Van de Redactie
Het record stond op 28 bladzijden ‘jaarverslagen’ – dat was in het maartnummer van 2015.
Deze aflevering verplettert dat record met maar liefst 10 bladzijden. Voor slechts een klein
deel komt dat door de nieuwe loot aan de HGB-stam want de ‘Stichting Historisch Brandweermaterieel’ heeft genoeg aan twee bladzijden. Hoe dan ook, er wordt meer verslagen
dan in voorgaande jaren. Zomaar wat voorbeelden: de relatie tussen ons Genootschap en
de ‘Stichting Simon de Heer’ is ‘ontvlochten’ (lees beëindigd), museum ‘Betje Wolff’
rapporteert vele schenkingen waaronder een zestal brieven, geschreven door Aagje Deken
en haar vriendin Betje Wolff en eindelijk, na een uitspraak van de Raad van State, kan de
molenschuur afgebouwd worden.
De kroniek over 2016 begint goed met het bericht dat de Beemster de op drie na rijkste
gemeente van Noord-Holland is, die evenwel aan het eind van het jaar de slechtst scorende
gemeente in Nederland blijkt te zijn qua kerkbezoek. De lezer, in oktober aangekomen,
wordt herinnerd aan het tentoongestelde werk van Henk Tol, in de kroniek getypeerd als
een Beemsterling met groot gevoel voor geschiedenis en begenadigd visueel vertolker
van het Noord-Hollandse cultuurlandschap (de tentoonstelling loopt tot mei 2017, red.).
Vandaar hieronder een door hem getekend wintergezicht.

Henk Tol: Een winterdag in de Middenbeemster
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Notulen jaarvergadering 2016
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden op
23 maart 2016 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 algemene
ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur aan de leden verantwoording
afleggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Er is ook een gelegenheid om te
vieren, te gedenken en te eren.
Naast het kopje koffie bij binnenkomst
wordt iedereen een gebakje aangeboden
met daarop de vermelding HGB 80 jaar.
Het Historisch Genootschap Beemster
is op 21 april 1936 opgericht onder de
naam Historisch Genootschap ‘J.A.
Leeghwater’. De oprichters waren de
heren Porte, Köhne, Zeeman, Hartog en
De Hart.
De voorzitter vraagt een moment stilte voor de vrijwilligers die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Wij gedenken mevrouw Ursula van der Linden, vrijwilligster bij museum ‘Betje
Wolff’ en de heren Mart Timmerman en Klaas Brand, vrijwilligers bij het Agrarisch
museum ‘Westerhem’.
Er is afbericht binnengekomen van:
De heer en mevrouw Akkerman, mevrouw C. van den Berg, mevrouw F. de Gooijer, de heer
P. Heerschop, de heer H. Heijmans, de heer M. Hellingman, mevrouw G. Knip, mevrouw
M. Knip, mevrouw M. Reijm, mevrouw M. Rondèl, de heer J. Schouten en de heer D.
Schuijtemaker.
2 Notulen jaarvergadering 2015
2.1. N.a.v. punt 5.5. De kascommissie bestaat uit twee personen en één reservelid. In de
notulen wordt de indruk gewekt dat de kascontrolecommissie uit drie personen bestaat.
Het reservelid valt echter in als één van beide kascontroleleden verhinderd is de jaarlijkse
controle uit te voeren.
3 Ingekomen stukken en mededelingen
3.1. Door het opheffen van de vrijwillige brandweer in Beemster heeft de Stichting ‘Historische Brandweermaterialen’ contact gezocht met het bestuur van het HGB met het verzoek
‘onderdak’ te krijgen onder de paraplu van het HGB. Het bestuur heeft besloten om voor
een periode van 5 jaar deze steun te geven en een vertegenwoordiger van de Stichting in
zijn midden op te nemen.
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3.2. De Stichting ‘Simon de Heer’ heeft het HGB verzocht als zelfstandige stichting verder
te gaan, los van het HGB.
3.3. Het HGB heeft de Beemster Cultuurprijs 2016 gewonnen met het project ‘Tot op het
bot uitgezocht’. De jury heeft geoordeeld dat het daarbij niet alleen gaat om het zeer succesvolle symposium op 12 december jl., maar ook om het hele traject dat daar aan vooraf
is gegaan: het schoonmaken van de botten en het archiefonderzoek. Vele leden hebben daar
in enige vorm aan bijgedragen. We zijn ontzettend trots op deze prijs.
Voor de Beemster Cultuurprijs 2016 waren vier nominaties geselecteerd. Het is zeer bijzonder dat drie daarvan te maken hadden met het HGB!
4 Jaarverslagen 2015
4.1. De jaarverslagen 2015 zijn opgenomen in een uitgave van De Nieuwe Schouwschuit,
maart 2016.
Het betreft de verslagen van het Historisch Genootschap Beemster, financieel verslag,
Museum ‘Betje Wolff’, Agrarisch Museum ‘Westerhem’, de afdelingen Beemster Erfgoed
en Public Relations, de redactiecommissie, de stichtingen ‘De Weegbrug’ en behoud molen
‘De Nachtegaal’.
De jaarverslagen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
4.2. Van de Stichting ‘Simon de Heer’ staat geen jaarverslag vermeld. Deze Stichting heeft
het HGB verzocht als zelfstandige stichting verder te gaan, los van het HGB.
De Stichting ‘Simon de Heer’ is in 1980 opgericht door vertegenwoordigers uit de familie
de Heer, het Historisch Genootschap ‘Jan Adriaansz Leeghwater’, de stichting ‘Beemster
Gemeenschap’, het college van B&W Beemster en de Stichting tot instandhouding van de
historische schoonheid van de Beemster.
Het hoofddoel was het verwerven en instandhouding van de collectie van de kunstenaar
Simon de Heer.
In 2003 werden de statuten aangepast. Het bestuur bestaat sindsdien alleen nog uit een
vertegenwoordiger van het HGB en vertegenwoordigers van de familie De Heer.
Het doel blijft hetzelfde, met dien verstande dat samenwerking tussen het HGB en de
familie nadrukkelijk wordt genoemd.
Na veel bestuurswisselingen binnen de familie heeft de familie in 2015 aangegeven niet
verder te willen samenwerken met het HGB en als zelfstandige stichting door te willen
gaan. De familie stelt ontvlechting voor. Dit is, volgens de statuten van de stichting, alleen
mogelijk als het HGB hiermee instemt.
Het HGB ziet, gelet op de geringe samenwerking, af van deelname aan de Stichting ‘Simon
de Heer’ en wil meewerken aan de ontvlechting.
Statutair is het HGB-bestuur gerechtigd zelfstandig te beslissen, maar neemt pas een definitief besluit als de ledenvergadering hierover is geïnformeerd.
Het bestuur stelt voor in te stemmen met de voorgestelde ontvlechting.
De vergadering gaat akkoord.
De heer Reijm vraagt of er tussen de volledige collectie nog kunstwerken zitten die van
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historische waarde zijn voor de Beemster. Het eigendomsrecht van deze schilderijen ligt
bij de familie.
In ‘het Heerenhuis’ heeft een schilderij van Simon de Heer gehangen. De heer Roet vraagt
zich af waar dit is gebleven. De eigenaar van ‘het Heerenhuis’ heeft dit een paar jaar geleden verkocht. Ook vertegenwoordigers van de familie De Heer hebben dit werk niet meer
kunnen traceren.
5 Financieel verslag 2015
5.1. Het financieel verslag staat vermeld in de toegestuurde jaarstukken, opgenomen in de
uitgave van De Nieuwe Schouwschuit. Daarbij is aangegeven dat bij de penningmeester het
verslag ook digitaal kan worden aangevraagd.
De penningmeester legt uit dat de financiële situatie van het HGB in een ‘rustig vaarwater verkeert’. Door problemen met de museumkaarten zijn er het afgelopen jaar minder
inkomsten geregistreerd. Deze tegoeden komen nu ten bate van 2016. De problemen zijn
inmiddels opgelost.
Naar aanleiding van de digitale presentatie van de penningmeester, de heer Pieters, heeft
de vergadering geen vragen.
5.2. Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie brengt de heer Boots verslag uit van haar bevindingen
en complimenteert de penningmeester. 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 vergadering gaat hiermee akkoord.
5.3.Benoeming nieuw kascontrole lid
De heer Boots heeft de kas drie achtereenvolgende jaren gecontroleerd. De voorzitter dankt
hem hartelijk voor zijn inzet.
De heer Schoutsen heeft zich bereid verklaard de komende drie jaar plaats te nemen in de
kascontrolecommissie, waarvan het eerste jaar als reserve lid. De vergadering stemt met
dit voorstel in.
6. Vaststellen begroting en de contributie 2017
De begroting 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De hoogte van de contributie blijft ongewijzigd.
7. Bestuursmutaties
7.1. Mevrouw Aafje de Jong-de Boer is aftredend. Zij is naast lid van het Algemeen Bestuur
ook voorzitter van het museum ‘Betje Wolff’. De opvolging binnen het museum is nog
niet afgerond. Het bestuur stelt daarom voor haar bestuurslidmaatschap met één jaar te
verlengen.
De vergadering gaat met applaus hiermee akkoord.
7.2. De heer Bert Jaarsma is aftredend. Hij is voorzitter van de stichting ‘Beheer Gebouwen’ en als zodanig vertegenwoordiger van het HGB actief betrokken bij de ontwikkelingen van ‘De Nieuwe Organisatie’, met name wat betreft de ontwikkeling van het complex
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‘Westerhem’ tot Bezoekerscentrum. Het bestuur stelt voor het bestuurslidmaatschap van
de heer Jaarsma met twee jaar te verlengen.
Ook hiermee stemt de vergadering met applaus in.
7.3. De vrijwillige brandweer Beemster is opgegaan in de Veiligheidsregio. De organisatie
heeft echter een aantal (Beemster) historische brandweermaterialen. Hiervoor is een stichting opgericht, de Stichting Historische Brandweermaterialen. Deze stichting heeft het
Algemeen Bestuur gevraagd opgenomen te worden onder de paraplu Historisch Genootschap Beemster. Het bestuur heeft toegezegd voor een periode van ongeveer vijf jaar deze
nieuwe stichting te willen herbergen en stelt voor de heer Jaap Dik, bestuurslid van de
Stichting, als vertegenwoordiger te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van het
HGB. Het betreft een tijdelijke uitbreiding. De vergadering gaat akkoord met het voorstel.
Het bestuur heeft op zijn voorstellen geen tegenkandidaten gekregen.
7.4. Bestuurswijzigingen bij de afdelingen:
- Bij het bestuur van museum ‘Betje Wolff’ heeft mevrouw Fieke Hartog haar functie
neergelegd. Mevrouw Janna Bakker is toegetreden tot het bestuur.
- Mevrouw Aafje de Jong en heren Harry Heijmans en Jan Jobsis zijn gestopt met hun PR
werkzaamheden. De dames Maaike van Poelgeest, Françoise de Gooijer en Ella Verhoeks
vormen nu samen met Pieter van der Klooster de PR-commissie. Mevrouw Hilda Reijm
neemt namens het bestuur tijdelijk zitting in deze commissie.
- De heer Arnold Bartels is gestopt met zijn bestuurswerkzaamheden bij molen De Nachtegaal. Ook de adviseur van het bestuur, de heer Jaap van der Veen, stopt binnenkort met
zijn activiteiten in verband verhuizing. De heer Paul Buurman heeft het bestuur versterkt.
8.Update beleidsplan
Het beleidsplan heeft de afgelopen jaren al regelmatig op de agenda van Algemene Ledenvergadering gestaan. Vorig jaar is het beleidsplan door de ledenvergadering goedgekeurd.
Samenwerking met acht partijen is daarin als speerpunt opgenomen.
De samenwerkingsgroep heeft voorlopig de naam ‘De Nieuwe Organisatie’ (DNO) aangenomen en is verdeeld in vier commissies:
- Communicatie en PR
- Arrangementen en evenementen
- Exploitatie bezoekerscentrum
- Project vernieuwing bezoekerscentrum
De gemeente is in deze kwartiermaker.
Voor het Historisch Genootschap Beemster is het borgen van het Cultureel Erfgoed daarbij
van groot belang. Complex ‘Westerhem’ zal in de nabije toekomst in een bezoekerscentrum
en Beemster museum veranderen.
In 2016 zal invulling worden gegeven aan toeristische evenementen.
De heer Jan Bakker vraagt wat er wordt bedoeld met het hele terrein ‘Westerhem’, gelet op
het Agrarisch Museum ‘Westerhem’. Mocht dit het geval zijn, verzoekt hij dringend zorgvuldig om te gaan met het huidige museum. De heer Jaarsma beaamt dat onder ‘Westerhem’
het hele complex wordt verstaan, dat het Agrarisch Museum zeker een aandachtspunt is en
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mogelijk een onderdeel van het Beemster museum wordt.
De heer Ger Ernsting vraagt wie de bestuursleden van DNO zijn. Het betreft een
bestuur a.i. bestaande uit de heren Roenhorst (voorzitter), Van Meer (secretaris) en
Slot (penningmeester).
De heer Arie Commandeur vraagt of er afspraken zijn met betrekking tot de duur van
het bestuur. Het bestuur krijgt van de gemeente één jaar professionele ondersteuning.
Daarnaast is wethouder Butter ook lid van het bestuur.
9. Postuum erelidmaatschap
Het toekennen van het erelidmaatschap is altijd een bijzonder moment. Het betreft nu
wel een zeer bijzonder moment: het uitreiken van een postuum erelidmaatschap.
Het bestuur heeft in de loop van 2015 gesproken over het toekennen van erelidmaatschap aan de heer Mart Timmerman, medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger van het
Agrarisch Museum ‘Westerhem’ tijdens de jaarvergadering maart 2016.
Tot ons verdriet is Mart op 7 september 2015 plotseling overleden.
Gelet op de grote betekenis van Mart voor het Historisch Genootschap Beemster en in
het bijzonder voor het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ heeft het bestuur gemeend het
erelidmaatschap toch, zij het postuum, toe te kennen.
Niets was Mart Timmerman teveel, hij zwaaide met de ragebol, verzorgde boeiende
rondleidingen en zat in de aanname-commissie voor museumvoorwerpen. Zijn grootste passie was de brongasinstallatie.
Voor al zijn activiteiten ontving Mart in 2008 een Koninklijke Onderscheiding.
Door de overhandiging van de fraaie
oorkonde
wordt
postuum het erelidmaatschap van Mart
uitgereikt aan zijn
zoon, die namens de
familie aanwezig is.
Tijdens de uitreiking
verschijnen beelden
van Mart in actie in
en rond het museum.
Zoon Martien vertelt
in zijn dankwoord
dat het erg jammer
is dat zijn moeder
					
(foto Arie Reijm)
door ziekte zelf niet
aanwezig kan zijn. Voor zijn vader was de boerderij zijn lust en zijn leven. Maar er
was meer. Zijn vader had veel te vertellen en vond het belangrijk dat de geschiedenis bij ‘Westerhem’ bewaard is gebleven. Wat zou hij trots geweest zijn op deze
onderscheiding!
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10. Uitreiking van de HGB-Complimentprijs 2015
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 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).
Mevrouw K. Bossaers ontving de complimentprijs 2012 (onderzoek en publicaties van
de Beemster). De complimentprijs 2013 ging naar de molen ‘De Nachtegaal’ (inzet
en resultaat prachtige restauratie) en de prijs 2014 was voor de initiatiefnemer van de
restauratie van ‘De Weegbrug’, de heer Jan Schoutsen.
Dit jaar heeft het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster besloten de HGBComplimentprijs 2015 uit te reiken aan twee ondernemers, de heren Ed Bregman en
André Koopman. De heer Koopman is woonachtig in de Beemster, de heer Bregman
is inmiddels verhuisd naar Alkmaar maar het Beemster Werelderfgoed ligt hem nog
na aan zijn hart.

