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Van de redactie
We hebben ze geteld, alle ‘treffers’ en samenstellingen met de woorden ‘corona’ en ‘covid’ 
in deze aflevering van De Nieuwe Schouwschuit. Het zijn er meer dan 120 bij bijna 60 
pagina’s. 
Het virus drukt niet alleen een zwaar stempel op ons verenigingsblad, maar eigenlijk ook 
op alle activiteiten die door de vereniging georganiseerd werden, of niet georganiseerd 
konden worden. Geen jaarvergadering, gesloten musea, stilte in de Erfgoedkamer, weinig 
reuring rond de weegbrug (al staan die paarden er prachtig op) en 75-jaar Bevrijding moest 
in (bijna) stilte herdacht en gevierd worden. 
Maar natuurlijk is er hoop en zijn er lichtpuntjes, ook dat laten de verslagen in De Nieuwe 
Schouwschuit zien. Er wordt nog steeds (op afstand) vergaderd, er kan een prachtige fiets-
route gereden worden en ongetwijfeld kunnen de geplande tentoonstellingen straks toch 
nog bezocht worden. De vraag is alleen wanneer ‘straks’ is. Als we allemaal geprikt zijn?

Traditiegetrouw zijn twee leden van de redactie opnieuw de uitdaging aangegaan: het 
opstellen van een Kroniek van de Beemster over het jaar 2020. Het is wederom een boeiend 
verslag geworden van ons polder-lief en leed, met een breed scala aan onderwerpen. Fusie, 
archeologie, oorlog, onderwijs en aardappelen, het passeert allemaal, fraai geïllustreerd, 
de revue. Uiteraard met een corona-sausje en omdat het een uitzonderlijk jaar was, hebben 
we het voor één keer in kleur samengevat1. 

Op zaterdag 19 december trokken boeren op sfeervol verlichte trekkers door de polders om kerstpakketten te bezorgen bij 
bewoners die het dit jaar erg moeilijk hebben gehad                (Internet)

1  Afbeeldingen voor de jaarverslagen zijn aangeleverd door:
  K. Bakker, P. Bemsterboer, J. Dehé, B. Jaarsma, J. Jobsis, J. de Jong. P. v/d Klooster, R. Knook, Th. Molenaar, C. Wagenaar
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Jaarverslag 2020

Algemeen Bestuur
Op 1 januari 2020 bestond het Algemeen Bestuur van het Historisch Genootschap Beemster (HGB) uit:

Voorzitter  C. de Groot
 Vicevoorzitter  A. Jaarsma
Secretaris   H. Reijm-Helder
Penningmeester  P. Pieters
Lid   J. Dik, namens Stichting Historisch Brandweermaterieel
Lid   J. Köhne, namens Agrarisch Museum Westerhem
Lid   A. de Jong-de Boer, namens Betje Wolff Museum

In maart werd duidelijk dat het coronavirus ook Nederland in zijn greep had en dat 
daarom de ‘intelligente lockdown’ werd afgekondigd. Nederland werd geconfronteerd 
met nieuwe regels. Ook voor het HGB had dit grote consequenties. In allerijl werden 
activiteiten geannuleerd. Naast de Algemene Ledenvergadering moesten ook alle andere 
geplande HGB-bijeenkomsten worden afgezegd.  De musea werden de gesloten. 

Het annuleren van activiteiten betekende niet dat het Algemeen Bestuur heeft stilgezeten. 
Er waren veel onderwerpen die aandacht vroegen. De maatregelen in verband met het 
virus hebben bij het Algemeen Bestuur wel geleid tot een aangepaste manier van ver-
gaderen. Het bestuur heeft totaal 14x vergaderd. Het betrof 5x een fysieke bijeenkomst, 
natuurlijk met in achtneming van de 1,5 meter regel en de nodige hygiëneregels. Verder 
zijn we overgegaan op het vergaderen via Skype. Behalve de bestuursvergaderingen 
vonden er ook diverse overleggen plaats over het beschrijven van de richtlijnen die nodig 
waren om de musea veilig te kunnen heropenen. Musea werden verplicht zich aan de 
voorgeschreven regels van de Museumvereniging te houden. Het bestuur is verheugd over 
de toenemende belangstelling voor de vereniging. 
Het ledenaantal is wederom gegroeid:
 31 december 2016: 516  31 december 2019: 587
 31 december 2017: 548  31 december 2020: 622
 31 december 2018: 573

Historisch Genootschap Beemster

Oprichtingsdatum  : 21 april 1936
Statuten vastgesteld op  : 17 april 1996
Inschrijfnummer KvK  : V40624472 
Ledenaantal per 31 dec 2020 : 622
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In juni is de heer J. Kӧhne als voorzitter van het Agrarisch Museum Westerhem en als lid 
van het Algemeen Bestuur afgetreden. De heer J. Jobsis vervult tijdelijk de rol van interim-
voorzitter van AMW en lid van het Algemeen Bestuur.

De Nieuwe Schouwschuit is ook dit jaar drie keer verschenen. In het kader van 75-jaar 
Vrijheid waren deze uitgaven volledig gewijd aan de periode 1940-1945. De belangstelling 
hiervoor was zeer groot en heeft tot mooie contacten en verhalen geleid.
De HGB Nieuwsbrief verscheen tegelijkertijd met De Nieuwe Schouwschuit. Leden met 
een e-mailadres kregen de Nieuwsbrief digitaal toegestuurd. Leden zonder e-mail ontvin-
gen deze per post.
De HGB-website wordt goed bezocht. Er is belangstelling voor het HGB van binnen en  
buiten de Beemster.  

De doelstelling van het Genootschap - het opwekken van belangstelling voor historie in 
het algemeen en voor de historie van de Beemster in het bijzonder - spreekt velen in de 
polder, maar ook daarbuiten aan. Dit was niet alleen merkbaar aan de toename van het 
aantal leden, maar ook het aantal vragen over de Beemster historie, objecten, panden en 
genealogie nam toe. 
De vereniging is blij dat de zeer deskundige en betrokken vrijwilligers altijd weer bereid 
waren deze vragen uit te zoeken en te beantwoorden.

Jaarvergadering 2020
Zoals vermeld, is in verband met de coronamaatregelen de geplande Algemene Leden-
vergadering in maart niet doorgegaan. Een plan om deze vergadering alsnog in oktober te 
houden, is ook niet gelukt. 
De leden hebben daarom per email het financieel jaaroverzicht 2019 ontvangen, inclusief 
het verslag van de kascontrolecommissie met het voorstel het bestuur te déchargeren. De 
leden kregen de gelegenheid hierop tot 1 december te reageren. Hier is geen gebruik van 
gemaakt. Daarmee is het financieel jaarverslag 2019 vastgesteld en het bestuur gedéchar-
geerd.

Ledenbijeenkomsten
Het HGB heeft in 2020 door de uitbraak van 
het coronavirus, naast de videodag, slechts 
drie van de vijf historische fotoavonden over 
de Tweede Wereldoorlog in de Beemster 
kunnen organiseren.  De belangstelling voor 
deze bijeenkomsten was erg groot.

Viering 75 jaar Vrijheid
Ondanks het feit dat door de voorgeschreven 
beperkingen veel activiteiten rond de viering 
van 75 jaar Vrijheid niet konden doorgaan, is 
een werkgroep van het HGB erin geslaagd de 
geplande projecten tot uitvoering te brengen. 
Op 4 mei is een herdenkingsplaquette in het 
centrum van Middenbeemster opgehangen. 
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Hierop staan de namen van 75 personen 
die als gevolg van de oorlog zijn omgeko-
men en op enigerlei wijze met de Beem-
ster te maken hebben gehad.  Het daarbij 
behorende boekje met korte biografische 
achtergronden werd  aan alle leden toe-
gezonden en door velen erg gewaardeerd.

Tevens heeft de werkgroep een fietsrou-
te in de Beemster uitgezet langs herin-
neringswaardige plekken uit de Tweede 
Wereldoorlog. Aan de hand van het rou-
teboekje Herinneringen aan de oorlog in 
de Beemster is deze tocht al veel gereden. 
Ook dit boekje hebben de leden  toege-
stuurd gekregen.

