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Van de Redactie
Zoals u inmiddels gewend bent staan in het maartnummer van De Nieuwe Schouw-
schuit de Jaarverslagen van de verschillende afdelingen van het ‘Historisch Genoot-
schap’ – dus ook nu weer. Ze vertellen wat er allemaal gebeurd is in 2017. ‘Dat was 
niet niks’ mag je wel zeggen. Twee voorbeelden slechts: het boek Droogmakerij de 
Beemster. Polder van wereldformaat kwam dit jaar uit en de gemeente Beemster kon-
digde aan de subsidie aan het HGB in 2018 met 25 % te verlagen. 

Dan krijgt u ook nog te verwerken wat er verder in de ‘Polder van wereldformaat’ 
is gebeurd, maar misschien bent u direct al naar bladzijde 37 gegaan om de ‘Kro-
niek van de Beemster 2017’ te lezen. Snel wordt dan duidelijk dat de Beemster een 
geliefde woonbestemming is – er wordt weer een eerste paal geslagen – en ook de 
baardvleermuis (vrij zeldzaam) voelt zich hier thuis. En wie had kunnen geloven dat 
in de Beemster de politieke partij ‘Lokaal in de Kamer’ nog 7 stemmen zou trekken. 
Het jaar eindigt somber: het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om met de 
gemeente Purmerend te fuseren vanwege een zorgelijke financiële situatie en onvol-
doende bestuurskracht; een wethouder stapt op en het gemeentehuis is nog steeds niet 
verkocht. 

Deze foto is gemaakt toen Sam Knijn (13 jaar) op zaterdag zijn kranten rondbracht op de Wormerweg. Sam zie je nog 
net achter de eerste boom. Hij moest nog hard fietsen om droog thuis te komen! De rechte lijnen waar de Beemster zo 
om bekend staan komen er in deze foto prachtig uit, schrijft vader René Knijn in Binnendijks van 2-3 december 2017.
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Notulen jaarvergadering 2017
Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Beemster, gehouden op 
29 maart 2017 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 gelegenheid om te 
vieren, te eren en te gedenken.

De voorzitter vraagt een moment stilte voor de heer Jan de Reus. Jan was vrijwilliger in 
het ʻBetje Wolffʼ museum en is in mei 2016 overleden.

Er is bericht van verhindering binnengekomen van:
De heer en mevrouw Akkerman, de heer P. Beemsterboer, de heer J. Dik, de heer E. 
Finnema, mevrouw F. de Gooijer, mevrouw T. Beima, mevrouw M. Reijm, de heer en 
mevrouw Heijmans, de heer J. Dehé, de heer P. Groot, mevrouw E. Steen, mevrouw M. 
Lambalk, mevrouw J. Tulp, mevrouw M.J. Heijn, de heer J. Schouten, de heer C. de Waal, 
mevrouw J. Smith, mevrouw C. van Splunter-Koeman.

2 Notulen jaarvergadering 2016
De notulen wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

3 Ingekomen stukken en mededelingen
Geen mededelingen.

4 Jaarverslagen 2016
4.1. De redactie van De Nieuwe Schouwschuit krijgt een compliment voor de, wederom, 
prachtige periodiek waarin opgenomen de jaarverslagen 2016, aangevuld met de Beem-
ster jaarkroniek. 
4.2. In het jaarverslag van Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ stond abusievelijk vermeld 
dat mevrouw Ella Verhoeks aftredend en herkiesbaar is. Zij is wel aftredend maar niet 
herkiesbaar.

5. Financieel verslag 2016
5.1. Het financieel verslag staat vermeld in de toegestuurde jaarstukken, opgenomen in de 
uitgave van De Nieuwe Schouwschuit. Daarbij is aangegeven dat bij de penningmeester 
het verslag ook digitaal kan worden aangevraagd. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

De penningmeester, de heer Pieters, merkt op dat er kritische leden zijn. Hij is gewezen 
op de toelichting op de balans. Het totaal van de rekeningcourant met de Stichting Beheer 
Gebouwen moet zijn € 77.126,-- i.p.v. vermelde € 70.673,--. De heer Pieters merkt daarbij 
op dat het slechts gaat om de toelichting; in de balans staat wèl het juiste bedrag vermeld.

De financiële positie van het HGB is stabiel.
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Het eigen vermogen van de vereniging gaat iets achteruit. Dit heeft te maken met de moei-
zame exploitatie van de musea. 

Naar aanleiding van de digitale presentatie van de heer Pieters  vraagt de heer Falger of 
het HGB ook  bedrijfsleden heeft. Deze vorm van lidmaatschap is op de ledenlijst en in 
de contributie verwerkt.
De heer J.H. Kӧhne vraagt hoe het is gesteld met het onderhoudsfonds. De heer Pieters 
antwoordt dat per gebouw de stand van dit fonds staat vermeld in het jaaroverzicht. Het 
Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ komt ieder jaar geld tekort op dit onderdeel. Dat tekort 
wordt bijgeboekt. Het museum ‘Betje Wolffʼ heeft een positief saldo in het onderhouds-
fonds. Voor dit museum ontvangen we een subsidie; daaruit  wordt gereserveerd voor 
toekomstige onderhoudswerkzaamheden.

5.2. Verslag kascontrolecommissie
Namens de kascontrolecommissie brengt de heer Heerschop verslag uit van haar bevin-
dingen.
De commissie, bestaande uit de heren Heerschop, Schoutsen en Schoutenw, heeft de finan-
ciën 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.

Als aandachtspunt merkt de kascontrolecommissie op dat de afhankelijkheid van subsidie 
groot is en adviseert het bestuur na te denken over inkomsten uit andere bronnen. 
De penningmeester erkent dit punt. De subsidieaanvrage 2018 is ingediend. Daarnaast 
gaat men ervan uit dat de samenwerking met andere organisaties (SPBW) de financiële 
lasten zal verlichten en kijkt het HGB uit naar andere financiële bronnen. 

De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor haar werk. 

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

6 Vaststellen begroting en de contributie 2018
De begroting wordt overeenkomstig het aangeboden concept vastgesteld.
De hoogte van de contributie 2018 blijft, onder voorbehoud, ongewijzigd. 

7 Bestuursmutaties
7.1. Mevrouw Reijm-Helder is aftredend en herkiesbaar. Zij is secretaris van het 
Algemeen Bestuur, daarnaast is zij voorzitter van de PR-commissie, secretaris van de 
Stichting ‘Beheer Gebouwenʼ en waarnemend secretaris van het Agrarisch Museum 
‘Westerhemʼ. Het bestuur stelt voor haar weer voor vijf jaar te benoemen. De vergade-
ring gaat akkoord.
7.2. De heer Pieters is aftredend en herkiesbaar. Hij is penningmeester van het Algemeen 
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Bestuur en penningmeester van de  Stichting ‘Beheer Gebouwenʼ. Het bestuur stelt voor 
hem weer voor vijf jaar te benoemen. Ook hiermee stemt de vergadering in.
7.3. Mevrouw De Jong-de Boer is aftredend en niet herkiesbaar. Zij is als voorzitter van 
het ‘Betje Wolff Museumʼ afgevaardigde in het Algemeen Bestuur en stopt met deze func-
ties. Het bestuur stelt voor mevrouw Verbruggen te benoemen als voorzitter van ‘Betje 
WolffMuseumʼ en lid van het Algemeen Bestuur. 
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Mevrouw De Jong ontvangt als dank voor haar inzet een vaas.
7.4. De heer Jobsis is aftredend en niet herkiesbaar. Hij is als voorzitter van het Agrarisch 
Museum ‘Westerhemʼ afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Ook de heer Jobsis beëin-
digt zijn activiteiten in het bestuur. Het bestuur stelt voor de heer J.H. Kӧhne te benoemen 
als voorzitter van het  Agrarisch Museum ‘Westerhemʼ en lid van het Algemeen Bestuur.
De vergadering gaat ook met dit voorstel akkoord.
De heer Jobsis ontvangt als dank voor zijn inzet een kunstobject van keramiek.

Het bestuur heeft op haar voorstellen geen tegenkandidaten gekregen.

7.4. Bestuursmutaties bij de afdelingen
- De dames Smit en Smith zijn toegetreden tot het bestuur van ‘Betje Wolff Museumʼ.
-  Mevrouw Verhoeks is gestopt met haar PR-activiteiten, de heer J. Bakker heeft zitting 

genomen in de PR-commissie.
-  Bij molen ʻDe Nachtegaalʼ heeft de heer Reijm het penningmeesterschap overgenomen 

van de heer Van Zon. De heer Van Zon blijft lid van het bestuur en is tevens adviseur.

7.5. Afscheid van de voorzitters van de musea
-  Mevrouw De Jong neemt na 9 jaar lid te zijn geweest van het Algemeen Bestuur afscheid   

van haar bestuursfuncties bij het HGB. Zij is, in diverse hoedanigheden, al 36 jaar betrok- 
ken bij het HGB-ʻBetje Wolffʼ. De interesse in de ʻBeemster en Betje’ historie bracht 
haar bij het HGB. Met tomeloze inzet is zij actief geweest bij HGB activiteiten, de PR-
commissie en niet in de laatste plaats het museum ‘Betje Wolff’ of zoals het nu zal gaan 
heten, het ‘Betje Wolff Museumʼ. Er zijn intensieve contacten tot stand gebracht met de 
museumvereniging waardoor het museum nog meer op de kaart staat.

    Het Algemeen Bestuur heeft, gezien al deze werkzaamheden, besloten mevrouw De 
Jong  te benoemen tot erelid van de vereniging. Naast een boeket wordt de oorkonde 
overhandigd.

-  De heer Jobsis is vanaf 2008 lid van het Algemeen Bestuur en beëindigt zijn bestuurs-
werkzaamheden voor het HGB. Als voorzitter van het Agrarisch Museum ‘Westerhem’ 
is hij altijd de grote animator geweest voor dit museum: de exposities, de wekelijkse 
werkochtend, de contacten naar buiten, de zorg om de vrijwilligers, te veel om op te 
noemen. De externe contacten voor het HGB hebben altijd grote aandacht gehad, de vele 
werkgroepen, de gemeentelijke overleggen en de werkgroepen bij de ontwikkelingen 
m.b.t. het bezoekerscentrum hebben veel tijd en energie gevraagd. 

  De PR is lange tijd een speerpunt geweest. De heer Jobsis is een echte duizendpoot.
   Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten de heer Jobsis te benoemen tot erelid van  
het HGB. Ook aan hem worden de bloemen en de oorkonde uitgereikt.

Mevrouw de Jong voelt zich ontzettend vereerd. Het toekennen van het erelidmaatschap 



5

komt voor haar totaal onver-
wacht. 
Het erelidmaatschap is ook 
de heer Jobsis overvallen. Hij  
is met veel plezier de afge-
lopen jaren actief geweest. 
De voorzitters van de beide 
musea hebben samen de PR-
commissie opgezet. Als dank 
voor deze samenwerking 
overhandigt hij mevrouw De 
Jong een doosje Merci en als 
scheidend voorzitter over-
handigt hij zijn opvolger de 
sleutel en een nieuw muur-
bord met de tekst ‘Geregi-
streerd Museumʼ.

Beide scheidende bestuursleden blijven als vrijwilliger actief.

8 Update beleidsplan
Het beleidsplan is in de Algemene Ledenvergadering op 25 maart 2015 gepresenteerd.
Door veranderingen bij het HGB zijn aanpassingen van dit beleidsplan noodzakelijk. 
Het beleidsplan 2017-2022 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 februari 
2017 besproken en vastgesteld.

De heer Jobsis geeft een korte uitleg over de veranderingen 

Het beleidsplan is op een aantal onderdelen aangepast:
-     Samenwerking met andere partijen is gewijzigd (Stichting Promotie Beemster Wereld-

erfgoed, SPBW)
-    Beschrijvingen van afdelingen zijn geactualiseerd
-    Het organogram is aangepast
-    Het activiteitenplan van ʻBetje Wolff Museumʼ is toegevoegd 
-    De ʻStichting Simon de Heerʼ is uitgetreden
-    De ʻStichting tot behoud en restauratie Beemster Brandweermaterieelʼ is toegetreden

De komende jaren wordt aandacht besteed aan: 
-    Opstellen van een huishoudelijk reglement
-    Registratie van niet museum-gebonden, voor de Beemster belangrijke, objecten
-    Centralisatie van het registratiesysteem en betere ontsluiting
-    Kennis van het HGB uitdragen
-    Inkomsten HGB verbeteren
-    Vrijwilligers en bestuurders werven
-    Musea aanpassen aan huidige tijd
-    Samenwerking met andere partijen op het gebied van toerisme continueren
-    Onroerend goed energiezuiniger maken

De overdracht     (foto Jan Jobsis)
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9 Uitreiking van de HGB-Complimentprijs 2016
De doelstelling van de complimentprijs: de HGB-Complimentprijs gaat naar die per-
soon of instelling 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 inundatie-
sluis), 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 ʻde Eterijʼ, passend in beschermd 
dorpsgezicht). Mevrouw K. Bossaers ontving de complimentprijs 2012 (onderzoek 
en publicaties van de Beemster).  De complimentprijs 2013 ging naar de molen ʻDe 
Nachtegaalʼ (inzet en resultaat prachtige restauratie). In 2014 was de prijs voor de 
ʻStichting tot Behoud van de Weegbrug Beemsterʼ bedacht in de initiatiefnemer van 
de restauratie, de heer Jan Schoutsen en in 2015 werd deze vaas uitgereikt aan de heren 
Bregman en Koopman (restauratie Villa ʻSchoonoordʼ/VSB-Fortisbank) 
Het bestuur van het HGB heeft dit jaar besloten de HGB-Complimentprijs toe te ken-
nen aan mevrouw Ernie van de Kleut-Sieswerda, maker van de website ‘De Beemster 
Bengelʼ, www.beemsterbengel.nl.
Sinds augustus 2003 vormt zij de ‘éénvrouwsredactie’ van dit digitale nieuwsblad. 
Op haar website staat het volgende: ‘De Beemster Bengel bericht over gebeurtenissen 
in, en nieuwtjes uit, de Beemster’.

Mevrouw Van de Kleut ontvangt een boeket  en een fraaie vaas met inscriptie   (foto Johan de Jong)
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Naast de belangstelling voor eigentijdse gebeurtenissen heeft mevrouw Van de Kleut 
ook veel oog voor de Beemster historie. Zij laat geen gelegenheid voorbij gaan om 
over actuele gebeurtenissen, die een historische lading hebben, te schrijven.
Mevrouw Van de Kleut gaat zorgvuldig om met haar nieuwsarchief, een archief dat 
ook voor de toekomst van grote waarde zal zijn en te zijner tijd aan het Waterlands 
Archief zal worden geschonken. 

Uit handen van de voorzitter ontvangt mevrouw Van de Kleut een boeket  en een fraaie 
vaas met inscriptie. 

10 Rondvraag en sluiting
10.1.  De heer C. Roet heeft een paar jaar geleden gevraagd of het mogelijk is in de 

wintermaanden, oktober-april,  iedere maand op een vaste avond een HGB bij-
eenkomst te organiseren. 

          De voorzitter antwoordt dat tijdens deze maanden door het HGB al veel wordt 
georganiseerd; deze evenementen vallen alleen niet op een vaste dag. Nadeel van 
een vaste avond is, dat door andere verplichtingen niet iedereen in de gelegen-
heid is deze activiteiten bij te wonen. Het bestuur en de PR-commissie zullen 
hier opnieuw naar kijken. 

          De heer Falger wijst de vergadering op de inloopavond in de Beemster erfgoed-
kamer op iedere eerste maandagavond van de maand.

10.2.  Daarnaast is het de heer Roet opgevallen dat bij de beide musea geen museum-
jaarkaarten verkocht worden, hij mist dit in het aanbod.

          De heer Jobsis zegt dat dit geen geld genereert voor het museum. Er zijn wel 
inschrijfformulieren aanwezig om een museumjaarkaart aan te vragen.