Uitreiking van de HGB complimentsprijs aan de heer André Koopman		

(foto Jan Jobsis)

Beide ondernemers hebben zich ingezet het vervallen Fortispand aan de Middenweg
in Middenbeemster van de ondergang te redden. Het gezichtsbepalende pand met de
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mooie naam ‘Villa Schoonoord’ heeft vele bewoners gekend. Als laatste heeft de VSBbank het pand verlaten waarna het verval intrad.
Het Historisch Genootschap Beemster heeft zich zorgen gemaakt over het verlies van
deze mooie villa en was verheugd toen zich een paar jaar geleden kopers meldden met
de intentie het pand weer te laten terugkeren in de oude glorie.
Het pand bestaat uit twee delen: de oorspronkelijke villa met daarachter een bijgebouw
waar ook een deel van de bank gehuisvest was.
De restauratie van de villa is gereed en een prachtige blikvanger geworden bij het binnenrijden van de bebouwde kom in Middenbeemster. Het voorste deel is klaar.
Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster feliciteert de heren Koopman en
Bregman met de HGB Complimentprijs 2015 en verbindt aan deze prijs de aanmoediging
om ook bij het aangrenzende gebouw oog te hebben voor deze historisch belangrijke locatie.
11. Rondvraag en sluiting
11.1 De heer Geert Heikens vraagt of een postuum erelidmaatschap al eerder is toegekend
en het misschien mogelijk is ook anderen het postuum erelidmaatschap te verlenen.
Het bestuur heeft hierover nog niet nagedacht. Er is hiervoor geen protocol. Het erelidmaatschap van de heer Timmerman was al voor zijn overlijden besproken.
11.2. Voorzitter Kees de Groot dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.
Na de pauze verzorgen Lida en Cor Roet een diapresentatie over vervoer in de Beemster
in vroeger jaren.
Cor vertelt dat hij al 45 jaar foto’s van de Beemster verzamelt en nu de tijd heeft deze
samen met Lida te digitaliseren.
Het zijn voor de aanwezigen
voortdurend
momenten van herkenning: met de stoomtram
over de Beemsterbrug
komen we de polder
binnen. Daarna volgen
beelden van honden- en
bokkenwagens. Paardenkoetsen, T-Fords en
vele bakkerskarren. Tijdens de presentatie worden er vragen gesteld en
verhalen aangevuld. Via
het pontje Spijkerboor
verlaten we de Beemster. Een mooie terugblik
in de Beemster historie.
Jan Al, potten- en pannenboer 			

(foto collectie HGB)

Hilda Reijm-Helder, secrtaris
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Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2016
Oprichtingsdatum		
Statuten vastgesteld op 		
Inschrijfnummer KvK 		
Aantal leden per 31 dec 2016

: 21 april 1936
: 17 april 1996
: V40624472
: 516

Algemeen Bestuur
Op 1 januari 2016 bestaat het Algemeen Bestuur uit:
Voorzitter		
Vice-voorzitter/lid
Secretaris		
Penningmeester
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’

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur tien keer vergaderd. Daarnaast hebben leden van het
bestuur regelmatig overleg gehad met partners van ‘De Nieuwe Organisatie’.
Aantal leden:
		
		
		
		

31 december 2012 : 524
31 december 2013 : 526
31 december 2014 : 499
31 december 2015 : 507
31 december 2016 : 516

De Nieuwe Schouwschuit is dit jaar drie keer uitgekomen. De jaarverslagen 2015 en
de Beemster Kroniek zijn wederom opgenomen in de maart-editie.
Ook de HGB-Nieuwsbrief is drie keer verschenen. Leden met een emailadres ontvangen deze brief digitaal. Regelmatig wordt deze digitale uitgave aangevuld met
een extra blad, waarop foto’s zijn geplaatst. Deze aanvulling is te kostbaar voor de
papieren versie.
De website van het HGB wordt zeer actueel gehouden en wordt goed bezocht.
Er is ook belangstelling van buiten de Beemster voor het HGB. Met grote regelmaat
komt er via de mail een vraag over de geschiedenis of gebeurtenissen in Beemster in
het verleden.
Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 23 maart 2016 in de foyer van de Keyserkerk.

Bestuursverkiezing
De opvolging in het Algemeen Bestuur van mevrouw Aafje de Jong en de heer Bert Jaarsma
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zijn nog niet gerealiseerd. De ledenvergadering heeft ingestemd met een verlenging van
respectievelijk één jaar en twee jaar.
De Stichting ‘Historische Brandweermaterialen’ (SHB) i.o. heeft onderdak bij het HGB
gevraagd in verband met de veranderingen in de brandweerorganisatie. Het bestuur heeft
besloten deze stichting gedurende vijf jaar te steunen. Om die reden wordt de heer Jaap Dik,
vertegenwoordiger van SHB, voorgedragen als nieuw bestuurslid van het hoofdbestuur.

Stichting ‘Simon de Heer’
De ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel dat het HGB afziet van verdere
deelname aan de Stichting ‘Simon de Heer’. Deze stichting werd gevormd door de familie
De Heer en het HGB. De familie heeft in 2015 aangegeven zelfstandig verder te willen,
Dit was volgens de statuten echter slechts mogelijk als er een ontvlechting plaatsvindt. In
juli 2016 heeft deze ontvlechting plaatsgevonden.
Postuum erelid
Een bijzonder moment van de avond was het toekennen van het postuum erelidmaatschap
aan de heer Mart Timmerman, helaas overleden in september 2015. De heer Timmerman
heeft zich bij het HGB op veel gebieden ingezet, in het bijzonder voor de brongasinstallatie in Beemster en bij het Agrarisch Museum ‘Westerhem’. Het bestuur had al vóór het
overlijden van de heer Timmerman tot toekenning van het erelidmaatschap besloten. De
onderscheiding is in ontvangst genomen door zijn zoon Martien.
HGB-Complimentprijs
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 de heren Bregman en Koopman. Beide heren hebben
zich ingezet om het vervallen VSB-pand te laten restaureren. Villa ‘Schoonoord’ aan de
Middenweg is weer een mooie blikvanger bij de entree van Middenbeemster.
Na de pauze werd genoten van een fotopresentatie door Cor en Lida Roet over vervoer in
de Beemster in vroeger jaren.
Uitreiking Beemster Cultuurprijs
Een enorme eer viel het HGB ten deel toen bekend gemaakt werd dat de winnaar van de
Beemster Cultuurprijs 2016 van de gemeente Beemster het project ‘Tot op het bot uitgezocht’ was. Deze prijs is toegekend om de belangrijke en unieke bijdrage aan de cultuurhistorische identiteit van de Beemster. Van de vier genomineerden vielen er drie onder paraplu
van het HGB: naast bovengenoemd project waren ook de korenmolen ‘De Nachtegaal’ en
de redactie van het tijdschrift De Nieuwe Schouwschuit genomineerd.
Ledenbijeenkomsten
Het Historisch Genootschap Beemster heeft in 2016 vier bijeenkomsten voor leden georganiseerd. Het aanbod is zeer divers geweest: een filmdag, een lezing, de HGB-dag en een
fotopresentatie. De organisatie mag zich altijd verheugen op veel belangstelling.
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HGB-80 jaar
Op 21 april 1936 is het Historisch Genootschap ‘J.A. Leeghwater’ opgericht. Later is de
naam veranderd in Historisch Genootschap Beemster. In 2016 vierde de vereniging dat
zij 80 jaar bestaat. Het bestuur wilde dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met de slogan
“Historisch Genootschap Beemster 80 jaar oud… jong van geest” is dit gevierd. Op de
Algemene Ledenvergadering in maart zijn de leden getrakteerd op een HGB-gebakje. Er is
door vertegenwoordigers van de afdeling BE en de PR-commissie een prachtig HGB-katern
samengesteld dat in Binnendijks werd gepubliceerd. Als afsluiting is er op 2 oktober een
HGB-80-dag georganiseerd. Alle locaties/afdelingen, die onder de paraplu van het HGB
vallen hebben hun locaties opengesteld en activiteiten georganiseerd, aantrekkelijk voor
jong en oud. Door het slechte weer viel het bezoekersaantal enigszins tegen maar gelet op
de reactie van velen wordt dit een jaarlijks terugkerende dag.
Aan deze dag is meegewerkt door veel enthousiaste vrijwilligers. Na afloop van deze open
dag is er, onder het genot van een drankje en een hapje, nog uitgebreid nagepraat.
Vrijwilligersbijeenkomst
De jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst, als dank voor alle inzet aangeboden door het
bestuur, heeft dit jaar plaats gevonden in De Rijp. Na een ontvangst met koffie in restaurant
Oudejans hebben 73 vrijwilligers onder leiding van drie gidsen van de Oudheidkundige
vereniging ‘Het Schermereiland’ genoten van ‘De Buurtjes’ in dit historische dorp. Daarna
volgde een uitleg over de Rijper Glazen, de ramen van de Grote Kerk. De dag werd afgesloten met een lunch in Hotel ‘De Rijper Eilanden’.
Hilda Reijm-Helder, secretaris

Uitleg over de ‘Rijper Glazen’ in de Grote Kerk van De Rijp			
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(foto: Jan Jobsis)

Museum ‘Betje Wolff’
Jaarverslag 2016

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2016
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
Lid			
Lid			

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

2 Bestuurszaken
Het bestuur heeft het afgelopen jaar negen maal vergaderd en is diverse keren bijeengekomen voor een werkochtend. Op 22 januari bracht het bestuur een oriënterend bezoek aan
het Archeologiecentrum ‘Huis van Hilde’ in Castricum om naar de museale inrichting en
de multimediale technieken te kijken.
3 Vrijwilligers
Als nieuwe vrijwilligster heetten we mevr. J. Smith welkom. Mevr. C. Noome heeft tijdelijk haar werkzaamheden gestopt en mevr. M. Hooman stopte definitief. In mei overleed
de heer J. de Reus.
Op 31 maart vond onze vrijwilligersmiddag plaats evenals op 11 november. Op deze laatste
middag hield mevr. A. Vis in het kader van deskundigheidsbevordering een lezing over ons
‘historisch textiel’. Het museum beschikt over een grote collectie historisch textiel.
Het vrijwilligersuitje vond dit jaar plaats op 22 oktober in De Rijp. Een groot aantal vrijwilligers van ons museum nam hier aan deel en sprak zijn waardering hierover uit.
Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan van de Museumjaarkaart werden 35 vrijwilligers
van kleine musea op hun eigen lokatie gefilmd. Deze vrijwilligers werden later uitgenodigd om in het Nederlands Instituut voor ‘Beeld en Geluid’ deze film te bekijken. Van ons
museum is Paul Stolp gefilmd. Een goede reclame voor ons museum. Het aantal vrijwilligers is momenteel 44.
4 Inrichting museum
Het smeedijzeren hek werd gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Het was een samenwerkingsproject van vrijwilligers van de weegbrug en molen ‘De Nachtegaal’ en vrijwilligers
van ons museum. De haag voor en achter werd in overleg met de buren door een professionele firma geknipt. Voor de zichtbaarheid van het museum werden ook de leilinden
gedeeltelijk gesnoeid. De nieuwe naambordjes bij de fruitbomen kregen een sierlijk handschrift. In de tuinkamer kreeg de vitrinekast nieuwe glasplaten en verlichting. Een goede
aanwinst is de nieuwe draadloze scanner voor de Museum Jaarkaart. Er werd een nieuwe
cv-ketel geplaatst. Ook werd de ontvochtiger vervangen.
5 De zomer- en wintertentoonstelling
De zomertentoonstelling ‘Rondom doop’, werd op 22 april geopend door ds. Nico Schroevers. Doopjurken vormden een belangrijk onderdeel van deze tentoonstelling waarvan een
groot deel in bruikleen gegeven was. Als afsluiting werd een glaasje kandeel geschonken.
De wintertentoonstelling had als onderwerp de tekeningen en schilderijen van Henk Tol.
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Zowel in het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ als bij museum ‘Betje Wolff’ waren deze te
bezichtigen.
6 Activiteiten
• Het museum werd een van de sterlocaties die deel uitmaken van ‘De Nieuwe Organisatie’. Door ondertekening van de intentieverklaring gaf het bestuur aan positief te willen
meedenken in het tot stand brengen van deze nieuwe organisatie.
• Het museumbestuur maakte een start om in het museum het accent meer op de schrijfster Betje Wolff te leggen. Dit willen we realiseren door toepassing van multimediale
middelen en technieken.
• Het museumweekend kreeg dit jaar een extra dimensie door het toneelstuk ‘Mijn lieve
burgerhart’ dat aansluitend in ‘Onder de Linden’ werd opgevoerd en daarna kon men een
maaltijd gebruiken die bereid was volgens recept uit de tijd van Betje Wolff.
• Op 11 juni fietsten vrijwilligers mee met de Rabosponsorfietstocht van 35km. De
opbrengst was € 250,-.
• Het scholenproject ‘Wonen’ voor de leerlingen van de middenbouw van de basisschool
was een succes, er namen 88 leerlingen aan deel. Dit project kwam tot stand in goede
samenwerking met het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ en het Voorhuis.
• Op 2 oktober vierde het HGB het 80-jarig bestaan. Onze jaarlijkse familiedag paste goed
in het programma.
• Andere activiteiten waar het museum aan deelnam waren: de Open Tuinendagen, de
Boerderijmiddag en Muziek aan de Middenweg.
• Het museum mocht op 12 juli het college van B en W verwelkomen.
• Museum ‘Betje Wolff’ staat sinds kort op facebook.
7 Bijzondere schenking
In december mochten wij van de familie De la Lande Cremer uit Utrecht een bijzondere
schenking in ontvangst nemen. Het betrof een zestal originele brieven van Aagje Deken
en Betje Wolff.

Een brieffragment, ondertekend door E.Bekker wed. Wolff			

(foto Johan de Jong)

8 Aantal bezoekers
In totaal hebben 2366 belangstellenden een bezoek gebracht aan het museum.
Er zijn 37 rondleidingen gegeven.

