belgische vrouw, lid van de opnamecrew van de Nederlandse dramaserie ‘Zwarte Tulp’, in het donker door een bestelbus van haar eigen filmproductieteam aangereden op de Kwadijkerweg in Zuidoostbeemster. In het ziekenhuis bezweek het
slachtoffer later aan haar verwondingen. (www.ozoo.nl/nieuws/beemster en NHD Dagblad
Waterland, 17 december)
In het laatste (december)nummer van Binnendijks wordt gemeld dat Marcel van Stigt door
Joke Römer is opgevolgd als nieuwe eindredacteur.
Op 31 december was iedereen benieuwd: heeft het door de provincie Noord-Holland gesteunde
en gesubsidieerde burgerinitiatief ‘Beemster Breedband’ het gehaald of niet? Officieel werden
de eerste twee presentaties in juni 2015 in Middenbeemster en Zuidoostbeemster gehouden,
nog net voor de zomervakantie. Daarna startte de hele marketingcampagne met als eerste doel
naamsbekendheid creëren; daarvoor ging het promotieteam alle buurtverenigingen langs. Op
18 september viel HET AANBOD (dus de maandprijs, de condities met een te tekenen contract) op iedere deurmat in Beemster. In oktober is het deur-tot-deur-team gaan lopen en op
31 december 2015 had de zeer actieve organisatie in totaal 1.789 van de benodigde 1900
getekende contracten (48%) in bezit. Hoe dit afloopt leest u in de volgende ‘Kroniek van de
Beemster’. (E-mails 11 januari en 8 februari 2016, mevr. Monique van Boven; zie ook NHD
Dagblad Waterland, 19 juni)
De samenstellers van deze kroniek danken de volgende instanties voor hun medewerking (in alfabetische
volgorde): de ‘Beemster Bengel’, Binnendijks, website Brandweer Beemster, de Uitkomst en het Waterlands
Archief alwaar de NHD-editie Dagblad Waterland werd geraadpleegd. Hartelijk dank ook aan de fotografen
die illustraties voor deze ‘Kroniek van de Beemster’ ter beschikking stelden: Wim Egas, Geert Heikens,
Michiel Hooijberg, Jan Jobsis, Erny van de Kleut en Henk Strijker.
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