10.3. De heer Kӧhne dankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. 

10.4. De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng.

Na de pauze vertelt de heer 
Falger over ‘Aagje Deken 
en de Beemster: brieven en 
boerderijen’.
Aagje was een wees-
kind uit het doopsgezinde 
Amsterdamse weeshuis ʻde 
Oranjeappelʼ. Dit weeshuis 
bezat een aantal boerderijen 
in de Beemster. Dankzij de 
schenking van zeven brie-
ven uit de nalatenschap van 
een van de regenten van dit 
weeshuis krijgen we inzicht 
in de band tussen Betje 
Wolffs beste vriendin en dit 
instituut voor sociale zorg. 
Ook het overlijden van Presentatie ʻAagje Deken en de Beemsterʼ                   (foto Jan Jobsis)
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Aagje, acht dagen na Betjes dood, wordt beschreven. Aagje Deken was vier jaar toen 
zij in het weeshuis kwam wonen. Uit het ʻDogtersboekʼ, een notitieboek waarin alle 
bijzonderheden van ieder weeskind werden vermeld, bleek dat zij slechts enkele kle-
dingstukken als bagage bij zich had.  
Het Amsterdamse weeshuis onderscheidde zich van andere weeshuizen door het Doops-
gezinde gedachtengoed: men leerde kinderen daar een eigen mening vormen. 
Op 25-jarige leeftijd verlieten de wezen het weeshuis. 
Betje Wolff had over haar gehoord, was geboeid door de opvoeding van Aagje en zocht 

contact met haar. 
‘Betje Wolf Museumʼ heeft in december 
2016 brieven van Aagje Deken in ontvangst 
mogen nemen. Deze brieven zijn te zien 
tijdens de zomertentoonstelling 2017 van 
het museum over Betje Wolff, met als titel: 
ʻDenk nooit aan BetjeWolff of denk aan 
Aagje Dekenʼ.

Hilda Reijm-Helder, secretaris.

Denk nooit aan Betje Wolff of denk aan Aagje Deken 
(J.Grave, deze tekst staat bij een beeld in Nes a/d 
Amstel)                (foto Johan de Jong)

Vrijwilligersbijeenkomst in het Archeologiecentrum van Noord-Holland, het ‘Huis van Hildeʼ       (foto Jan Jobsis)
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In 2017 heeft het Algemeen Bestuur negen keer een bestuursvergadering gehouden en heb-
ben er twee themabijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast hebben leden van het bestuur 
regelmatig overleg gehad met partners van de ̒ Stichting Promotie Beemster Werelderfgoedʼ 
(SPBW). De voorzitter is namens het HGB lid van de Raad van Toezicht van SPBW.

Aantal leden: 
 31 december 2013 : 526
 31 december 2014 : 499
 31 december 2015 : 507
 31 december 2016 : 516
 31 december 2017 : 548

In 2017 hebben zich in totaal 55 nieuwe leden aangemeld. Afmeldingen komen veelal door 
de verminderde mobiliteit t.g.v. hoge leeftijd en overlijden. Per saldo is het ledental in 2017 
met 32 personen gegroeid.
De Nieuwe Schouwschuit is dit jaar drie keer uitgekomen. De jaarverslagen 2016 en de 
ʻKroniek van de Beemsterʼ 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 in kleur maar dit is te kostbaar voor de 
papieren versie en wordt daarom in z/w afgedrukt.
De website van het HGB wordt actueel gehouden en wordt goed bezocht.
Er is ook belangstelling van buiten de Beemster voor het  HGB. Met grote regelmaat komen 
er via de mail vragen over de geschiedenis of gebeurtenissen in Beemster in het verleden. 
Deze worden via de afdeling BE zo goed mogelijk beantwoord.
 
Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 29 maart 2017 in ʻde Keyserinʼ te Mid-
denbeemster.

Historisch Genootschap Beemster
Jaarverslag 2017

Oprichtingsdatum  : 21 april 1936
Statuten vastgesteld op  : 17 april 1996
Inschrijfnummer KvK  : V40624472 
Ledenaantal per 31 dec 2017 : 548

Algemeen Bestuur

Op 1 januari 2017 bestaat het Algemeen Bestuur uit:
Voorzitter  : C. de Groot
Vicevoorzitter/lid : A. Jaarsma
Secretaris  : H. Reijm-Helder
Penningmeester :  : P. Pieters
Lid   : A. de Jong-de Boer, namens museum ‘Betje Wolff’
Lid   : J. Jobsis, namens Agrarisch Museum ‘Westerhem’
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Bestuursverkiezing
Mevrouw Reijm-Helder en de heer Pieters zijn aftredend en herkiesbaar. Met het voorstel 
van het bestuur om de secretaris en de penningmeester te herbenoemen gaat de vergadering 
akkoord. 
De voorzitters van de beide musea, resp. Mevrouw De Jong-de Boer en de heer Jobsis, 
zijn na vele jaren aftredend en niet herkiesbaar. Het Algemeen Bestuur stelt de leden voor  
in te stemmen met de benoeming van mevrouw Verbruggen als voorzitter van het ʻBetje 
Wolff Museumʼ en de heer Kӧhne als voorzitter  van het Agrarisch Museum ʻWesterhemʼ 
en  tevens als vertegenwoordigers van deze musea in het Algemeen Bestuur van het HGB.  

Ereleden

De beide scheidende museumvoorzitters hebben zich gedurende hun hele bestuursperiode 
niet alleen  tomeloos ingezet voor de musea maar ook voor het HGB als geheel. Zij waren 
op vele fronten actief, en hebben naast de goede contacten met de museumvereniging de 
musea met grote regelmaat in de schijnwerpers gezet. Voor deze grote verdiensten zijn 
mevrouw De Jong-de Boer en de heer Jobsis benoemd tot ereleden van het HGB.

HGB-complimentprijs
De HGB-complimentprijs, de prijs voor een persoon of organisatie die een echt com-
pliment verdient voor een actie of verdienste die waardevol is voor de cultuurhistorie 
in de Beemster, is dit jaar toegekend aan mevrouw Van de Kleut, maker van de website 
‘De Beemster Bengelʼ, www.beemsterbengel.nl. Op haar website staat het volgende: ‘De 
Beemster Bengel’ bericht over gebeurtenissen in, en nieuwtjes uit, de Beemster.’
Naast de belangstelling voor eigentijdse gebeurtenissen heeft mevrouw Van de Kleut ook 
veel oog voor de  Beemster historie. Mevrouw Van de Kleut gaat zorgvuldig om met haar 
nieuwsarchief, een archief dat ook voor de toekomst van grote waarde zal zijn en te zijner 
tijd aan het Waterlands Archief zal worden geschonken.
Na de pauze heeft de heer Falger een boeiende lezing over ‘Aagje Deken en de Beemster: 
brieven en boerderijen’ gehouden. 

Mevrouw De Jong-de Boer en de heer Jobsis worden benoemd tot erelid van het HGB          (fotoʼs Johan de Jong)



11

Ledenbijeenkomsten
Het Historisch Genootschap Beemster heeft in 2017 negen  bijeenkomsten voor haar leden 
en andere belangstellenden georganiseerd. Het aanbod is wederom zeer divers geweest, 
van fotopresentaties, lezingen, filmdag, tot de HGB-familiedag.
De belangstelling voor de fotopresentaties, lezingen en de filmdag is zo groot geworden, 
dat hiervoor sinds het najaar gereserveerd moet worden om de teleurstelling te voorkomen 
als de zaal vol is.

HGB-familiedag
De HGB-familiedag is tot stand gekomen in navolging van de HGB-80 jaardag. Het  
publiek heeft op alle locaties genoten van de bestaande en  georganiseerde activiteiten.   
In tegenstelling tot een eerder genomen besluit wordt de HGB-dag geen jaarlijks terugke-
rende dag, maar wordt om de vijf jaar georganiseerd, samenvallend met het lustrum van 
het HGB.
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 het Archeologiecentrum van Noord-Holland, het 
‘Huis van Hildeʼ in Castricum.
De vrijwilligers hebben genoten van de interessante vondsten uit onze eigen provinciale  
geschiedenis. De dag werd afgesloten met een lunch in het museumrestaurant.

Hilda Reijm-Helder, secretaris.

Juf Ellen Jansen speelde poppenkast op de HGB-familiedag voor een zeer aandachtig publiek           (foto Jan Jobsis)



12 13

Jaarverslag 20177
Museum ‘Betje Wolff’

1 Bestuurssamenstelling op 1 januari 2017
Voorzitter  : mevr. A. de Jong
Secretaris  : mevr. J. C. van den Hoonaard
Penningmeester  : mevr. T. van de Nes
Lid   : de heer P. van der Klooster 
Lid   : mevr. J. Bakker 

2 Bestuurszaken
Op 1 februari traden de vrijwilligsters mevr. J. Smith-van der Veen en mevr. J. Smit-de Jong 
als lid toe tot het bestuur. Op 28 maart nam het bestuur afscheid van de voorzitter mevr. A. 
de Jong. Hierbij werd haar een fles originele ‘Becker-wijnʼ overhandigd.
Mevr. M. Verbruggen heeft het stokje overgenomen en leidde de vergadering van 3 april 
als nieuwe voorzitter. Zij heeft een project- en stappenplan voor de toekomst gemaakt. 
Draaiboeken werden gemaakt voor de dagen waarop afwijkende activiteiten plaats vinden. 
Het bestuur heeft het afgelopen jaar 12 maal vergaderd.

3 Vrijwilligers
Op de vrijwilligersbijeenkomst van 21 maart nam de voorzitter mevr. A. de Jong afscheid 
van de vrijwilligers. Mevr. T. van de Nes hield een korte toespraak en overhandigde een 
mooi boeket.
De nieuwe bestuursleden, als ook de nieuwe vrijwilligsters mevr. A. van Overbeek en 
mevr. G. Muijs-Duin werden hartelijk welkom geheten. Voor de vrijwilligers werd drie 
keer een Nieuwsbrief uitgebracht om hen zo goed mogelijk te informeren. Op de evalua-
tiebijeenkomst van 13 oktober werd de  nieuw in te voeren structuur met werkgroepen en 
de aangepaste ‘Handleiding voor vrijwilligersʼ besproken en toegelicht.

In het kader van het programma Zeeuwse 
Schrijvers besloot ‘Planbureau en Bibliotheek 
van Zeelandʼ te Middelburg  haar auditorium 
een nieuwe naam te geven: het ‘Betje Wolff 
Auditoriumʼ. De oud-voorzitter, mevr. A. de 
Jong, werd uitgenodigd de officiële opening van 
het ‘Betje Wolff Auditoriumʼ te verrichten.

4  Het museum
Het bestuur wil de persoon van Betje meer aan-
dacht geven en heeft daarom besloten de naam 
van museum ‘Betje Wolffʼ in ‘Betje Wolff 
Museumʼ te veranderen. Bijpassend is een 
domeinnaam aangeschaft: betjewolffmuseum.
nl. Een aantal tekeningen van Henk Tol, waaron-
der één van ̒ Kipperust,ʼ werden aangeschaft. Zij 
hebben een mooie plek in het museum gekregen. 

Opening van het ʻBetje Wolff Auditoriumʼ 
(foto Johan de Jong)
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In het voorjaar werd een TV-toestel op zolder geïnstalleerd om de film over het leven van 
Betje getiteld: ʻBetje Wolff een feministe in de Beemsterʼ te kunnen vertonen. De oude 
telefoon werd  vervangen door een nieuwe met 2 extra toestellen. In de tuin werd een 
kerkbank geplaatst, die dient om kruiden en andere planten uit te stallen. Op 17 juli  werd 
in het museum een huwelijk voltrokken.

5  De tentoonstelling
Op 6 mei vond de officiële opening van de tentoonstelling ʻDenk nooit aan Betje Wolff of 
denk aan Aagje Dekenʼ plaats. Dit was een uitgelezen moment om de bezoeker kennis te 
laten maken met de nieuwe museale figuur van Betje, ontworpen en gemaakt door mevr. M. 
van Gogh. Bovendien kan op zolder de film over het leven en werk van Betje bekeken wor-
den met als titel: ̒ Betje een feministe in de Beemsterʼ, geregisseerd door de heer P. Kramer. 
Een ander onderdeel van de tentoonstelling vormden  de originele brieven van Aagje Deken 
en Betje Wolff, die in een vitrine op Kipperust een plaatsje hebben gekregen. Burgemeester 
J. van Beek verrichtte de officiële opening met het uitdelen van de ‘Betje-bonbonʼ.

6  Activiteiten 
-   De heer P. Kramer maakte een mooie film over het leven van Betje Wolff met als titel: 

‘Betje Wolff een feministe in de Beemsterʼ. Op 3 mei ging de film onder grote belangstel-
ling in première in ʻde Keyserinʼ. De hoofdrolspeelster, mevr. Bregje Hofstede, heeft de 
gedachten van Betje verwoord in het boekje Stormvogels. 

-   Op de algemene ledenvergadering van het HGB, gaf de heer V. Falger een uiteenzetting 
over de relatie die in de tijd van Betje en Aagje bestond tussen de Beemster en Amster-
dam.

-   Op 5 april hield de heer R. van Gelder een lezing over de correspondentie tussen Betje 
Wolff en haar neef Jan Bekker-Teerlinck in Engeland, getiteld: ‘Gekaapte brievenʼ.

-   In het kader van de Nationale museumweek werd in ‘Onder de Lindenʼ de zogenaamde 
‘Gouden Lezingʼ gegeven over het topstuk van het museum: de maquette ‘Vredenburgʼ. 
Mevr. A. Vis hield een lezing met als titel: ‘Hoe is die maquette in de Beemster terecht 
gekomen?ʼ en oud-wethouder de heer H. Hefting gaf een presentatie getiteld: ‘De geschie-
denis van de buitenplaatsen in de Beemster, en in het bijzonder de geschiedenis van “Vre-
denburg”.

-   Het idee om chocolade te verkopen, werd in samenwerking met chocoladefabriek ‘De 
Beemsterʼ uitgewerkt. Het resultaat, de z.g. ‘Betje-bonbonʼ, werd verkocht in een mooi 
doosje.

-   Het scholenproject ‘Wonenʼ bleek opnieuw een succes: er namen 140 leerlingen aan deel. 
Het project werd succesvol ingediend bij de landelijke jury voor de Museumeducatieprijs 
2017. Het project eindigde op de derde plaats achter twee professionele musea. De prijs 
van € 500.- zal besteed worden aan toekomstige educatieve projecten van het Historisch 
Genootschap Beemster. 

-   De ‘Familiedagʼ op 1 oktober werd weer druk bezocht.
-    In samenwerking met de heer P. van Beek, van bureau ‘Tours en Ticketsʼ uit Amsterdam, 

ging op 2 december jl. de eerste ʻBeemster Heritage Tourʼ van start. 
-   Met het bureau ‘Perspektʼ uit Haarlem werd contact gelegd om de figuur van Betje Wolff 

meer aandacht te geven in het museum. Een voorstel in concept is inmiddels ontvangen.
-   Andere activiteiten waar het museum aan deelnam waren:  de Open Dag, de Open Tuinen 

dagen, de Rabo-sponsorfietstocht, de Boerderijmiddag en Muziek aan de Middenweg.
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 7 Aantal bezoekers
In totaal hebben 2302 belangstellenden een bezoek gebracht aan het museum.
Er zijn 16 rondleidingen gegeven.