C. van den Hoonaard, secretaris
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9 Lijst van schenkingen
De heer en mevr. Stolp

Middenbeemster

doopjurk

Christiana Maria Stichting

Haarlem

€300.00

Mevr. E. v. d. Kleut

Middenbeemster

lamineerapparaat + hoezen

Mevr. J. Völlmar

Zuidoostbeemster

kruik

Mevr. J. Doets

Middenbeemster

2 hoepels

Mevr. R. Osinga

Ilpendam

diverse kantjes en bandjes

Mevr. C. Huter

Oosthuizen

doopjurk, schortje, jurkje

De heer R. Kupers

Zuidoostbeemster

muziekdoos met platen

Fam. Zeekant

Purmerend

Mevr. C. Kienhuis

Middelie

broeder-keteltje
jak, handschoenen, korset, boorden,
2 pakjes baleinen
spinnewiel

Mevr. C. Kuyper
Mevr. Zoetjes-Roos

theestoof

Mevr. P. v. d. Linden

Purmerend
Nieuwerkerk a. d.
IJssel
Middenbeemster

Mevr. P. B. Veenstra

Monnickendam

stoplapje en plisse-plankje

De heer Dr. P. J. Moree

Middelburg

boekje: Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig

De heer R. Strijker

Middenbeemster

Erven De la Lande Cremer

Utrecht

serviesgoed
6 brieven van Aagje Deken en Betje Wolff en
1 brief van de heer Scheltema

Mevr. L. A. Stip – Muus

boekje: Letterlust op kipperust

geborduurd schilderijtje in lijst

In de gepaste omgeving van ‘Kipperust’ op zolder van Museum ‘Betje Wolff’ overhandigen Olav Liedmeijer (rechts)
en Marie-José de la Lande Cremer de rond 1800 aan Jacob de la Lande gerichte brieven van Aagje Deken en Betje
Wolff aan de voorzitter van het museum, Aafje de Jong		
(foto Christy Rijser)
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550 bezoekers op de Open Tuinendag 					

(foto Johan de Jong)

Scholenproject ‘wonen’: je hebt niet zomaar een emmertje Rondom doop: “Kijk zo maak je een wiegje op”.
vol!			
(foto Johan de Jong) 			
(foto Johan de Jong)
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2016
Op 1 januari 2016 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 Cees de Waal en Bart IJff.
Museumorganisatie
Eind 2016 waren er 35 vrijwilligers actief. Eind 2015 waren dat er 34. In 2016 heeft één
vrijwilliger zijn activiteiten gestopt en hebben we twee nieuwe vrijwilligers verwelkomd.
De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers begint richting de 80 jaar te gaan. Dit baart het
bestuur zorgen, te meer daar een aantal heeft aangegeven dat een hele dag museumdienst
te zwaar wordt. In 2017 zal een proef worden gedaan met een halve dag rooster.
Het bestuur is 4x bijeen geweest. Hiervan zijn notulen gemaakt. Tijdens de werkochtenden
heeft het bestuur zo nodig allerlei bestuurlijke aangelegenheden behandeld. Hiervan heeft
de secretaris notities gemaakt.
De vrijwilligers zijn 4x bijeen geweest. Ook hiervan heeft de secretaris notities gemaakt.
Het bestuur constateert dat de vrijwilligersbijeenkomsten gewaardeerd worden. Er zijn drie
medewerkersbulletins uitgegeven.
Een succes was het HGB - vrijwilligersuitje van 22 oktober 2016 naar De Rijp met aansluitende een perfecte lunch. De Rijp is en blijft mooi.
Een bijzonder excursie hadden de ‘Westerhem’ vrijwilligers op 21 januari. De nieuwe CONOkaasmakerij werd
bezocht. De kaasmakerij, de opslag,
de kantoren en
de kamer van de
directie werden
bekeken. We werden
ontvangen
en uitgezwaaid
met koffie en
kaas. Door een
medewerker werd
uitleg
gegeven
over de werkzaamheden van
de CONO. Een
pracht dag. Bokke
bedankt voor de
21 januari 2016, bezoek aan de CONO-kaasmakers		
(foto Jan Jobsis) organisatie!
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In de winterperiode werd er door vele vrijwilligers hard gewerkt om het museum weer spic
en span in orde te maken voor het nieuwe museumseizoen. Ook de objectregistratie en de
opbouw van de nieuwe tentoonstelling horen hierbij.
Museumbezoek
In 2016 was het bezoekersaantal iets hoger dan de afgelopen jaren. In totaal 1560, verdeeld
over betalend: 808, museumkaart: 581 en vrijkaart: 171.
De totalen van afgelopen jaren waren: 2015: 1503 en in 2014: 1068. Er waren drie trouwerijen en diverse rondleidingen.
Op 16 maart 2016 was er voor de
laagste klas van de basisschool en
speciaal project over duurzaamheid. Het bleek dat de boerderijen
in de Beemster al vanouds duurzaam waren.
In mei was het project ‘wonen’ voor
de scholen. De leerlingen werden
ontvangen in de zetting van 1920.
In het voorhuis van ‘Westerhem’
ontving de burgemeester de leerlingen. In het kamertje was de vrouw
van de boerenknecht druk in de
weer en vertelde hoe er gewoond
werd. In de stal en buiten vertelde
de boerenknecht van het werken en
leven op een boerderij. Het toneelspelen was voor velen nieuw maar
het ging een ieder goed af. Wordt
zeker in 2017 herhaald.
Museumactiviteiten
‘Westerhem’ heeft in 2016 deelgeMei 2016, project ‘wonen’ voor de scholen (foto Ella Verhoeks)
nomen aan tal van activiteiten.
Op 14 februari was er de videodag. Bij twee voorstellingen waren ongeveer 80 bezoekers
aanwezig. Het is en blijft een trekker.
Op 23 januari werd door de burgemeester van Beemster, mevrouw J. van Beek, de tentoonstelling over de Watersnoodramp 1916 geopend. Hoewel Beemster droge voeten hield
in 1916 kon toch veel getoond worden over de gevolgen van de overstromingen in onze
onmiddellijke omgeving en de hulp die vanuit Beemster werd geboden. Ook hingen er vele
kunstwerken van Edammer en Volendammer kunstenaars over deze watersnood. De tentoonstelling was een onderdeel van de provinciale activiteit ter gelegenheid van herdenken
100 jaar watersnood: ‘WaterKustLand’. Het fotoboek over alle activiteiten in 2016 hebben
de vrijwilligers van ‘Westerhem’ als dank voor hun bijdrage gekregen.
Voor wie het gemist heeft: in het museum is een plakboek over deze tentoonstelling met
alle gegevens.
Met Pasen was er de jaarlijkse ‘Kunstroute’. In de hooiberging hingen weer de mooiste
kunstwerken.
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Opening tentoonstelling Watersnood 1916 					

(foto Ella Verhoeks)

Op 23 april werd de jaartentoonstelling “Boerderij in brand” geopend. De tentoonstelling toont de door brand in de Beemster verloren gegane boerderijen in de afgelopen
100 jaar. Deze tentoonstelling is mede tot stand gekomen met de vrijwilligers van de
Stichting Historisch Brandweermateriaal Beemster, die in 2016 als volwaardige loot aan
de HGB boom is toegetreden. De tentoonstelling werd geopend door Henk Albersma
namens de oud vrijwillige brandweerlieden en Jan Jobsis, voorzitter van Westerhem.
In mei was er ook weer de altijd de druk bezochte Open Dag, traditiegetrouw op Hemelvaartsdag.
In de Beemsterfeestweek, altijd eind juli, was er de boerderijmiddag. Samen met Betje
Wolff werd een kraam bemenst. De bezoekers konden raden naar voorwerpen. De winnaars zijn beloond met een mooie exclusieve rondleiding door het museum.
Op 2 oktober werd het 80 jarig bestaan van het HGB groots gevierd. De grootste spelbreker was het weer, maar diegenen die niet geweest zijn hebben wel iets gemist. Westerhem
toonde haar kunnen met een open huis, spelletjes, een quiz en video.
Pijpenkoppen en Henk Tol
Voor het eerst heeft er op 16 oktober een pijpen(koppen)determinatiedag in ‘Westerhem’
plaats gevonden. Deskundigen bekeken de pijpen en vertelden over de makers, jaartallen, over het unieke en andere wetenswaardigheden. Ach, als er 30 bezoekers komen dan
wordt het wel wat, zeiden de deskundigen. Het werden er over de 100 en vele honderden
pijpenkoppen werden meegebracht. Rond half twee stond er een file tot in de lange regel.
Gratis koffie met koek verzachtte het wachten.
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Op 23 oktober was de opening van de Henk Tol-tentoonstelling in het kader van
80 jaar HGB. In zowel museum ‘Betje Wolff’ als ‘Westerhem’ hangen werken van
deze helaas veel te vroeg overleden Beemster kunstenaar. In ‘Westerhem’ werd door
Henk Prins, een goede vriend van de familie Tol, in de aanwezigheid van Riet Tol,
de weduwe van Henk Tol, de tentoonstelling geopend. Na afloop werden de diverse
prijzen uitgereikt aan de winnaars die mee hebben gedaan aan de verschillende quizonderdelen t.g.v. het 80-jarig bestaan van het HGB.
Museale uitbreiding objecten
Ook in 2016 zijn er vele nieuwe objecten ingebracht. Het zijn uitsluitend schenkingen
die passen binnen de kerncollectie van ‘Westerhem’. Hieronder een opsomming van
de nieuw verworven objecten. Het bestuur dankt alle goede gevers.
Museumvrijwilliger
Zonder vrijwilligers geen museum. Door het bestuur, maar ook onderling, wordt er
alles aan gedaan om het onze vrijwilligers zo aangenaam mogelijk te maken. Het
bestuur dankt een ieder voor haar of zijn inzet en gaat er vanuit dat we weer over
allen kunnen beschikken in het nieuwe museumseizoen. En als u iemand weet die
vrijwilliger wil worden, laat het ons dan weten. U leest hierboven hoe leuk het is om
vrijwilliger te zijn bij Westerhem’.
Ella Verhoeks, secretaris

Overzicht van in 2016 verworven nieuwe objecten
Zaaimachine, kuur, pottenpers, kaskitspuit en
knalapparaat
Kussensloop en lakentje voor wieg

Mevr. Dekker-Vink

Beemster

Fam. L. Kout

Beemster

Fam. J. de Boer

Beemster

H. Bakker

Venhuizen

P. Hopman

Beemster

Nachthemd en onderjurk
Flesje jonge klare (met afbeelding van een 100.000
kg koe)
Zakkenheffer

M. Al

De Rijp

Pulpschop

H. Houtman

Beemster

Kan met entstof

Mevr. L. Langereis

Beemster

Dektuig met kleurblok

P. Kooy

Beemster

Drie zakjes blauwsel (voor de was), drie boeken over
melkleveringen en enkele brongas-objecten

C. Schouten

Beemster

Hooipeilijzer

G. de Boer

Beemster

Wit laken en wit doodshemd

Mevr. Koopman

Beemster

Roomnap

C. Roet

Beemster

A. Groot

Beemster

Blok met gewichten
Bascule, twee gewichten, vergiet, twee
druivenkisten, wasmachine, houten knijpers,
metalen wringer, rooivork en takkenschaar
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23 oktober 2016: Henk Prins opent in Agrarisch Museum ‘Westerhem’ de tentoonstelling over het werk van Henk
Tol								
(foto Jan Jobsis)

Henk Tol: Korenmolen ‘De Nachtegaal’					
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(foto Johan de Jong)

Beemster Erfgoed
Jaarverslag 2016

Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Leden:
		

: P.E.J. Beemsterboer
: K.C. Visser
: V.S.E. Falger
: C. de Groot incidenteel bijwonend vanwege het HGB-bestuur

Archiefwerkgroep:
I. Gabel, V.S.E. Falger, C. de Groot, Th.C. Molenaar, J. Oostwouder, J. Schenk, K.C. Visser
Bibliotheekwerkgroep:
A. Vis-Best (m.i.v. maart 2016), V.S.E. Falger, K.C. Visser
Fotowerkgroep:
P.E.J. Beemsterboer, Th.C. Molenaar
In 2016 is door het bestuur 11 keer vergaderd (in principe elke laatste donderdag van de
maand); een en ander wordt genotuleerd.
In verband met het 80-jarig bestaan van het HGB, dat werd gevierd op 2 oktober, is diverse
keren overlegd met de PR-commissie en dhr. G. Heikens (Binnendijks). Dit heeft geresulteerd in een gedenkwaardige bijlage in Binnendijks van 24 september j.l.
Tijdens de feestdag werd de BE-kamer druk bezocht en werd in de naastgelegen filmzaal
een doorlopende voorstelling gegeven uit de fotocollectie.
Onze archiefwerkgroep heeft een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het symposium ‘Tot op het bod uitgezocht’ dat in december 2015 werd gehouden. Hiervoor werd
het HGB in 2016 de Beemster Cultuurprijs toegekend. Het beeldje (‘De Ontmoeting’) van
de hand van Ati Emmerik prijkt in de BE-kamer.
De archiefwerkgroep heeft een mooi en goed gedocumenteerd artikel geschreven over
Sara Oosterhuis-Ruijter dat werd geplaatst in het jubileumnummer van Gens Nostra, het
tijdschrift van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
De BE-kamer wordt langzamerhand een bekend begrip: elke eerste maandagavond van
de maand houden we de HGB-inloop waar steeds interessante Beemster onderwerpen en
wetenswaardigheden over tafel gaan.
Op de korte stukjes in Binnendijks genaamd ‘Oud Nieuws’ wordt regelmatig verrassend
gereageerd.
De fotowerkgroep komt wekelijks bij elkaar en gaat ook ‘de boer op’ naar mensen die nog
kunnen vertellen over foto’s waaraan nog informatie ontbreekt. De collectie breidt zich
gestaag uit. Ook zijn we begonnen met de film- en geluidsfragmenten te inventariseren
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en op te slaan. We hopen deze collecties in de komende periode geheel of gedeeltelijk te
kunnen ontsluiten voor een ieder die daarin geïnteresseerd is.
De archiefwerkgroep bezocht ook in 2016 tweewekelijks het Waterlands Archief waar uit
allerlei documenten een steeds vollediger beeld ontstaat over de personen die in 2011 op
het voormalig kerkhof naast de NH kerk zijn opgegraven.
De bibliotheekwerkgroep heeft een begin gemaakt met het verhuizen van de boeken, die
niet specifiek met Betje Wolff (en Aagje Deken) te maken hebben, van ‘Kipperust’ naar de
klimaatkamer in het voorhuis van complex ‘Westerhem’. Hiermee is ook de voorbereiding
begonnen voor de a.s. zomertentoonstelling in ‘Betje Wolff’ die aan Betje en Aagje zal
worden gewijd.
Diverse activiteiten en aandachtpunten:
De afdeling BE verzorgt jaarlijks de voordracht aan het bestuur van een of meerdere genomineerden voor de HGB Complimentprijs.
Bij het gemeentebestuur wordt blijvend aandacht gevraagd voor conservering van het oude
deel van de openbare begraafplaats.
Alle foto’s van het HGB die in 2010 ter bewaring naar het Waterlands Archief werden
overgebracht zijn geïnventariseerd.
Met grote regelmaat komen allerlei genealogische en andere historische vraagstukken vanuit het hele land bij ons binnen.
Er zijn voor onze bibliotheek interessante boeken aangeschaft.
Een grote collectie exemplaren van Binnendijks is naar het Waterlands Archief overgebracht en wacht op digitalisering.
Er wordt gestreefd naar het zichtbaar maken van een oude gevelsteen in de muur bij ‘Onder
de Linden’.
Klaas Visser, secretaris

