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Boven Water!

Mies Porte

1926 - 2012

Op 19 mei 1612 werd volgens ds. Adrianus Wolff “de geheele Beemster van
overtollig water ledig bevonden”. De afdeling Beemster Erfgoed meende dat dit
een toepasselijke dag is om stil te staan bij belangrijke ontwikkelingen die onze
polder heeft meegemaakt in de 400 jaar van haar bestaan. Op 19 mei jl. werd door
een vijftal spreker aan ongeveer 85 belangstellenden hierover een interessante
dag aangeboden.
De vicevoorzitter Bert Jaarsma heette
alle aanwezigen welkom, waaronder
onze speciale gast mevr. Elvira Sweet,
lid van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland. Zij verrichtte de
opening en uit haar toespraak bleek de
zichtbare toewijding voor cultuur en
kennis omtrent de Beemster. Vervolgens
was het de taak aan onze dagvoorzitter,
Ger Ernsting, om de afzonderlijke
sprekers uit te nodigen voor het houden
van hun lezing.
Han van Zwet gaf uitleg over de slagvaardige besluitvorming en financiële
aspecten van met name de droogmaking
van de Beemster.
Jaap Evert Abrahamse heeft ons meegenomen naar de wereld van de
Amsterdamse investeerders aan het
begin van de 17-de eeuw. In de
Beemster pakten ze breed uit met fraai
vormgegeven buitens waar ze zomers
graag zelf verbleven.
Bart Schultz verraste ons met een uiteenzetting over alles wat met de watertechniek en waterstanden te maken had
als het gaat om droogmakerijen. De
windmolen vervulde hierbij een grote rol.
Zijn mening dat de rol van Adriaanszn
Leeghwater niet overschat mag worden
kon de volgende spreker zich niet mee
verenigen!

Kees van der Wiel gaf een beeld van
de ontwikkelingen van de landbouw en
veeteelt in de Beemster. Aanvankelijk
dacht men dat de Beemster geschikt
was voor landbouw, maar het land was
te nat. Het fokken van een “optimaal”
melkvee ras was ook niet succesvol. De
economische omstandigheden zaten
niet altijd mee. Toch slaagde men er in
de Beemster agrarisch te ontwikkelen.
De Beemster is – agrarisch en innovatief
gezien - nu minder voortvarend dan het
ooit was…..

Menno Hoogland en Andrea Waters,
doen onderzoek naar de opgraving van de
begraafplaats naast de NH kerk. Zij
vertelden over hun bevindingen zoals de
relatie tussen de ernstige aardappelziekte
in 1846 en de sterfte onder de veelal
Beemster agrariërs. In de toekomst zullen
we zeker nog meer interessante conclusies horen.
Op de website van het HGB staat een
volledig verslag van dit evenement.
De afdeling Beemster Erfgoed kan terugkijken op een bijzonder geslaagde dag.
Pieter Beemsterboer
afdeling Beemster Erfgoed◄

Pannenkoeken? In de bedstee?
Op 5 mei en op 23 juni hadden de beide
musea een gezamenlijke actie georganiseerd. Bij museum Westerhem konden
kinderen een pannenkoekje eten, maar
niet eerder dan er was uitgelegd hoe er op
brongas gekookt en gebakken werd.
De pannenkoeken vielen bijzonder in de
smaak!

Bij museum Betje Wolff mochten de jongens en meisjes oude nachtkleding aan
en compleet met slaapmutsen op in de
bedstee. Ouders konden dan foto`s maken. Sommige kinderen vonden het
bijzonder spannend en bleven liever op
het bankje er voor zitten.◄

Op 8 maart is ons erelid Mies Porte
overleden. Mies is jarenlang actief
geweest bij het Historisch Genootschap
en bij museum Betje Wolff. Haar grote
betrokkenheid bij het museum uitte zich
in het gastvrij ontvangen van de
bezoekers en het rondleiden van vele
groepen. Heel belangrijk vond ze het
bezoek van schoolkinderen, bracht hen
kennis over het museum bij, maar leerde
ze intussen ook `museumgedrag`. En de
kinderen luisterden!
Ook had ze altijd een grote inbreng bij het
samenstellen van tentoonstellingen. Mies
kwam met goede ideeën.
Tijdens haar laatste jaren was het voor
haar niet meer mogelijk Betje Wolff te
bezoeken, maar haar betrokkenheid, ook
bij het HGB, bleef.◄