Joke van den Hoonaard, secretaris
9 Lijst van schenkingen

Mevr. M. Homan Alkmaar Schrijfdoos, kinderschoentjes
Mevr. T. Velthuijsen Bussum Borduurwerk in lijst

De heer H. Lakeman Diverse  boeken, foto’s en huisraad uit nalatenschap 
mevr.Hoogwerf - Oudejans

Ev. Lutherse kerk Purmerend Kerkbank
Mevr. C. A. Boon Hengelo Dominee-stoof, houten vaatje
Mevr. Jonges Middenbeemster Melkkannetje en spoelkom (rouwservies)
Mevr. Hellenberg Oosthuizen Slaapjak, onderrok, 2 slopen, leitje, broederzak
Mevr. R. Tol- Beets Middenbeemster Illustraties van dhr. H. Tol

Filmopnames op 18 februari. Bregje Hofstee hoort alles over Betje 
Wolff. Regie:Paul Kramer     (fotoʼs Johan de Jong)
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Fietsers voor de 
RABO-sponsor rit. 
Goed voor € 250,-

Scholenproject 
‘Wonenʼ  

(fotoʼs Johan de 
Jong)

Janna Bakker en Mart 
Hellingman evalueren 
met de kinderen de 
voorbije ochtend: “Wat 
was het leukst en wat 
moet anders?”
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Agrarisch Museum ‘Westerhem’
Jaarverslag 2017

Bestuurssamenstelling  op 1 januari 2017
   Voorzitter : Jan Jobsis  
   Secretaris : Ella Verhoeks
    Penningmeester : Bokke Schaap
   Lid  : Bertha Scheringa
   Lid  : Sieds Schregardus

Vrijwilligers/ organisatie
Begin van het jaar waren 34 vrijwilligers actief. Onze nieuwjaarsbijeenkomst was op 13 
januari. In een gezellige sfeer werd 2017 welkom geheten.  
Bert Finnema, Paul Buisman, Ella en Bert Verhoeks hebben zich afgemeld als vrijwilliger. 
Gelukkig zijn er weer nieuwe namen aan toegevoegd n.l.  Ab Bakker, Piet de Haan, Henk 
en Tine van der Molen, Hilda Reijm, Cor Roet en Nico Way. Onze club is gegroeid naar 37 
enthousiaste mensen. Zonder hun gemotiveerde inzet is het museum niet te exploiteren! 
Uitbreiding en verjonging blijft nog steeds nodig. Dit jaar is ook de mogelijkheid ingevoerd 
om een halve dag (3uur) ingeroosterd te worden. Een aantal van ons heeft hier gebruik van 
gemaakt.

Op 13 april zijn we met onze vrijwilligers op excursie gegaan naar Edam voor een 
rondleiding in de Grote Kerk en daarna een lunch. Hier werd ook aandacht besteed aan 
het aftreden uit het bestuur van Jan Jobsis (voorzitter) en Ella Verhoeks (secretaris). Joop 
Köhne (voorzitter) en Hilda Reijm (secretaris) zijn de opvolgers. Het bestuur is dit jaar 8 
keer in vergadering bijeengeweest.

In afwachting van de kinderen. Project ‘Wonenʼ               (foto Johan de Jong)
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Vrijdagmiddag 28 april zijn we bij elkaar geweest om bij te praten en aansluitend is de 
nieuwe zomertentoonstelling geopend, dit jaar met de volgende thema’s:
-    Zomerstal: hier worden luxe gebruiksvoorwerpen op de koe-stand tentoongesteld. 
-     Henk Tol: uitbreiding van de al ingerichte tentoonstelling met werken die eerder in 

ʻBetje Wolffʼ werden getoond.
-     Honingbijen: op zolder is een stand ingericht waarin het leven en werken van honingbijen 

wordt belicht, dit wordt mede ondersteund met de onlangs aangeschafte TV -  toestellen.
-     Brongas: een mooie expositie op zolder waarin de geschiedenis goed wordt uitgebeeld. 

Dit is een waardevolle aanvulling op onze eigen brongas installatie!
Op 5 oktober is er ook een bijeenkomst voor onze vrijwilligers geweest. Verder zijn er in 
juni en september nieuwsbrieven uitgegaan. 

Museumbezoek
In 2017 was het bezoek  (1551) vrijwel gelijk aan 2016 (1560). Er waren dit jaar net als 
vorig jaar 3 trouwpartijen en daarnaast nog diverse rondleidingen. In mei  was ook weer 
het scholenproject waar het leven op de boerderij van 100 jaar geleden wordt verbeeld. De 
deelname van leerlingen/scholen neemt ieder jaar weer toe!  Verder was het druk in het 
museum op Hemelvaartsdag,  de jaarlijkse Open Dag in de Beemster. De kermisweek met 
de Boerderijmiddag op vrijdag werd ook door ons museum met een stand bezocht. Door 
zowel jeugd als volwassenen werd een puzzelformulier  ingevuld.  De prijswinnaars zijn 
op een later moment in het museum ontvangen. Zij hebben daar een rondleiding gehad en 
hun prijs in ontvangst genomen. 

Tijdens de HGB-Familiedag op 1 oktober werd ons museum door meer dan 100 personen 
bezocht. Het goede weer heeft daar aan bijgedragen. Bij ʻWesterhemʼ was buiten een 

historische wasdag georganiseerd. Het 
handwerk werd hier uitgebreid getoond, wat 
zijn we nu verwend met de volautomatische 
wasmachine!  Deze familiedag is in 2016 voor 
de eerste keer   georganiseerd vanwege 80 jaar 
HGB.  Het voornemen is om dit nu bij 85 jaar 
HGB  (2021) weer te herhalen.
(fotoʼs Jan Jobsis)
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Toekomst
Er zijn al jaren plannen om de  Beemster toeristisch beter op de kaart te zetten. Het Agrarisch 
Museum ʻWesterhemʼ wil hierin proactief opereren. 

Joop Köhne, voorzitter
Lijst van schenkingen

N.G. van Baar Westbeemster Pillenschieter

Gebr. Van Berge Middenbeemster Miniaturen van: dorskast, stro-pers, groentewagen, 
boerenwagen, driewielige kar,  veewagen

F. Knook Z.O. Beemster IJzeren pennen
Fam. Meijsen Middenbeemster Schaatsstok
J. Pols Middenbeemster Hamer
Fam. Reijm Westbeemster Sierbord
J. Scheele ?? Bahco sleutel

Fam. Schermerhorn Westbeemster Oliespuit, vacuümtondeuse, melkvat, castreertang

Onbekende inbrengers Sigarettenetui
Beschilderde fles: afbeelding travaille MB
Pijpekop van porselein

Vrijwillegersuitje naar Edam                         (foto Jan Jobsis)
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Beemster Erfgoed

Bestuur:
Voorzitter : P.E.J. Beemsterboer 
Secretaris : K.C. Visser
Leden: : V.S.E. Falger
  : C. de Groot namens 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, V.S.E. Falger, K.C. Visser

Fotowerkgroep: P.E.J. Beemsterboer, Th.C. Molenaar

Ad hoc werkgroep Monument Aircrash Westbeemster: N. van Baar, G. Heikens,  
E. van de Kleut, P.E.J. Beemsterboer, V.S.E. Falger

In 2017 is door het bestuur 9 keer vergaderd (in principe elke laatste donderdag van de 
maand); een en ander wordt genotuleerd.

Op advies van de afd. BE is door de voorzitter van het HGB een advies uitgebracht aan 
het college van Burgemeester en Wethouders inzake de voorgenomen aanleg van een bus-
station aan de Rijperweg naast huize ‘Kerkzicht’ tegenover de Ned. Herv. Kerk, binnen het 

beschermd dorpsgezicht. De plannen 
van B&W zijn inmiddels ingetrokken.
Ook is bij B&W meer aandacht gevraagd 
voor de omgang met de veestangen op 
het marktplein m.n. rond de Beemster 
feesten. 

Begin april werd het HGB uitgenodigd 
om mee te werken aan de unieke, twee 
weken durende opgraving van de fun-
damenten van een Draaioorder-molen 
uit de beginperiode van de Beemster. 
Deze zou grotendeels onder het talud 
van de nieuwe aansluiting van de Pur-
merenderweg op de N244 komen te 
liggen. Tijdens de opgraving werd veel 
kennis verzameld en kon de afd. BE, 
gesteund door diverse personen van 
binnen en buiten de polder, een grote 
bijdrage leveren. Hierover zijn artikelen 
in verschillende bladen verschenen. Het 

Jaarverslag 2017

Een scherfvondst              (foto Theo Molenaar)
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wachten is op het onderzoeksrapport van bureau RAAP, waarna een uitgebreide publicatie 
door BE zal worden georganiseerd.

Tijdens de Open Dag op Hemelvaartsdag en op de HGB-Familiedag op 1 oktober werd de 
BE-kamer druk bezocht. In de naastgelegen filmzaal werd een doorlopende voorstelling 
gegeven uit de fotocollectie. Bij het laatstgenoemde evenement was Theo Molenaar aan-
wezig met een nieuwe uitgebreide databank van Beemsterlingen uit de 19e eeuw, waarbij 
het vooral gaat over ‘wie woonde waar’. 
Ook tijdens de boerderijmiddag in de Beemster feestweek heeft BE een doorlopende foto-
presentatie verzorgd.

Enkele leden van BE hebben samen met Michiel Hooijberg en Ger Ernsting als 
leescommissie gefungeerd voor het in december 2017 verschenen boek Droogmakerij de 
Beemster. Polder van wereldformaat. 
De gezellige HGB-inloop vindt plaats op elke eerste maandagavond van de maand in de 
BE-kamer. Interessante Beemster onderwerpen en wetenswaardigheden gaan over tafel. 
U bent altijd van harte welkom.

Op de maandelijkse korte stukjes in Binnendijks, genaamd ‘Oud Nieuws’, wordt regelma-
tig verrassend gereageerd.

De fotowerkgroep komt frequent bij elkaar. Als gevolg van nieuwe aanwinsten breidt de 
beeldbank zich gestaag uit. In 2017 is met hulp van de heer Chris Slot veel vooruitgang 
geboekt met het beschrijven van foto’s van met name Zuidoostbeemster; dit wordt in 2018 
voortgezet. Naast foto’s worden ook film, video- en geluidsopnamen bewaard.

Open dag bij de afdeling Beemster Erfgoed                      (foto Jan Jobsis)
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De archiefwerkgroep bezocht ook in 2017 tweewekelijks het Waterlands Archief waar uit 
allerlei documenten een steeds vollediger beeld ontstaat over de personen die in 2011 op 
de voormalige begraafplaats naast de Nederlands Hervormde kerk zijn opgegraven. Na 
een werkbezoek van Dr. Menno Hoogland uit Leiden aan de werkgroep werd later contact 
gemaakt met de afd. historische demografie van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Er 
gaat nu gewerkt worden aan een ‘publieksboek’ over de opgraving en de Beemster in de 
19e eeuw tot circa 1880.

De bibliotheekwerkgroep heeft de boeken van het Agrarisch Museum naar de BE-biblio-
theek en klimaatkamer in het voorhuis van complex Westerhem overgebracht.

Diverse activiteiten, aandachtpunten en plannen:
-  De afdeling BE verzorgt jaarlijks de voordracht aan het bestuur van een of meerdere 

genomineerden voor de HGB - Complimentprijs.
-  Er bestaan plannen om een ‘Canon van de Beemster’ samen te stellen, een handzaam 

boekwerkje waarin de belangrijkste wetenswaardigheden van de Beemster worden toe-
gelicht.

-  De afd. BE draagt suggesties aan voor de HGB Winterlezingen.
-  Vanuit BE is medewerking verleend aan de zomertentoonstelling 2017 ʻDenk   nooit 

aan Betje Wolff of denk aan Aagje Dekenʼ in het ʻBetje Wolff Museumʼ.
-  Door enkele leden van BE wordt medewerking verleend aan het oprichten van een 

gedenkteken ter nagedachtenis aan het grote vliegtuigongeluk in Westbeemster in 
1943, waarbij zeven jonge militairen zijn omgekomen dan wel vermist. De onthulling 
van het gedenkteken zal op 26 juni 2018 plaatsvinden.

-  Bij het gemeentebestuur wordt blijvend aandacht gevraagd voor conservering van het 
oude deel van de algemene begraafplaats. 

-  Met grote regelmaat komen allerlei genealogische en andere historische vraagstukken 
vanuit het hele land bij ons binnen.

-  Er wordt gestreefd naar het zichtbaar maken van een oude gevelsteen in de muur bij 
ʻOnder de Lindenʼ; e.e.a. is inmiddels opgenomen in het restauratieplan van de gemeente.

-  Een grote collectie exemplaren van Binnendijks is naar het Waterlands Archief overge-
bracht en is inmiddels gedigitaliseerd maar is nog niet digitaal doorzoekbaar.

-  Het ontbreekt BE momenteel aan een computersysteem voor het professioneel beheren 
en ontsluiten van onze beeldbank, bibliotheek en archieven. Een dergelijk systeem 
moet echter ook voldoen aan de eisen en wensen van de beide musea. Het hoofdbestuur 
doet onderzoek naar de aanschaf; dit proces is nog niet afgerond.

 
Schenkingen:
-  Van de heer C. de Waal ontvingen wij een groot aantal documenten, geschriften,  

boeken en foto’s, mede afkomstig van de fam. Metselaar, met veel aandacht voor de  
veehouderij.

-  Foto- en plakboeken, filmbanden, publicaties en diverse artikelen geschonken door 
mevr. Gretha Kuijn-Slooten, mevr. Carolien Groot-Scheringa, de heer J. Bekhof, mevr. 
G. Haan-Pauw, Anneke Stam en anderen.

-  2 publicaties betreffende de bouw van de kerk, sacristie en pastorie te Westbeemster 
van de fam. G.Vis, alsmede blauwdrukken van de heer D. Ruyter.
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-  Uit het archief van de Stichting Historisch Brandweermaterieel kon een aantal foto’s 
worden toegevoegd aan onze beeldbank.

-  Michiel Hooijberg schonk ons een gedetailleerd boek over molens zoals de Beemster 
die heeft gekend.

-  Van Geert Heikens kregen wij diverse albums met recente foto’s van woningen in de 
Beemster. Deze boeken completeren een reeks albums die wij eerder van Geert moch-
ten ontvangen.

-  Enkele fraaie boeken voor onze bibliotheek: Dou: Landmeters in Rijnland en Hollands 
Noorderkwartier, 1600-1680 (2016) en Leeghwater en het Haarlemmermeer (2009), 
beide uitgaven van ʻVrienden van de Hondsbosscheʼ en 230 meter kaas, Cono (2016).

-  Uit de nalatenschap van mevr. Wies Hoogewerf-Oudejans diverse spullen mede afkom-
stig van Jan van Egmond en van mevr. A. Buurs-Visser.

-  Een onbekend boekje over de Beemster genaamd De waterwolf verliest en een bijzon-
dere folder van ‘meester HEDI’, de bekende Beemster illusionist van weleer, ontvingen 
wij van mevr. E. Verhoeks.

-  Wij ontvingen van Erny van der Kleut de complete inhoud van de website De Beemster 
Bengel in een digitaal bestand.

Wij willen allen die het HGB hebben bedacht met schenkingen, hier nogmaals dank-
zeggen.

ʻProject Wonenʼ: ook ʻburgemeesterʼ Hellingman maakt graag gebruik van de Beemster Erfgoedkamer
(foto Johan de Jong)
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Jaarverslag 2017

Bestuur
Voorzitter : Bert Jaarsma
Secretaris : Ger Ernsting
Penningmeester : Jan Schoutsen
Lid  : Ger Kloosterhof
Lid  : Chris van Poelgeest
Lid  : Wim van der Werff

Het bestuur vergaderde in 2017 drie keer.

Fiancieel. 
De weegbrug heeft dit jaar 46 keer gewogen. Dat hoge aantal was mede een gevolg van een 
persbericht dat eind maart in de regionale kranten stond. De wegingen plus schenkingen 
zorgden voor € 749,70 aan inkomsten. De kosten van onderhoud beliepen in totaal € 213,- 
zodat over het jaar 2017 een batig saldo van € 536,70 werd genoteerd.  

