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Geachte leden,

De tweede winterlezing

Het jubileumjaar van onze vereniging is nog maar net afgesloten en wij rollen zo
een nieuw feestjaar in, Beemster 400. Een jaar waarin ook wij veel aan de weg
zullen timmeren. De PR- commissie en de beide musea zijn zeer actief en onze
enthousiaste vrijwilligers staan altijd weer klaar. Natuurlijk wordt u geinformeerd
over de activiteiten, is het niet door deze Nieuwsbrief , dan toch zeker via de pers.
U ontvangt bijna dagelijks streekbladen.

Op 9 februari 2011 werd in de grote zaal
van Middelwijck de tweede winterlezing
gehouden. Ditmaal over molens en
“De Nachtegaal”. Voor het eerst waren
ook niet HGB leden welkom. Er waren
ongeveer 75 bezoekers.
Eric Zwijnenberg, eigenaar en molenaar
van “De Wimmenumermolen” in Egmond
aan den Hoef, vertelde voor de pauze
over de vele soorten en types molens in
Noord-Holland. Vroeger waren er
ongeveer 7000 molens in Noord-Holland,
nu nog 1487 waarvan ongeveer 1200 een
rijksmonument zijn. Daar hoort de
Nachtegaal ook bij. Eric vertelde, ondersteund door vele plaatjes, allerlei wetenswaardigheden over de verschillende types molens, hun vormen, de wijze van op
de wind zetten en waar ze voor dienden.
De werking van ieder type molen werd
uitgelegd.
Na de pauze vertelde Bert Jaarsma,
voorzitter van de Stichting tot behoud van
korenmolen de Nachtegaal, over de
stand van zaken van deze molen. Op 18
oktober 2006 werd de stichting opgericht.
Het doel was om binnen twee jaar de
molen te laten draaien. Allerlei procedures rondom de restauratie werkten dit
tegen. Nu, 2012, hoopt de stichting de
molen in het feestjaar draaiende te krijgen, maar het zal moeilijk worden.
Op 30 september 2011 werd de stichting
eigenaar van de Nachtegaal en kon het
echte herstel ter hand genomen worden.
De verplaatsing was de eerste actie. Bert
vertelde dat er nog veel moet gebeuren
en dat er nog veel geld nodig is. Er is een
restauratieplan opgesteld. Dit plan is in
kleinere stukjes gedeeld en voorzien van
een prijskaartje. Hiermee hoopt de stichting sponsors te vinden die zich zo kunnen verbinden met dat gerestaureerde
onderdeel. En nu maar hopen dat we in
2012 de Nachtegaal horen zingen.

Op 28 maart houden wij onze Algemene
Ledenvergadering in de Kerckhaen, zeer
waarschijnlijk ontvangt U de uitnodiging
daarvoor per gelijke post.
Helaas toch wat bestuursmutaties, zij
waren niet voorzien maar kwamen wel.
Onze secretaris Joke Tulp kan het toch
drukke secretariaatswerk niet meer combineren met haar dagelijkse werk, zij
heeft haar werkzaamheden het afgelopen jaar overgedragen aan Marie-José
Heijn- Behle, de vorige secretaris. Zij
was bereid ons direct te helpen waardoor
die functie gelukkig bezet bleef.
Geweldig M.J.
De zoektocht naar een nieuwe secretaris
is gelukkig ook geslaagd, zie onze agenda.
Ook de penningmeester Harry Heijmans
heeft zijn functie een jaar eerder ter beschikking gesteld. Voor hem hebben wij
zeer snel een opvolger gevonden die
zelfs de jaarstukken over 2011 al samen
met Harry heeft opgesteld. Ook hier een
compliment.
Natuurlijk gaan wij er vanuit dat beide
kandidaten uw zegen krijgen.
Velen van u hebben ongetwijfeld genoten van de twee winterlezingen die wij
recent hebben gehouden. Het is het resultaat van ons beleid om minimaal twee
per winter te organiseren.
Wij zullen elkaar dit feestjaar hopelijk
regelmatig bij de vele festiviteiten ontmoeten, maar eerst nodig ik U van harte
uit op onze ALV 2012.
Het ledental is afgelopen jaar gelukkig
weer iets gegroeid maar het mag u niet
weerhouden om buren, familie, vrienden
of kennissen lid te maken van ons HGB.

Historische markt
Traditiegetrouw waren de beide musea en
de PR-commissie aanwezig op zondag 22
januari jl. in Concordia in Purmerend waar
de jaarlijkse markt voor historische verenigingen werd gehouden. Ditmaal had
Beemster`s Welvaart haar plaats afgestaan aan de PR-commissie van de
Beemster 400 jaar organisatie.

Keurig was een ieder gestoken in de
feestkleding van dit jaar. Menigmaal werd
gevraagd of er, vooral aan de dames, op
de foto gegaan mocht worden. Daar werd
uiteraard welwillend aan meegewerkt.
Op een professionele wijze werden de
beide musea en de andere activiteiten van
het HGB onder de aandacht gebracht van
het aanwezige publiek. De Stichting
Beemster 400 jaar liet zien welke merchandisingproducten er te koop zijn en
welke activiteiten er in 2012 in de Beemster gaan plaatsvinden.
Al met al een geslaagde dag waarop we
veel reclame hebben gemaakt voor het
HGB, (waar de bezoekersaantallen enigszins achter bleven) en waar weer waardevolle contacten zijn gelegd.
Misschien 2 zinnen: Helaas bleven de
bezoekersaantallen enigszins achter.