De tentoonstellingenwerkgroep in het 
Agrarisch Museum Westerhem heeft een 
mooie informatieve tentoonstelling over 
deze donkere periode ingericht. Door de 
beperkte mogelijkheden van openstelling 
van het museum is besloten de expositie-
periode te verlengen.   

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor het HGB heel belangrijk. Het bestuur is heel blij met zoveel enthou-
siaste en betrokken vrijwilligers. Begin januari ontmoetten de vrijwilligers elkaar tijdens 
een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Agrarisch Museum Westerhem. 
Vanaf maart lag het vrijwilligerswerk grotendeels stil, met name voor de vrijwilligers van 
de musea. Daar waar mogelijk bleef men actief. 
Het vrijwilligerswerk schept een band en geeft gezelligheid. Het was daarom jammer 
dat het jaarlijkse vrijwilligersuitje dit keer niet door kon gaan. Het HGB-bestuur heeft 
gekozen voor een alternatief bedankmoment en bij alle vrijwilligers een attentie gebracht. 

Verlichte HGB-panden
Het coronavirus heeft in 2020 grote gevolgen voor de hele maatschappij gehad, nog steeds 
is er veel onzeker en wij hopen dat een vaccin ons meer veiligheid en zekerheid zal geven. 
Het HGB heeft gemeend om in de donkere decembermaand voor wat licht te zorgen door 
zijn panden in de schijnwerpers te zetten.

Hilda Reijm-Helder, secretaris

Uitgave: Historisch Genootschap Beemster

De prijs van de 
Tweede Wereldoorlog

Biografische achtergronden bij de 
herinneringsplaquette in Middenbeemster

V.S.E. Falger
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Jaarverslag 2020

1. Bestuurssamenstelling op 1 januari 2020
Voorzitter                   : Aafje de Jong-de Boer
Eerste secretaris        : Marianne Boots-Akkerman 
Tweede secretaris      : Janet Smith-van der Veen
Penningmeester         : Johanna Smit-de Jong
Lid en vicevoorzitter : Nico Rutz
Lid                              : Janna Bakker-Helt
Conservator               : Alie Vis-Best 

 
2. Bestuurszaken
Door het uitbreken en voortduren van de coronapandemie werd 2020 een bijzonder span-
nend jaar voor de hele wereld en dus ook voor het Betje Wolff Museum. 
Alles liep opeens anders dan het bestuur in gedachten had gehad. De musea in Nederland 
werden gesloten voor een lange periode in het voorjaar, mochten weer open onder strikte 
voorwaarden en gingen half december vervolgens toch weer dicht ten gevolge van de 
coronamaatregelen die de regering oplegde. 
Ons museum is samen met het Agrarisch Museum Westerhem geopend geweest in de 
maanden januari en februari en de eerste twee weken van maart. Vervolgens weer van 
augustus tot 13 december. 
De openingstijden vanaf 1 augustus waren op woensdag- en zondagmiddag van 14.00-
17.00 uur. Bezoekers moesten van tevoren online een tijdslot reserveren en konden maar 
met een beperkt aantal mensen komen. In het museum waren maatregelen getroffen con-
form de voorschriften van de Museumvereniging om eventuele besmettingen met het virus 
te voorkomen. 
De bezoekers kwamen graag en waren tevreden over het aanbod in het museum gezien de 
omstandigheden. Door alle beperkingen en de langdurige sluiting hebben we maar heel 
weinig bezoekers gehad.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar negen keer vergaderd. De meeste vergaderingen heb-
ben buiten in de tuin plaatsgevonden (vijf), in het museum zelf (drie) en de laatste bij-
eenkomst in december vond plaats in een kas op het terrein van Jan en Janna Bakker aan 
de Zuiderweg.  Op 23 januari was er een overleg tussen de besturen van het Agrarisch 
Museum Westerhem en het Betje Wolff Museum. 

3. Vrijwilligers
Met de hulp van de vrijwilligers kon het 
museum toch op een aangepaste manier 
weer draaien. 
Spatschermen werden opgehangen, de ont-
vangstruimte werd uitgebreid naar de rode 
voorkamer, looproutes uitgedacht en spe-
ciale schoonmaakmiddelen aangeschaft. 

Burgemeester Heerschop op 
bezoek bij Betje (6 augustus)

Betje Wolff Museum
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Aafje de Jong heeft alle vrijwilligers opgebeld en gevraagd of zij beschikbaar waren voor 
museumdiensten vanaf 1 augustus. De meeste wilden graag weer komen.
Gezellige vrijwilligersbijeenkomsten zoals in vorige jaren konden in 2020 helaas niet wor-
den gehouden. 
Vijf vrijwilligers hebben hun werkzaamheden bij het museum beëindigd. 
Fets Schulpzand, Evalien Brinkman en Milly Jansen, omdat zij verhuisden en Corry van 
Splunter en Koosje Franken o.a. wegens gezondheidsredenen. De trap naar boven werd 
een obstakel.
Alle vijf dames hebben hun sporen verdiend. Corry en Koosje zijn het langst verbonden 
geweest aan het Betje Wolff Museum. We zullen hen missen.
Aafje de Jong heeft namens het bestuur en de vrijwilligers persoonlijk afscheid van hen 
genomen en hen als dank en herinnering een boeket bloemen en een glazen karaf met daarin 
gegraveerd de beeltenis van Betje gegeven.
In 2020 zijn zes nieuwsbrieven naar de vrijwilligers verstuurd. 

Met getuigen

Een huwelijk op een mooie dag in mei

4. Activiteiten in en om het museum
  •    Op 29 februari was er een feestelijke overdracht van twee portretten aan het Historisch 

Genootschap Beemster. Het betreft de portretten van Hendrik Bouman en Grietje Smit. 
Het HGB heeft ze kunnen aankopen van de familie P. Stolp. De schilderijen uit de 
negentiende eeuw hangen in de tuinkamer van het Betje Wolff Museum tegenover hun 
familieleden Jacobus Bouman en Aaltje Olij. De schilder is J. Kieft uit de Rijp.

  •    Veel geplande activiteiten in het voorjaar konden geen doorgang vinden door de coron-
acrisis en de daarmee samenhangende maatregelen en beperkingen.

        De voorbereidingen voor de zomertentoonstelling ‘Betje en Voyage’ kwamen daardoor 
stil te liggen. De tentoonstelling is niet geopend. 

       Ook het scholenproject in de maand mei ging niet door.
  •    Boeken bij Betje had nog wel een heel mooie avond in februari met schrijfster Marja 

Vuijsje in het Agrarisch Museum Westerhem. 
        De overige twee avonden met Lieve Joris en Tijs Goldschmitt van maart en april kwamen 

te vervallen, evenals de geplande avonden in oktober en november.
        In augustus en september konden door de versoepelingen van de coronamaatregelen in de 

museumtuin wel twee ‘Zomerbetjes’ op zondagmiddag worden georganiseerd met resp. 
schrijfster Sana Valiulina en schrijver Thomas Verbogt. Het waren heel mooie middagen!

  •    In april is op de facebookpagina van het Betje Wolff Museum een kleine gedichtenactie 
georganiseerd onder de naam ‘In tijden van Corona’.
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  •    In april en mei zijn op de oprit van Johan en Aafje de Jong kruidenplanten en geraniums 
verkocht, o.m. om het museum wat in de publiciteit te houden. Jan en Janna Bakker 
hadden de planten liefdevol opgekweekt.

  •    Ter gelegenheid van Moederdag heeft het museum online 133 doosjes bonbons verkocht.
       De opbrengst van de planten en de bonbons samen: ruim 1200 euro.
  •    Twee huwelijken zijn dit jaar voltrokken in het Betje Wolff Museum. Eén in februari 

in de tuinkamer en één in mei in de tuin.
  •    De Betjebonbons vinden steeds meer aftrek buiten het museum. 
        Brasserie ‘Alles met Liefde’ is klant. ‘Bij Moeders in de Kosterij’ verkoopt de doosjes 

bonbons en ook bij het Bezoekerscentrum zijn nu doosjes te koop.
  •    In de herziene Canon van Nederland is de beroemde briefroman De historie van mejuf-

frouw Sara Burgerhart opgenomen. Deze roman is in 1782 gepubliceerd door Betje 
Wolff en Aagje Deken.