Uit de PR commissie.
Het feestjaar 2012 is al enkele maanden
oud en een groot aantal festiviteiten heeft
al plaats gevonden. Wat vooral opvalt is
het grote scala aan versieringen in onze
mooie Beemster.
Iedere week een verrassing wat er weer
is bij gekomen. Het nodigt uit om
regelmatig een ander rondje in de Beemster te fietsen!
Ook het HGB heeft het druk in dit
feestjaar: er is een geweldig symposium
georganiseerd, de mooie fototentoonstelling Ode aan de boeren in het Agrarisch
Museum, de fietstocht `Op de kaart gezet
en vier eeuwen kostuumgeschiedenis`
samengesteld. Voor de kinderen:
pannenkoeken eten bij Westerhem en op
de foto bij Betje.
Van al deze activiteiten vindt u een verslag in deze nieuwsbrief.
We wensen iedereen een prachtig en
onvergetelijk feestjaar toe met mooi
weer.
Aafje de Jong
PR commissie van het HGB.◄
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Het was vrijdag 25 mei, eindelijk!
Al enige tijd geleden waren wij - en met
wij bedoel ik de skeletreinigers van HGBuitgenodigd om langs te komen in de
universiteit van Leiden. Om half negen
vertrokken we vanaf het marktplein in
Middenbeemster. In Leiden werden we
op de afdeling Osteo-archeologie ontvangen met koffie en thee. Na het inleidende
praatje kregen we een rondleiding in het
LAB. Daar hadden ze, speciaal voor ons,
van een aantal skeletten de botten op de
"volgorde" gelegd zoals die normaal in
ons lichaam zitten.
We zijn in kelder geweest waar al de
skeletten in grijze kisten tijdelijk worden
opgeslagen. Het zijn er ongeveer 400 en
dat neemt behoorlijk wat ruimte in.
Terug in het lab werden we op de hoogte
gebracht van enkele tot dan bereikte
onderzoeksresultaten. Er is ongeveer
10% onderzocht. Ik moet zeggen dat het
mij, en de meesten van ons, enorm
boeide wat vroegere bewoners van de
Beemster hadden of juist niet hadden!
Na ons "Osteo" bezoek zijn we in het
museum voor oudheden geweest waar
wij onder deskundige leiding zijn rond
geleid. Na een bezoekje aan een terras
zijn we met een voldaan gevoel naar de
Beemster teruggekeerd.... waar ze ons
totaal niet hadden gemist!
Theo Molenaar.◄

De HGB website
Op de HGB website staan sinds kort
oude klassenfoto's. Deze foto’s komen uit
het archief van Andries de Vries. Bij de
foto’s staan de namen van de leerlingen
en de schoolgegevens. Niet alle namen
zijn bekend en als u de foto’s bekijkt en u
weet nog namen of andere wetenswaardigheden, dan kunt u die aanvullen.
Heeft u oude klassenfoto’s die u wilt publiceren op de HGB website, stuur de
foto dan naar Jan Jobsis,
janj46@quicknet.nl. of bel:0299683507◄
Wilt u iets kwijt aan de redactie:
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster
of: prc.hgb@gmail.com

Westerhem kijkt bij Betje

Peilschaal

Op 29 maart jl. gingen bijna alle 30
vrijwilligers van Westerhem op bezoek in
museum Betje Wolff. Voor menigeen een
eerste kennismaking. In een volle
tuinkamer was de ontvangst met koffie
en koek. Alie Vis gaf een mooie uitleg
over het museum. In vier groepen
werden de Westerhemmers rondgeleid.
De uitleg was perfect en het interesseniveau van de overwegend mannelijke
bezoekers was groot. Er was heel veel
waardering voor hetgeen te zien was en
voor de wijze hoe de presentatie van de
tentoonstelling vorm gegeven is. Rond
twaalf uur was het bezoek afgelopen en
het lange en harde applaus gaf duidelijk
aan dat het bezoek gewaardeerd werd.
In het najaar bezoeken de medewerkers
van Betje Wolff museum Westerhem.◄

U kent ze wel de blauw geëmailleerde
peilschalen naast een brug of sluis die de
waterhoogte aangeeft. In het Agrarisch
Museum Westerhem hangt ook sinds
kort zo’n peilschaal, gesponsord door het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op de peilschaal ziet u dat de
vloer in de hooiberging op 3.15 meter
onder NAP ligt en kunt u zien hoe hoog
het water ooit in de Beemster stond,
maar ook de gemiddelde stand van eb en
vloed van de Noordzee is weergegeven.
De peilschaal, van bijna vier meter lengte, is een belangrijk hulpmiddel als de
bezoekers de medewerkers vragen
hoeveel meter de Beemster onder de
zeespiegel ligt.◄

Ode aan de Boeren
Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Beemster is er in het Agrarisch Museum Westerhem een bijzondere tentoonstelling: “Ode aan de Boeren”.
Door de Beemster fotograaf Dennis
A-Tjak zijn 40 Beemster Agrariërs op een
bijzondere wijze gefotografeerd. Er hangen 54 prachtige zwart-wit afdrukken met
allemaal een andere en eigen sfeer. Alle
foto’s zijn vierkant afgedrukt. Een overeenkomst met de kavels in de Beemster.
Wie de fototentoonstelling niet gezien
mist echt iets. Het is een bron van
herkenning: Beemsterlingen op de foto te
zien in hun eigen omgeving, maar toch
net even anders. Tot 18 juli hebt u nog
de tijd om in Westerhem te komen kijken.
Leden van het HGB hebben op vertoon
van hun lidmaatschapkaart gratis
toegang.◄

Vrijwilligersuitje
Op 6 oktober 2012 is het jaarlijkse uitje
voor de vrijwilligers van het HGB. We
gaan met de bus naar de Broeker Veiling
en na afloop is er een eenvoudig diner in
het Golfresort. Dit is mogelijk gemaakt
door een financiële bijdrage van Univé.
Als tegenprestatie zijn beide musea twee
avonden open voor Univé-leden. Vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging.◄

Agenda, noteer al vast de data:
Data winterlezingen:
Dinsdagavonden: 23 oktober, 20 november 2012 en 19 februari 2013, in het
IJsclubgebouw vanaf 20.00 uur.
Vrijwilligersuitje:
6 oktober 2012, zie hierboven.
Filmmiddag in Westerhem:
Zondagmiddag 13 januari 2013 in
Westerhem, oude filmmateriaal.
Gegevens over onderwerpen en tijd van
deze evenementen volgen nog.◄
Het laatste nieuws leest u op de
website van het HGB:
www.historischgenootschapbeemster.nl

Ook leest u hier alle achtergrondverhalen en vindt u alle informatie
over de afdelingen.