Met vriendelijke groet en tot 28 maart,
Henk Komin.
Heeft u al een partnerlidmaatschap
van het HGB?
Aanmelden:0299 673500 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

Eric Zwijnenberg en Bert Jaarsma
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Langs Beemsters Historie.
In vorige Nieuwsbrieven hebben we
meerdere keren geschreven over de
historische karakterpoppen die dit feestjaar op diverse locaties in de Beemster
komen.
Zij tonen vier eeuwen kostuumgeschiedenis: van 1612 tot 1962. De werkgroep
is vanaf 1 januari heel druk bezig: voor 1
mei moeten de poppen klaar zijn en de
locaties ingericht. Ook is er overleg met
de werkgroep van het Werelderfgoed:
welke markante punten in de Beemster
hebben zij uitgezocht en kunnen we zo
een mooie fiets- en autoroute
samenstellen.
In de beide musea staan al diverse scenes. Bij het Agrarisch Museum ziet u een
scene uit 1912. In de stal staat de boer
bij een koe: de koe staat op punt van
afkalven. De boerin, bij de kaastobbe,
werkt met de `doorhaler`. Deze hoek is

ingericht als de kaashoek: er staan veel
attributen die met de kaasbereiding te
maken hebben.
In museum Betje Wolff is de opkamer
ingericht als kraamkamer. De moeder ligt
in bed, de baker zit in de `bakermat` voor
het vuur met het kindje op schoot. De
kraamheer, in een deftige `Japonse rok`
schenkt de kandeel in.

Wilt u iets kwijt aan de redactie:
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster
of: prc.hgb@gmail.com

Ook in dit museum staat in de zijkamer
dominee Wolff bij zijn bureau. Hij heeft
een boek in zijn hand en wil het bezoek
opmerkzaam maken op een bepaalde
tekst.
Boven in haar schrijfkamertje `Kipperust`
vindt u Betje. Zij is vol aandacht bezig
met haar schrijfwerk.
Half februari waren we klaar met deze
locaties, al moeten er hier en daar nog
wat kleinigheden veranderd worden.
Nu gaan we eerst verder met voorbereiding in de Noordbeemster, ook 1912: het
schooltje. Er komen in het klasje drie
leerlingen. Voor deze kinderen moet alle
kleding zelf gemaakt worden. Daagse
kinderkleding is niet zo gemakkelijk beschikbaar, bovendien is de locatie niet zo
geschikt voor het tonen van authentieke
kleding. Maar er is genoeg deskundigheid in huis om mooie replicakleding te
maken.

In de Westbeemster (1812)kan men
straks kijken in de eetkamer van een
deftige familie. Er worden gasten verwacht, de tafel is al feestelijk gedekt. Het
zoontje van de familie is nog niet naar
bed, hij zit bij de haard nog even te spelen.
In de hal van het Gemeentehuis komen
twee kooplieden uit 1612. Zij bespreken
hoe de Beemster ingericht gaat worden.
En in Zorgcentrum Zuiderhof in de Zuidoostbeemster komt een jong echtpaar uit
1962 in feestkleding uit die tijd. Men
droeg toen een bolhoed (heren) en een
matelot(dames). Ook wordt in Zuiderhof
een vitrine geplaatst waarin een verzameling feestgidsen, foto`s, liedjes, uitnodigingen voor andere evenementen in
dat feestjaar, et c.
De fietsroutes die uitgezet worden zijn 20
of 40 kilometer lang, maar natuurlijk kan
men ook de route met de auto rijden. De
route is verkrijgbaar bij het Infocentrum in
de Middenbeemster en mogelijk ook op
andere locaties. We houden u zeker op
de hoogte!

Herdenkingsfeesten van de Beemster
Op de algemene ledenvergadering wordt
na de pauze een DVD vertoond met
beelden van de Beemster herdenkingsfeesten. De jaren 1912, 1937, 1962 en
1987 komen aan bod. Niet alles kan getoond worden, het is een selectie. Het is
een mix van vaak zeer oude foto’s en
filmbeelden. Niet altijd even duidelijk en
scherp, maar historisch gezien een mooi
overzicht. In totaal duurt de DVD 47 minuten.
Als u belangstelling heeft dan kan u intekenen op een kopie van deze DVD. De
kosten bedragen voor HGB leden €5,00
en voor niet HGB leden €7,50. Na de

Bijzondere tentoonstelling in
Westerhem
Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Beemster wordt in de
maanden mei en juni in het Agrarisch
Museum Westerhem een bijzondere tentoonstelling gehouden. Van ongeveer 50
actieve en niet actieve boeren is op een
bijzondere wijze een foto gemaakt. Deze
karakteristieke personen in hun eigen
omgeving komen dan tot leven. Het
wordt een waar spektakel dat u zeker
niet mag missen en is, zoals de titel van
de tentoonstelling aangeeft, zeker een
“Ode aan de Boeren”.
Voor het publiek is deze tentoonstelling
vanaf zaterdag 12 mei te bezichtigen. In
verband met inrichting van deze tentoonstelling is Westerhem op 9, 10 en 11 mei
gesloten.

28 maart 2012 om 20.00 uur in de
Kerchean in de Westbeemster
jaarvergadering HGB en vertoning
van de unieke film over de vorige
Beemster herdenkingsfeesten.

U KOMT TOCH OOK!