  •    In de herfstvakantie hebben kinderen en hun ouders/grootouders een puzzeltocht door 
het museum kunnen maken. Op afspraak en met een tijdslot. Het was goed weer en er 
werd in de tuin leuk gespeeld met de hoepels, de stelten, het juk etc. Het animo was groot.

  •    Het boek De stamhouder van Alexander Münninghoff wordt verfilmd. In november zijn 
hiervoor filmopnamen gemaakt op de zolder van het Betje Wolff Museum.

5. Aantallen bezoekers
Aantal bezoekers in 2020: 388
Aantal vrijwilligers          : 34
Aantal rondleidingen       : 1

Janet Smith-van der Veen

6. Lijst van schenkingen
De heer en mevrouw Stolp Middenbeemster  een tuintafeltje
Gerrit's Plantenkwekerij Zuidoostbeemster  planten voor de kruidentuin

Paul Stolp met zijn familieleden, Hendrik en Grietje Bouman
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Op 3 maart is de grote moerbei in Betjes tuin omgezaagd. De overlast werd te groot
Paul Stolp en Piet van der Klooster hebben de kruidentuin  kunnen verfraaien, met dank aan Anneke Karssen

Sana Valiulina

Thomas Verbogt

‘Boeken bij Betje’  in de nazomer in de tuin, de zitplaatsen opgesteld volgens de Corona voorschriften

De plantenverkoop  was een 
succes!

In de kas bij Jan en Janna 
Bakker staan al de nieuwe 
plantjes voor 2021
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Jaarverslag 2020

1. Bestuurssamenstelling  op 1 januari 2020
Voorzitter : J. Köhne 
Secretaris : H. Reijm-Helder
Penningmeester : N. Waij
Lid  : B. Scheringa
Lid  : S. Schregardus

2. Bestuurstaken
Het bestuur heeft in 2020 vijf keer vergaderd. De samenstelling van het bestuur is in de loop 
van het jaar gewijzigd. In juni heeft Joop Kӧhne zijn bestuursfuncties beëindigd. Jan Jobsis 
is daarna gevraagd tijdelijk het voorzitterschap van het Agrarisch Museum Westerhem op 
zich te nemen. 
Bertha Scheringa en Sieds Schregardus hadden al eerder aangegeven met hun 
bestuurswerkzaamheden te willen stoppen en hebben hieraan in juli gevolg gegeven. 
Beiden blijven als vrijwilliger verbonden met het museum. 
Rita Knook was al actief in het museum en is sinds november toegetreden tot het bestuur.

3. Museum en het coronavirus
Sinds maart heeft het coronavirus ook voor het museum verstrekkende gevolgen gehad. 
Veel activiteiten in en rond Westerhem konden geen doorgang meer vinden. Het werd al 
snel duidelijk dat normaal museumbezoek er voorlopig niet meer in zat. Om tussentijds 
weer open te mogen gaan, werden door het RIVM en de Museumvereniging richtlijnen 
aan de musea meegegeven. 
Het beschrijven en het realiseren van deze maatregelen heeft veel gevergd van bestuurs-
leden en de vrijwilligers. Wester-
hem was vanaf augustus volledig 
coronaproof ingericht en aange-
past, inclusief een reserverings-
systeem met toegang voor een 
beperkt aantal bezoekers per keer. 
De toename van het aantal besmet-
tingen zorgde ervoor dat landelijk 
de musea af en toe weer voor een 
periode moesten sluiten.
De pandemie heeft ertoe geleid dat 
het museum dit jaar weinig bezoe-
kers heeft mogen ontvangen.

4. Activiteiten 
In januari werd de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst voor HGB-vrijwilligers in Westerhem 
gehouden. Deze drukbezochte middag is altijd een goed begin van het nieuwe verenigings-
jaar. Van de daarna gehouden en inmiddels in wijde omgeving bekende videodag met drie 
voorstellingen werd ook nu weer erg genoten. 

Westerhem in de winter

Coronaproof entree in Westerhem

Agrarisch Museum Westerhem
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Ook werd in januari in de hooiberging een 
huwelijk gesloten. 
Met uitzondering van enkele minigroeps-
bezoeken was het niet toegestaan om de 
overige activiteiten door te laten gaan.
De beperkingen ten gevolge van de pan-
demie maakten velen ook creatief: in de 
periode dat Sinterklaas ons land bezocht 
woonde en werkte hij o.a. in Westerhem. 
Van deze activiteiten zijn video opnames 
gemaakt.
Cultureel centrum Onder de Linden maakte 

in september gebruik van de boomgaard van Westerhem met de kindervoorstelling ‘De 
wensappel’. Daarnaast heeft Visit Beemster op het terrein voor kinderen het ‘koetjespad’ 
uitgezet. 
In december werden de Beemster Foodtassen verkocht; hierin zat een voucher waarmee 
men als tweede betalende bezoeker gratis toegang krijgt tot het museum. 

Huwelijk in Westerhem

Cadeautje pakhuis van Sinterklaas in Westerhem Kindervoorstelling bij Westerhem

5. Tentoonstelling  ‘Beemster-75 jaar Bevrijding en Wederopbouw’
In het kader van 75 jaar vrijheid heeft de tentoonstellingswerkgroep maandenlang inten-
sief gewerkt aan de tentoonstelling ‘Beemster 75 jaar Bevrijding en Wederopbouw’. Was 
het aanvankelijk de bedoeling deze tentoonstelling in april te openen, door de coronamaat-
regelen werd uiteindelijk besloten de tentoonstelling aan het publiek te tonen wanneer het 
museum weer open mocht. 

Naast alle informatie en bijzondere objec-
ten zijn er vier interviews te beluisteren én 
te zien, waarin Beemsterlingen vertellen 
over hun Beemster oorlogservaringen of 
die van hun familie. Een extra tijdelijke 
aanvulling is de reizende tentoonstelling 
over de Tweede Wereldoorlog met 50 
foto’s over Noord-Holland op 15 panelen. 
Gelet op de grote belangstelling en de 
beperkte mogelijkheid om het museum te 
bezoeken is besloten de expositie tot hal-
verwege 2021 te laten doorlopen.
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6. Vrijwilligers 
Zonder vrijwilligers geen museum. In het 
winterseizoen vond jarenlang bijna iedere 
donderdagochtend bij Westerhem onder-
houd in en rond de stolp plaats. Naast het 
klussen werd genoten van het samenzijn 
en een kop koffie. De eerste twee maanden 
van 2020 is er nog hard gewerkt, maar vanaf 
maart werd het door de coronabeperkingen 
stil in het museum. Om de 1,5 meter-regel 
te kunnen handhaven werden in overleg 
met vrijwilligers onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd en werd de tentoonstelling 
ingericht. 
Na de inrichting van een coronaproof muse-
um en de toestemming om deuren van het 
museum weer voor publiek te openen, was 
er weer een groter aantal vrijwilligers actief 
als museumdienst. Deze diensten werden 
geheel op vrijwillige basis gedaan. 
Het openen en sluiten van het museum werd 
voor de vrijwilligers vereenvoudigd. De 
alarmering werd hiervoor geautomatiseerd.
De Nieuwsbrief voor vrijwilligers van het Agrarisch Museum Westerhem is dit jaar zes keer 
verschenen. Vanaf maart was dit één van de weinige vormen van verbinding. Op deze manier 
werden de vrijwilligers op de hoogte gehouden van de vele activiteiten die toch nog in en 
rond het museum werden uitgevoerd. 

2020 2019
Bezoekers met een museumkaart 70
Bezoekers met een museumkaart 145
Leden van het HGB 49
Bezoek videodag 140

Totaal 404 2400

7. Bezoekersaantallen
Door de coronacrisis en de beperkte openstelling van het museum zijn er veel minder 
bezoekers geweest dan normaal

E. Buth-Kerkhof Middenbeemster
Plateel asbak, Minerva pop, brillenetui met brillen, oude 
kleding, bedsetje en naai-etui.