Schenkingen
Drukkerij Hoogcarspel
Mevr. Buijs (overleden)
Mevr. Tol-Beers
fam. P. Koeman
fam. Leeghwater
fam. Cramer
dhr. Nic van Baar
fam. Visser
Hist. Ver. ʿHet Schermer
Eilandʾ
fam. Meijssen
fam. Kamp – dhr. J. den
Dulk
Waterlands Archief /
gem. Beemster
fam. Sas

Allerlei oude drukwerken (waaronder exemplaren
Binnendijks )
Schermer
Twee tegels met tafereel (1940-1945)
2 speldjes ʿWinterhulpʾ en brief van Burgemeester
Middenbeemster
Ninaber
Middenbeemster Fotoboek en brieven uit periode 1940-1945
West-Graftdijk
Foto’s (o.a. inundatie 1940-1945)
Zuidoostbeemster Diverse spullen uit periode 1940-1945
Map met alle begravingen op kerkhof
Noordbeemster
Westbeemster
Boekje over het werk van
Middenbeemster
Ati Emmerik (beeldhouwster)
Middenbeemster

Graft

Boekje Tuinderijen van Toen

Middenbeemster

Schaatsstok en sigaretten (1942)
Collectie schriften/cahiers met aantekeningen
afkomstig van fam. Kamp
Twee portretjes (1862) voorstellende Dirck van Oss
en J. A. Leeghwater
Zestal boekjes over WOII
Aanzienlijke verzameling persoonlijke
aantekeningen, documenten, etc.
Publicatie over boerderij ʿDe Vlijthoeveʾ

Assen
Purmerend
Middenbeemster

dhr. C. de Waal

Middenbeemster

fam. D. Ruijter

Middenbeemster
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2016
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 vijf keer vergaderd. Dit is iets minder vaak dan in
voorgaande jaren, maar veel overleg kon ditmaal via e-mail plaatsvinden.
Ook dit jaar zijn drie uitgaven van De Nieuwe Schouwschuit uitgebracht: twee reguliere
afleveringen en de maart-editie waarin de jaarverslagen van de verschillende afdelingen
van het Historisch Genootschap èn de Beemster Kroniek over het jaar 2015 zijn opgenomen. Het omslag van de maart-editie is weer in grijstinten afgedrukt. Bijzonder was dat
sommige lezers zich op de foto van juli 1945 herkenden. De omslagen van de andere twee
edities werden geheel in kleur afgedrukt hetgeen ook recht doet aan de kleine foto’s en de
logo’s van de sponsoren op het binnenblad.
In het management van de drukkerij Èpos|Press te Zwolle hebben zich het afgelopen jaar
enkele wijzigingen voorgedaan, ook onze contactpersoon is iemand anders geworden. De
samenwerking verloopt geheel naar wens en de kwaliteit van het drukwerk laat o.i. niets te
wensen over. Mocht u (als lezer) ook van mening zijn dat de uitgaven er weer heel verzorgd
uitzagen dan is dat wel mede te danken aan de hulp en het advies van Theo Molenaar.
Het jaar 2016 was het jubileumjaar van het HGB ‘80 jaar jong’. Bij het 75 - jarig jubileum,
vijf jaar geleden, werd uitvoerig stilgestaan met meerdere artikelen. Nu heeft de redactie
zich beperkt tot een voorwoord van de voorzitter van het HGB en een afdruk van het
omslag en enkele passages uit de eerste Schouwschuit (februari 1936).
De redactie kreeg de beschikking over een schoolschrift met daarin het uitgebreide verslag
van lagere schoolleerling Wim Slooten over een schoolreisje op 7 juli 1932 onder leiding
van meester Porte, afgedrukt in het julinummer.
Het afgelopen jaar hebben enkele redactieleden zich opnieuw verdienstelijk kunnen maken
met het vinden van sponsoren voor het minimaliseren van de drukkosten van De Nieuwe
Schouwschuit. Zo kon één oplage geheel worden gefinancierd met sponsorgelden. Nieuwe
sponsoren zijn nog steeds zeer welkom. De Nieuwe Schouwschuit werd door de redactieleden bezorgd bij leden van het HGB in de Beemster en Purmerend, maar ook in het afgelopen jaar hebben opnieuw enkele leden van het hoofdbestuur aan de bezorging bijgedragen,
alsmede mevr. M.J. Hein, fam. J. Roet en de heer T. Oudejans. Zo worden in de hele Beemster, Purmerend, Avenhorn, Oosthuizen, Middelie en De Rijp de edities door ‘eigen volk’
rondgebracht. Op jaarbasis levert dat een behoorlijke besparing op.
De redactie was genomineerd voor de Cultuurprijs 2016 van de Gemeente Beemster.
J. de Jong, secretaris

23

Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster
Jaarverslag 2016
Bestuur
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
Lid			
Lid			
Lid			

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

Het bestuur vergaderde in 2016 vier keer.
Financieel
Inkomsten uit wegingen, schenkingen € 120,–. Uitgaven aan materieel € 92,- Het saldo per
31-12-2015 was € 1490,‑ en op 31-12-2016 € 1518,‑ 
Vrijwilligers
Het seizoen werd begonnen met een bijeenkomst van de weegvrijwilligers op 7 april. Op
die bijeenkomst hebben zich nog drie vrijwilligers gemeld, waardoor het team nu bestaat
uit 15 personen. Bij toerbeurt bedienen zij op afspraak de weegbrug. Tijdens de bijeenkomst, bijgewoond door de burgemeester, hield de voorzitter een voordracht over heden
en verleden van de weegbrug en deed Wim van der Werff uit de doeken hoe de weegbrug
bediend hoort te worden. In de loop van 2016 is door vrijwilligers 16 keer gewogen. De
daarvoor benodigde elektriciteit wordt in voldoende mate geleverd door de op het dak van
het weeghuisje liggende zonnepanelen.
Onderhoud
Op zaterdagmorgen 7 mei hebben een man of zes, vrijwilligers en bestuursleden van de
Stichting, onder leiding van Ger Kloosterhof, voorjaarsschoonmaak gehouden in en op de
weegbrug. De naden tussen de planken van het weegdek werden ontdaan van vuil waarna
de put, waar de bascule zich in bevindt, werd schoon gemaakt. De afwatering van de put
werd verbeterd. ‘Bovendeks’ werd het plankier voor het weeghuisje ontgroend en het
weeghuisje van binnen en buiten gereinigd, de ramen gelapt en het hekwerk schoongemaakt.
Op zaterdag 1 oktober werd de weegbrug, inwendig en uitwendig, winterklaar gemaakt.
HGB 80 jaar
Volgend op de onderhoudsbeurt van 1 oktober werd op 2 oktober gevierd dat het HGB 80
jaar bestaat. Het weer op die jubileumdag viel nogal tegen, maar gelukkig was er busvervoer langs de verschillende locaties.
Op de weegbrug stond de hele dag een klassieke brandweerwagen en in een partytent werd
de werking van de weegbrug gedemonstreerd door middel van een schaalmodel. In de
partytent kon de bezoeker ook een vragenlijst invullen (o.a. hoeveel suikerklontjes komen
er gemiddeld uit één suikerbiet?), koffie drinken en koek eten.
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De put onder het weegdek was van verlichting voorzien, zodat bezoekers, (groot)
ouders en (klein)kinderen, daarin konden afdalen om het ondergrondse gedeelte van
het mechaniek te bekijken. 's Morgens was dat nog goed te doen, maar 's middags niet
meer vanwege het hemelwater dat tussen de planken van het weegdek door in de put
lekte.
Het aantal bezoekers viel enigszins tegen, ongetwijfeld vanwege het natte herfstweer.

HGB 80 jaar. De weegbrug met brandweerwagen, partytent en de bezoekersbus

(foto Bert Jaarsma)

Educatie
Aan een lesprogramma ‘wegen’ voor groep 7 en/of 8 wordt gewerkt. Echter, het door
het stichtingsbestuur ontwikkelde conceptprogramma werd door onderwijzers van de
basisschool te moeilijk gevonden. De tot nu toe benaderde deskundigen om een passend programma op te stellen hadden het te druk. Wordt vervolgd.
Eigendom
Officieel is de weegbrug nog geen eigendom van de Stichting, alhoewel dat wel door
het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) wordt gewenst. Daartoe zou een
notariële overdracht tussen HHNK en de Stichting moeten plaatsvinden. Door notaris
Rietbergen is in 2015 een concept 'Overdracht om niet en vestiging Opstalrecht’ opgesteld; dat concept heeft ook in 2016 nog niet geresulteerd in een ondertekende akte.
G. Ernsting, secretaris
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Stichting Historisch Brandweermaterieel
Jaarverslag 2016
De vorige Algemene Ledenvergadering van het HGB is akkoord gegaan
met het onder de vleugels nemen van
de ‘Stichting tot Behoud en Restauratie
Beemster Brandweermaterieel’.
Dat is een hele mond vol en met de
notaris is dan ook afgesproken dat de
naam vertaald zal worden als ‘Stichting
Historisch Brandweermaterieel’. Hiervoor is een aanpassing van de statuten
noodzakelijk en daar is nu het wachten
op.
Waarom er vanuit de Stichting Historisch Brandweermaterieel gekozen
is voor ‘onderdak’ bij het HGB komt
voort uit alle wijzigingen die er binnen
brandweer Nederland plaatsvinden.
Toen de Brandweer Beemster in 2013
werd opgeheven en de brandweerzorg
regionaal geregeld werd, bestond er
enige bezorgdheid over al het historische materiaal dat zich in de Beemster bevond: een T-Ford, een oude
handspuit, veel foto’s en verslagen en
allerlei zaken die in het 99-jarig bestaan van de Brandweer Beemster hun nut hadden
bewezen. Kortom, het idee was dat dit bewaard moest blijven binnen de Beemster. En
door onderdak te zoeken bij het HGB kreeg dit idee de zekerheid die gewenst werd.
Dat de Stichting Historisch Brandweermaterieel zich nu al thuis voelt binnen het HGB
mag blijken uit de tentoonstelling welke in het Agrarisch Museum getoond is. Veel
foto’s van boerderijen die door de ‘Rode Haan’ zijn verzwolgen met daarnaast brandweerstaven, helmen, blussers en de handbrandspuit uit 1875 hebben het publiek een
inzicht gegeven hoe vroeger in de Beemster branden werden bestreden.
Het feit dat er op deze tentoonstelling positief gereageerd is door bezoekers, zowel
van binnen als buiten de Beemster, heeft de samenstellers van deze tentoonstelling de
bevestiging gegeven dat het goed was dat de Stichting Historisch Brandweermaterieel
onderdak heeft gekregen bij het Historisch Genootschap Beemster.
Jaap Dik, adviseur
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1924: het jaar dat de ‘Vereniging Vrijwillige Brandweer Beemster’ (kortweg VVBB genoemd) werd opgericht
De ploeg op de eerste motorspuit. (v.l.n.r.) Onder: C. Genis, M.Köhne, P. Zeeman; midden: M. Kerkhoven, J. Smit,
Joh. vd Molen, R. Middelburg; boven A. v. Wijngaarden, R. Peereboom en K. Börneman
(foto archief Stichting Historisch Brandweermaterieel)

(foto archief Stichting Historisch Brandweermaterieel)
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Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2016

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter 		
Secretaris		
Penningmeester		
Lid		
Lid/molenaar		
Adviseur		

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

Het bestuur is in het verslagjaar 12 keer in een reguliere vergadering bijeengeweest.
Arnold Bartels (lid) en Jaap van der Veen (adviseur) hebben het bestuur gedurende het jaar
verlaten.
Op 18 oktober van dit jaar bestond de Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’ 10 jaar.
Een draaiende molen
Rond ‘De Nachtegaal’ werkt een ploeg enthousiaste vrijwilligers.
Iedere zaterdag en woensdagmiddag draait de molen. In 2016 is er ± 10.000 kilo graan
gemalen. Hiervan is een groot deel tot bloem, gries en zemelen verwerkt.
Het meel vindt voor een deel zijn weg naar bakkerij Harry de Groot in Purmerend. De
eigen verkoop van meelproducten en diverse mixen verloopt via de molenwinkel en is nog
steeds stijgende.
Het zeer essentiële (taats)lager is dit jaar in zo’n slechte staat gebleken dat reparatie noodzakelijk is. Na uitvoerige voorlichting zal begin 2017 de reparatie plaats gaan vinden.
Molenaars en prijzen
Onze molenaars zijn Ger Meinema, Sander Hupkes en Paul Buurmans.
Paul is in november 2016 geslaagd en is nu bevoegd molenaar.
Hierdoor beschikken we over drie molenaars. Kees Knijn is assistent-molenaar.
Tineke Meinema verzorgt
de winkelverkoop. Zij voorziet de klanten van bakadviezen en is medebedenker
van diverse ‘mixen’.
Tijdens de molencontactdag in Haarlem, kreeg
Tineke uit handen van de
gedeputeerde van de Provincie
Noord-Holland
een oorkonde en cheque
vanwege haar inzet in de
molenwinkel.
1 oktober 2016. Tineke Meinema ontvangt een oorkonde

(foto Bert Jaarsma)
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De bouwers van de poort Ad Koopman en Cees Kraakman (rechts) met Bert Jaarsma (links) als assistent.
(foto Ella Verhoeks)

Het bestuur was genomineerd voor de Cultuurprijs 2016 van de Gemeente Beemster.
Molengidsen
Ad Koopman en Els Steen hebben in oktober de cursus molengids gevolgd.
Molenschuur en erf
In november komt kwam van de Raad van State eindelijk het verlossende oordeel en bleek
de in 2014 door de Gemeente Beemster afgegeven omgevingsvergunning terecht te zijn
toegewezen. Vanaf dat moment is het bestuur zich samen met de beoogde exploitant mevr.
Rona Uitentuis gaan voorbereiden op de afbouw van de schuur, zodat deze als groepsaccommodatie in gebruik genomen kan worden. Met de huuropbrengst zal voor een deel
het onderhoud van de molen bekostigd worden. De molenschuur is medio 2016 door een
aantal vrijwilligers en bestuursleden voorzien van een groene verflaag. Naast de schuur
is een klein voorraadschuurtje geplaatst. In maart is een fraaie toegangspoort gerealiseerd.
Dankzij de inzet van één van onze vrijwilligers is het molenerf omgetoverd tot een prachtig
aangelegde molentuin. Met het realiseren van de poort en de tuin is het molenerf klaar.
Financiën
2016 is een moeilijk jaar geworden. Wij hebben het hoofd boven water kunnen houden
door de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, de succesvolle verkoop van producten in
onze molenwinkel en de mooie opbrengst van ‘De Klucht van de Molenaar’, dankzij de
29

belangeloze medewerking van de regisseur en toneelspelers. Van de gemeente Beemster
is € 1000,– subsidie ontvangen voor het bakfietsproject. Stichting ‘De Jonge Arnoldus’
steunde ons met een donatie van € 3.700 voor het herstel van de taats en het taatslager.
‘Nachtegaele bier’
Bierbrouwer Sjaak van der Lee heeft op ons verzoek een speciaal ‘Nachtegaele bier’
gebrouwen. Dit Beemstertarwebier wordt gebrouwen van gries (een bij het zeven van
ons bloem verkregen restproduct). Inmiddels is er al voor de tweede keer gebrouwen en
gebotteld.
Vrijwilligers
Als dank voor de inzet organiseerde het bestuur (met partners), voor molenaars (met partners) , en vrijwilligers in de molenschuur op 25 november een Chinese maaltijd.
Hierbij werd een film vertoond over de activiteiten in 2016.
‘De klucht van de molenaar’
Op 2, 3 en 4 juni werd dit van oorsprong 17e-eeuwse toneelstuk van Bredero opgevoerd
door vier Beemster toneelspelers onder regie van Mart Hellingman. Iedere avond werd het
stuk twee maal gespeeld. Tussen de voorstellingen verzorgde Rona Uitentuis met haar team
een geweldige ‘molenaarsmaaltijd’. Met 250 bezoekers een zeer succesvol evenement.

