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Stand van zaken met betrekking tot restauratie van de “Nachtegaal”
In het voorjaar van 2009 kwam het bericht van de Gemeente Beemster dat de 
Rijksdienst (RCE) een negatief advies heeft gegeven over het verplaatsen van de 
molen. De Rijksdienst heeft deze zienswijze in de afgelopen jaren ontwikkeld en 
wijkt hiermee af van haar eerdere zienswijze, dat verplaatsing juist wel in het 
belang van de molen is. Helaas is het ons in de afgelopen acht maanden niet 
gelukt de Rijksdienst op andere gedachten te brengen.

Heeft u al een partner-lidmaatschap  
van het HGB?

Aanmelden: 0299 683078 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

Voor grafische communicatie  
kom naar www.hoogcarspel.com

Begin februari 2010 hebben wij opnieuw de 
aanvraag voor een restauratievergunning 
ingediend bij de gemeente Beemster.  wij 
verwachten dat de gemeente ondanks het 
negatief advies van de rijksdienst toch een 
restauratievergunning zal afgeven. 
ondertussen zijn wij nog druk bezig met 
fondsenwerving  en leggen wij contacten 
met ondernemers binnen en buiten de 
Beemster.
iets over de exploitatie: 
oorspronkelijk was voor de exploitatie door 
ons ingezet op samenwerking met één van 
de in onze regio aanwezige zorginstellingen 
als een zgn. zorg- werkproject. naar voor-
beeld van korenmolen ‘’de otter’’ in  
oterleek.
door nieuwe ontwikkelingen binnen deze 
instelling is de haalbaarheid van een 
samenwerking voor de exploitatie minder 
realistisch geworden. op dit moment zijn 
we dan ook bezig om andere –alternatieve- 
exploitatie-concepten te ontwikkelen.
Binnenkort organiseren wij een brainstorm-
bijeenkomst met een aantal partijen binnen 
de Beemster om na te denken over een 
andere invulling voor de exploitatie van de 
molen.
hierbij wordt gedacht aan:
•  verkooppunt van streekgebonden 

producten
•  openlucht museum over de ontstaans-

geschiedenis van de Beemster
•  tentoonstelling over de waterhuishouding 

van de polder
• etc.

het is een lange en moeizame weg, maar 
wij zijn vastberaden door te gaan en streven 
er naar de molen in 2012 in volle glorie 
draaiende te hebben tijdens de viering van 
het 400 jaar bestaan van de Beemster. 

namens het bestuur van de stichting tot 
behoud van korenmolen “de nachtegaal” 
Beemster.
Bert jaarsma, voorzitter. 

Historische kleding voor 
Betje Wolff en Westerhem
Beide musea zijn al druk bezig hoe zich te 
presenteren  tijdens Beemster 2012.
eén van de ideeën is om de gastvrouwen/
gastheren historische kleding te laten 
dragen in de periode mei tot en met 
september 2012.  Bestuursleden zijn op 
onderzoek uitgegaan en hebben bij diverse 
musea geïnformeerd wat er zoal gedragen 
werd bij hun festiviteiten.
de keus is gevallen op voor de dames een 
lange donkerblauwe rok, een donkerrood 
schort, een witte bloes en een wit mutsje, 
voor de heren een werkmansjasje, een pet 
en een halsdoek. deze kleding is getoond 
tijdens de vrijwilligersbijeenkomsten en 
werd enthousiast ontvangen! alle kleding 
wordt zelf gemaakt onder leiding van 
`professionals`. 

Drieluik in Westerhem
de jaartentoonstelling wordt anders dan 
andere jaren, ditmaal een drieluik. eén 
deel gaat over de veeverloskunde zoals die 
door jan van wonderen in de Beemster 
werd verricht. het museum is in het bezit 
van het instrumentarium van de heer van 
wonderen en wordt in dit deel van de 
tentoonstelling betrokken. het tweede 
gaat over wouter sluis en over de door 
hem bedachte verbeteringen voor het 
boerenbedrijf. vooral de verbeterde kaas-
bereiding zal aandacht krijgen. het derde 
deel zal gaan over de bewoners van boer-
derij westerhem en het tot stand komen 
van het museum. de gehele tentoonstel-
ling zal een hoog kijkgehalte hebben. in 
informatiemappen wordt de achtergrondin-
formatie opgetekend. 

Rond de haard
voor de komende tentoonstelling in 
museum Betje wolff is gekozen voor het 
thema `verwarming` en als titel `rond de 
haard`. 
we gaan de geschiedenis van de verwar-
ming van 1750 tot 1950 in ons museum 
laten zien. in de diverse vertrekken zijn al 
vuurplaatsen en kachels maar er is natuur-
lijk veel meer op dat gebied. op zolder 
gaan we aandacht schenken aan de 
verwarming in oorlogstijd. er is veel `uitge-
vonden en gemaakt` om het in die jaren 
toch nog een beetje warm te krijgen en te 
kunnen koken. 
op dit moment zijn we aan het inventari-
seren wat er al aanwezig is, wat we moge-
lijk kunnen lenen van ons `zustermuseum 
westerhem` en van anderen.
deze tentoonstelling begint 1 mei en blijft 
tot 1 maart 2011: het thema leent zich 
ervoor. in de winterperiode  kunnen we 
dan `kunstvuur`  laten branden.
het bestuur 
werkt weer 
met plezier 
aan deze 
nieuwe 
tentoonstelling 
en is nu al 
benieuwd naar 
het resultaat.
Komt u ook 
weer even 
kijken? 