Fam. Groot Middenbeemster Boek 25 jaar ‛De Tijd’.
R. Koopman Beemster Kinderservies.

8. Schenkingen
Ook in 2020 zijn een aantal nieuwe objecten aan de collectie toegevoegd. Het zijn allemaal 
schenkingen waarvoor het bestuur van Westerhem de schenkers hartelijk dankt.
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9. Giften
In 2020 heeft het museum een aantal financiële schenkingen gekregen.  Hiermee wer-
den een aantal uitbreidingen gerealiseerd. 
  •   Bijdrage tentoonstelling WOII vanuit de provincie Noord-Holland.
  •   Gift van Stichting Reanimatie Beemster voor het Agrarisch Museum.

Het bestuur van Westerhem bedankt eenieder die de financiële injecties hebben gerea-
liseerd.

Namens het bestuur van het Agrarisch Museum Westerhem,
Hilda Reijm-Helder

Werkzaamheden op het complex Westerhem, aanvullen van de schelpen. In het voorjaar van 2021 wordt de rest 
aangevuld
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Bestuurssamenstelling  op 1 januari 2019:
Voorzitter (waarnemend) : dhr. V.S.E. Falger
Secretaris  : dhr. K.C.  Visser 
Lid   : mevr. A. Vis-Best 
Lid   : dhr. G.H.L. Heikens 

Jaarverslag 2019
Beemster Erfgoed

De voorzitter van het HGB, de heer C. de Groot, neemt q.q. deel aan de vergaderingen. 
Gedurende het verslagjaar hebben zich geen bestuurlijke mutaties voorgedaan.
Het bestuur is als gevolg van de coronapandemie slechts twee keer ter vergadering bijeen-
geweest. Gebruikelijk is elke laatste donderdag van de maand te vergaderen.
Aan de afdeling Beemster Erfgoed zijn gelieerd:
•   De Archiefwerkgroep, bestaande uit mevr. I. Gabel en mevr. J. Schenk en de heren K.C. 

Visser, J. Oostwouder, Th. Molenaar, C. de Groot en V.S.E. Falger.
•   De Bibliotheekwerkgroep, bestaande uit mevr. A. Vis-Best en de heren D. Ruyter, K.C. 

Visser en V.S.E. Falger.
•   De fotowerkgroep bestaat uit mevr. L. Tol en de heer G.H.L. Heikens.

Ook deze drie groepen werden in hun functioneren belemmerd door de algemene beper-
kingen als gevolg van maatregelen ter beperking van verspreiding van het coronavirus. In 
onze gelederen zijn geen mensen ziek geweest of erger.
Afgezien van vergaderingen gingen veel andere activiteiten niet door: deelname aan de 
Open Dag, advisering t.a.v. de HGB Complimentprijs en ook de maandelijkse inloopavond 
op de eerste maandag van de maand kwam te vervallen. Wij allen misten deze activiteiten.

Het was heel stil in de Beemster Erfgoedkamer
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Hielden wij dan op te bestaan? Geenszins. Veel kon worden gedaan door middel van e-mail 
en telefoon. Dat levert de volgende memorabele gebeurtenissen op:
•   Advisering met betrekking tot verwerving van twee portretten van Hendrik Bouman 

(broer van Jacobus B.) en zijn echtgenote, geschilderd door Jan Kieft en afkomstig uit 
het familiebezit van de fam. Stolp. Mede dankzij ons positieve advies ging het bestuur 
van het HGB over tot overname van deze portretten die in februari werden onthuld in 
de achterkamer van het Betje Wolff Museum.

•   De Archiefwerkgroep leverde op verzoek van Dr. Andrea Waters, een van de weten-
schappers die zich bezighoudt met onderzoek naar de skeletresten die in 2011 werden 
opgegraven naast de kerk in Middenbeemster, exacte overlijdensdata van alle kinderen 
die jonger dan zeven jaar oud overleden. Dat waren ruim 1100 van de in het totaal bijna 
2500 overledenen in de periode 1828-1868. In het kader van hetzelfde onderzoeks-
project werd op 11 september het boek Speuren in het veen. Zestig jaar archeologie in 
de Zaanstreek, Waterland en omstreken gepubliceerd met daarin een door onze groep 
geschreven hoofdstuk over Dirk Olij. Van hem werd op het symposium in 2015 een 
gezichtsreconstructie getoond. In dit hoofdstuk wordt zijn leven beschreven aan de hand 
van zijn skelet en wat de archieven prijsgaven over hem.

•   In nauwe samenwerking met de redactie van De Nieuwe Schouwschuit, versterkt met het 
echtpaar Reijm-Helder, heeft de voorbereiding van de herdenking van 75 jaar bevrijding 
– de ontwikkeling van een fietsroute langs WO II-gedenkwaardige plaatsen in de polder 
en de opstelling van een namenlijst van mensen die in en als gevolg van de oorlog het 
leven verloren en die een relatie met de Beemster hadden – geresulteerd in realisatie van 
beide projecten in de eerste helft van de maand mei. De voorgenomen feestelijke onthul-
ling van beide projecten kon helaas geen doorgang vinden. De plannen werden ruimhar-
tig gesponsord door het bestuur van de Provincie Noord-Holland, de gemeente Beemster, 
Installatiebedrijf Dekker en Garantiema-
kelaars Tromp. Ook Antiquariaat Seren-
dipity, Bezoekerscentrum Beemster, Visit 
Beemster, de Purmerender Postzegelruil-
club en Hair World Kappers droegen bij. 
De familie Veenman van Hair World stel-
de de westmuur van hun bedrijfspand ter 
beschikking voor plaatsing van de grote 
plaquette met ruim 75 namen van oorlog 
gerelateerde overledenen.

•   Op de begraafplaats te Middenbeemster 
is een kleine groep mensen actief met het 
inventariseren van oude graven. Nu de 
gemeente Purmerend het beheer van deze 
begraafplaats onder zijn hoede heeft, is 
het zaak om deskundige adviezen te kun-
nen geven als er lijsten met te ruimen gra-
ven uitkomen. De heren P. Beemsterboer 
en Th. Molenaar hebben daar al resultaat 
mee geboekt. Ook onderhoud en herstel 
van oude graven heeft de aandacht van 
deze groep.

Links Enrico Cardias, rechts Henk Strijker aan het werk 
op het oude deel van de begraafplaats in Middenbeemster
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•   De ad hoc-werkgroep archeologie ging in de personen van de heren Molenaar en Fal-
ger in augustus op de omgeploegde akkers van de agrarische bedrijven van de families 
Konijn en Scheringa in Noordbeemster speurend naar aardewerkscherven uit de 9e tot de 
12e eeuw. Zonder resultaat; mogelijk wordt iets oostelijker over twee jaar meer succes 
geboekt. Een voornemen om snel onderzoek te doen op de plaats van het afgebroken 
postkantoor aan de Prins Mauritsstraat in Middenbeemster – waar zich oorspronkelijk 
‘Het Eiland’ bevond – liep wegens te kort beschikbare tijd mis.

•   Op 26 juni en 11 november waren leden van de afd. BE aanwezig bij het monument in 
Westbeemster ter gelegenheid van de herdenking van respectievelijk de 77e verjaardag 
van het neerstorten van de Britse Lancasterbommenwerper en de officiële Britse ‘Remem-
brance Day’ voor gevallenen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. De dorpsraad van 
Westbeemster heeft het stokje van de herdenkingen overgenomen van de afd. BE.

•   Na getipt te zijn door mevr. H. Scharff uit Middenbeemster over een aanstaande veiling 
in Duitsland van een 18e-eeuws gegraveerd glas met het portret van Betje Wolff, zette 
mevr. A. Vis-Best zich in om het Rijksmuseum te interesseren voor dit unieke historische 
object. Haar inspanningen werden met succes bekroond: het Rijks kocht in oktober het 
glas dat nu verenigd is met een al eerder in de collectie opgenomen gegraveerd glas met 
de beeltenis van Aagje Deken. In 1989 was het Betje Wolff-glas al eens geveild en zowel 
het Betje Wolff Museum als het Rijksmuseum deden toen een bod, maar werden beide 
overboden door een particuliere verzamelaar uit Duitsland. Naar verluid worden de glazen 
binnenkort tentoongesteld.