De molenaars: Ger, Paul en Sander					
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(foto Bert Jaarsma)

Vrienden van ‘De Nachtegaal’
Er zijn in 2016 vier nieuwsbrieven gemaakt
die digitaal werden verzonden aan 191
belangstellende vrienden.
Helaas zijn er maar weinig vrienden die
een donatie doen. Het bestuur is zich sinds
december aan het beraden hoe deze vrienden
meer aan zich te binden.
Windbrieven
Er zijn 15 windbriefhouders. Deze donateurs werden begin 2016 uitgenodigd voor
een informatieve middag in de molenschuur.
Aan het einde van het jaar hebben zij via een
nieuwsbrief extra informatie ontvangen.
Filmdecor
Eind november was de molen het decor voor
de populaire kinderfilm ‘Dummie de Mummie’.

Een plaatje		

Activiteiten in 2016
5 mei
8 mei
14 mei
2,3,4, juni
10 september
2 oktober
10 en 11 december
28 december

(foto Johan de Jong)

Groepsbezoeken
9 en 16 maart Kinderen van ‘de Blauwe Morgenster’
23 maart Speciaal onderwijs Purmerend,
Altra School

: Hemelvaartsdag, Open Dag in de Beemster. Met pannenkoeken
: Ontvangst deelnemers Beemster erfgoedmarathon
: Nationale molendag
: ‘Klucht van de molenaar’
: Open Monumentendag
: 80-jarig bestaan ‘Historisch Genootschap Beemster’
: Midwinterfeest in De Rijp
: 1e keer Avondmalen

Bestuur Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’
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PR-commissie
Jaarverslag 2016
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester
Lid			
Lid			

: mw. H. Reijm-Helder
: mw. F. de Gooijer-van Aalsburg
: dhr. P. van der Klooster
: mw. M. van Poelgeest
: dhr. J. Bakker

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar acht keer vergaderd. Twee leden van de PRcommissie, Hilda Reijm en Françoise de Gooijer, hadden ook zitting in de werkgroep voor
het katern ‘HGB 80 jaar’. Zij hebben de extra vergaderingen van de werkgroep bijgewoond.
De samenstelling van de PR-commissie is tijdens dit jaar enigszins gewijzigd. We hebben
afscheid genomen van Harry Heijmans aan het begin van het jaar en aan het eind van het
jaar hebben we afscheid genomen van Ella Verhoeks. We hebben een nieuw lid mogen
verwelkomen: Jan Bakker (namens Agrarisch Museum ‘Westerhem’). Jan heeft vanaf
november de vergaderingen bijgewoond.
‘Katern HGB 80 jaar’
In het kader van het 80-jarig bestaan van het HGB ontstond er het idee om een eenmalig
katern over het HGB uit te geven, met als doel: meer bekendheid geven aan het HGB en aan
mensen laten zien hoe leuk en laagdrempelig geschiedenis is. Gedurende de maanden mei
t/m september is de werkgroep, bestaande uit: V. Falger, Pieter Beemsterboer, Klaas Visser,
Geert Heikens, Hilda Reijm en Françoise de Gooijer een paar keer bij elkaar gekomen om
de inhoud van het katern te bespreken. Het is een mooi, makkelijk leesbaar bewaarexemplaar geworden dat is bijgevoegd bij de Binnendijks van 24-25 september en ook geschikt
is om uit te delen bij diverse PR-activiteiten.
HGB‑80 dag – 2 oktober
Op zondag 2 oktober werd het 80-jarig bestaan van het HGB gevierd. Alle afdelingen
namen deel aan deze dag. De locaties waren vrij te bezoeken en op iedere locatie waren er
verschillende activiteiten. Een gratis pendelbus bracht de bezoekers naar de locaties. Door
het slechte weer viel het aantal bezoekers wat tegen, maar er kan toch gesproken worden
van een succesvolle dag. De leden waren via de Nieuwsbrief en digitaal via de mail op
de hoogte gebracht van deze dag en daarnaast zijn er extra inspanningen gedaan om deze
dag onder de aandacht van belangstellenden uit de regio te brengen (flyers, posters, persberichten, website).
Nieuwsbrief
In maart, juli en december is de HGB Nieuwsbrief verschenen. Maaike van Poelgeest en
Françoise de Gooijer hebben van Jan Jobsis de instructies gekregen zodat de Nieuwsbrief
kan blijven verschijnen. Doordat alle afdelingen hebben bijgedragen ontstond er een gevarieerde inhoud.
Website
Er wordt intensief gebruik gemaakt van de website. Het actuele nieuws wordt zo snel
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mogelijk geplaatst. Inmiddels is ook de koppeling met de Beemster Agenda gemaakt. Deze
agenda stond voorheen alleen op de website van het Bezoekerscentrum Beemster, maar
staat nu ook op de website van het HGB. Maaike van Poelgeest en Françoise de Gooijer
houden de website bij. De afdelingen leveren zo nu en dan nieuws aan om te plaatsen.
Filmdag
Vanwege de HGB-80‑dag op 2 oktober is er, in tegenstelling tot het voorgaande jaar, één
filmdag georganiseerd. Deze was op 14 februari en vond plaats in het Agrarisch Museum
‘Westerhem’. De twee voorstellingen op die dag trokken rond de 90 bezoekers. Jan Jobsis
verzorgde het filmmateriaal. Er werd een documentaire over de watersnoodramp van 1916
vertoond en daarnaast nog een aantal korte films over de Beemster (o.a. een brandweeroefening uit 1939 en optreden van Carel Kraayenhof in de Keyserkerk). Via de gebruikelijke mediakanalen was er aandacht besteed aan deze filmdag. Na afloop kon het HGB weer
een paar nieuwe leden noteren.
Lezing/fotoavond
Op donderdag 21 april werd er in ‘Onder de Linden’ een lezing gegeven door Jack Otsen.
Het onderwerp was: ‘Jan Switser, landmeter van de Beemster’. Op donderdag 17 november
werd op dezelfde locatie een fotoavond georganiseerd. Cor en Lida Roet vertelden over
de winkels uit vroeger tijden: ‘Neringdoenden in de Beemster’. Voor de lezingen en fotoavonden is steeds veel belangstelling. Steeds meer niet-leden weten het HGB te vinden.
‘Beemster Fortfair’
Op zondag 19 juni was het HGB op de Beemster Fortfair vertegenwoordigd door de PRleden Pieter van der Klooster, Maaike van Poelgeest en Françoise de Gooijer. De kraam
was voorzien van informatiemateriaal en wat spullen uit museum ‘Betje Wolff’. Het HGB
heeft een paar nieuwe leden mogen noteren.
Nieuwkomersbijeenkomst gemeente Beemster
Op woensdag 7 september organiseerde de gemeente Beemster een avond voor de nieuwe
inwoners van Beemster die tussen juli 2015 en december 2016 in de gemeente zijn komen
wonen. Verenigingen waren uitgenodigd voor deze avond om zich te kunnen presenteren.
Het HGB heeft hieraan deelgenomen.
Overige zaken waarvoor de PR-commissie is ingezet:
Agrarisch Museum ‘Westerhem’:
• Tentoonstelling ‘Watersnoodramp 1916 – 100 jaar droge voeten’
• Tentoonstelling ‘Water en Vuur’
• Pijpenkoppendag
• Tentoonstelling werken van Henk Tol
Museum ‘Betje Wolff’:
• Tentoonstelling ‘Ons echte goud, dichterbij dan je denkt’
• Tentoonstelling ‘Rondom Doop’
• Tentoonstelling werken van Henk Tol
• Schenking van brieven van Aagje Deken en Betje Wolff
Françoise de Gooijer, secretaris
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De PR-commisie: actief op de ‘Beemster fortfair’			

Het kruidentuintje van de fam. J. Bakker op de boerderijenmiddag
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(foto’s Pieter van der Klooster)

Financieel verslag 2016
JAARCIJFERS 2016
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 Historisch Genootschap Beemster
De exploitatie van de totale vereniging per saldo is positief. Dit saldo wordt voornamelijk
gevormd door een overschot op de exploitatie van het onroerend goed van ‘Betje Wolff’.
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 ook reeds
vorig jaar is aangekondigd.
P. Pieters, penningmeester HGB
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Historisch Genootschap Beemster
BALANS
ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Onroerend goed
Museum 'Betje Wolff'
Agrarisch museum 'Westerhem'
Voorhuis 'Westerhem'

VLOTTENDE ACTIVA
Debiteuren
Belastingen (BTW)
Lening Nachtegaal
Lening Weegbrug
Rekening-courantsaldo
Liquide middelen

Balanstotaal

2
0
1
6
Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015
€
€
€
€

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
77126
0
77126

600
5062
0
0
0
133711
139373

600
5062
0
0
0
133711
139373

1450
5474
0
0
0
129784
136708

77126

139373

139373

136708

Historisch Genootschap Beemster
BALANS
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Reserves: Alewijnfonds
Bestemmingsreserves
ONDERHOUDSFONDSEN
Museum 'Betje Wolff'
Agrarisch museum 'Westerhem'
Voorhuis 'Westerhem'

2
0
1
6
Stg BG
HGB
Geconsolideerd
31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2015
€
€
€
€
0
0

4081
17010
25442
46533

4081
17010
25442
46533

8788
17010
25442
51240

85049
-13605
5682
77126

0

85049
-13605
5682
77126

83070
-12565
168
70673

0
0
0
0

1517
13997
200
77126

1517
13997
200
0

1489
13211
95

0

92840

15714

14795

77126

139373

139373

136708

0

KL schulden
Stichting Weegbrug
Crediteuren
Overige schulden
Rekening-courantsaldo

Balanstotaal
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TOELICHTING OP DE BALANS 2016
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 2016
Mutaties:
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Exploitatiesaldo
Balans 31 12 2016

EIGEN VERMOGEN HGB
Algemene
Reserves
BW
Alewijn
8788
17010

Org alg
BW
AMW

-81
-3746
-880
4081

0
0
0
17010

ONDERHOUDSFONDSEN
Betje Wolff Westerhem
Voorhuis
Balans 01 01 2016
Exploitatiesaldo 2016

83070
1979

-12565
-1040

168
5514

Exploitatie museum
Balans 31 12 2016

85049

0
-13605

0
5682
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BW Expl

RESULTAAT

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

432

599

600

432

0

0

46713

43634

10100

11006

5750

7396

BW Expl

41300

BW Expl

1000
7000
8000

RESULTAAT

600

BEGROOT

3103
2371
0
1922
7396

BW Expl

3500
1000
0
1250
5750

BEGROOT

1000
7000
8000

ORG ALG
0
0
0
0
0

ORG ALG

1450
7000
8450

9924

RESULTAAT

0
0
0
0
0

BEGROOT

650
0
10574

0
0
0
0
0

ORG ALG

5665
1334
2793
1293
11085

RESULTAAT

BEGROOT

ORG ALG

VERG

RES 2015

7582
2371
0
3521
13474

2016

0
0
0
0
0

VERG

5500
1250
250
1750
8750

TOTAAL

UITGAVEN

TOTAAL

9000
0
500
0
9500

RENTEBATEN
Rente spaartegoeden
Inkomsten totaal

RES 2016

TOTAAL

8990
14000
560
400
23950

RES 2015

VERGOEDING GEBRUIK OG
Interne doorbelasting
Verhuur voorhuis

9924
14000
650
233
24807

TOTAAL

OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden
Marge Merchandising
Verhuur evenementen
Opbrengst museumjaarkaart

Beemster

9000
14000
500
0
23500

RES 2016

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

BUD 2016

OPBRENGSTEN

Genootschap

BUD 2016

Historisch

Kosten vrijwilligers
Kosten gebouwen
Kosten tentoonstellingen
Publiciteitskosten
Algemene kosten

3000
24475
1650
4850
7325

2648
27288
1498
5961
7572

2303
22426
1529
7566
9199

1000
1050
650
4550
5075

1278
1000
367
5961
2481

1250
5475
500
300
625

910
8293
440
0
1499

KOSTEN TOTAAL
INKOMSTEN TOT

41300
41300

44769
46713

43023
43634

12325
10100

11087
11006

8150
5750

11142
7396

0

1746

611

-2225

-81

-2400

-3746

RESULTAAT

38

2017

BUDGET

2016

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

0
0
0

0
0
0

1000
7000
8000

1000
7000
8000

1000
7000
8000

0

0

0

0

0

0

0

0

400

3450

6078

12000

12000

2000

2000

8000

8233

42400

2017

6000
2000
0
2500
10500

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

4479
0
0
1599
6078

GEB: AM

2000
250
250
500
3000

BEGROOT

9000
14000
500
0
23500

GEB: BW

0
0
0
233
233

RESULTAAT

0
0
0
0
0

BEGROOT

0
2000
0
0
2000

GEB: BW

0
2000
0
0
2100

AM Expl

0
12000
0
0
12000

RESULTAAT

0
12000
0
0
12000

AM Expl

0
0
0
0
0

BEGROOT

0
0
0
0
0

750
3450
500
0
625

460
4931
691
0
876

0
6050
0
0
300

0
9066
0
0
705

0
4800
0
0
300

0
1839
0
0
1201

0
3650
0
0
400

0
2159
0
0
810

2600
25200
1750
5000
7850

5325
3450

6958
6078

6350
12000

9771
12000

5100
2000

3040
2000

4050
8000

2969
8233

42400
42400

-1875

-880

5650

2229

-3100

-1040

3950

5264

0
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Kroniek van de Beemster 2016
C.A. Beemsterboer-Köhne en V.S.E. Falger1