Onderhoud. 
Voorafgaand aan de Open Dag op 25 mei werden op zaterdag 20 mei door de vrijwilligers 
alle onderdelen van de weegbrug schoon gemaakt en zo nodig gerepareerd. 
Hetzelfde gebeurde op zaterdag 30 september, voorafgaand aan de HGB-familiedag.

Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster

‘Open Dag’                                     (foto Bert Jaarsma)
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HGB-Familiedag

(foto's Jan Jobsis)

Zo wordt een trekker gauw 
een stuk zwaarder

Activiteiten.  
De open dag op 25 mei was een succes. Dankzij het mooie weer trok de weegbrug veel 
bezoekers; een aantal van hen liet zich dan ook wegen. De inkomsten voor de weegbrug 
via de verkoop van versnaperingen waren minimaal. Belangstelling voor onze kraam op 
de Kermis-Boerderijdag (thema: de koe) hield niet over, terwijl de openstelling van de 
weegbrug op de HGB-familiedag wegens minimale belangstelling niet voor herhaling 
vatbaar is.

Educatie. 
Hoewel een educatief programma voor scholen niet haalbaar bleek, wordt stevig nage-
dacht over educatieve mogelijkheden die een bezoek aan de weegbrug op ‘Open Dag’ 
aantrekkelijker maken.

Eigendom. 
In 2015 ontvingen onze Stichting en het Hoogheemraadschap ‘Hollands Noorderkwar-
tier’ een concept ‘Overdracht om niet en vestiging Opstalrecht’ van notaris Rietbergen. 
Nadat door ons een wijziging werd voorgesteld bleef het lange tijd stil. Maar halver-
wege november dit jaar ontvingen beide partijen een herziene versie, die in ieder geval 
onze instemming heeft. Het lijkt er dus op dat zeer binnenkort, maar wel in 2018, de 
akte kan worden gepasseerd.

Ger Ernsting, secretaris
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Stichting Historisch Brandweermaterieel

2017 is voor de Stichting een redelijk rustig jaar geweest.
De T-Ford werd driemaal tevoorschijn gehaald.  Als fotodecor werd deze brandweer-
auto uit 1924 bij de boerderijenmiddag tijdens de feestweek op de kerkbrug geplaatst.
De tweede maal was de locatie het pad naar boerderij Westerhem tijdens de HGB-
familiedag. Het vermoeden bestaat dat op veel camera’s en telefoons de rode brand-
weerauto zichtbaar is, meestal met daarop de kinderen of kleinkinderen.
In juni werd met de T-Ford afgereisd naar Broek op Langedijk om daar deel te nemen 
aan een defilé ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de blusgroep aldaar.

Via een nalatenschap van mevrouw Hoogewerf-Oudejans kwamen we in het bezit 
van een ʻkennisgeving van benoeming tot pomper bij spuit 4ʼ uit 1917 van de heer  
C. Oudejans. Deze functie kreeg hij bij de handspuiten, waarvan de Stichting nog twee 
van de zeven exemplaren in haar bezit heeft. Eén van deze spuiten, die uit 1875 stam-
men, is in bruikleen gegeven aan het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis.

Met de afdeling Beemster Erfgoed zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk inven-
tariseren van hetgeen aanwezig is in het Waterlands Archief over de gemeentelijke 
brandbestrijding.
En tot slot is en wordt er aandacht besteed aan de gewenste wijzigingen in de Statuten 
van de Stichting. Dit zal binnen redelijke termijn plaatsvinden.

Jaap Dik adviseur

Jaarverslag 2017

ʻKennisgeving van benoeming tot pomper bij spuit 4ʼ          (archief Stichting Historisch Brandweermaterieel)
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Bestuurssamenstelling:
Voorzitter  : Bert Jaarsma
Secretaris : Els Steen
Penningmeester : Arie Reijm
Lid financieel expert : Fred van Zon
Lid/molenaar : Paul Buurmans 
Adviseur : Ad Koopman   Website: www.nachtegaalbeemster.nl

Het bestuur is in het verslagjaar tien keer in een reguliere vergadering bijeengeweest.
Daarnaast drie keer voor een beleidsvergadering en twee keer voor overleg met de molenaars.

Evenals voorgaande jaren is ook 2017 voor de stichting en voor de molen  zelf een bijzonder 
jaar geweest. Voor de instandhouding van de molen was de ingebruikname op 6 mei van 
de molenschuur een uiterst belangrijk moment. Immers moeten de onderhoudskosten van 

de molen worden voldaan uit de exploitatie 
van de molenschuur. Maar dit kan niet eer-
der dan nadat de tweede en laatste partiële 
restauratie van de molen is uitgevoerd. Niet 
alleen moet de molen voorzien worden van 
een totaal nieuw rietdek van de velden, maar 
met name is het restaureren van de houtcon-
structie en vooral de ernstig door houtaan-
tasters aangevreten achtkantstijlen aan de 
orde.

 
Voor deze toch wel weer kostbare restaura-
tie is een succesvolle fondswerving afgeslo-
ten. Grote bijdragen werden ontvangen van 
het VSB fonds Beemster en de Van Toorn 
Scholten Stichting. Bij de provincie Noord-
Holland is een aanvraag ingediend voor een 
restauratiesubsidie. In januari 2018 wordt 
bekend of deze aanvraag geheel of gedeel-
telijk is toegewezen. Dit onverlet zal de res-
tauratie medio januari 2018 gestart worden. 
Medio mei moet ʻDe Nachtegaalʼ weer fier 
staan te draaien en malen.

ʻDe Nachtegaalʼ wordt gekoesterd door een groot aantal vrijwilligers en vrijwillige mole-
naars. Ook dit jaar is er weer volop Beemster graan gemalen en in de molenwinkel verkocht. 
De samenwerking met Bakkers de Groot te Purmerend werd beëindigd.  De nieuwe eigenaar 
van deze bakkerij wilde belangrijk meer meel afnemen. Het besluit om te stoppen werd 

Stichting tot behoud van molen ‘De Nachtegaal’
Jaarverslag 2017

Cees Kraakman en Ger Meinema halen het laatste riet 
van de molen           (foto Bert Jaarsma)
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genomen om het maalsysteem van ʻDe Nachtegaalʼ én onze vrijwillige molenaars niet te 
overbelasten. Het malen voor de bakkers van het graan van Jan van Kempen is overgenomen 
door het professionele maalbedrijf Molen ʻDe Krijgsmanʼ te Oosterblokker. 
De ligging van ʻDe Nachtegaalʼ en de molenwinkel ten opzichte van de kern Middenbeem-
ster is toch voor veel mensen een hindernis om regelmatig onze ambachtelijke en eerlijke 
molenproducten te kopen. Daarom verheugen wij ons op de samenwerking met ̒ De Kosterijʼ, 
waartoe dit jaar besloten is. De deelnemers van ̒ De Kosterijʼ gaan meelzakjes voor ons afvul-
len en in ʻDe Kosterijʼ kunnen de meelproducten van ʻDe Nachtegaalʼ worden gekocht.

Het bestuur
Activiteiten in 2017
25 mei  : Hemelvaartsdag, Open Dag in de Beemster
13  mei  : Nationale Molendag
9 september : Open Monumentendag
1 oktober : HGB-familiedag

ʻDe Nachtegaalʼ in de steigers tijdens de tweede partiële (en laatste) restauratie
(foto gemaakt met een drone door Jordy Krul, kleinzoon van Els Steen)

Een mooi doorkijkje op het 17e -eeuwse mechaniek van de molen. In molentermen het ʻgaandewerkʼ. Hier is goed te 
zien dat er vroeger veel gebruikt hout in de molen is verwerkt. Hout was eeuwen geleden immers veel duurder dan 
loonkosten.                     (foto Bert Jaarsma)
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PR-commissie

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

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar zeven keer vergaderd. De samenstelling van 
de PR-commissie is aan het eind van dit jaar enigszins gewijzigd. Maaike van Poelgeest 
heeft aangegeven de vergaderingen niet meer bij te wonen in verband met werk en stu-
die. Zij regelt op de achtergrond nog wel zaken met betrekking tot de website. Pieter van 
der Klooster heeft in november aangekondigd om met ingang van 2018 te stoppen met 
zijn werkzaamheden voor de commissie. Hij heeft Janet Smith (namens het ʻBetje Wolffʼ 
Museum) bereid gevonden om zijn plaats in te nemen. 

De grote HGB - familiedag – 1 oktober
De HGB- dag is in 2016 in het leven geroepen vanwege de viering van het 80-jarig bestaan. 
Het bestuur heeft naderhand besloten om de mogelijkheden te bezien om hier een jaarlijks 
terugkerend evenement van te maken. En zo werd deze dag ook in 2017 georganiseerd. 
De opzet was hetzelfde als in 2016, voornamelijk gebaseerd op de al bekende familiedag 
van het ʻBetje Wolffʼ Museum. Onder de noemer ‘De grote HGB familiedag – geschiede-
nis spelenderwijs’ was het thema gericht op ‘spelen en spelletjes’ uit vroeger tijden. 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. 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 belangstellen-
den uit de regio te brengen (flyers, posters, 
persberichten, website). 

Nieuwsbrief
In maart, juli en november is de HGB Nieuwsbrief verschenen. Er wordt drie keer per jaar 
aan de afdelingen verzocht om kopij in te leveren zodat er een gevarieerde Nieuwsbrief kan 
verschijnen. Françoise maakt de Nieuwsbrief. Wanneer de overige PR-leden akkoord zijn, 
wordt de Nieuwsbrief via de mail onder de leden verspreid. Leden zonder computer ont-
vangen de Nieuwsbrief op papier bij De Nieuwe Schouwschuit zodat er op kosten bespaard 
kan worden voor wat betreft verzending. 

Website
De PR-commissie probeert actueel nieuws zo snel mogelijk te plaatsen. Een actuele web-
site is van groot belang om de vereniging levendig te houden. In 2017 is er bijvoorbeeld 

Jaarverslag 2017

De pendelbus                 (foto Jan Jobsis)
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veel aandacht geweest voor het scholenproject van de beide musea en het Bezoekerscen-
trum. De PR-commissie streeft naar een uitbreiding van de website zodat dit project meer 
en beter uitgelicht kan worden. In een uitgebreid interview met Mart Hellingman en Janna 
Bakker in het Noordhollands Dagblad is het belang van kleine, lokale musea eens te meer 
duidelijk geworden.

Filmdag
In 2017 is er één filmdag georganiseerd. Deze was op 29 januari en vond plaats in het 
Agrarisch Museum ʻWesterhemʼ. De twee voorstellingen op die dag trokken rond de 70 
bezoekers. Jan Jobsis verzorgde het filmmateriaal. Er werd een documentaire over het 
ontstaan van de IJsselmeerpolders (met de Beemster als inspiratiebron) getoond en een 
film over de festiviteiten van het 80-jarig bestaan. Via de gebruikelijke mediakanalen was 
er aandacht besteed aan deze filmdag. 

Lezingen/fotoavonden
Op 26 januari vond in ̒ Onder de Lindenʼ de herhaling plaats van de fotoavond van 17 novem-
ber (‘Neringdoenden in de Beemster’). Vanwege de grote belangstelling in 2016 was niet ieder-
een in de gelegenheid geweest om deze avond, verzorgd door Cor en Lida Roet, te bezoeken. 
Op 5 april werd er in ̒ Onder de Lindenʼ een lezing gegeven door Dr. Roelof van Gelder, met 
het onderwerp ‘De gekaapte brieven van Betje Wolff aan haar neef Jan Bekker Teerlink’.
Op 28 juli was het HGB met bijna alle afdelingen vertegenwoordigd op de boerderijmiddag 
tijdens de Beemster Feestweek. 
Op 19 oktober, 16 november en 14 december waren de foto-avonden van Cor en Lida Roet, 
met als onderwerp ‘Beleef de tramrit door de Beemster’. De fotoavond op 16 november vond 
in ̒ Zuiderhofʼ te Zuidoostbeemster plaats, de overige avonden waren in ̒ Onder de Lindenʼ. 
Er bestaat een enorme belangstelling voor de foto-avonden. Er is besloten om met een reser-
veringssysteem te gaan werken om zodoende plaats voor iedereen te kunnen garanderen.
Op 30 november was er een lezing in ʻOnder de Lindenʼ met als onderwerp ‘Brongas in de 
Beemster’ verzorgd door Jan Jobsis en Nic van Baar.

Overige zaken waarvoor de PR commissie is ingezet
Agrarisch Museum ʻWesterhemʼ:
- Tentoonstelling ‘Zomerstal-Brongas-Honingbijen-Henk Tol’
- ‘Kunst van Zolder’ (taxatiedag)
- Prijsuitreiking Museumeducatieprijs in Beeld en Geluid te Hilversum
Museum ʻBetje Wolffʼ:
- Première film ‘Betje Wolff, een feministe in de Beemster’
- Tentoonstelling ‘Denk nooit aan Betje Wolff of denk aan Aagje Deken’
- Opening Betje Wolff Auditorium in Middelburg
- Prijsuitreiking Museumeducatieprijs in Beeld en Geluid te Hilversum
Afdeling BE:
-  Via de website van het HGB de realisatie van het toekomstige monument ter herinne-

ring aan de neergestorte Lancaster te Westbeemster onder de aandacht brengen

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

HGB open dag: onderhoud met dominee Wolff                      (foto JanJobsis)
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JAARCIJFERS 2017 

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

VERSLAG VAN DE  PENNINGMEESTER 

In dit verslag treft u een verslag aan van de financiële positie alsmede de exploitatie van:
1. ‘Betje Wolffʼ Museum
2. Agrarisch Museum ‘Westerhem’ 
3. Historische vereniging 
4. Stichting beheer gebouwen

Per onderdeel zal een korte toelichting worden gegeven over zowel de financiële positie 
alsmede het gerealiseerde exploitatieresultaat.

Exploitatie Musea
Aan de exploitatie van de musea, en hetgeen hieromtrent in eerdere verslagen is geschre-
ven, is niets veranderd. De kosten overtreffen de baten telkenjare, en de exploitatiewijze 
van de musea in ogenschouw genomen veranderen we daaraan weinig.

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

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

Subsidie 2018
Vooralsnog heeft de Gemeente Beemster aangekondigd de subsidie in 2018 met 25% te 
zullen verlagen. Het bestuur is tegen deze korting in het verweer gekomen. Ten tijde van 
het uitbrengen van dit jaarverslag is nog niet duidelijk hoe dit zal aflopen.
Vooralsnog is de toegepaste korting integraal afgeboekt van het budget voor onderhoud, 
dit omdat de verstrekte subsidie sterk samenhangt met de exploitatie van het pand ̒ Betje 
Wolffʼ.

P. Pieters, penningmeester HGB

Financieel verslag 2017
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Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB
31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

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

0 0 0 0
VLOTTENDE ACTIVA
  Debiteuren 0 250 250 600
  Belastingen (BTW) 0 7458 7458 5062
  Lening Nachtegaal 0 0 0 0
  Lening Weegbrug 0 0 0 0
  Rekening-courantsaldo 78282 0 0 0
  Liquide middelen 0 127130 127130 133711

78282 134838 134838 139373

78282 134838 134838 139373

Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB       Geconsolideerd
31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

€ € € €
Eigen vermogen
  Algemene reserve 0 4030 4030 4081

  Reserves: Alewijnfonds 0 17010 17010 17010
   Bestemmingsreserves 8633 8633 25442

0 29673 29673 46533
Onderhoudsfondsen
  Onroerend goed 67135 67135 71444
  Voorhuis 11147 11147 5682

78282 0 78282 77126
KL schulden
  Stichting weegbrug 0 1965 1965 1517
  Crediteuren 0 24523 24523 13997
  Overige schulden 0 395 395 200
  Rekening-courantsaldo 0 78282 0 0

0 105165 26883 15714

78282 134838 134838 139373

BALANS 
ACTIVA

2017

Balanstotaal

Balanstotaal

BALANS 
PASSIVA

2017

      Geconsolideerd
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TOELICHTING OP DE BALANS  2017

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

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

Liquide middelen
   In de hier gepresenteerde balans zijn alle banksaldi toegerekend aan de vereniging 
HGB onder schuldigverklaring van een rekening-courant ad € 78.282 (was € 77.126)

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen stichting
   Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over 
het lopend boekjaar ad € 1106, gesplitst kan worden over de diverse afdelingen zoals 
vermeld in genoemd exploitatieoverzicht.