•   Regelmatig worden – nu via de mail – aan het HGB vragen 
gesteld met geschiedkundige achtergrond. De secretaris 
van onze vereniging, mevr. H. Reijm-Helder, sluist die o.a. 
door naar de afd. BE. Zo werden in 2020 verschillende vra-
gen gesteld over boerderijen en andere gebouwen, over his-
torische bomenaanplant op een boerenerf, over een tweetal 
graven op het zg. oude gedeelte van de begraafplaats en 
meerdere vragen met een familiehistorische achtergrond. 
Vaak geeft de heer Th. Molenaar antwoorden of een aanzet 
daartoe.

       K.C. Visser en V.S.E. Falger

mevr. Van Baar-Bruntink Schilderij kruispunt Middenbeemster + kerk
mevr. De Waal-Meinsma, 
secretaris Administratie Zorgvereniging; in behandeling

Antiquariaat Serendipity Boek Speuren in het veen. Zestig jaar archeologie in de 
Zaanstreek, Waterland en omstreken , 2020

mevr. Van Baarbank, 
secretaris, Schermerhorn Archief zangvereniging 

Via C. de Groot naar               
BE overgebracht

Teruggevonden bij opruiming gemeentehuis twee grote 
archiefkaartenbakken met beschrijvingen + foto’s van 
instrumenten in de smidse

fam. Beemsterboer-Köhne  Vier documenten uit de periode 1810-1945

 

Schenkingen via de afd. BE aan het HGB in 2020:
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Jaarverslag 2020

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 2020 één keer, 
nl. op 27 februari 2020. 

1. Algemeen. 
Het was een rustig jaar voor de weegbrug; dat werd natuurlijk veroorzaakt door het gevaar 
van besmetting met het Corona-virus en de verschillende lock-down maatregelen die werden 
afgekondigd om het gevaar te bezweren.  

2. Bediening.
Vanwege het besmettingsgevaar hebben we afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van onze 
weeg-vrijwilligers. Toch vonden we het gepast om de weegbrug open te houden, waartoe 
Chris van Poelgeest en Wim van der Werff   per toerbeurt de bediening van de weegbrug op 
zich hebben genomen. Dit heeft geresulteerd in een positief saldo.

3. Financieel. Het aantal wegingen was dit jaar nog lager dan vorig jaar, n.l. 18, met als gevolg dat 
de inkomsten dit jaar € 90,00 bedroegen. De uitgaven waren gelukkig ook niet hoog, nl. € 75,25.

4. Onderhoud. Ger Kloosterhof en Wim van der Werff hielden als immer de staat van de weegbrug 
in de gaten. De kapotte lichtsensor werd door Wim van der Werff vervangen (vandaar de uitgave 

van € 75,25). Lekkage via de ramen 
werd verholpen door Cor Roet en 
Jan Buis die de ramen opnieuw in 
de verf zetten. In het najaar werd 
de buitenzijde van het weeghuisje 
schoon gemaakt. Ter afronding van 
het jaar werd door Cor Roet en Ger 
Kloosterhof op 29 december met 
een hogedruk spuit het weegdek, 
de bestrating, de borden en het hek-
werk schoongespoten.

5. Activiteiten. Behalve de 
wegingen werden er dit jaar geen 
activiteiten op of bij de weegbrug 
gehouden.

Ger Ernsting

Stichting tot behoud van de Weegbrug Beemster

Het wegen van paarden, één voor één               (foto: Karen Bakker)
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Jaarverslag 2020

Op 1 januari 2020 bestond het bestuur uit:
Voorzitter: Jaap Dik
Secretaris:  Cees van Baar
Penningmeester:  Jeroen Keyser
Lid:   Henk Albertsma 

Door de overheidsbeperkingen vanwege de coronacrisis heeft de stichting geen publieke 
activiteiten kunnen ondernemen. Het historisch materieel van de stichting is in het geheel 
niet gebruikt. Er waren geen optochten waar de T Ford aan deel zou kunnen nemen. 
Gezocht is naar andere mogelijkheden, zoals het exposeren van de brandweerauto uit 1924 
in de showroom van bv. een Forddealer, maar helaas zonder resultaat.
Het bestuur van de stichting blijft zich inspannen om bv. de T Ford, maar ook de handspuit 
uit 1875 meer zichtbaar te maken voor het publiek.
Er zijn voorzichtige plannen om dit materieel permanent voor het publiek zichtbaar te 
maken. Dit is echter in een dermate pril stadium dat hierover nog geen concrete mededelin-
gen kunnen worden gedaan. We hopen in het volgende jaarverslag hierop terug te komen.

Eerder gebruikte foto, maar nu in kleur

Stichting Historisch Brandweermaterieel
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Jaarverslag 2020

Bestuurssamenstelling 31 december 2020:
Voorzitter  : Bert Jaarsma
Secretaris : Thea Erkamp
Penningmeester : Arie Reijm
Bestuurslid  : Paul Buurmans (molenaar/PR)
Bestuurslid : Ad Koopman (bouwkundig adviseur)
Bestuurslid : Harrie Muhren (molenaar in opleiding)

           Website: www.nachtegaalbeemster.nl
Onze stichting heeft geen werknemers in dienst en het bestuur bestaat uit vrijwilligers 
die geen beloning ontvangen. Wel mogen bestuursleden kosten declareren, die een direct 
verband hebben met de uitoefening van hun functie.

1. Bestuurszaken
Het bestuur heeft in 2020 negen keer vergaderd, waarvan 4 keer via skype.
In april is Fred van Zon en in juli is Els Steen afgetreden. Wij danken Fred en Els voor 
hun enorme inzet, maar gelukkig blijven beiden ons bestuur adviseren en als vrijwilliger 
betrokken bij de Nachtegaal. Ad Koopman en Harrie Muhren zijn in november toegetreden 
tot het bestuur. In februari was het laatste molenaarsoverleg. Verder overleg werd vanwege 
Corona gevoerd via mail en telefoon.

2. Molenaars en vrijwilligers
Vooral dankzij een geweldig team molenaars 
en vrijwilligers hebben wij de molen een 
groot deel van het jaar open kunnen houden. 
Onze gediplomeerde molenaars zijn: Sander 
Hupkes, Theo Pauw, Paul Buurmans en Ron 
Erfmann. Harrie Muhren en Joop Broodbak-
ker volgen de opleiding tot molenaar. Vier 
nieuwe vrijwilligers mochten we begroeten 
dit jaar. Voor verschillende klussen in en om 
de molen kunnen we een dankbaar beroep 
doen op een vaste groep vrijwilligers.

3. De Nachtegaal in coronatijd
Begin maart was een sterke stij-
ging van de winkelverkoop merk-
baar. Het resultaat was o.a. dat al 
het op dinsdag 17 maart gemalen 
meel op de dag erna al was uit-
verkocht. De vrijwilligers kon-
den zich niet meer veilig aan de 
lockdown-regels houden en onze 
klanten voorzien van meel. 

Het verwisselen van de zeilen
Detail

Stichting tot behoud van ‘De Nachtegaal’
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Op 21 maart hebben wij daarom besloten de 
molen te sluiten voor het publiek. Pas op 4 juli 
werd de molenwinkel weer geopend, met aange-
paste openingstijden en de nodige corona-aanpas-
singen. Veiligheid van de vrijwilligers stond daar-
bij voorop.  De molenwinkel is vanaf dat moment 
alleen op zaterdag van 10.00-16.00 uur geopend. 
Op de overige dagen wordt er met een zeer 
beperkte bezetting, gemalen, gebuild, gedraaid en 
ingepakt. Veel mensen gingen het afgelopen jaar 
thuis brood bakken en wisten onze molenwinkel 
te vinden. Rondleidingen waren helaas niet mogelijk. Veel extra activiteiten vonden geen 
doorgang. Ook tijdens de sluiting is door bestuursleden en vrijwilligers hard gewerkt in de 
molen om het maalproces te verbeteren en de molen te onderhouden. (zie punt 5)

4. Levering aan derden
Er is veel vraag naar streekproducten. Onze ambachtelijke en op traditionele wijze gepro-
duceerde producten passen hierbij, maar zijn beperkt leverbaar. We konden niet aan alle 
verzoeken van derden voldoen.