4 januari 2016 werd de Beemster Ondernemer van het jaar 2015 bekend gemaakt – al
weer de 21e keer. Frank Bart van Fort Resort Beemster ging met de eer strijken. ‘Breedband
Beemster’ kreeg de jaarlijkse Aanmoedigingsprijs toegekend. (Binnendijks, 16/17 januari)
Beemster staat op de vierde plaats in de lijst meest vermogende gemeenten in NoordHolland. Laren (€ 249.900), Bloemendaal (€ 223.400) en Edam-Volendam (€ 166.900)
gaan voor, maar het gemiddeld vermogen per huishouden van € 158.400 in de Beemster
mag er ook zijn. (De Uitkomst, 5 januari)
10 januari. De uitreiking van de jaarlijkse sportprijzen geschiedde deze keer in een gecombineerde Purmerends-Beemsterse setting in theater ‘de Purmaryn’. In de verschillende
categorieën mochten Selma Konijn, Fleur de Jong, Matthijs Franke en Nick Kaandorp een
Sport Award 2015 meenemen. (Binnendijks, 16/17 januari)
In het Noordhollands Dagblad – Dagblad Waterland (hierna kortheidshalve Dagblad
Waterland) van 12 januari lezen we dat het Openbaar Ministerie € 1.3 miljoen eist van de
uitbater van seksclub ‘De Boerderij’ (aan de Wormerweg) omdat de 53-jarige Z.M. uit Middenbeemster dit bedrag zou hebben verdiend met witwaspraktijken. De rechtbank Haarlem
vonnist op 19 februari overeenkomstig de eis.
In Binnendijks van 16/17 januari wordt gemeld dat Buurtbus lijn 416 zijn reizigers bij
Groenveld aan de Rijperweg in Middenbeemster voortaan uit de wind kan houden: een
splinternieuwe abri maakt het gebruik van de vrijwilligersbus nog aantrekkelijker.
Onder de pakkende kop ‘Het Historisch Genootschap Beemster gaat over lijken’ schrijft
Geert Heikens in een serie afleveringen van Binnendijks over het succesvolle symposium
van 12 december 2015 dat in samenwerking met de afdeling Archeologie van de Universiteit Leiden werd georganiseerd. Wie de verslagen nog eens wil nalezen kan dat doen
via de nummers 1/2 (16/17 januari, p. 7), 3/4 (30/31 januari, p. 6), 5/6 (13/14 februari, p. 2), 7/8 (27/28 februari, p.
2), 9/10 (12/13 maart, p. 10) en 11/12 (26/27 maart, p. 6) op
www.Binnendijks.nu
In de populaire rubriek ‘Kluitjes’ lezen we dat CONO kaasmakers een prachtig boek heeft uitgegeven over de bouw
van de nieuwe kaasmakerij ‘de Tijd’. Het rijk geïllustreerde
boek is onder de titel 230 meter kaas bij de fabriekswinkel
te koop voor € 24,50. (Binnendijks, 16/17 januari)
De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representativiteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties houden zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com

1
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De inspectie voor de gezondheidszorg bestempelt ‘Breidablick’ in Middenbeemster als
‘zorgvol’. De instelling scoort onvoldoende op 16 van de 38 criteria, maar dat is vooral op
administratief gebied. (Dagblad Waterland, 23 januari)
Burgemeester mevr. Van Beek luidt op 23 januari de noodklok in museum ‘Westerhem’,
waarna de expositie ‘Water – land’ over de watersnoodramp van 1916 is geopend. (Binnendijks, 30/31 januari)
Het seniorencomplex ‘Zuiderhof’ wordt geteisterd door een serie inbraken. Binnen een
maand sloegen de inbrekers acht keer op identieke manier toe: met een koevoet wordt het
raam van de woonkamer opengebroken. Extra politiesurveillance is het antwoord. (Dagblad Waterland, 26 januari)
Dit jaar viert ‘De Kerckhaen’ dat tien jaar geleden door middel van een grote publieksactie
plus steun van bedrijven, het VSB-Fonds en de gemeente de centrale ontmoetingsplek van
het dorp behouden is gebleven. (Dagblad Waterland, 28 januari)

Gemeenschapshuis ‘De Kerckhaen’ in Westbeemster, met rechts daarvan de voormalige pastorie en de uit 1878 stammende roomskatholieke kerk ‘Joannes de Doper’				
(foto-archief HGB)

In de kerk van Westbeemster komen vijftien (zorg)appartementen voor jongeren met autisme,
aldus de eigenaar van de kerk, Hermon Erfgoed. De woningen worden klein (30 à 40 m2) met
eigen badkamer en keuken. In de pastorie kunnen begeleiders worden gehuisvest. (Dagblad
Waterland, 5 februari)
Directeur Eric Hulst van CONO Kaasmakers gaat dit jaar met pensioen en zijn opvolger
is nu bekend: Wim Betten. Peter Schurink is benoemd tot directeur productie. (Dagblad
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Waterland, 8 februari) In diezelfde krant een bericht over het scholenschaakkampioenschap van Waterland dat werd gewonnen door basisschool ‘De Blauwe Morgenster’.

‘Open het huis’ in nieuwbouwplan ‘De Keyser’			

(foto Geert Heikens, Binnendijks)

Op 9 februari kregen de eerste bewoners van het nieuwbouwplan ‘De Keyser’ hun woning
officieel opgeleverd. Wethouder D. Butter (economische zaken) hielp de families FrankeHeek uit Middenbeemster en Baron-de Haas uit Amsterdam bij het doorknippen van de
laatste belemmering, het lint. De woningen hebben de adressering Rijperweg 113A en
113B. (Binnendijks, 13/14 februari)
In Binnendijks van 13/14 februari staat dat de gemeente Beemster twee nieuwe mobiele
en interactieve snelheidsmeters met lachende of treurende smileys heeft geplaatst op locaties waar geregeld te hard wordt gereden. De snelheidsmeters werken op zonne-energie.
(‘Kluitjes’) Er zijn nu vier van dergelijke snelheidsmeters in bedrijf: langs de Oostdijk, de
Purmerenderweg en de Zuiderweg in de Zuidoost en langs de Rijperweg in Middenbeemster. (Redactie)
Erny van de Kleut interviewde Yolanda Eveleens, grafisch kunstenaar in de voormalige
ULO-school in Middenbeemster, over haar inzendingen voor een groepstentoonstelling in
Engeland. Met vier etsen is zij goed vertegenwoordigd en na Engeland wordt er nog geëxposeerd in China en Polen. De kunstsector heeft het tijdens de economische crisis volgens
mevr. Eveleens, medeorganisator van de ‘Beemster Kunstroute’, zwaar te verduren gehad.
(‘Beemster Bengel’, 29 februari)
Maandagavond 7 maart ontving het Historisch Genootschap Beemster uit handen van
burgemeester mevr. A.J.M. van Beek de gemeentelijke Beemster Cultuurprijs 2016 voor
het project ‘Tot op het bot uitgezocht’, het symposium in samenwerking met de afdeling
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Osteoarcheologie van de Universiteit Leiden. De Sportpenning 2016 werd door wethouder
mevr. A. Zeeman overhandigd aan Matthijs Franke. (Binnendijks, 12/13 maart)

Het archiefonderzoeksteam ‘Wee ons gebeente’ na ontvangst van de Beemster Cultuurprijs 2016. V.l.n.r.: Th. Molenaar.
mevr. I. Gabel, K. Visser, V. Falger, J. Oostwouder en wethouder mevr. A. Zeeman. K. de Groot was verhinderd.
(foto Erny van de Kleut)

De 25e editie van de wintershow Noord-Holland is gewonnen door Holsteinkoe ‘Wilhelmina 496’ van melkveebedrijf Peter Akkerman in Middenbeemster. (De Uitkomst, 8 maart)
Op 10 maart bracht de heer J.W. Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland,
een werkbezoek aan de gemeente Beemster. ’s Ochtends was het thema ontwikkeling van
woningbouw in Werelderfgoed Beemster. Er werden nieuwbouwlocaties in Zuidoostbeemster en Middenbeemster bezocht. ’s Middags ontmoette de heer Remkes de gemeenteraad
en belangstellende burgers. Nu stond regionale samenwerking en democratische legitimiteit van het plaatselijk bestuur centraal. Daarbij kwam o.a. de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Beemster en Purmerend ter sprake. (Binnendijks, 12/13 maart,
gemeentelijke informatie)
Hoe Jan aan zijn naam kwam is de titel van een kinderboek over Jan Adriaensz. Leeghwater, geschreven door de bekende Rijper kinderboekenschrijver Peter Smit. Het is een
deeltje uit de serie ‘Een zilveren boekje’, geïllustreerd door Martijn van der Linden. Smit
schreef o.a. ook De strijd om de Beemster (2009). (‘Beemster Bengel’, 14 maart)
In de raadscommissievergadering van 22 maart wordt gesproken over het beëindigen
van de stedenband tussen Studená en Beemster. (Binnendijks, 12/13 maart, gemeentelijke
informatie) Deze band werd na afloop van de Koude Oorlog in 1992 gesmeed en heeft in
43

de loop der tijd veelsoortige uitwisselingen en vriendschappen opgeleverd. Zie voor een
uitgebreid en levendig verslag over de uitwisseling de ‘Beemster Bengel’ van 29 maart
2016 via http://www.beemsterbengel.nl/nieuwsarchief/2016/maart/studena/studena.html#
Op de Wormerweg heeft een snelheidscontrole plaatsgevonden naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over de vele hardrijders in de ochtendspits. Zoals op alle binnenwegen van de polder mag ter plaatse niet harder dan 60 km/u worden gereden.Eén automobilist moest zijn rijbewijs inleveren nadat hij bijna twee maal zo snel (114) bleek te hebben
gereden. Twee anderen kregen een ‘gewone’ bekeuring. (Dagblad Waterland, 25 maart)
Tijdens de op 25 maart gehouden jaarlijkse ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster heeft namens het bestuur Jan Jobsis postuum het erelidmaatschap toegekend aan Mart Timmerman die zich vele jaren met hart en ziel heeft ingezet als vrijwilliger voor Agrarisch Museum ‘Westerhem’. Zoon Martien Timmerman nam de oorkonde
met gepaste trots in ontvangst. Martin Timmerman overleed vorig jaar plotseling. Tijdens
dezelfde vergadering werd de jaarlijkse ‘Complimentprijs’ van het Genootschap toegekend
aan André Koopman en Ed Bregman wegens de restauratie van het voormalig Bondsspaarbankgebouw tegenover ‘Westerhem’. De laat-19e-eeuwse villa ‘Schoonoord’ kreeg
na jarenlange verloedering door leegstand en krakerijen weer zijn statige uitstraling terug.
(Binnendijks, 9/10 april) Nu de lelijke aanbouw erachter nog.

Villa ‘Schoonoord’		

(foto-archief HGB)

Villa ‘Schoonoord’

(foto Johan de Jong)

Op 25 maart verdween er ook iets historisch: het aloude ‘Heerenhuis’ in Middenbeemster
heet na de opening van de door Purmerender Arwin Versteyne geleide horecagelegenheid nu
‘Brasa’. (De Uitkomst, 30 maart) De naam van het rijksmonument is kennelijk niet beschermd.
Sinds 26 maart, paaszaterdag, is in het pand van de voormalige bakkerij Santhé aan de
Rijperweg 76 de nieuwe ‘Beemster IJssalon’ open. Beemsterlingen Levin en Saskia Reijers
bieden in het zomerseizoen tot 9 uur ’s avonds 24 verschillende smaken ijs aan. (Binnendijks, 9/10 april)
De voormalige ‘Beemster wijngaard’ en restaurant ‘Aagje Deken’ aan de Middenweg zijn
omgetoverd tot het pand van Koelemeijertuinen, een hoveniersbedrijf. (Dagblad Waterland, 30 maart)
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Na grootscheepse en felle discussie in heel Nederland, met commentaren van ver daarbuiten, wordt op 6 april een referendum gehouden over de wet tot goedkeuring van de
Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. De uitslag in de gemeente
Beemster met een opkomst van 39.9% van de 7055 kiesgerechtigden is als volgt:
aantal stemmen vóór het verdrag: 1027 (36.4%); tegen het verdrag: 1755 (62.3%); blanco:
17; ongeldig: 20. Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 2819.
De verdeling per stembureau is ook interessant:
voor
tegen
blanco
ongeldig
Totalen

1
286
620
11
4
921

2
172
246
0
3
421

3
171
301
3
2
477

4
274
400
3
9
686

5
124
188
0
2
314

1.Gemeentehuis (Middenbeemster)
4.Middelwijck (Middenbeemster)
2.Buurthuis Zuidoost (Zuidoostbeemster) 5.Zuiderhof (Zuidoostbeemster)
Bron: proces verbaal ter inzage in hal gemeentehuis Beemster)
3.De Kerckhaen (Westbeemster)
De opkomst bij de laatste (gemeenteraads) verkiezing in de Beemster (2014) bedroeg 60.8% .
Dagblad Waterland schrijft op 8 april over de skeletten die in 2011 naast de kerk in Middenbeemster zijn opgegraven. Momenteel worden ze in Duitsland onderzocht op sporen
van een bacterie die TBC veroorzaakt. Andrea Waters-Rist van de Universiteit Leiden, een
van de spreeksters op het symposium van 12 december vorig jaar, zegt: “Als we weten hoe
de ziekte zich in het verleden heeft ontwikkeld, kunnen we die ontwikkeling in de toekomst
voorspellen en de ziekte voor zijn.”
Op 10 april begint het feestjaar ter gelegenheid van 90 jaar SV Beemster met een reünie.
(De Uitkomst, 12 april)
Dam- en Schaakvereniging ‘Aris de Heer’
bestaat op 12 april al weer 110 jaar. Hoewel het dammen in de Beemster sinds 2002
niet meer in verenigingsverband wordt
beoefend, leeft het schaken volop tijdens de
wekelijkse maandagavondbijeenkomsten in
Eterij ’t Middenpunt’ aan het marktplein.
Nieuwe leden zijn zeer welkom! (‘Beemster
Bengel’)