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

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

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

Het verloop van het eigen vermogen:
Algemene Reserves

BW Alewijn
Balans 01 01 2017 4081 17010
Mutaties:
  Exploitatiesaldo Org alg -169 0
  Exploitatiesaldo BW 2127 0
  Exploitatiesaldo AMW -2009 0
Balans 31 12 2017 4030 17010

Musea Voorhuis

Balans 01 01 2017 71444 5682
Exploitatiesaldo 2016 -4309 5465

Exploitatie museum 0
Balans 31 12 2017 67135 11147

EIGEN VERMOGEN HGB

ONDERHOUDSFONDSEN
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BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden 9000 9783 9924 9000 9783 0 0
Subsidie Gemeente 14000 14000 14000 0 0 0 0
Schenkingen en giften 500 764 650 500 764 0 0
Stichting Simon de Heer 0 0 233 0 0 0 0

23500 24547 24807 9500 10547 0 0
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden 6000 5336 7582 0 0 3500 2965
Marge Merchandising 2000 2307 2371 0 0 1000 2307
Marge Chocolade 0 322 0 0 0 0 322
Opbrengst evenementen 0 0 0 0 0 0 0
Opbrengst museumjaarkaart 2500 4168 3521 0 0 1750 2783

10500 12133 13474 0 0 6250 8377
 

Exploitatie onroerend goed 8000 8000 8000 0 0 0 0
 

Rente spaartegoeden 400 42 432 400 42 0 0

Inkomsten totaal 42400 44722 46713 9900 10589 6250 8377
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Kosten vrijwilligers 2600 3598 2648 1000 1422 1150 1087
Kosten gebouwen 25200 25463 27288 1050 1000 5600 2554
Kosten tentoonstellingen 1750 1324 1498 500 44 625 640
Publiciteitskosten 5000 5113 5961 5000 5113 0 0
Algemene kosten 7850 8118 7572 4650 3179 1100 1969

KOSTEN TOTAAL 42400 43616 44967 12200 10758 8475 6250
INKOMSTEN TOT 42400 44722 46713 9900 10589 6250 8377

RESULTAAT 0 1106 1746 -2300 -169 -2225 2127
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Redactie De Nieuwe Schouwschuit
Jaarverslag 2017

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

De redactie heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Vaker vergaderen is ook niet nodig omdat de 
artikelen via email contact vooraf vaak worden doorgenomen.

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 2016 zijn opgenomen. Het 
omslag van de maart-editie wordt in kleur afgedrukt, de inhoud evenwel in grijstinten. En dat 
zal voorlopig wel zo blijven i.v.m. de kosten. Na het tweede deel over de familie Jonk en het 
artikel over de verdwenen bemanning van de ED988 kwamen enkele lovende reacties bij de 
redactie binnen. Echter het raadsel van de verdwenen bemanning is nog steeds niet opgelost.

Voor drukkerijen blijft het kennelijk zwaar weer. Na enkele jaren prettig en goed zaken 
te hebben gedaan met de drukkerij Èpos|Press te Zwolle heeft zich het afgelopen jaar een 
drastische wijziging voorgedaan voor ons en voor het personeel van Èpos|Press. Deze 
drukkerij is in het voorjaar van 2017 failliet verklaard. Een aantal personeelsleden is 
overgenomen door drukkerij Coenradi te Zwolle. Coenradi is een oud familiebedrijf sinds 
1872, aanvankelijk in de binnenstad maar nu gevestigd 
op het industrieterrein Marslanden in Zwolle. We hebben 
dezelfde contactpersoon behouden en de samenwerking 
verloopt geheel naar wens. Ook de kwaliteit van het 
drukwerk laat o.i. niets te wensen over. 

Het afgelopen jaar hebben enkele redactieleden zich opnieuw verdienstelijk kunnen maken 
met het vinden van sponsoren voor het minimaliseren van de drukkosten voor het HGB. Zo 
kon één oplage nog een keer geheel worden gefinancierd met sponsorgelden. Echter nu enkele 
bedrijven zijn gestopt zijn nieuwe sponsoren 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, mevr. R. 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 overige ‘buitendijkse’ leden krijgen de Schouwschuit via de 
partijenpost van PostNL bezorgd.

Johan de Jong, secretaris
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Kroniek van de Beemster 2017
V.S.E. Falger en  C.A. Beemsterboer-Köhne1

Bewoners van Zuidoostbeemster komen in het geweer tegen plannen van de gemeente 
Beemster om 50 volkstuinen, vijf woningen en een aantal parkeerplaatsen te realiseren op 
het terrein  tussen de A7 en de nieuwbouwwijk ‘De Nieuwe Tuinderij’. De omwonenden 
aan het Noorderpad stellen dat na een handhavingsactie door de gemeente in 2011 de 
overlast voorbij is. De nieuwe plannen betekenen dat er bomen moeten worden gekapt, 
wat gevolgen heeft voor ongewenst zicht op de snelweg en het verdwijnen van vogels, en 
dat geluidsoverlast en fijnstof van de A7 toenemen. (NHD Dagblad Waterland, 3 januari)

De Buurtbus Beemster rijdt al weer tien jaar. Dat werd op 8 januari gevierd in ‘de 
Kerckhaen’, de plaats waar het tien jaar eerder begon. Penningmeester-bestuurslid Piet 
Stroet legde zijn functie neer maar zal niet ontbreken op toekomstige bijeenkomsten want 
hij kreeg het erelidmaatschap van de vereniging ‘Buurtbus Beemster’. De vereniging zelf 
werd ook geëerd en wel met de ‘Beemster Tegel’, een gemeentelijke onderscheiding. 
Voorzitter Jaap Jansen vertelde dat de leeftijdsgrens voor de vrijwilliger-chauffeurs is 
verhoogd naar 80 jaar. Er zijn nog veertien vrijwilligers van het eerste uur actief. In 2017 
heeft de buurtbus 50 chauffeurs tot zijn beschikking. (Binnendijks, 14/15 januari 2017)

De traditie van ‘Ondernemer van het jaar’ werd op 9 januari voortgezet toen het 
familiebedrijf Bakker Seed Productions de eer te beurt viel tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de Beemster Ondernemer(s). Fleur van Duin en Carla Bleesing van der Hulst van 
‘Symphonie uitvaarten’ ontvingen de eveneens jaarlijkse aanmoedigingsprijs. (Binnendijks, 
14/15 januari 2017) Een maand later verwierf het bedrijf van Bakker zelfs de status van 
Waterlands ondernemer van het jaar. De interessante geschiedenis van het bedrijf laat zich 
niet in drie regels samenvatten, maar Binnendijks van 25/26 februari bevat een beschrijving 
van de kern van dit zeer innovatieve, van oorsprong klassiek agrarische bedrijf. Lees het na 
in de internetversie van Binnendijks 7/8 2017 (www.binnendijks.nu).

Rona Uitentuis, 32 jaar, uit Westbeemster is per 1 januari de nieuwe provinciale voorzitter 
van LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) Noord. Zij zet zich in voor 
belangenbehartiging van de agrariërs door contact met de leden, de politiek en provinciale 
ambtenaren en overlegt onder meer over een meer agrarisch natuurbeheer. Dit alles in 
overleg met haar – overwegend mannelijke – collega’s uit Zuid-Holland, Utrecht en 
Flevoland. Dat kost twee tot drie dagen per week. Daarnaast runt zij samen met haar ouders 
en broer de ouderlijke veehouderij annex zorgboerderij en kaasmakerij (messeklever) en 
bestiert de groepsaccomodatie/vergaderlocatie bij graanmolen ‘de Nachtegaal’. (Dagblad 
Waterland, 11 januari) Diezelfde krant bericht over dierenarts Mark Krentzelman, 
eveneens uit Westbeemster, die met zijn ‘Thuisdierenarts Mark’ aan huis komt om dieren 
te verzorgen.

1  De samenstellers streven geen compleetheid na, wel representativiteit. Voor zinvolle aanvullingen en correcties hou-
den zij zich aanbevolen via e-mail: V.Falger@gmail.com
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Het onverwacht grote succes van ‘Fort Resort Beemster’ levert al geruime tijd 
parkeerproblemen op. De gemeente Beemster wil de illegaal aangelegde parkeerplaats 
naast het fort aan de Nekkerweg niet langer gedogen. (Dagblad Waterland, 19 januari)

De winter heeft dit jaar een grillig verloop. Eind januari konden we nog schaatsen op de 
ijsbaan, een week later dooit het weer hard en valt er tussendoor wel een mooi pak sneeuw. 
(Dagblad Waterland, 9 februari)

In de Beemster geen leegloop; in tegendeel. Binnendijks meldde in de uitgave van 
11/12 februari dat wethouder Dick Butter de eerste paal sloeg van veertien nieuwe 
eengezinswoningen op de plaats waar zich vroeger speelterrein ‘de Spelemei’, aan de Dirk 
Dekkerstraat in Zuidoostbeemster, bevond. Bewonersinspraak werd hier beloond, want in 
plaats van het hele terreintje vol te bouwen blijft een deel een openbare functie behouden.

In Dagblad Waterland van 14 februari lezen we over ‘Natuurmonumenten’, de vereniging 
die eigenaar is van drie forten in de Beemster. Zij heeft vleermuistellingen gehouden om 
vast te stellen hoeveel en welke exemplaren hier de winter doorbrengen. In het fort aan 
de Jisperweg troffen de tellers vijftien baardvleermuizen en één bruine grootoorvleermuis 
aan. In 2012 en 2013 verbleven hier ook watervleermuizen. In fort Spijkerboor zaten zeven 
baardvleermuizen en die zijn vrij zeldzaam. In het fort aan de Middenweg werden geen 
hanggasten aangetroffen. Forten zijn ideale verblijfplaatsen voor vleermuizen: donker, 
koel, droog, rustig.

Beemster jongeren blijven langer thuis wonen. Tussen 2010 en 2016 steeg hun aantal met 
ruim 200. In 2016 ging het om 802 thuiswonende jongeren in de leeftijd van 20 tot 24 jaar 
en 244 25- tot 29-jarigen. Tegenwoordig hebben de jongeren een grotere spaarpot nodig 
voor een eigen huis. Een woning in de Beemster van 125 m2 kostte eind 2016 € 329.000 
(vraagprijs); 100 m2 deed € 263.000. In april wordt gestart met de bouw van 20 sociale 
huurwoningen in nieuwbouwplan ‘de Keyser’ in Middenbeemster. (Dagblad Waterland, 
17 februari)

Op de informatiepagina van de gemeente Beemster wordt meegedeeld dat Leny van 
Duivenvoorde per 7 februari is benoemd tot gemeentesecretaris van Beemster. Zij volgt 
de in september vorig jaar vertrokken Els Kroese-Vrolijks op. Mevr. Van Duivenvoorde 
was eerder gemeentesecretaris in de gemeente Zeevang. (Binnendijks, 25/26 februari) Op 
diezelfde dag spreekt de gemeenteraad van Beemster ook de intentie uit om een ambtelijke 
fusie met Purmerend na te streven. (Verslag raadsvergadering 7 februari) Dit onderwerp 
keert in 2017 herhaaldelijk terug.

Op zaterdag 18 februari werden in Museum ‘Betje Wolff’ filmopnamen gemaakt voor 
een bijzondere documentaire over de beroemde schrijfster en ‘haar’ museum. De jonge 
schrijfster Bregje Hofstede proefde de sfeer van het museum door verschillende vrijwilligers 
vragen te stellen over Betje en de locatie zelf. Geen verkleedpartij maar juist een moderne 
aanpak die in één dag werd gerealiseerd. Later dit jaar zal het resultaat worden getoond. 
(Binnendijks, 25/26 februari)

Als het aan het schoolbestuur van ‘de Blauwe Morgenster’ en het college van B&W 
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van Beemster ligt worden de al langer bestaande plannen voor een brede school in 
Middenbeemster snel concreet. De wens om kinderen van 2,5 tot en met 14-15 jaar op 
dezelfde locatie naar school te laten gaan, dus ook de eerste twee jaren van het voortgezet 
onderwijs, is groot. Er wordt overleg gevoerd met de Purmerendse scholengemeenschap. 
(Dagblad Waterland, 21 februari en 4 april) Ooit had Middenbeemster een zeer goed 
bekend staande MULO/MAVO, maar die sneuvelde in de schaalvergroting van de jaren ’90.

De gemeenteraad van Beemster heeft op 28 februari het zg. restgroenbeleid vastgesteld 
dat de verkoop van gemeentegrond mogelijk maakt. Dit levert de gemeente geld op – de 
grond kost dit jaar € 145 per vierkante meter – en een besparing van onderhoudskosten. Dat 
laatste   mogen de fortuinlijke bewoners voortaan zelf doen. (Dagblad Waterland, 2 maart)

Op 8 maart wordt Tuincentrum ̒ Groenrijkʼ in Zuidoostbeemster omgedoopt tot ‘Intratuin’. 
Het bedrijf van de fam. Waterhout dat al 50 jaar bestaat, ondergaat een metamorfose en 
zo’n 4,5 duizend vierkante meter wordt totaal vernieuwd. Broer en zus Gert-Jan en Altina 
Waterhout hebben gekozen voor een andere franchise-onderneming die bijna de helft van 
de markt beslaat met betere toekomstverwachtingen. Hun ouders begonnen 50 jaar geleden 
met ‘de Meidoorn’, na 35 jaar werd dat ‘Groenrijk’ en nu dus ‘Intratuin’. Ook de volgende 
generatie helpt al mee. (De Uitkomst, 7 februari)

In Westbeemster bestaat Wereldtuin ‘De Johanneshof’ tien jaar, aldus een verslag in 
Binnendijks van 11/12 maart. Dit is een participatieproject voor migrantenvrouwen die 
al langere tijd in Nederland wonen, geïsoleerd raakten en aan een inburgeringstraject 
in Zaandam en Purmerend begonnen. ‘De Johanneshof’ met zijn bloemen, kruiden en 
groenten bleek een betere basis dan de schoolbanken om samen met andere Nederlandse 
vrouwen de taal van ons land te leren.