De inpakploeg van de kosterij heeft ons ook in deze lastige tijd uitstekend ondersteund.

Inmiddels is er buiten de molen een beperkt aantal kleinschalige verkooppunten voor onze 
ambachtelijke producten:
•   De Kosterij, Middenweg 176, Middenbeemster
•   Kaasboerderij Rustenburg, Noordijk 25, Noordbeemster.
•   Stichting Welzijn Ouderen te Schermerhorn
•    Nieuw is het verkooppunt bij de boerderijwinkel van Astrid Francis, Jisperweg 8, Noordbeemster.

5. Onderhoud en vervanging 
•    In overleg met de molenaars, inspectie door de Monumentenwacht en na een rondje met 

een aannemer is een onderhoudsplan gemaakt voor 2020 en daarna. In de loop van het 
jaar zijn deze werkzaamheden grotendeels uitgevoerd. 

De nieuwe buil          (foto Christy Rijser)De nieuwe afzuiginstallatie
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•    In maart/april is door vrijwilligers een nieuwe afzuiginstallatie geïnstalleerd in de molen 
en passend in het interieur weggewerkt. 

•   De molen en het hek zijn buitenom geschilderd.
•    Er is een stelling gemaakt in de molen, zodat de meelzakken beter opgeslagen kunnen worden.
•    In maart is een nieuwe buil (voor het zeven van meel tot bloem) besteld in Oostenrijk 

ter vervanging van een jaren geleden tweedehands aangeschaft exemplaar. Deze werd 
opgeslagen bij de familie IJff. Daar is de buil door vrijwilligers aangepast aan onze eisen 
en in september in de molen gezet. Zaterdag 3 oktober werd de buil in gebruik genomen. 

•    De roeden zijn doorgemeten en in goede staat bevonden. Begin 2021 zal het doorhalen van de 
roeden plaatsvinden, waarbij ook de toestand ervan in de askop gecontroleerd kan worden.

6. Activiteiten in en rondom de molen
•    In februari heeft de brandweer tijdens een oefenavond de molen bezocht en is wederzijds 

informatie uitgewisseld.
•    Schoolbezoek: 26 februari hebben de molenaars drie groepen van een school uit Blokker 

een rondleiding gegeven in en om de molen. Met subsidie van de Hollandsche Molen was 
het busvervoer gefinancierd. Dit was tevens de laatste rondleiding voor Corona.

•    Voor de warmere dagen in de zomer zijn nieuwe polo’s met ons Nachtegaal-logo aangeschaft.
•    In 2020 is ruim 4 ton graan tot meel gemalen.
•    25 mei werden de winterzeilen vervangen door de zomerzeilen en 4 november in omge-

keerde volgorde.
•    De deelname aan de Beemster streekproducten Tour tijdens de Dutch Foodweek Beemster 

georganiseerd door Visit Beemster in oktober was een goede promotie voor de molen.
•    Onze jaarlijkse vrijwilligersmiddag/avond kon niet doorgaan. In november hebben we 

daarom als dank een attentie rondgebracht bij alle vrijwilligers. 
•    In de winkel is het bio-assortiment uitgebreid met bio-rogge, bio-maismeel en bio-

gerstemeel en diverse benodigdheden voor het broodbakken. 
•    De Nieuwsbrief is in 2020 vier keer verschenen.

7. Donaties
Ondanks de sluiting van drie maanden hebben we toch een financieel goed jaar achter de 
rug. De Rabobank heeft ons in mei ondersteund met een donatie van € 1.100,- als tege-
moetkoming voor gemiste inkomsten (rondleidingen, Opendag etc.) en de Rabo actie Club 
Support leverde een donatie van ca € 400,- op.  Samen met de donaties van onze wind-
briefhouders en vaste donateurs konden we onze nieuwe buil aanschaffen en installeren.
 
8. Historie
Omtrent de geschiedenis van de Nachtegaal is nog veel uit te zoeken. Jaap Kroon, eertijds 
verbonden aan het Westfries Archief, heeft aangeboden om te helpen bij de speurtocht wie 
de eigenaren waren van de molen met name in de periode van vóór 1832. Ook een bijzonder 
interessant onderzoeksonderwerp is de informatie die is vastgelegd in de voormalige wind-
brieven (de vastlegging van het recht om een molen te laten draaien). Deze informatie zou 
ons kunnen leren hoeveel graan er in de Beemster geteeld werd. Waar wij ook nieuwsgierig 
naar zijn is wat er precies is gebeurd in de nacht van 18 op 19 december 1660. We weten dat 
er een verwoestende storm heeft gewoed. Maar waarom heeft het tot 1669 geduurd voordat 
de molen aan de Hobrederweg werd herbouwd?
In de Coronatijd is het Archief gesloten, waardoor het onderzoek vertraagd is. We kunnen 
daarom nog geen resultaten vermelden.           Het bestuur
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Voorzitter  : Hilda Reijm-Helder
Secretaris  : Françoise de Gooijer-van Aalsburg
Penningmeester : Janet Smith-van der Veen
Lid  : Jan Bakker
Lid  : Vacature

De PR-commissie heeft het afgelopen jaar vier keer vergaderd. De openstaande vacature 
voor een extra lid is nog niet vervuld.

1. Nieuwsbrief
In maart, juli en november is de HGB Nieuwsbrief verschenen. Er wordt drie keer per jaar 
aan de afdelingen gevraagd om kopij in te leveren zodat er een gevarieerde Nieuwsbrief 
kan verschijnen. Françoise maakt de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief wordt via de mail onder 
de leden verspreid. Leden zonder computer ontvangen de Nieuwsbrief op papier samen 
met De Nieuwe Schouwschuit, zodat er op kosten bespaard kan worden voor wat betreft 
verzending. 

2. Website
In 2020 is het webbeheer overgedragen aan 
Sjaak Martens. Hij voert de werkzaamheden 
uit die specifieke kennis en kunde vragen. 
Zoals de invoering van het reserveringssy-
steem voor de musea. Dankzij dit systeem 
waren de bezoekersaantallen goed gereguleerd 
en kon men gedurende bijna het hele jaar even-
goed nog op een veilige manier een bezoek aan 
de musea brengen. 
De gangbare nieuwsberichten worden door 
Françoise geplaatst. 

3. Filmdag
Op 19 januari is in samenwerking met 
het Agrarisch Museum Westerhem in het 
museum een filmdag georganiseerd. De 
drie voorstellingen op die dag trokken rond 
de 140 bezoekers. Jan Jobsis verzorgde 
het filmmateriaal. Er werden o.a. histori-
sche beelden van de Beemster feesten in 
1962, de buurtkroeg in Westbeemster en 
Allis-Chalmers trekkers vertoond. De PR-
commissie verzorgde de uitnodiging naar 
de leden en de aankondiging voor deze dag 
in de diverse kranten en op de website.