Potloodtekening uit 1937 door Simon de Heer van de
legendarische dammer Aris de Heer (midden), (uit Nieuwe
kroniek van de Beemster, p. 322)
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Ter hoogte van Zuiderweg 34 raakte op 16 april in de vroege ochtend een auto te water. Bij
aankomst van de brandweer waren de twee inzittenden al overleden. (http://www.brandweerbeemster.nl/meldingen/2016)
Op 19 april vindt een roerige zg. ‘beeldvormende raadsbijeenkomst’ over de geplande
centrale halteplaats Middenbeemster plaats. De beoogde locatie, het voorste stuk van de
gemeentetuin langs de Rijperweg naast dokterspraktijk Van Aken, riep grote weerstanden
op bij direct omwonenden: met argumenten als lawaai, stank, onveiligheid en verlies van
een geliefd parkje maakten een rij insprekers en ruim 700 handtekeningen indruk op wethouder Butter (verkeer en economische zaken) en de raadsleden. De wethouder en zijn
ambtenaren moeten hun huiswerk overdoen en met een aanvaardbaarder alternatief komen.
(Binnendijks, 9/10 april en Dagblad Waterland, 20 april) In oktober wordt duidelijk dat
de plannen definitief van tafel kunnen dankzij een nieuwe opzet voor de lijnen 301 en 306
waardoor een kleinschalig busstation overbodig wordt. (Dagblad Waterland, 25 oktober)
Fruitbedrijf Kuijk bestaat in 2016 honderd jaar. Op het terrein aan de Zuiderweg waar
vroeger de buitenplaats ‘Vredenburgh’ stond, is nu de derde generatie bezig met fruitverkoop aan huis het bedrijf renderend te houden. Dankzij veel trouwe klanten lukt dat, maar
of de vierde generatie (die er wel is) er nog iets in ziet, is de vraag. G. Heikens tekende de
geschiedenis alvast op. (Binnendijks, 23/24 april) Kuijks collega Kees Konijn, ook aan de
Zuiderweg, heeft dezer dagen zorgen over de late nachtvorst. Hij heeft een vorstwekker die
hem wakker maakt als de meetpunten in de boomgaard een halve graad boven nul aangeven. Dan gaan de sproeiers aan en het water om de bloem bevriest, een proces dat warmte
afgeeft aan de bloem. Dat water geven moet doorgaan tot de omgevingstemperatuur weer
op nul graden komt, meestal een poosje na zonsopgang. Als het echt hard vriest, werkt dit
niet en vriest de bloesem kapot. Warmtekanonnen zijn duur en vuurkorven werken niet als
het waait. (Dagblad Waterland, 26 april)
Burgemeester mevr. Van Beek speldde op 26 april ter gelegenheid van Koningsdag vier
Beemsterlingen ten gemeentehuize de versierselen behorend bij Lid in de Orde van OranjeNassau op bij, alfabetisch, de heren M. Boon, F.A. Kate, mevr. A.A.M. Leek-Koning en de
heer H.A. Roenhorst. (Binnendijks, 7/8 mei)
Vanaf 1 mei is de zomertentoonstelling ‘Rondom doop’ te zien in Museum ‘Betje Wolff’.
(De Uitkomst, 12 juli)
Op 4 mei worden de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht bij het monument
aan de Zuiderweg en de pyloon op ’t Landje.
Eind april had de Technische Dienst herstelwerkzaamheden aan de top van het monument
op ’t Landje verricht. Het zwaard werd door een smid bijgewerkt en de volkomen doorgeroeste helm, die daar sinds 1945 ‘dienst’ had gedaan, werd vervangen door een originele
legerhelm van het Nederlandse leger uit de oorlogsjaren – een geschenk van Dick Ernsting
uit Zuidoostbeemster die de helm ook had uitgeleend voor de herdenkingstentoonstelling
in 2015. (‘Beemster Bengel’, 28 april)
Dit jaar herdenkt W.J. Kooijman, de schrijver van het boekje ED988. Het vliegtuig dat in
de nacht verdween (2015), met enkele Westbeemsterlingen dat op 26 juni 1943 een geallieerde Lancaster bommenwerper schuin achter de kerk neerkwam en later ontplofte. De
zevenkoppige bemanning is niet volledig teruggevonden, maar allen worden beschouwd
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als omgekomen. Misschien is deze eerste herdenking in Westbeemster het begin van een
nieuwe traditie want het betreft hier het grootste vliegtuigongeluk in de Beemster tijdens
de oorlog. Direct na de oorlog werd een plaatselijk initiatief voor een monument door
burgemeester Ninaber negatief bejegend omdat er al een monument in Middenbeemster
was. (Binnendijks, 23/24 april en 21/22 mei, en Nieuwe kroniek van de Beemster, p. 188-9)
Marie-Christine Koestal schreef een boekje Heerlijk Beemster, waarin negen Beemsterlingen een inkijkje in hun leven en keuken geven. De presentatie vond op 5 mei plaats.
(Dagblad Waterland, 3 mei)
Op 13 mei wordt de hele Beemster, en de Zuidoost in het bijzonder, opgeschrikt door het
nieuws over de zware geweldspleging tegen Marian Segers in haar eigen huis. D66-raadslid Segers werd door een Franssprekende persoon herhaaldelijk gestoken en kon na het
gevecht met haar belager nog net naar buiten strompelen waar buren haar zagen en eerste
hulp verleenden. Zwaar gewond werd zij naar het ziekenhuis vervoerd. Onmiddellijk werd
amber alert ingeschakeld en al spoedig werd duidelijk naar wie moest worden uitgekeken.
Op 26 augustus houdt de Belgische politie een 43-jarige Fransman aan die wordt verdacht
van de steekpartij. (Dagblad Waterland, meerdere berichten, o.a. 14 mei, 4 juni en 13 sept.)
Op 20 mei werd de vernieuwde voetgangersoversteekplaats Middenweg ter hoogte van de
Dirck van Osslaan door leerlingen van ‘De Blauwe Morgenster’ geopend. De wethouders
Butter en Hefting assisteerden bij de vrolijke plechtigheid die het gevolg is van een initiatief van de Kinderraad. (Binnendijks 4/5 juni, gemeentelijke informatiepagina)

Jonge zebra's vragen aandacht voor overstekend wild grut 			

(foto Han Giskes)

Gemengd historisch nieuws in Binnendijks van 7/8 mei: De oudste vereniging van de
Beemster, ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’, bestaat dit jaar 175 jaar en viert dat op
21 mei. Het belang van deze vereniging is zeer groot geweest; zie De Nieuwe Schouwschuit,
jaargang 2 (2004), p. 7-11, door John Dehé. De Stichting ‘Beemster Gemeenschap’ is ‘pas’
70 jaar oud en viert feest op 22 mei. De Stichting werd onderscheiden met de ‘Beemster
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Tegel’. Agrarisch Museum ‘Westerhem’ en Museum ‘Betje Wolff’ openden eind april
hun zomertentoonstellingen. ‘Boerderij en brand’ in het eerste museum (in samenwerking
met de Stichting Historisch Brandweermaterieel Beemster) en ‘Rondom doop’ in MBW.
Een meerderheid van de gemeenteraad van Beemster steunt het standpunt van het College
van B&W om grondgebonden zonnepanelen wel toe te staan in de gemeente. Het gaat hier
om kleinschalige initiatieven van agrarische bedrijven en niet om zonneweiden. De provincie Noord-Holland is tegen zonnepanelen op de grond vanwege de werelderfgoedstatus.
De gemeente is echter tegen windmolens, maar de duurzame energie moet wel ergens
vandaan komen. (Dagblad Waterland, 21 mei) Op 7 juli meldt de krant dat de provincie
toch toestemming geeft voor de plaatsing van dit soort panelen.
Een man uit Middenbeemster, die in december 2015 zou hebben geprobeerd zijn vader te
wurgen, wordt voor tenminste een jaar opgenomen in een psychiatrische inrichting. Aldus
besloot de rechtbank Alkmaar. (Dagblad Waterland, 8 juni)
De rioolwaterzuiveringinstallatie aan de Zuiderweg is de eerste in Nederlands die doorgespoeld pleepapier kan gebruiken voor het maken van bioplastic voor o.a. hectometerpaaltjes. (Dagblad Waterland, 10 juni)
In de serie ‘De onderneming’ publiceert John Wanders in de Volkskrant van 13 juni een
paginagroot artikel over familiebedrijf Van ’t Hek uit Zuidoostbeemster. Een interview met
directeur Ted van ’t Hek – derde generatie – geeft inzicht in dit ons bekende oer-Nederlandse bedrijf waar geen vrouwen en buitenlanders heien. Een ‘macho’ vak, maar met continu
aandacht voor de risico’s van het verplaatsen van plaatstalen damwanden. Weetjes: actief
sinds 1945, 300 werknemers, jaaromzet € 97 miljoen.
Jan van Waard, detector-amateurarcheoloog, toont vondsten uit de Beemster
in het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden. Daar heeft iedere Nederlandse
gemeente een la onder het motto ‘Archeologie uit je achtertuin’. Van Waard,
voorheen Middenbeemsterling, toont
o.a. een zilveren speen uit 1650 en een
Spaanse zilveren munt, afkomstig van
het voormalige buiten ‘De Leeuwenplaats’ aan de Rijperweg nabij Middenbeemster. (Dagblad Waterland, 14
juni)
www.archeologieuitjeachtertuin.nl

Dirk-Jan van ’t Veer en Cécile Lammers, Groenveld 14 in Middenbeemster, behoren
tot de eersten met een volledig energieneutraal huis. Zonnepanelen, een warmtepomp,
speciale elektrische geisers en een buffervat zijn aangeschaft. Kosten 35.000 euro. Een
dergelijk bedrag betaalt een gezin in vijftien jaar aan energiekosten. (Dagblad Waterland, 17 juni)
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Vanaf 21 juni kan in de gemeente Beemster worden gekozen voor een ‘kort zakelijk huwelijk’. Een sobere ceremonie van 15 minuten met maximaal 25 gasten kost 150 euro. (Dagblad Waterland)
De beruchte verkeersonveilige Oostdijk bij Zuidoostbeemster kreeg in de nacht van 1 op
2 juli twee ernstige ongevallen te verwerken. Bij het tweede ongeval kwam een 18-jarige
inwoner uit Volendam om het leven nadat de auto waarin hij zat een boom ramde en in
brand vloog. De bestuurder overleefde het ongeluk. (Dagblad Waterland, 4 juli)

25 jaar een bloeiende zaak: Harry en Ronald 'Ranonkel' genieten op hun triple A-locatie aan het marktplein in Middenbeemster 							
(foto Geert Heikens, Binnendijks)

Zondag 10 juli vieren de jongens van ‘Ranonkel Arrangeurs’ het feit dat ze 25 jaar geleden
zijn begonnen op de plaats waar nu de winkel voor paardrijspullen zit (naast de huidige
Beemster IJssalon). Tien jaar geleden, in 2006, kregen ze de gelegenheid het mooie pand
van de smidse bij de travalje te betrekken. Voor deze verjaardag worden 25 vazen (van de
ruim 100 ingestuurde exemplaren) artistiek gevuld, een uniek schouwspel voor allen die
langskomen om de heren te feliciteren. (Binnendijks, 2/3 juli + redactionele waarneming;
zie ook de ‘Beemster Bengel’, 7 en 10 juli)
Op de ‘Beemster Bengel’ van 10 augustus
wordt aandacht gevraagd voor de wel zeer
verscholen – bijna verdwenen – gevelsteen
van de voormalige school, anno 1839, waar nu
cultureel centrum ‘Onder de Linden’ is gevestigd. Het is te hopen dat bij de aanstaande herstelwerkzaamheden van de fundamenten aan
de slootzijde ook dit hardstenen monumentje
weer in het zicht wordt geplaatst. (Zie ook het
bericht op 29 december op dezelfde site)
(foto Erny van der Kleut)
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In Dagblad Waterland lezen we op 11 augustus dat gemeentesecretaris mevr. E. KroeseVrolijks het gemeentebestuur van Beemster na ruim tien jaar verlaat. In onderling overleg
hebben het College en mevr. Kroese besloten de samenwerking te beëindigen.
De gemeentelijke informatiepagina van Binnendijks meldt dat de gemeente Beemster op
zoek is naar één partij, of een combinatie van partijen, voor de aankoop en herontwikkeling van het door architect Cornelis de Jong ontworpen gemeentehuis van Beemster. Per
11 augustus gaat de aanbesteding van start die er na verkoop toe moet leiden het gemeentehuis in twee delen op te splitsen, waarbij de huidige oostvleugel (de zg. bestuursvleugel)
voor een periode van tien jaar wordt teruggehuurd door de gemeente. Daar zal het gemeentebestuur en de kleine ambtelijke staf worden ondergebracht en ook de raadszaal dient in
functie te blijven. De westvleugel – links van de receptiebalie – kan herontwikkeld worden
tot woon-, kantoor- of zorgeenheden. (Binnendijks, 27/28 augustus)
Per 1 september stopt wethouder Han Hefting (Beemster Polderpartij) na tien jaar met
zijn politieke functie en gaat verder als zelfstandig adviseur gemeentelijke bestuursaangelegenheden. Acht jaar lang had Hefting ruimtelijke ordening in zijn portefeuille, waaronder
moeilijke dossiers als de extra woningbouw in Zuidoostbeemster maar ook het succesvolle
proces van inpassing van de nieuwe CONO-kaasfabriek in het werelderfgoedlandschap.
Burgemeester mevr. Van Beek reikte tijdens de afscheidsbijeenkomst op 30 augustus de
Beemster Erepenning uit als gemeentelijk blijk van waardering. (Binnendijks, 13/14 augustus (interview) en 11/12 sept.)
De opvolgster van Han Hefting, mevr. Barbara Jonk-de Lange, werd op 6 september als
wethouder namens de BPP officieel geïnstalleerd. Zij is sinds 2010 fractieassistent geweest
en na de verkiezingen van 2014 als raadslid in vol bedrijf, naast een reguliere baan (doktersassistente) en een gezin. Mevr. Jonk heeft o.a. het sociale domein in haar portefeuille en
zij is naast 1e locoburgemeester ook dorpswethouder voor Middenbeemster. (Binnendijks,
24/25 sept.)
Op 10 en 11 september wordt het eerste Werelderfgoedweekend gehouden, gecombineerd met de traditionele Open Monumentendagen. Bezoekerscentrum Beemster is het
centrale punt van deze activiteiten die verder gehouden worden in Museum ‘Betje Wolff’,
Agrarisch Museum ‘Westerhem’, molen ‘De Nachtegaal’ en de kerk in Middenbeemster.
Uiteraard doen de forten van de Stelling van Amsterdam, voor zover toegankelijk, ook
mee. (Binnendijks, 10/11 september, gemeentelijke informatie)
De krant schrijft dat de in 1985 geboorde put ‘Middelie 301’ in Noordbeemster alsnog door
de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) in gebruik wordt genomen. In 1985 bleek
dat nog niet rendabel, maar door nieuwe technieken en inzichten kan er nu wel gas worden
gewonnen. Het Middelie-gasveld is een van de 175 kleine gasvelden in Nederland die
samen 30% van het aardgas leveren. Dit veld gaat 200.000 huishoudens van gas voorzien.
(Dagblad Waterland, 13 september)
Wildwest taferelen op de Middenweg! Vrijdagmiddag 16 september raasde een gestolen
bestelbus door Middenbeemster naar het noorden, achtervolgd door drie politieauto’s, zo
nam de Redactie waar. Na de rotonde van de N243 (Schermerhornerweg) te hebben genomen, verloor de autodief de macht over het stuur, scheurde over het fietspad de wegsloot
50

Zo eindigde voor de gestolen bus de achtervolging, nog een geluk bij een
ongeluk: geen slachtoffers		
(foto HVF Photo Services)

in en probeerde zijn vrijheid
te behouden door het naastgelegen weiland in te rennen.
De fitte dienders wisten hem
toch in te rekenen, evenals
zijn maat. De bus zou door een
ingebouwd traceersysteem zijn
gelokaliseerd.
Persoonlijke
ongelukken deden zich verrassend genoeg niet voor. (www.
RTVNH.nl, 18 sept.)