Gaskachel
voor brongas
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Kunst van Zolder

in 2008 heeft het agrarisch museum 
westerhem samen met de sectie welzijn 
van de stichting Beemster gemeenschap 
voor het eerst Kunst van Zolder georgani-
seerd. het was een groot succes. vele 
Beemsterlingen kwamen met allerlei kunst-
voorwerpen en prullaria om van de deskun-
digen te horen wat het is, waar het voor 
dient en vooral wat het waard is.
in de hooiberging van het museum beoor-
deelde de heer c. Broekhof, taxateur  
auctioneers glerum in amsterdam en  
d. schuijtemaker, onze eigen deskundige 
van het museum, de ingebrachte voor-
werpen. de belangstelling was groot. Buiten 
stond een kraampje waar versnaperingen te 
koop werden aangeboden. vooral de 
warme producten hadden grote aftrek.
ook dit jaar is er een “Kunst van Zolder”. 
op zondag 28 maart zal de heer c. 
Broekhof vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur in 
het agrarisch museum westerhem de inge-
bracht voorwerpen beoordelen en 
toelichten wat het is. ook u kunt met uw 
kunstvoorwerp of met het voorwerp 
waarvan u niet weet wat het is komen. de 
toegang is gratis, het beoordelen kost  
€ 2,00 per voorwerp en maximaal drie 
voorwerpen per bezoeker. 

Westerhem 10 jaar

het is alweer 10 jaar geleden dat agrarisch 
museum westerhem op 9 juni 2000 door 
de toenmalige burgemeester postma werd 
geopend. al jaren hiervoor werd hard 
gewerkt aan het verzamelen, ordenen en 
schoonmaken van de objecten voor het 
museum en in 1999 werd de stolp geres-
taureerd.
de afgelopen jaren heeft het museum aan 
zijn doelstelling voldaan. de vele vrijwilligers 
hebben de bezoekers met gepaste trots en 
met kennis van zaken ontvangen. en trots 
zijn de vrijwilligers nog steeds op hun 
museum. ieder jaar een nieuwe tentoonstel-
ling en in de wintermaanden het grote 
onderhoud aan de inventaris. 

Voor actuele informatie
zie de website

www.historischgenootschapbeemster.nl

ter gelegenheid van het tien jarig bestaan 
gaat er wel iets veranderen aan het 
museum. de darsdeuren gaan zomers 
open om een beter zicht op de dars te 
krijgen. ter afscherming komt er een 
glazen wand achter de darsdeuren. ook 
zal de entree naar de voorkant van de 
boerderij verplaatst worden. de bezoekers 
komen dan via de ingang aan de 
middenweg over de oprijlaan, langs het 
voorhuis en de boomgaard bij de boerderij 
met de wijd open staande darsdeuren. 
Krijgt u ook al zin om over de mooie oprij-
laan te lopen en te genieten van de 
nieuwe jaartentoonstelling in agrarisch 
museum westerhem? (voor de leden van 
het hgB gratis toegankelijk) 

Historische middag in  
Purmerend
voor de derde achtereenvolgende maal 
verleenden de beide musea, samen met 
Beemster welvaart, hun medewerking aan 
de historische middag. deze middag wordt 
georganiseerd door de vereniging  
historisch purmerend en was dit jaar op 
17 januari.
er waren vijftien stands aanwezig met o.a. 
het purmerends museum, het waterlands 
archief, vereniging oud edam, de stichting 
historisch centrum amsterdam-noord.
maar ook particuliere verzamelaars konden 
hun historische materialen tonen en 
verkopen.
Betje wolff en het agrarisch museum 
lieten oude films zien, stelden voorwerpen 
uit de musea ten toon en  hadden boeken 
en kaarten voor de verkoop mee. en 
natuurlijk foldermateriaal. hiervan zijn 
ettelijke uitgedeeld en toegelicht. Zo`n 
middag trekt bezoekers die geïnteresseerd 
zijn in de historie en hebben dan ook veel 
belangstelling. en nu maar hopen dat die 
bezoekers ook in beide  musea komen! 

Stichting Simon de Heer

de stichting simon de heer is een onder-
deel van het hgB. vanuit het hgB bestuur 
heeft jan jobsis eind 2009 alie vis opge-
volgd in het bestuur van simon de heer.  
de stichting heeft als doel om de werken 
van de bekende schilder te beheren, 
conserveren en open te stellen voor  
belangstellenden. dat gebeurt door middel 
van exposities, de uitgave van een boek,  
kunstkaarten en een fraaie website  
(www.simondeheer.nl)
naast de kerncollectie is er een deel van 
de collectie onlangs ingelijst en voor 
verkoop vrijgegeven. op de website leest u 
hier meer over.

de onkosten van de stichting worden voor 
een belangrijk deel gedekt uit donaties. 
voor minimaal € 10,- per jaar bent dona-
teur en ontvangt jaarlijks een nieuwsbrief. 
nieuwe donateurs zijn van harte welkom. 
op de algemene ledenvergadering van het 
hgB is een vertegenwoordiger van de stich-
ting aanwezig waar u alles aan kunt vragen. 
u kunt zich dan aanmelden als donateur of 
inzage krijgen in de te verkopen werken.
in de nieuwe schouwschuit van 2010 
wordt een artikel gewijd aan simon de heer 
en de stichting. 

Boerderij de eenhoorn, oprijlaan met pauw.
deze ets is onlangs aangeschaft door het  
agrarisch museum westerhem.