Filmopname in Betjes werkkamer ʻKipperustʼ in het ʻBetje Wolffʼ Museum. Rechts Bregje Hofstede, links conservator 
Alie Vis-Best                    (foto Erny van de Kleut voor Binnendijks)
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Op 15 maart worden 150 leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal uit 28 
deelnemende partijen gekozen. Bij Binnendijks van 11/12 maart is een bijlage gevoegd 
met verkiezingsverhalen van de landelijke partijen die ook in de Beemster gemeenteraad 
zijn vertegenwoordigd. De uitslagen van de zes stembureaus in de Beemster bij elkaar 
opgeteld zijn als volgt:

Opkomst: 86.6% (= 6276 van 7247 
kiesgerechtigden); was in 2012 
80.5% (= 5477 van 6805); ongeldige 
en blanco stemmen: 0.2% (14 
kiezers) in 2017, 0.3 (19 kiezers) in 
2012. (Noordhollands Dagblad, 17 
maart, p. 6)
Overigens zijn de klassieke 
verkiezingsplakborden, waar 
politieke tegenstanders altijd naar 
hartelust onwelgevallige partijen 
konden ‘beschadigen’, intussen 
vervangen door wel erg efficiënte 
verrijdbare etalages. Erny van 
de Kleut fotografeerde zo’n 
gevaarte bij het winkelcentrum 
in Middenbeemster. (‘Beemster 
Bengel’, 26 februari)

‘De Kosterij’, natuurlijk in de voormalige kosterij te Middenbeemster, werd na ruim een 
jaar proefdraaien dan toch eindelijk op 21 maart officieel geopend door burgemeester Van 
Beek. Deze nieuwe vestiging van ‘Breidablick’ (een winkel en lunchroom) mocht zich 
vanaf dag 1 verheugen in de belangstelling van de vele liefhebbers van allerlei biologisch 
geteelde waren die de winkel annex lunchroom biedt. De bediening door de bewoners van 
‘Breidablick’ en de begeleidende staf geeft het hart van Middenbeemster een belangrijke 
nieuwe impuls nu het gerestaureerde pand weer ‘meedoet’. (Binnendijks, 8/9 april)

Erny van de Kleut kreeg op 29 maart de Complimentprijs van het Historisch Genootschap 
Beemster voor haar constante berichtgeving op de website ‘Beemster Bengel’. De 
hoeveelheid nieuws is intussen zo groot dat er door middel van een CD een ware historische 
bron van is gemaakt. Bovendien zijn onderwerpen die aan de geschiedenis van de Beemster 
raken, veelvuldig aan de orde gekomen. Door veel ‘plaatjes’ te gebruiken is de BB ook een 
beeldbank geworden. (Binnendijks, 8/9 april; zie ook de ‘Beemster Bengel’ zelf, 31 maart)

Partijen percentage aantal 
stemmen percentage aantal 

stemmen
VVD 36.3 2275 44.1 2413
PvdA 6.4 402 19.7 1075
Part. v.d. Vrijheid (PVV) 10.4 652 7.5 410
SP 4.9 308 6.3 344
CDA 11.5 724 8.0 439
D66 12.1 759 7.5 410
ChristenUnie 0.7 44 0.5 27
Groen Links 7.2 451 2.0 110
SGP 0.3 19 0.2 11
Part. v.d. Dieren 3.6 226 1.9 105
50Plus 2.5 159 1.3 73
Ondernemers Partij 0.1 8 0.0 0
VNL 0.4 28 0.0 0
DENK 0.2 12 0.0 0
Forum voor Democratie 2.4 151 0.0 0
De Burger Beweging 0.0 3 0.0 0
Vrijzinnige Partij 0.0 1 0.0 0
GeenPeil 0.1 4 0.0 0
Piratenpartij 0.2 13 0.2 13
Artikel1 0.1 6 0.0 0
Niet Stemmers 0.1 6 0.0 0
Lokaal in de Kamer 0.1 7 0.0 0
Vrije Democratische Partij 0.0 2 0.0 0
Nieuwe Wegen 0.0 2 0.0 0
Overige 2012 0.0 0 0.5 28

TK 2017 TK 2012

(Noordhollands Dagblad , 17 maart, p. 6)(Noordhollands Dagblad, 17 maart, p.6)



41

Diezelfde avond werden de afgetreden HGB-bestuursleden mevr. Aafje de Jong en Jan 
Jobsis ereleden van de historische vereniging vanwege hun langdurige verdiensten voor 
respectievelijk het ʻBetje Wolff Museumʼ en het Agrarisch Museum ‘Westerhem’. Beiden 
blijven nog vrijwilligerswerk doen voor ‘hun’ museum, maar nu zonder bestuurstaken.

In de protestantse kapel in Zuidoostbeemster is onlangs een nieuw cultureel en spiritueel 
centrum onder de naam ‘Z-inn’ gestart. Vanuit het landelijk bestuur van de PKN (Protestantse 
Kerk Nederland) wordt pionieren gestimuleerd want de kerk vergrijst, ook hier. (Dagblad 
Waterland, 30 maart)

Wéér een nieuw beeldmerk van de Beemster onthuld. Op 31 maart trok burgemeester mevr. 
Van Beek het kleed weg voor de reusachtige letter B met daarop in goud de inscriptie ‘Visit 
Beem Ster’. De locatie was niet toevallig de voortuin van het voorhuis van ‘Westerhem’, 
de plaats waar toeristen de weg vragen naar het werelderfgoed. (Binnendijks, 8/9/ april)

Op zaterdag 1 april organiseerde de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij, een dochter 
van Shell/ExxonMobil) een open dag op de gaswinningslocatie aan de Havermeerweg in 
Noordbeemster. De NAM is, blijkens een advertentie in Binnendijks van 25/26 maart, 
al ruim 40 jaar op twee plaatsen actief in de Beemster. De andere locatie is die aan de 
Jisperweg. Er wordt 1,1 miljoen kubieke meter gas per dag geproduceerd, voldoende 
voor warmte en warm water in ruim 200.000 huishoudens. Ongeveer 80 mensen maakten 
gebruik van de open dag. Op 26 oktober wordt er opnieuw een open dag georganiseerd. 
Drie weken eerder is dan de nieuwe boortoren geplaatst die tot een diepte van ongeveer 
2.700 meter onder Noordbeemster en Zeevang reikt. (Binnendijks, 21/22 oktober) Vrees 
voor aardbevingen, zoals in Groningen, is volgens de NAM niet nodig, hoewel er in 1989 
ten noorden van Purmerend op een diepte van 1,2 km een kleine beving met een kracht 
van 2.7 op de schaal van Richter plaatsvond. (Dagblad Waterland, 3 april en 6 oktober)

In ‘Onder de Linden’ hield historicus Dr. Roelof van Gelder op 5 april een boeiende lezing 
over door de Engelsen gekaapte brieven uit de 18e eeuw. Enkele van die brieven blijken van 
Betje Wolff te zijn, gericht aan haar neef Jan Bekker Teerlink uit Middelburg. Van neef Jan 
zijn ook brieven bewaard gebleven, maar ook een portefeuille vol envelopjes met zaden 
uit Zuidelijk Afrika. De ontdekking van de brieven in het beroemde archief van de Britse 

De boortoren van de NAM in Noordbeemster lijkt sprekend op die aan de Jisperweg in de zuidelijke helft van de polder, 
hier in 2015 gefotografeerd               (foto NAM)
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marine in Kew leverde een opstap naar de tentoonstelling in het ̒ Betje Wolff Museumʼ op. 
(‘Beemster Bengel’, 7 april)

Op 8 en 9 april viert de fam. Jonk dat golfcomplex Beemster wordt omgedoopt in ‘Kavel II’. 
Na 13 jaar is er nu één naam voor de golfbaan, het restaurant, het hotel, de golfvereniging, 
-school en -shop. De nieuwe naam verwijst naar het nummer van deze historische 
binnenkavel (BK) zoals is te zien op de beroemde kopergravure van de Beemster. (De 
Uitkomst, 4 april)

Geert Heikens portretteerde in Binnendijks van 8/9 april het ‘wijkteam’ Beemster. José 
Koningstein, wijkagent voor de hele Beemster, Nathalie Freriks, Dienst Handhaving, 
Martine van Vliet, adviseur openbare orde en (integrale) veiligheid, Leonie Schoester, 
jongerenwerkster, en Henk Noordhuis, dorpsmanager, vormen de aanspreekpunten voor 
klachten en vragen over zeer uiteenlopende zaken. Persoonlijk contact staat voorop 
en moet de drempel voor meldingen zo laag mogelijk houden. Bijna allen komen in 
toekomstige nummers van Binnendijks nog uitvoerig aan het woord. José is bereikbaar via 
jose.koningstein@politie.nl. Nathalie Freriks geeft aan dat meldingen bij voorkeur moeten 
worden gedaan  via het ‘Klant Contact Centrum’ op het stadhuis in Purmerend (452452) 
of via handhaving@purmerend.nl (t.a.v. Nathelie Freriks). Een bericht kan ook worden 
achtergelaten via 452800. 

Alarm bij stal Maarse in Middenbeemster. Twee paarden zijn besmet met het paardenvirus 
rhinopneumonie in de neurologische variant. Dit voor paarden zeer besmettelijke virus 
is niet gevaarlijk voor mensen. De stal blijft de komende drie weken dicht. (Dagblad 
Waterland, 13 april)

Dirk-Jan van ’t Veer en Cécile Lammes in Middenbeemster moeten hun zonnepanelen 
en warmtepomp aan de zijgevel van hun huis weghalen. Voor zo’n pompinstallatie op de 
zijgevel is een omgevingsvergunning nodig en zonnepanelen op die plaats zijn sowieso 
verboden. Dat geldt niet voor panelen op het 
dak. Teleurstelling bij de bewoners. (Dagblad 
Waterland, 15 april)

Bij de aanleg van de aansluiting van de 
Purmerenderweg op de N244 is daar, niet 
onverwacht, begin april het fundament van een 
watermolen van de zg. ‘Draaioordergang’ uit 
1630 gevonden. Een archeologisch onderzoek 
van ruim drie weken leverde naast een grote 
hoeveelheid scherven (o.a. gebruiksaardewerk, 
tegelfragmenten, flessenglas), tinnen 
lepels, leren schoenen, slachtafval en 
zelfs een houten kloot) vooral zicht op de 
basisconstructie van één van de ruim vijftig 
molens die de polder hebben drooggemalen 
en -gehouden. Zowel de waterinlaat  van 
de oudste schepradconstructie als die van 
de nieuw gegraven inlaat van de rond 1850 

  Michiel Hooijberg overlegt met projectleider
(foto Theo Molenaar)
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gemoderniseerde vijzelconstructie zijn teruggevonden en 
nauwkeurig vastgelegd. Hoewel de helft van de gewezen 
molen onder het talud van de N244 ligt en niet opgegraven 
kan worden wegens verzakkingsgevaar, is dit toch een 
bijzondere kans. Ten eerste worden er zelden fundamenten 
van watermolens opgegraven en ten tweede is dit de eerste 
in de Beemster. Archeologisch Bureau RAAP uit Leiden 
voerde de opgraving uit en kreeg assistentie van enkele 
leden van het Historisch Genootschap Beemster. Een 
opgravingsrapport komt binnen twee jaar ter beschikking. 
(Dagblad Waterland, 19 april, website www.raap.nl en 
eigen waarnemingen)

Woensdag 26 april worden vier inwoners van de Beemster verrast met een onderscheiding 
ter gelegenheid van Koningsdag. In alfabetische volgorde: de heer H.W.E.Ö. Heijmans, 
mevr. M. Kooiman-Verblaauw, de heer C. Roet en de heer R. Strijker krijgen de versierselen 
behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt op het 
gemeentehuis. Mevr. J. van Beek, burgemeester, spreekt de gedecoreerden toe en prijst 
de grote maatschappelijke betrokkenheid – te veel om hier op te noemen – in hartelijke 
bewoordingen. Zie het complete verslag op pagina 7 in Binnendijks van 6/7 mei.

De zomertentoonstelling van Museum ‘Westerhem’ ging op 28 april van start. Vier zeer 

Waar intussen het aardlichaam van de toerit vanaf de Purmerenderweg naar de N244 ligt werd in april 2017 de helft 
van het fundament van de watermolen opgegraven. De schuine wand in het water, iets boven de motorpomp, is één 
kant van het waterinlaatbed (van rechts naar links). In het grote vlak links werden aanzienlijke hoeveelheden scherven 
gevonden. Bovenin de afrit van de A7 naar Purmerend en de toerit naar Hoorn. 

(luchtmobiele foto Michiel Hooijberg)

De Draaioorder watermolen geprojecteerd door Theo Molenaar
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verschillende onderwerpen – het brongas, werk van tekenaar Henk Tol, bijen en de zomerstal 
– laten de Beemster tot oktober op instructieve manier zien. (‘Beemster Bengel’, 28 april)

Première 

Regiseur Paul Kramer                       (foto's Johan de Jong)

Bloemen voor de andere spelers in de film. V.l.n.r.: Evalien Brinkman, Aafje de Jong, Paul Stolp en Alie Vis

Omslag van het boekje Betje Wolff / Stormvogels
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Een hoogtepunt in de geschiedschrijving van de Beemster 2017 mag de première van de 
film ‘Betje Wolff, een feministe in de Beemster’ worden genoemd. Op 3 mei werd deze 
in slechts één dag – 18 februari – opgenomen uiterst sfeervolle documentaire getoond in 
het bijgebouw van de kerk in Middenbeemster in aanwezigheid van hoofdpersoon Bregje 
Hofstede, regisseur Paul Kramer en allen die in de film door Bregje ondervraagd worden 
over het leven van Betje en het huis en de tuin waar zij heeft gewoond. Er werden geen 
‘rollen’ gespeeld, met als gevolg een unieke en smaakvolle presentatie van de naamgeefster 
van het museum. Uiteraard kwam ook Aagje Deken ter sprake. Tevens werd het door 
Hofstede geschreven boekje Betje Wolff Stormvogels gepresenteerd en kwamen de door de 
Beemster chocoladefabriek gemaakte bonbons op tafel – al even smaakvol. De 23 minuten 
durende film is op de zolder van het ʻBetje Wolff Museumʼ te zien en begeleidt daar de 
tentoonstelling ‘Denk nooit aan Betje Wolff, of denk aan Aagje Deken’. Op ‘Kipperust’, 
de werkkamer van Betje Wolff, zien we de schrijfster opeens zitten aan haar bureau terwijl 
ze licht verstoord opkijkt naar wie er nu weer binnenkomt. Anneke Schoones stond model 
voor deze ‘mensfiguur’ die door Mieneke van Gogh is ontworpen en gemaakt. (Binnendijks, 
20/21 mei, p. 3 en 7).

Op de jaarlijkse bijenmarkt in Westbeemster op de eerste zaterdag van mei, 6 mei, viel 
te beluisteren dat het iets beter lijkt te gaan met de bijen in Nederland. Gemeenten en 
landbouwbedrijven gebruiken minder gif en ook steeds meer jongeren houden bijen. Het 
grote belang van bijen begint voorzichtig door te dringen bij het grote publiek. Drie dagen 
later laat fruitteeltbedrijf ‘Eerlijk & Heerlijk’ in Zuidoostbeemster weten dat het gure 
weer van de afgelopen weken met temperaturen ruim onder de 10 graden de bijen er niet 
toe aanzet uit te vliegen. En die zijn juist nodig voor de bestuiving van bloemen, zodat 
vruchtzetting kan plaats vinden. (Dagblad Waterland, 8 en 9 mei)

Samenwerking tussen de Beemster en Purmerend bestaat niet alleen op gemeentelijk niveau, 
maar sinds kort ook tussen ‘GymNet Purmerend’ en ‘Hercules Beemster’. De krachten 
worden gebundeld om het niveau te verhogen. Bovendien wordt gezocht naar trainers, 
omdat er een groot aantal aanmeldingen is voor turnen. (Dagblad Waterland, 10 mei)

11 Mei is de renovatie van de algemene begraafplaats aan de Nicolaas Cromhoutlaan in 
Middenbeemster afgerond. Het groen is flink onderhanden genomen, evenals de paden, 
de parkeerplaats en de entree. In aanwezigheid van de gemeentewerkers plus een vaste 
groep vrijwilligers onthulde wethouder mevr. A. Zeeman het nieuwe informatiebord. 
(Binnendijks, gemeente-informatie 20/21 mei) Een apart punt van aandacht is het zg. oude 
deel van de begraafplaats die teruggaat tot 1867. Daar valt nog veel herstelwerk te doen 
aan oude en vervallen grafmonumenten die zo sfeerbepalend zijn voor deze laatste haven 
van veel Beemster families. (Mededeling HGB-afd. Beemster Erfgoed; zie ook het verslag 
op de ‘Beemster Bengel’ van 11 mei)

De krant publiceert een stuk over de oversteekplaats op de Purmerenderweg in 
Zuidoostbeemster die onlangs veiliger is gemaakt voor fietsers. Voor automobilisten is de 
situatie echter onoverzichtelijker geworden door de forse wegversmalling ter plaatse en die 
soms niet tijdig wordt waargenomen. De versmalling wordt nu veel duidelijker gemaakt 
met rood-wit gekleurde en reflecterende paaltjes. (Dagblad Waterland, 11 mei)

Basisschool ‘De Bloeiende Perelaar’ in Zuidoostbeemster kan de snelle aanwas van nieuwe 
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leerlingen niet aan. Alle twaalf lokalen zijn nu in gebruik voor 300 leerlingen, maar dat 
aantal groeit door naar 320. Behalve steeds groter wordende groepen zijn extra lokalen 
onvermijdelijk. Moeilijk, want waar en hoeveel – er is geen ruimte meer. Gemeente en 
schoolleiding breken zich het hoofd hierover. (Dagblad Waterland, 16 mei)

In de krant van 19 mei krijgt de veroordeling van de Fransman Olivier L. aandacht. Hij viel 
Marian Segers op 12 mei 2016 bij haar woning in Zuidoostbeemster zonder aanleiding aan 
en verwondde haar levensgevaarlijk. Het vonnis luidde: poging tot doodslag, niet poging 
tot moord omdat het bij de door drugsgebruik bevangen man niet ging om voorbedachte 
rade. Aan de ernst van het misdrijf en de gevolgen voor het D66-raadslid deed dat niets 
af. Segers kampt nog steeds met de naweeën van deze traumatische ervaring en het is nog 
niet zeker of zij haar raadswerk weer kan opnemen. De straf voor de in België opgepakte 
misdadiger is acht jaar gevangenisstraf en betaling van een schadevergoeding van ruim 
€ 54.000. (Dagblad Waterland)

Liefst 34 keer schoot de spits van voetbalclub ZOB raak. De 24-jarige Kevin Grent mocht 
daarom de traditionele taart van ‘Dagblad Waterland’ voor de topscorer in ontvangst 
nemen. (Dagblad Waterland, 20 mei)

De Volkskrant portretteert op 29 mei een aantal dorpskroegen die het zwaar weer dat de 
branche al jarenlang teistert, weet te overleven. Steeds vaker nemen inwoners het heft in 
eigen hand en nemen gezamenlijk de kroeg over en verhuren hem aan een uitbater. In dat 

De Purmerenderweg in Zuidoostbeemster, kijkrichting oost. Ter weerszijden van het Noorderpad liggen de groene 
kamers te wachten op de bebouwing die komen gaat nu het laatste verzet door de Raad van State is gebroken. In deze 
ruimten komen 450 nieuwe woningen. 