Diezelfde 16e september ontving Frank Bart uit handen van Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven de naar hem (PvV) genoemde herbestemmingsprijs. De transformatie van een
serie sombere gewelven die Fort aan de Nekkerweg was tot het meest duurzame Wellness
Resort van Nederland voldeed geheel aan wat een goede herbestemming van dit fort uit
de Werelderfgoedstelling van Amsterdam wordt geacht. Van Vollenhoven is 27 jaar voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds geweest en de instelling van deze prijs was het
afscheidscadeau van de organisatie aan hem. (Binnendijks, 24/25 sept.)
De Weegbrug aan de Jisperweg deed in september dienst als weegschaal voor een zeer
uitgebreide familie Konijn (40 personen) die haar jaarlijkse familiedag had. Er moest
geraden worden naar het totale gewicht, maar dat krijgen wij niet te weten. (Binnendijks,
24/25 sept.)
Deze aflevering van Binnendijks meldt in de rubriek ‘Kluitjes’ dat de voormalige kosterij
informeel is gestart met de nieuwe winkel van ‘Breidablick’. Het is nog niet duidelijk
wanneer de officiële opening plaatsvindt. (Binnendijks, 24/25 sept.) Het rijksmonument
dat de afgelopen jaren een grondige restauratie en inwendige verandering heeft ondergaan
is nu een groot dagbestedingsverblijf voor bewoners en begeleiders van ‘Breidablick’.
Beneden is een winkel en een horecagedeelte en boven een creatieve werkplaats met
keuken. ‘De Kosterij’, zoals de nieuwe aanwinst gaat heten, biedt werk aan twintig mensen, onder wie vijftien van ‘Breidablick’. (Dagblad Waterland, 3 september; uitvoeriger
verslag op de ‘Beemster Bengel’ van 3 november)
De gemeenteraad van Beemster heeft op 27 september besloten dat er geen supermarkt
aan het Middenpad in Zuidoostbeemster komt. De Beemster Polderpartij, D66 en PvdA/
Groen Links vinden het Middenpad te onveilig en zien financiële risico’s voor de gemeente opdoemen. VVD en CDA zijn voorstanders. (Dagblad Waterland, 29 september)
De schilder Marvel – Marianne Velzeboer – krijgt een van haar werken tentoongesteld in
het ‘Louvre’ in Parijs. Marvel woont al 18 jaar in Portugal en maakt daar ook deel uit van
een kunstenaarscollectief maar voelt zich nog altijd Beemsterlinge. Het bewuste schilderij
stelt een oude man voor die in de zon zit. (Dagblad Waterland, 29 september)
Het Hospice ‘Thuis van Leeghwater’ in Middenbeemster bracht een speciale lustrumkrant
uit. Ter gelegenheid van het eerste lustrum (5 jaar) bevatte De Uitkomst van 27 september
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liefst 16 pagina’s gevarieerd nieuws en interviews over dit professioneel geleide vrijwilligersproject dat duidelijk in een plaatselijke behoefte voorziet. De voorpagina introduceert
de nieuwe coördinator van het hospice, Lisette van den Bogaard en de achterpagina portretteert (letterlijk) alle 72 vrijwilligers. De uitgave werd gesponsord door 39 adverteerders.
Op zondag 2 oktober viert het HGB zijn 16e lustrum. Onder de kop ‘Historisch Genootschap
Beemster – 80 jaar oud …jong van geest’ geeft een speciale bijlage in Binnendijks van vier
pagina’s een vlot geschreven en raak geïllustreerde indruk van zaken waarmee het Genootschap zich zoal bezighoudt: Beemster straatnamen en genealogie – 80 jaar Beemster geschiedenis in vogelvlucht – een duidelijke uitleg waarom de Beemster Werelderfgoed is – en het
HGB als ònze vereniging. Informatie die in elke brievenbus terecht kwam en een uitnodiging
bevatte de verjaardag mee te vieren. Van deze bewaarbijlage zijn nog exemplaren over; laat
het weten als u die gemist hebt of er nog wel een of twee aan nieuwe buren kwijt wilt.

Bouwval achter het tankstation in Noordbeemster		

(foto Geert Heikens, foto-archief HGB)

De bouwval, horend bij het Gulf-tankstation in Noordbeemster, baart de omwonenden zorgen. Ze zijn de overlast van
wildplassers en de verpaupering beu. De Beemster Polderpartij heeft de gemeente verzocht handhavend op te treden
en Gulf Nederland gesuggereerd tot sloop of restauratie van
het pand over te gaan. (Dagblad Waterland, 11 oktober)

Huize Martina in betere tijden (foto-archief HGB)
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In Agrarisch Museum ‘Westerhem’ werd zondag 16 oktober een zeer succesvolle pijpendetermineermiddag gehouden. De heren Bert van Lingen en Ruud Stam van de Stichting
voor onderzoek historische tabakspijpen lieten aan circa 100 bezoekers zien wat er wel of
niet zo bijzonder was aan de door hen meegebrachte pijpenkoppen. Niet alleen ‘aanschouwelijk onderwijs’, ook bijzonder aanstekelijk – al waren de meeste pijpen toch wel kapot.
(Binnendijks, 22/23 okt.; zie ook een uitgebreid verslag op de ‘Beemster Bengel’ van 21
oktober)

Geanimeerde pijpendetermineermiddag in de berg van Museum ‘Westerhem’. Links de deskundigen, de heren Van
Lingen en Stam 						
(foto Geert Heikens, Binnendijks)

In de beide musea is sinds 23 oktober een tentoonstelling van werken van tekenaar Henk
Tol (1931-1987) te zien. Tol was behalve een begenadigd visueel vertolker van het NoordHollandse cultuurlandschap vooral ook een Beemsterling met groot gevoel voor geschiedenis (hij was o.a. conservator van ‘Betje Wolff’). De weduwe van Henk, Riet Tol, woonde
de opening door familievriend Henk Prins bij. (Binnendijks, 5/6 nov.)
Via beemster.net/schoon kunnen inwoners hulpmiddelen aanvragen om zwerfvuil in de
eigen buurt op te ruimen. Daniëlla Ernsting uit Middenbeemster en Wil Spreeuw uit Purmerend ruimen al wandelend regelmatig de achteloos weggegooide rommel van anderen
op. (Dagblad Waterland, 27 oktober)
Het huisvestingsbeleid van de gemeente Beemster ten behoeve van ‘gastarbeiders’ – de
vroegere hannekemaaiers en poepen – op Beemster boerderijen was al in 1928 onderwerp
van bespreking in de gemeenteraad. Die huisvesting was voor verbetering vatbaar, zo blijkt
uit een kort verslag over dit onderwerp naar aanleiding van documenten die in het Waterlands Archief voor de gemeente Beemster worden bewaard. Deze worden nu gedetailleerd
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gearchiveerd door archiefmedewerker C. de Groot. Erny van de Kleut, geregeld ‘historisch
journaliste’, gaf de geschiedenis vorm op de ‘Beemster Bengel’ van 4 november.
Fleur de Jong wordt geïnterviewd in verband met haar deelname aan de Paralympics in
Rio de Janeiro in september. Zij slaagde er niet in de finale te halen. (Dagblad Waterland,
5 november)
Binnendijks van 5/6 november belicht het 90-jarig bestaan van biljartclub ‘Middenbeemster’. De club werd geboren op 22 september 1926 in de gelagkamer van het toen nog deftige
‘Heerenhuis’. Daar bleef de club tot elf jaar geleden spelen; tegenwoordig is dat ‘de Kloek’.
Zorgboerderij ‘Met Hart Tog?’, Zuiderweg 2 in Westbeemster, bestaat op 6 november 10 jaar.
Het is één van de meer dan 100 boerderijen in Noord-Holland die naast hun agrarische
activiteiten zorg aanbieden. (De Uitkomst, 1 nov.) Hoeveel zorgboerderijen staan er nu in
de Beemster? Dat blijken er acht te zijn. (Redactie)
Bij de officiële mededelingen van de gemeente lezen we dat de ‘straatnamencommissie’ voor deelplan 3 van ‘De Keyser’ in Middenbeemster heeft gekozen voor namen die
naar de 17e-eeuwse maatvoering verwijzen: ‘Morgenweg’, ‘Bunder’, ‘Hooiland’, ‘Roede’,
‘Akker’, ‘Dagwand’, ‘Spint’ en ‘Schepel’. Hopelijk komt er wel uitleg op de naamborden
te staan. (Binnendijks, 5/6 november)

Sieg Schans, knecht bij groenteboer Held in de Zuidoostbeemster
(collectie Cor Roet)

De fotopresentatie van
Cor en Lydia Roet over
de Beemster middenstanders uit de eerste helft
van de 20e eeuw trok
op 17 november zoveel
belangstelling in ‘Onder
de Linden’ dat al twintig
minuten voor aanvang
de deur dicht moest.
Het HGB, dat de avond
organiseerde, vond het
echtpaar Roet bereid dit
in januari 2017 nog eens
over te doen. (HGB-website/nieuws)

Toeval of niet, maar in de aflevering van 19/20 november kondigt Binnendijks aan dat de
komende weken een artikelenreeks over 25 stolp- en straatnamen wordt begonnen. Het
spits wordt afgebeten met ‘Spitsbergen’, een straatnaam in Middenbeemster die verwijst
naar een fraaie stolp in Noordbeemster (Schermerhornerweg 3). Met een oude zwart-wit
foto en een moderne kleurenfoto van de boerderij plus een kleurenfoto van de huizen aan
de betreffende straat krijgt men al een mooie verbinding tussen verleden en heden. De
bijgevoegde informatie is beknopt maar hopelijk stimuleert het velen een kijkje bij ‘het
origineel’ te nemen. Uitknippen en inplakken maar.
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Eind november 2016 verschijnt ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie een themanummer onder de titel ‘De vrouw in de
genealogie’. De archiefwerkgroep van het HGB – eens in de twee weken in het Waterlands Archief op onderzoek naar de sociaal-economische achtergronden van de in 2011
gevonden skeletten – en Prof. Dr. M.L.P. Hoogland (Universiteit Leiden) publiceren een
artikel over ‘Sara Oosterhuis-Ruijter (1796-1863) uit de Beemster: een bijzondere vrouw
archeologisch gereconstrueerd en in de archieven teruggevonden’. Een bewerking hiervan
verschijnt in De Nieuwe Schouwschuit van juli 2017. (Redactie)
Op 6 december organiseert de provincie Noord-Holland in het Infocentrum N244 (Polderweg 119, Purmerend) een inloopbijeenkomst voor belangstellende omwonenden en
weggebruikers van de Purmerenderweg over de ophanden zijnde werkzaamheden aan de
aansluiting op de N244. Het ontwerp, de planning en de uitvoering van dit deels hevig
bestreden verkeersplan kunnen door vragenstellers beter doorgrond worden. Praktische
informatie kan men ook vinden op www.infoN244.nl. (Schermer/Beemster op zondag, 4
december)
Schrijfster Agnes de Boer, opgegroeid in de buurt van het fort aan de Nekkerweg, dook
in de geschiedenis van de Stelling van Amsterdam om persoonlijke verhalen uit heden en
verleden samen te brengen. Het boek, Leven op de Stelling, forten van toen en nu, wordt op
7 december gepresenteerd in Fort benoorden Spaarndam ter gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van het predicaat Werelderfgoed voor de Stelling. (Dagblad Waterland, 8 december)
Eén van de hoogtepunten van dit jaar voor Museum ‘Betje Wolff’ was wel de schenking
op 10 december van zes brieven van Aagje Deken (waarvan één ook door Betje Wolff
beschreven en ondertekend) en een brief van de literair executeur testamentair van Aagje

De heer Falger vertelt over de connectie van het weeshuis en boerderij ‘De Oranjeappel’
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(foto Johan de Jong)

door nazaten van de familie De la Lande. Jacob de la Lande was eind 18e eeuw regent van
het doopsgezinde weeshuis ‘De Oranjeappel’ in Amsterdam. Aagje was oud-wees van dit
weeshuis en heeft er altijd contact mee gehouden. Dat er in de Beemster ook een boerderij
‘De Oranjeappel’ bestaat is niet toevallig: er is dus een (financiële) connectie – waarvan
de schenkers niet op de hoogte waren. De brieven zullen een prominente plaats krijgen
in de volgende zomertentoonstelling van MBW die aan beide dames wordt gewijd, naar
aanleiding van een grondige herinrichting van Betjes ‘Kipperust’. (De Uitkomst, 23 dec.,
Binnendijks, 17/18 dec. en de ‘Beemster Bengel’ van 14 december)
Burgemeester mevr. Van Beek reikt de drenkelingenmedaille van de Stichting ‘Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’ uit aan André Bink uit Beemster en René Burggraaf uit
Oosthuizen. Op 10 mei jl. raakte de auto van Piet Ossebaar bij een eenzijdig ongeval op z’n
kop in de sloot aan de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Bink en Burggraaf haalden de
bestuurder direct uit de auto en redden hierdoor zijn leven. De heer Ossebaar, die het goed
maakt, bedankte zijn redders al eerder persoonlijk. (De Uitkomst, 20 december)
Honderd mensen in de gemeente Beemster ontvangen dit jaar een ‘Mantelzorgcompliment’. Het compliment bestaat uit 25 euro. (Dagblad Waterland, 21 december)
Het Noordhollands Dagblad van 23 december rapporteert onder de kop ‘Wel geloven, niet
ter kerke’ uitvoerig over het afnemende aantal kerkgangers in Noord-Holland. In het rapport ‘Helft Nederland is kerkelijk of religieus’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(22 december) werd vastgesteld dat landelijk nu precies 50% van de Nederlanders zegt tot
een geloofsgemeenschap te horen, een voortzetting van de secularisatie. In 2010 was dat
nog 55%. Er werd ook gevraagd naar regelmatig (= minstens een keer per maand) kerkbezoek. Dan blijkt dat de gemeente Beemster met 2.9% het laagst scoort van alle Nederlandse
gemeenten. In de omliggende gemeenten is dat cijfer voor 2016 als volgt: Purmerend 7.1%,
Wormerland 5.3%, Alkmaar 9.5%, Koggenland 17.1% en Edam-Volendam 17.3%. Een
verklaring voor het lage Beemster percentage kan het grote aantal mensen zonder kerkelijke gezindte zijn: 73.5% van de bevolking, volgens het CBS. Van de 26.5% wel kerkelijk
verbondenen is de verdeling aldus: RK 19.6%, Ned. Hervormd 3.0%, Gereformeerd 0%,
PKN 1.6% en Islam 0.7%. Er ontbreekt nog 1.6% - de doopsgezinden? Ter vergelijking:
in 1909 was 57.9% van de Beemster bevolking Ned. Hervormd (1930: 48.9%), 27.7% RK
(1930: 29.6%) en 2.6% zonder kerkelijke gezindte (1930: 9.9%) (bronnen: volkstellingen
1909 en 1930, CBS)

De samenstellers van deze kroniek danken de volgende media en instanties voor hun informatie (in
alfabetische volgorde): de ‘Beemster Bengel’, Binnendijks, website Brandweer Beemster, gemeente
Beemster, Centraal Bureau voor de Statistiek, RTVNH/HVF Photo Services, Schermer/Beemster
op zondag, De Uitkomst, de Volkskrant 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: Pieter Beemsterboer, Geert Heikens, Erny van de Kleut en
Christy Rijser en de HGB-fotowerkgroep.
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