Jaarverslag 2020

Allis-Chalmers trekker

PR-commissie
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4. Lezingen/fotoavonden/openingstelling musea
Er stonden oorspronkelijk drie fotoavonden op de planning, te weten op 13 februari, 2 en 11 
maart. Vanwege het bijzondere jaar 2020 waarin Nederland 75 jaar vrijheid vierde, stonden 
deze fotoavonden in het teken van de Tweede Wereldoorlog, de Beemster in de jaren 1940-
1945. Dat dit onderwerp onverminderd op veel belangstelling kon rekenen, bleek uit het 
aantal reserveringen. Binnen een paar dagen waren alle drie de fotoavonden vol. Er werd 
meteen naar een extra datum gekeken; 4 juni zou het nogmaals worden vertoond. Ook deze 
avond was meteen uitverkocht, waarop werd besloten om nog eenmaal na de zomer een 
extra avond te organiseren; op 15 september. 
Maar alles verliep anders. De coronapandemie zette de wereld op z’n kop. De fotoavonden 
van 13 februari, 2 en 11 maart zijn nog doorgegaan. Vanaf 13 maart moest er pas op de 
plaats gemaakt worden. Er werd per maand bekeken wat er nog wel door kon gaan, maar 
uiteindelijk zijn alle fotoavonden voor de rest van het jaar geannuleerd. 
Op 11 maart werden de leden via de mail uitgenodigd voor de lezing van Johan Graas ‘Stille 

getuigen – vliegtuigwrakken uit de jaren ’40-’45, die op 14 
april zou zijn. Maar op 20 maart werd duidelijk dat de onze-
kere ontwikkelingen met betrekking tot de coronapandemie 
ervoor zorgden dat ook deze geannuleerd moest worden. De 
PR-commissie verzorgde, naast de uitnodiging naar de leden, 
ook de persberichten voor deze activiteiten naar de diverse 
kranten en de aankondiging op de website.

Vanaf 13 maart was de lockdown een feit in Nederland. De 
berichten die er nog naar de kranten gingen waren meestal 

‘onder voorbehoud’. Er konden geen nieuwe activiteiten meer worden georganiseerd. De 
beide musea konden pas in augustus weer open voor het publiek en zijn sinds die tijd met 
tussentijdse sluitingen ongeveer drie maanden open geweest. 

5. Ledenwerving/promotie HGB
De HGB-flyer is inmiddels in een aantal wijken verspreid. Dit heeft een paar nieuwe leden 
opgeleverd. De rubriek in Binnendijks, ‘Het HGB presenteert’, is drie keer verschenen. 

6. HGB-folder
In februari is een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuwe HGB-folder. De fol-
der is ontworpen door Arjen IJff en is in concept gereed. In 2021 zal de folder definitief 
afgerond worden.

7. Overige zaken waarvoor de pr-commissie is ingezet
HGB algemeen:

•    Onthulling schilderijen Hendrik Bouman en 
Grietje Smit

•   Onthulling plaquette ‘De prijs van de oorlog’ 
•    Fietsroute langs Tweede Wereldoorlog locaties 

in Beemster
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Betje Wolff Museum:
•   Plaatsen van een vrijheidsboom op 5 mei
•   Literaire zomermiddagen ‘Boeken bij Betje’
•   Bloemen- en kruidenkraam, tijdelijk verkooppunt
•   Speuren bij Betje in de herfstvakantie

Agrarisch Museum Westerhem:
•   Aankondiging tentoonstelling ‘Beemster - 75 jaar Bevrijding en Wederopbouw’ 
•   Plaatsen van een vrijheidsboom op 5 mei
•   Puzzel speurtocht op het erf ‘Beemster speurSTER’

Overdracht van de schilderijen van Hendrik Bouman en Grietje Smit

In de mast de bevrijdingsvlag. De vlag hoort bij de ten-
toonstelling BEEMSTER - 75 jaar Bevrijding en Wederop-
bouw die door de coronacrisis helaas weinig toegankelijk 
is geweest voor publiek. Als de musea in 2021 weer open 
mogen is deze tentoonstelling alsnog te bewonderen. Aange-
vuld met 15 grote panelen met 50 foto’s van oorlogssituaties 
in Noord-Holland.
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De flyer wordt verspreid in de nieuwbouwwijken van de Beemster
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Jaarverslag 2020

Redactieleden:
Mevr. C.A. Beemsterboer-Köhne
Dhr. J. Dehé
Dhr. V.S.E. Falger
Dhr. J. de Jong

Na het vertrek van de heer G. Ernsting zijn de redactievergaderingen geleid onder een 
wisselend voorzitterschap. 

In het afgelopen jaar hebben vóór de beperkingen i.v.m. de Coronacrisis en in de periode 
met de versoepelde maatregelen een aantal redactievergaderingen plaats gevonden. Het 
meeste overleg was toch via de e-mail. De mogelijkheid tot een echte bijeenkomst in sep-
tember had een overduidelijke meerwaarde.
In het kader van de herdenking ‘75 jaar bevrijding’ hebben we een werkgroep gevormd met 
redactieleden en de heer en mevrouw Reijm. Bij het aanvragen en realiseren van vergun-
ningen en de aanvraag van een financiële ondersteuning door provincie en bedrijven bleken 
de netwerken en contacten van het echtpaar Reijm zeer waardevol. We hebben binnen de 
werkgroep drie keer overleg gehad. Na medio maart uitsluitend via de e-mail. 

De uitgaven voor De Nieuwe Schouwschuit lagen dit jaar beduidend hoger en de bijdragen 
van diverse sponsors waren dan ook meer dan welkom. Door de sponsorbijdragen kon 

een fietsroute met borden waarop een belangrijke 
gebeurtenis was weergegeven, en een begelei-
dend gidsje worden gerealiseerd. 
Bij de plaatsing van de borden behorend bij de 
fietsroute zijn zoveel mogelijk de regels geldend 
in mei in acht genomen.

Bovendien is een plaquette geplaatst op de west-
muur van het pand van de familie Veerman (Hair 
World kappers), Rijperweg 99 in Middenbeem-
ster. Daarnaast is een tweede boekje uitgegeven 
met als titel De prijs van de Tweede Wereldoorlog 
geschreven door de heer Falger. Het is in een veel 
grotere oplage gedrukt dan normaal, omdat het de 
bedoeling was dit boekje te ‘lanceren’ tijdens een 
bijeenkomst met sponsoren, nabestaanden van 
slachtoffers en andere belangstellenden. Deze bij-
eenkomst bij het monument in de Westbeemster 
kan hopelijk in 2021 alsnog worden gehouden.

Het maartnummer met jaarstukken en de kroniek is 
nog op reguliere wijze verschenen. Helaas kon de alge-Bord aan de Rijperweg wordt geplaatst

Redactie De Nieuwe Schouwschuit
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mene ledenvergadering niet doorgaan en zijn de jaarstukken niet op de bekende wijze behandeld.
Het novembernummer van De Nieuwe Schouwschuit kon op de gebruikelijke data worden 
gedrukt en gedistribueerd. Coronaperikelen hadden hierop geen invloed. Ook dit nummer stond 
in het teken van de 75 jaar bevrijding. Hoewel er nog meer over WO-II in de Beemster kan 
worden gepubliceerd is dit onderwerp met het november-2020 nummer voorlopig afgesloten.

J. de Jong, secretaris

Op 1 januari 2020 bestond 
de Educatiecommissie uit:

Mart Hellingman
Janna Bakker

Jaarverslag 2020

Educatiecommissie 

Net als iedereen werden wij in 2020 onaangenaam verrast door het Coronavirus. De leer-
krachten hadden zich weer enthousiast aangemeld voor het Project Wonen en wij stonden er 
ook klaar voor, maar het kon niet doorgaan. We hadden de leerlingen weer graag ontvangen.
 Het is dit jaar gelukt om nieuwe etuis aan te schaffen. Arjen IJff heeft een mooi 
nieuw ontwerp gemaakt om het etui mee te laten bedrukken. De logo’s die op het etui 
gedrukt zijn, hebben zowel betrekking op het Betje Wolff Museum als op het Agrarisch 
Museum. De logo’s kunnen nu voor meerdere doeleinden gebruikt worden. Hopelijk kun-
nen we de etuis in 2021 weer aan de schoolkinderen uitreiken.

De scholen hebben in oktober het bericht van ons ontvangen dat wij ze in het voorjaar van 
2021 weer zullen benaderen, omdat we dan meer hopen te weten over het kunnen deelne-
men aan het project. 

Janna Bakker & Mart Hellingman
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JAARCIJFERS 2020 

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.  Historisch Genootschap Beemster
2.  Stichting Beheer Gebouwen

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

Exploitatie Musea
Het behoeft waarschijnlijk geen betoog dat de musea door de Coronasluitingen het in 
2020  financieel zwaar hebben gehad.
Uiteindelijk is de exploitatie over 2020 toch licht positief afgesloten, met dank aan:

Overheid/Gemeente met een extra bijdrage van € 3.500
RABO Clubsupport met een bijdrage van € 806
RABO bijdrage € 1.000
Museumvereniging met extra ondersteuning uit haar eigen middelen
Verhoogde opbrengst uit contributies 2020
Een speciaal project in Betje Wolff met een bijzondere opbrengst
een spaarzaam beleid waar het gaat om het maken van out of pocket uitgaven

Achteraf kunnen we constateren dat (hoewel spannend) het HGB met deze hulp zonder 
kleerscheuren door 2020 is gekomen.