(luchtfoto Wim Egas, Middenbeemster, voor NHD Dagblad Waterland van 20 januari)
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profiel past natuurlijk ook ‘de Kerckhaen’ in Westbeemster die niet alleen in het artikel 
voorkomt maar ook met een mooie foto van het buitenaanzicht te pronk staat.

Plannen om het gemeentehuis in Middenbeemster te verkopen zijn mislukt. Een deel van 
het gemeentehuis staat al een tijd leeg. Met hulp van de ‘Beemster Compagnie’ wordt in 
de komende periode gekeken naar de herontwikkeling van het pand. (Dagblad Waterland, 
3 juni) In diezelfde krant een bericht over een Beemsterling die op de fiets uit de polder 
naar Kwadijk reed en werd aangevallen door twee nijlganzen. De dieren, waarschijnlijk 
met jongen, zaten in de berm en vlogen tegen de passant aan zodat hij van zijn fiets viel en 
met een gekneusde schouder naar het ziekenhuis werd afgevoerd.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Beemster heeft 6 juni besloten dat er 
450 woningen worden gebouwd in het plangebied ZOB-2, tussen de Oostdijk en de 
Purmerenderweg in Zuidoostbeemster. Daarna zou het klaar moeten zijn met de groei 
van de gemeente. Volgens regionale afspraken bouwt Beemster in het totaal ruim 1500 
woningen. (Dagblad Waterland, 8 juni)

Nog niet eerder werden in één seizoen zoveel medailles op de Nederlandse Kampioenschappen 
behaald door de turners en turnsters van ‘Hercules Beemster’. Tot nu toe werden er dertien 
eremetalen binnengehaald, een historisch record. Ariane de la Fosse won op 9/10 juni in 
Duiven goud op de meerkamp bij de instappers N2, plus nog twee keer goud en één keer brons 
in de toestelfinales. Senior 1e divisie Daniëlle Klinkhamer won brons op de balk en op de vloer. 
In Waalwijk veroverde Riquelme Breinburg brons bij de jeugd 2e divisie heren. (De Uitkomst, 
13 juni). Een week later werd er in het sportpaleis Ahoy, Rotterdam, geoogst. ‘Hercules’ was 
met twee vertegenwoordigers aanwezig: Daniëlle Klinkhamer (zilver op het onderdeel sprong 
in de toestelfinales) en de tienjarige Chiara Pinna bij de pupillen N1. Chiara werd 9e op de 
meerkamp op het allerhoogste niveau van haar leeftijdsgroep. (De Uitkomst, 20 juni)

Nog meer sport: Zorgcirkel ‘Middelwijck’ en vrijwilligers van ‘WonenPlus’ organiseerden 
12 juni de eerste rolstoelwandelvierdaagse. (Dagblad Waterland, 13 juni)

Erny van de Kleut fotografeerde de opgewekte stemming van de zittende en staande deelnemers aan de eerste rolstoel-
vierdaagse op het Kerkhoflaantje in Middenbeemster                     (ʻBeemster Bengelʼ, 13 juni)
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Leerlingen van groep 7 van ‘De Bloeiende Perelaar’ winnen de ‘Discovery Cup’, de 
wisseltrofee van het techniekproject MiG-KiT. Een presentatie met film van het bezoek aan 
het bedrijf ‘Nijdra’ scoorde het beste. Dertig basisscholen zijn inmiddels lid van MiG, het 
tech-netwerk van Waterland. Zo’n 600 leerlingen van groep 7 gingen dit jaar op bezoek bij 
bedrijven in de regio. (Dagblad Waterland, 17 juni)

In Binnendijks van 17/18 juni een beschrijving van de kort geleden officieel geopende 
‘molenschuur De Jonge Arnoldus’, de groepsaccomodatie vlak naast korenmolen ‘de 
Nachtegaal’ aan de Hobrederweg. Rona Uitentuis runt dit onderkomen dat de gelden voor het 
onderhoud van de molen moet genereren. Door de week kunnen hier zakelijke bijeenkomsten 
worden gehouden en in het weekend is er plaats voor 24 personen, bijvoorbeeld een familie 
die wat te vieren heeft. Het is echter uitdrukkelijk géén feestgelegenheid.

We weten allemaal dat de roem van de Beemster kaas misschien nog wel groter is dan die 
van de polder zelf. Nu zijn er weer vier verschillende smaken met een 3-sterren ‘Superior 
Taste Award’ onderscheiden, afkomstig van het toonaangevende International Taste and 
Quality Institute. Er kwam een jury van 120 chefkoks en sommeliers uit de wereldtop 
aan te pas. De ‘Beemster Royaal’ kwam als beste uit de niet meer bestaande melkbus. 
(Binnendijks, 17/18 juni)

In de nacht van 18 op 19 juni vond een zwaar ongeval plaats op de Zuiddijk in 
Zuidoostbeemster. De brandweer moest de zwaar gewonde bestuurder uit het om een 
boom heen gevouwen autowrak bevrijden. Naast de weg landde de traumahelikopter om 
hulp te verlenen. (Dagblad Waterland, 20 juni) Drie maanden later bood het intussen 

Een technische wisseltrofee voor de leerlingen van de 'Bloeiende Perelaar'. Van links naar rechts: Susanne Velzeboer, 
Roos Bakker, Ziza Linthorst, Kobus Both, Jens van Eerde, Jayden den Hartog, Rosanne van den Hoonaard en Mina 
Bol. Juf Christa Buskermolen ziet dat het goed is.                (foto Geert Heikens, Binnendijks 1-2 juli)
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redelijk herstelde slachtoffer de brandweer een grote taart aan. (Meldingen www.
brandweerbeemster.nl)

De gemeente Beemster is door de provincie op de vingers getikt omdat de financiën niet 
in orde zijn. De provincie verwacht vóór 1 september een reactie. (Dagblad Waterland, 
30 juni)

Speeltuin ‘Vreugdegaard’ in Middenbeemster bestaat 50 jaar, reden voor een feestje met 
limonade, chips en een ijsje. En natuurlijk diverse spelletjes. (Dagblad Waterland, 1 juli) 

In 1952 werd de eerste Binnendijks, mededelingenblad voor de Beemster gedrukt. Ter 
gelegenheid van dit 65-jarig bestaan wordt de voorpagina van het nog lang niet bejaarde 
blad in de kermisuitgave van 25 juli 1952 afgedrukt. Daarin staat de beginselverklaring 
van het blad te lezen en hoewel de financiering aanvankelijk moeizaam zou verlopen, 
constateert eindredacteur Geert Heikens nu tevreden dat Binnendijks sindsdien zonder 
onderbreking is verschenen. (Binnendijks, 15/16 juli kermisnummer, p. 18-19) Overigens 
zal de inhoud van alle jaargangen sinds 1952 het volgend jaar via het Waterlands Archief 
elektronisch te lezen zijn.

Paul van Trotsenburg, oud-Beemsterling, is sedert april van dit jaar hoogleraar 
kindergeneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam (AMC en Emma Kinderziekenhuis). 
Hij behandelt kinderen met schildklierafwijkingen. (Binnendijks, 15/16 juli) Op de 
‘Beemster Bengel’ interviewde Erny van de Kleut Prof. Van Trotsenburg en wist zelfs een 
klassenfoto van de ‘Klimopschool’ te tonen. (26 juni en 4 juli)

Op de gemeentelijke informatiebladzijden van Binnendijks van 12/13 augustus wordt 
een hele pagina ingeruimd voor de aankondiging van een nieuwe ontmoetingsplek in 
Middenbeemster. Cultureel Centrum ‘Onder de Linden’ functioneert als trefpunt voor 
vragen, bespreking van problemen, het doen van voorstellen over verschillende onderwerpen 
zoals wonen, groen of de zorg, enzovoort. Voor dit gesprek zijn wethouder Barbara Jonk 
en Barbara Schenk kan van de gemeente Beemster aanwezig en schenken koffie voor 
iedereen die wat wil vragen of gewoon een praatje wil maken. De laagdrempeligheid en 
het neutrale karakter van ‘Onder de Linden’ accentueren de wens om via ongedwongen 
gesprekken bewoners en organisaties, bijv. verenigingen, te stimuleren contacten met de 
plaatselijke overheid te leggen. Voorlopig is de ontmoetingsplek open op maandag- t/m 
woensdagmiddag. Bij mooi weer buiten!

In augustus heeft aannemersbedrijf Van der Meer uit Friesland bijna 900 
tractoraanhangwagenladingen klei van Middenbeemster naar de Zuiddijk gebracht in 
het kader van de versterking van de dijk. Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier laat op een later tijdstip nog een tweede laag op het binnentalud van de 
dijk storten zodat eind 2017 deze oerbescherming tegen water van buitenaf weer geheel 
veilig is. (Binnendijks, 26/27 augustus) De versleepte grond komt van de bouwrijp 
gemaakte nieuwbouwlocaties in Midden- en Zuidoostbeemster. “Niet van ver wat bespaart 
op transportkosten en CO2-uitstoot,” aldus het Hoogheemraadschap. De Beemster klei is 
zeer geschikt om dijken mee te verzwaren en er is heel wat nodig om de Zuiddijk aan de 
binnenzijde een meter te verhogen. (Dagblad Waterland, 22 juli). Niettemin is het veel 
mensen opgevallen dat het depot aan de Middenweg eerst is afgegraven en verplaatst naar 
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een perceel aan de Rijperweg ten oosten van de nieuwbouwwijk ‘De Keyser’ en een paar 
maanden later vanaf die locatie naar de Zuiddijk werd gereden (waarneming redactie) .

De gemeente Beemster heeft in 2016 118 klachten en meldingen over tekortkomingen 
in de woon- en leefomgeving in behandeling genomen, 55 meer dan in 2015. De meeste 
meldingen kwamen uit Zuidoostbeemster: 34 bekeuringen voor parkeren (vooral rond 
basisschool ‘De Bloeiende Perelaar’), 27 klachten over afval en zwerfvuil. Er waren ook 
een paar incidenten met bijtende honden. In Middenbeemster is het jongerencentrum 
‘BeeJee’ weer in gebruik genomen. Sinds de opening zijn er minder meldingen over 
hangjeugdoverlast. De beschikbare capaciteit van het wijkteam was echter niet groot 
genoeg om alle handhavingszaken op te pakken. (Dagblad Waterland, 17 augustus)

Op zondag 20 augustus werd al weer de vijftiende editie van ‘Muziek aan de Middenweg’ 
gehouden, deze keer met liefst 22 groepen en duo’s. (Dagblad Waterland, 21 augustus)

De Beemster Polder Partij wil dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de 
wegen aanpakt voordat deze eventueel worden overgedragen aan de gemeente. Een vrij 
liggend fietspad langs de Purmerenderweg boven de Rijperweg is een van de dringende 
wensen. (Dagblad Waterland, 31 augustus) De gemeenteraad sluit zich later hierbij door 
middel van een motie aan. Wethouder Dick Butter laat weten dat ook het college van B&W 
instemt, maar dat de financiële haalbaarheid wel onderzocht moet worden. (Dagblad 
Waterland, 7 september)

De bouw van woningen in het plangebied ‘Appels en perenpad’ in Zuidoostbeemster kan 
doorgaan. Het ingediende beroep door de stichtingen ‘Behoud Waterland’, ’Beemstergroen’ 
en ‘Nekkerzoom’ is door de Raad van State ongegrond verklaard. (Dagblad Waterland, 
2 september)

Versterking van de Beemsterdijk door het aanbrengen van een zware (Beemster) kleilaag aan de binnenzijde van, 
hier, de Zuiddijk (foto Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Binnendijks 21-22 oktober)
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Deze maand september staan uitbaters Ingrid Stuij en Marcel Brouwer na 20 jaar voor het 
laatst achter de bar in hun bruine kroeg van eetcafé ’t Verloren Eind’ in Westbeemster. Het 
café was in functie sinds 1979. (Dagblad Waterland, 6 september)

Tijdens de gemeenteraadsvergadering 
op 12 september ontving vertrekkend 
raadslid Marian Segers uit handen 
van burgemeester mevr. Van Beek 
de ‘Beemster Tegel’. De ingrijpende 
gevolgen van de aanslag op haar leven 
op 12 mei 2016 zijn zo groot dat de 
voormalige fractievoorzitter van D66 na 
een lange herstelperiode heeft moeten 
besluiten het zware raadslidmaatschap 
neer te leggen. Dankzij met name 
Marian Segers kwam D66 in 2010 
vanuit het niets met drie zetels in 
de gemeenteraad van Beemster. (De 
Uitkomst, 26 september)

Een succesverhaal.Vijftig jaar geleden begon Jac. de Vries als erkend elektrotech-
nisch installateur een eenmanszaak die nu, september 2017, aan ruim dertig mensen 
werk biedt. Behalve de ‘klassieke’ (en natuurlijk steeds vernieuwende) elektrotech-
niek zorgt dit bedrijf ook voor infrarood-droogsystemen voor de grafische industrie 
en elektrische verwarmingselementen voor de scheepvaart, horeca en industrie. Het 
industrieterrein van Middenbeemster is de thuisbasis waar ook het grootse jubileum-
feest zal worden gevierd. (Binnendijks, 9/10 september)

Wetenschapsredacteur Karel Knip van NRC Handelsblad publiceert in de editie van 23/24 
september een artikel over ‘De schoonheid van het slootjespatroon’. Hierin beschrijft 
Knip o.a. redelijk uitvoerig de rol van amateur-onderzoeker en Beemsterling Michiel 
Hooijberg als zeer nauwkeurige na-meter via Google Earth van de befaamde Beemster 
vierkanten en de afwijkingen van de realiteit op de oude kaarten. Een exemplaar van het 
artikel kan worden ingezien op de Beemster Erfgoedkamer.