Stichting Beheer Gebouwen
In het jaar 2020 is overeenstemming bereikt met de Gemeente Beemster over een 
opwaartse aanpassing van de bijdrage voor instandhouding van het Betje Wolff 
Museum. Mede door zelfwerkzaamheid van de actieve leden/vrijwilligers zijn de 
vooruitzichten voor de instandhouding van dit monument beter geworden.
Voor het Agrarisch Museum en het voorhuis worden geen bijdragen ontvangen. 
Grootschalig onderhoud zal hier met fondsenwerving gefinancierd moeten worden.

Begroting 2021
Bij het opmaken van de begroting 2021 is de penningmeester ervan uitgegaan dat de 
beide musea medio 2021 weer heropend kunnen worden op een meer normale wijze. Tot 
die datum zullen de lockdown en de voorzichtige versoepelingen hiervan in de loop van 
de maanden druk blijven geven op de exploitatie van het HGB. Niet gerekend is met een 
extra bijdrage van de overheden, eenvoudigweg omdat hieromtrent nog niets bekend is.

P. Pieters, penningmeester HGB

Financieel verslag 2020
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Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2019

€ € € €
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 0 0 980
   Belastingen (BTW) 0 1816 1816 11420
   Subsidie Provincie 0 0 18953
   Lening Weegbrug 0 0

   Rekening-courantsaldo 84292 0
   Liquide middelen 0 144266 144266 106183

84292 146082 146082 137536

84292 146082 146082 137536

Historisch Genootschap Beemster

Stg BG HGB       Geconsolideerd
31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020 31-12-2016

 € € € €
Eigen vermogen
   Algemene reserve 0 946 946 946

   Reserves: Alewijnfonds 0 12233 12233 17010
   Bestemmingsreserves 0 25277 25277 25605

0 38456 38456 43581
Onderhoudsfondsen
   Onroerend goed 56589 0 42507 42507
   Voorhuis 27703 0 56589 22894

84292 0 84292 65401
KL schulden
   Fondsen 0 6205 6205 3875
   Crediteuren 0 17109 17109 24584
   Vooruitontvangen contributies 0 20 20 95
   Restauratie BW 0 0 0
   Rekening-courantsaldo 0 84292 0

0 75002 23334 28554

84292 146082 146082 137536

BALANS 
ACTIVA

2020

Balanstotaal

Balanstotaal

BALANS 
PASSIVA

2019

      Geconsolideerd
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TOELICHTING OP DE BALANS  2020

Onroerend goed
    Het onroerend goed, in eigendom van de Stichting Beheer Gebouwen, heeft een  

boekwaarde van NUL euro.

Vorderingen
    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 € 84.292 (was € 65.401).

Eigen vermogen HGB en Onderhoudsfondsen van de Stichting
    Uit het exploitatieoverzicht kan worden afgeleid dat het exploitatieoverschot over 

het lopend boekjaar € 3353 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 krijgen.

Fondsen
    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 met 

de Stichting Beheer Gebouwen aangehouden.
   Ditzelfde geldt voor de Stichting Historisch Brandweermaterieel.

Het verloop van het eigen vermogen:
Algemene Reserves

BW Alewijn
Balans 01 01 2020 966 17010
Mutaties:
   Exploitatiesaldo HGB -20 0
   Onttrekkingen -4777  *)

Balans 31 12 2020 946 12233

Musea Voorhuis
Balans 01 01 2020 42507 22894
   Toevoeging 2020 18948 4809
   Onttrekking 2020 -4866

Balans 31 12 2020 56589 27703

*) Onttrekking uit het Alewijnfonds
   - Aankoop schilderijen familie Stolp
   - Restauratie klok

EIGEN VERMOGEN HGB

ONDERHOUDSFONDSEN



30 31

H i s t o r i s c h    G e n o o t s c h a p     B e e m s t e r    2 0 2 0       

OPBRENGSTEN TOTAAL

BUD 2020
TOTAAL

RES 2020
RESUTAAT

RES 2019
RESULTAAT

HGB

BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden 9750 10794 9681 10794
Instandhouding gebouwen 18948 18948 14000 0
Corona bijdrage 0 3500 0 3500
Schenkingen en giften 250 4804 1731 4804

28948 38046 25412 19098
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden 6000 3298 7107 3298
Marge Merchandising 1500 947 1595 947
Marge Chocolade 750 912 788 912
Marge Koffie / Thee 0 199 739 199
Opbrengst evenementen/lezingen 50 502 3811 502
Opbrengst museumjaarkaart 5000 1787 5695 1787

13300 7645 19735 7645
VERGOEDING GEBRUIK OG  
Interne doorbelasting 1000 1000 1000 0
Verhuur voorhuis 7000 7000 7000 0

8000 8000 8000 0
RENTEBATEN
Rente spaartegoeden 0 3 4 3

Inkomsten totaal 50248 53694 53151 26746

UITGAVEN TOTAAL

BUD 2020
TOTAAL

RES 2020
TOTAAL

RES 2019
TOTAAL

HGB

Kosten vrijwilligers 3300 804 2522 1396
Kosten gebouwen 31898 35266 29166 11099
Kosten tentoonstellingen 1600 1360 2238 1360
Publiciteitskosten 5900 4992 8011 4992
Algemene kosten 7550 7919 8230 7919

KOSTEN TOTAAL 50248 50341 50167 26766
INKOMSTEN TOT 50248 53694 53151 26746

RESULTAAT 0 3353 2984 -20

H G B  2 0 2 0 

STICHTING

Beh geb
EXPLOTATIE

Voorhuis
BUDGET

2021

0 0 1000
18948 0 18948

0 0 0
0 0 250

18948 0 29198

0 0 3500
0 0 1250
0 0 1000
0 0 200
0 0 1000
0 0 1500
0 0 8450

0 1000 1000
0 7000 7000
0 8000 8000

0 0 0

18948 8000 45648

STICHTING

Beh geb
EXPLOTATIE

Voorhuis
BUDGET

2021

0 0 1750
20976 3191 31755

0 0 1250
0 0 5050
0 0 6900

20976 3191 46705
18948 8000 45648

-2028 4809 -1057

H i s t o r i s c h    G e n o o t s c h a p     B e e m s t e r    2 0 2 0       

OPBRENGSTEN TOTAAL

BUD 2020
TOTAAL

RES 2020
RESUTAAT

RES 2019
RESULTAAT

HGB

BIJDRAGEN IN EXPLOITATIE
Contributies leden 9750 10794 9681 10794
Instandhouding gebouwen 18948 18948 14000 0
Corona bijdrage 0 3500 0 3500
Schenkingen en giften 250 4804 1731 4804

28948 38046 25412 19098
OVERIGE OPBRENGSTEN
Entreegelden 6000 3298 7107 3298
Marge Merchandising 1500 947 1595 947
Marge Chocolade 750 912 788 912
Marge Koffie / Thee 0 199 739 199
Opbrengst evenementen/lezingen 50 502 3811 502
Opbrengst museumjaarkaart 5000 1787 5695 1787

13300 7645 19735 7645
VERGOEDING GEBRUIK OG  
Interne doorbelasting 1000 1000 1000 0
Verhuur voorhuis 7000 7000 7000 0

8000 8000 8000 0
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Kosten vrijwilligers 3300 804 2522 1396
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H G B  2 0 2 0 

STICHTING
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Voorhuis
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STICHTING
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BUDGET
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0 0 5050
0 0 6900

20976 3191 46705
18948 8000 45648

-2028 4809 -1057
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H i s t o r i s c h    G e n o o t s c h a p     B e e m s t e r    2 0 2 0       

OPBRENGSTEN TOTAAL
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