Deze zomer is het voormalige pomphouderhuis achter de TinQ-benzinepomp in 
Noordbeemster gesloopt. Omwonenden deden al jarenlang hun beklag over het 
vervallen huis. Nu ligt er een groen gazonnetje en niets herinnert meer aan het huis van 
de ouders van Klaas Edam dat daar sinds 1903 stond. Edam begon zijn benzinestation 
in de jaren ’50 van de vorige eeuw. In 1977 nam de schoonzoon van Klaas Edam, 
Angelino Camedda, het station over. Het was niet alleen een tankstation maar ook een 
postagentschap en goed voor snoep, ijs en sigaretten. Fietsers met een lekke band konden 
er ook terecht. Omstreeks 2005 kwam het einde voor een bemande service en werd het 

Scheidend D66-raadslid Marian Segers ontvangt 
uit handen van burgemeester Joyce van Beek de 
ʻBeemster Tegelʼ als blijk van waardering voor Mari-
ans grote inzet op het Beemster politieke toneel (foto 
aangeleverd door de gemeente Beemster)
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een zelftankstation. Daarmee werd ook de ondergang van het huis ingeluid. (De Uitkomst, 
26 september)

Vanaf 1 oktober gaat de gemeente handhavend optreden tegen het illegaal aangelegde 
parkeerterrein bij ‘Fort Resort Beemster’ dat P2 wordt genoemd. In deze sinds een paar 
jaar slepende kwestie is aan de ene kant de veiligheid van bezoekers aan het resort in het 
geding – parkeren in de berm van de Nekkerweg levert gevaarlijke situaties op – maar aan 
de andere kant verstoort dit illegaal parkeren het open landschap ter plaatse en het past 
ook duidelijk niet binnen de beperkingen die de dubbele werelderfgoedstatus hier oplegt. 
(Dagblad Waterland, 23 en 29 september; verslagen Commissievergadering 26 september 
en raadsvergadering 17 oktober)

Op 19 oktober houden Cor en Lida Roet voor het HGB een fotoavond met als thema ‘Met 
de tram door de Beemster’. De stoomtram reed van 1895 tot 1931 tussen Purmerend en 
Alkmaar en doorkruiste o.a. de Beemster. Er was zo veel belangstelling – ook van niet-
HGB-leden –  dat de avond twee keer herhaald moest worden. Ruim 200 mensen bezochten 
de presentaties. 

Een mooie foto van Wim Egas in NHD Dagblad Waterland van 20 oktober laat de polder 
in volle agrarische productie zien. Het familiebedrijf van akkerbouwers Sjaak en Astrid 
Vollebregt aan de Jisperweg in Westbeemster haalt de oogst binnen, uiteraard niet alles 
tegelijk: op 25 ha. staan ‘Victoria’ frietaardappelen, 24 ha. spruiten, 8 ha. uien en 18 
ha. zomer- en wintertarwe. De ‘Victoria’s’, die dit jaar wegens de vele regen later dan 

Oogst voor mens en meeuw. Op de akkers van de familie Vollebregt aan de Jisperweg wordt de tijdloze efficiency van 
de Beemster polderlandbouw fraai verbeeld door deze luchtfoto van Wim Egas. (NHD Dagblad Waterland, 20 oktober)
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normaal worden geoogst, zijn in april gepoot. Na de oogst worden ze opgeslagen en rond 
mei volgend jaar gaan ze naar de Aviko-fabriek in het Gelderse Steenderen waar ze als friet 
weer uitkomen. (Dagblad Waterland, 20 oktober)

De documentaire ‘Kraijenhoff keert terug’, waarin persoonlijke verhalen over het 
noordelijke deel van de Stelling van Amsterdam worden verteld, beleefde op 23 oktober 
haar eerste voorstelling in de Beemster in ‘Onder de Linden’. De documentaire is niet 
in de eerste plaats een historische verhandeling over dit stuk Werelderfgoed, maar biedt 
aanknopingspunten voor mensen die herinneringen hebben aan hun verblijf op een van de 
locaties. Acteur Henk Zwart toert als Kraijenhoff langs de forten en hoort de verhalen aan. 
Hetta Prijs, fortwachtersdochter van het fort te Spijkerboor en Klaas Vonk, Indiëweigeraar, 
die op Spijkerboor gevangen zat, vertellen zeer verschillende verhalen. Dat doen ook Frank 
en Henk Bart die hun fascinatie voor de forten vorm hebben gegeven in de twee forten in 
het oostelijk deel van de polder. (Binnendijks, 21/22 oktober)

De OZB in Beemster gaat in 2018 met 11% omhoog. Dat levert jaarlijks bijna € 160.000 op. 
De voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting gaat niet door. Het gemeentehuis moet 
zo snel mogelijk worden verkocht. Als dat is gebeurd levert dat vanaf 2019 een besparing van 
€ 175.000 op. Aldus besloot de gemeenteraad op 7 november. (Dagblad Waterland)

Het ̒ Betje Wolff Museumʼ en het Agrarisch Museum ̒ Westerhemʼ in Middenbeemster behoren 
tot de laatste vijf genomineerden voor de landelijke museumeducatieprijs, onderdeel ‘beste 
projectplan’. “En dat is een grote eer,” aldus Mart Hellingman en Janna Bakker die samen 
een paar jaar geleden het educatieproject ‘Wonen’ bedachten. Leerlingen uit groep 5 van de 
basisscholen in de Beemster en omliggende gemeenten zien hoe mensen vroeger woonden 
en leefden. Door middel van korte toneelstukjes, een quiz, een film en een wedstrijd worden 
de kinderen bijna drie uur educatief beziggehouden. (Dagblad Waterland, 11 november) 
Het BWM-educatieproject moest het uiteindelijk afleggen tegen Kunsthal Rotterdam (1e 
prijs) en het Mauritshuis, Den Haag (2e prijs); zie www.museumeducatieprijs.nl. 

Onder leiding van ʻburgemeesterʼ Mart Hellingman worden de kinderen van het Voorhuis naar ʻBetje Wolffʼ gebracht. 
Daar worden ze opgewacht door Janna Bakker (derde van links) en overige gastvrouwen              (foto Johan de Jong)
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Een ernstig auto-ongeluk langs de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster bezorgde de 
drie inzittenden van 20, 21 en 24 jaar zodanige verwondingen op dat één van hen moest 
worden gereanimeerd en ze alle drie naar het ziekenhuis moesten. De auto reed tegen 
een boom, sloeg over de kop en raakte te water in de sloot naast de weg. (Dagblad Wa-
terland, 25 november)

In Binnendijks van 18/19 november wordt de aftrap gegeven van de crowdfundingactie 
voor het oprichten van een monument ter nagedachtenis van de zeven gesneuvelde of 
vermiste bemanningsleden van de Lancaster bommenwerper ED 988 die op 26 juni 1943 
in Westbeemster neerstortte. Hoewel J. Scheringa, op wiens land het toestel neerkwam, al 
in 1946 had gepleit voor een herinneringsteken, werd dit door de toenmalig burgemeester 
van Beemster, W.C.  Ninaber, ontmoedigd. Zijn argument: er zijn legio plaatsen in ons land 
waar toestellen zijn neergekomen en gedenktekens “komen in onze gemeente meer voor”.  
Op 26 juni 2018 is het precies 75 jaar geleden dat de crash plaats vond en een werkgroep 
van Westbeemsterlingen en leden van de HGB-afdeling Beemster Erfgoed streeft naar de 
onthulling van een plaquette op de zijmuur van ‘de Kerckhaen’ op die datum. De kosten 
worden geraamd op € 2.800. Zie ook www.monumentaircrashwestbeemster.nl.

In de Raadscommissievergadering van 28 november wordt een belangrijk ontwerpbesluit 
van het College van B&W besproken. Het College stelt unaniem de raad voor om niet 
in te zetten op ambtelijke fusie met Purmerend, maar in de komende bestuursperiode 
te werken aan een volledige bestuurlijke fusie. Burgemeester Van Beek zei in de 
vergadering dat ondanks intensieve ambtelijke samenwerking met Purmerend, Beemster 
al jaren moeite heeft om de begroting sluitend te krijgen. Ook de zg. bestuurskracht van 
de gemeente Beemster, die steeds meer taken krijgt toebedeeld, is onvoldoende. Het 
gat in de begroting is inmiddels opgelopen tot ruim 1,3 miljoen euro, volgens Gerard 
Groot van D66 € 144 per hoofd van de bevolking. (Verslag raadscommissievergadering 
28 november en Dagblad Waterland, 29 november)

Over de breedte van twee pagina’s krijgt CONO-directeur Wim Betten in Dagblad 
Waterland van 30 november de ruimte voor zijn plan om van ‘De Tijd’ een ‘Beemster 

Zo groot wordt de 
herdenkingsplaquette 
van het vliegtuigon-
geluk in Westbeem-
ster op 26 juni 1943. 
Werkgroepsvoorzitter 
Nic van Baar en voor-
zitter Nico de Lange 
van de Stichting ʻde 
Kerckhaenʼ houden 
het raamwerk omhoog 
bij de muur van ʻde 
Kerckhaenʼ waarop 
de plaquette 75 jaar 
na dato zal worden 
aangebracht. 
(foto Ella Tilgenkamp 
in NHD Dagblad 
Waterland, 28 okto-
ber)
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Experience’ te maken. Dat moet een bezoekerscentrum worden waar men alles leert over 
kaasmaken en de Beemster polder. De bedoeling is daarvoor het oude gebouw van ‘De 
Tijd’ te gebruiken, maar dat is strijdig met de sloopafspraken die gemaakt zijn toen de 
bouw van de nieuwe fabriek schuin achter de huidige locatie werd vergund. Behalve de 
gemeente Beemster spreekt ook de UNESCO bij deze beslissing mee.

Op 1 december werd in de kerk te Middenbeemster een nieuw boek over de Beemster 
gepresenteerd. Droogmakerij de Beemster. Polder van wereldformaat, uitgegeven door 
uitgeverij Matrijs, is een deel uit de serie over alle werelderfgoederen in Nederland en 
Curaçao. Het boek is vooral een samenvatting van eerdere uitgaven over de polder t.g.v. 
het 400-jarig bestaan en is bedoeld voor een breed publiek, waaronder toeristen. De 
talrijke illustraties, waaronder veel nieuwe actuele opnamen, laten een bijna verblindend 
mooie polder zien. Vijf auteurs nemen de lezer mee langs ons bekende onderwerpen 
maar voor nieuwkomers en passanten is het een verkenning van dat moeilijk grijpbare 
Werelderfgoed Beemster. (Binnendijks, 16/17 december)

‘Beemster is de dupe van eigen verleden,’ aldus de kop van een openhartig interview met 
burgemeester mevr. Joyce van Beek in Dagblad Waterland van 9 december. Met pijn 
in het hart moet de eerste burger van de gemeente Beemster constateren dat het streven 
naar behoud van bestuurlijke zelfstandigheid niet meer lukt. Naar verwachting, aldus de 
burgemeester, ‘smelt de gemeente per 1 januari 2021 samen met Purmerend,’ waarmee 
vanaf 2013 ambtelijk wordt samengewerkt. De gehoopte efficiency is niet gerealiseerd, 
in tegendeel, de extra werkdruk is één van de argumenten voor fusie met Purmerend. De 

De presentatie van een nieuw boek, Droogmakerij de Beemster. Polder van wereldformaat, is niet alleen een feestelijk 
moment voor de schrijvers maar ook voor de flankerende adviseurs (links: Harry Roenhorst en Diederik Aten), de 
Beemster fotografe bij uitstek Marjan Slot-Dekker en drie van de vier leden van de ʻleescommissieʼ(v.l.n.r. Ger Ern-
sting, Vincent Falger en Pieter Beemsterboer; Michiel Hooijberg ontbreekt). Burgemeester Van Beek heeft hen kort 
ervoor bedankt.             (foto Erny van de Kleut )



56 PB

ambtelijke samenwerking kost niet alleen veel extra energie maar ook geld. De financiële 
positie van de gemeente Beemster verslechtert bovendien doordat er in het verleden op te 
grote voet is geleefd. “Er is sprake van een patroon van niet zorgvuldig en niet zakelijk 
handelen op belangrijke dossiers.” Verslaggever Johan Moes tekent op: “Van Beek wil 
niet ingaan op de vraag of de manier waarop Beemster werd bestuurd verwijtbaar is en zo 
ja, wie daar dan verantwoordelijk voor waren. ‘Dat heeft geen zin. En ik weet ook niet of 
alles wat er gebeurd is, ook verwijtbaar is. […] Men wilde het zo veel mogelijk mensen 
naar de zin maken. Maar dat getuigt niet van bestuurskracht’.” De gemeenteraad neemt op 
19 december een besluit over de toekomst. 

De vrijwilligers van ‘Middelwijck’ werden dinsdag 12 december collectief gehuldigd 
met de door burgemeester Van Beek uitgereikte ‘Beemster Tegel’. “De vrijwilligers zijn 
onmisbaar bij de vele activiteiten voor de bewoners van het kleinschalig wonen en de 
dagopvang. Door hun inzet kunnen deze bewoners deelnemen aan vele verschillende 
activiteiten. Zo zijn die bewoners dan ook weer onder de mensen en blijven zij met elkaar 
in contact,” aldus het bericht in Binnendijks van 16/17 december.

In 2006 kocht de gemeente ten behoeve van woningbouw grond aan van glastuinbouwer 
Brand aan de Oostdijk in Zuidoostbeemster. Er werd uiteindelijk € 70 per vierkante meter 
betaald, veel meer dan de € 50 die de gemeente voor ogen had. Bovendien bleken er ten 
nadele van de gemeente flinke verschillen in oppervlakte te bestaan toen de zaak nadat de 
verkoop rond was kadastraal werd opgemeten. In vervolg op eisen van de gemeenteraad 
werd door advocatenkantoor Capra uitgebreid onderzoek verricht naar deze kostbare 
mislukking, maar het college van B&W komt niettemin tot de conclusie dat er geen sprake 
is geweest van onrechtmatigheden of niet-integer handelen van de betrokkenen. Wel zijn 
zij “ernstig tekort” geschoten en hebben zij “onzorgvuldig en onproffesioneel” gehandeld, 
aldus het onderzoek. Hierdoor zijn gemeenschapsgelden onnodig uitgegeven en zijn er 
grondopbrengsten misgelopen. Hoewel het college van B&W heeft overwogen op te 
stappen na het verschijnen van dit rapport, heeft men daarvan afgezien “omdat het [college] 
niet verantwoordelijk is voor wat er is gebeurd”. (Dagblad Waterland, 12 en 23 december)

De gemeenteraad van Beemster besluit pas in het nieuwe jaar 2018 of de gemeente moet 
toewerken naar een volledige fusie met Purmerend. (Dagblad Waterland, 21 december)

Wethouder Barbara Jonk-de Lange neemt ontslag wegens het door haar ervaren gebrek 
aan vertrouwen door haar collega’s in het college van B&W Beemster. Mevr. Jonk volgde 
in juni 2016 haar Beemster Polder Partijgenoot Han Hefting als wethouder op. (Dagblad 
Waterland, 22 december)

De samenstellers van deze kroniek danken de volgende media en instanties hartelijk voor hun informatie (in alfabe-
tische volgorde): de ʻBeemster Bengelʼ, Binnendijks, website Brandweer Beemster, gemeente Beemster, NRC Han-
delsblad, de Uitkomst, de Volkskrant en het Waterlands Archief alwaar de NHD-editie Dagblad Waterland wordt 
geraadpleegd. Hartelijk dank ook aan de fotografen die deze kroniek belangenloos aan illustraties hielpen: Jan Jobsis, 
Erny van de Kleut, Geert Heikens, Wim Egas, Ella Tilgenkamp, Pieter van de Klooster, Johan de Jong, Theo Molenaar, 
Michiel Hooijberg en de fotografen van de NAM en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


