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Van de voorzitter
Voor u ligt de eerste Nieuwsbrief van het
nieuwe seizoen. De zomerperiode is voorbij
en het HGB bestuur slaat weer aan het verga‐
deren. Voor het bestuur was het even rustig,
maar dat geldt zeker niet voor iedereen in het
HGB: de vrijwilligers van beide musea –elk
met een tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog‐ waren paraat.
De PR‐commissie is bezig de laatste bijeenkomsten over WOII te
organiseren, de winterlezingen voor te bereiden en de nieuwe web‐
site op te tuigen, de redactie van De Nieuwe Schouwschuit heeft
een prachtig nummer geproduceerd (en rondgebracht), de Beem‐
ster Erfgoedkamer bleef actief, de “bottengroep” heeft in het
Waterlands Archief gewoon doorgewerkt.
Oh ja, zelf heb ik namens het HGB bezwaar gemaakt tegen het
ruimen van een aantal historisch belangrijke graven en we hebben
met de wethouder gesproken over de mogelijkheid om het oude
deel van de Algemene Begraafplaats een beschermde status te
geven.
Oh ja, de “bottengroep” is ook bezig, om samen met de Universiteit
Leiden, een symposium voor te bereiden over de opgravingen naast
de kerk in Middenbeemster, eind november.
Oh ja,……… de zomer was misschien helemaal niet zo rustig.
Ik heb me de afgelopen jaren er over verbaasd op hoeveel fronten
het HGB bezig is. Dat vraagt om een uitgekiende PR‐machine. Nu
hebben we een uitstekende PR‐commissie, maar de handjes zijn
soms meer dan vol! Extra handen zijn dan ook meer dan welkom,
dus: regelneven, communicators, schrijvers, twitteraars en andere
mediamensen: meld je aan!
Kees de Groot.◄
Nieuws vanuit de afdeling Beemster Erfgoed
Het overlijden van Anja Visser‐Schoen, echtgenote van ons be‐
stuurslid Klaas Visser, heeft ook ons diep geraakt. Klaas weet zich
gelukkig gesteund door veel vrienden en kennissen.
De fotowerkgroep heeft een omvangrijke privécollectie dia’s van de
familie Leenstra uit de Westbeemster mogen inzien, waardoor de
collectie kon worden uitgebreid met een aantal interessante afbeel‐
dingen.
Van de heer Cor Roet kregen we een compleet archief van
‘Het Kweekelingen Fonds’ ter inzage.
Opgericht in 1862. De toenmalige feestcommissie ter gelegenheid
van het 250‐jarig bestaan van de Beemster besloot met het batig
saldo van de festiviteiten een financieel steunfonds voor minder
draagkrachtige families op te richten. En dan met name voor die
families, waarvan een of meerdere kinderen opgeleid wilden wor‐
den tot onderwijzer. Studiefinanciering ‘avant la lettre’. Er zijn di‐
verse onderwerpen die om nadere studie vragen. We zouden daar‐
om graag in contact komen met personen die belangstelling hebben
voor de historie van de Beemster en daar een bijdrage aan willen
leveren. De onderwerpen sluiten ongetwijfeld aan bij uw persoonlij‐
ke belangstelling. Tijdens onze HGB Inloop welke regelmatig wordt
gehouden willen we hier graag met u over spreken.→
(vervolg van de afdeling Beemster Erfgoed op pagina 3)
Pagina 3 wordt uitsluitend verstuurd via email, zie de website

Overlijden Mart Timmerman en Klaas Brand
Op 7 september is Mart Timmerman overleden. Mart was vanaf het
eerste uur betrokken bij Westerhem. Jaren is hij bestuurslid
geweest. De brongasinstallatie is door zijn toedoen gerealiseerd.
Begin augustus is Klaas Brand overleden. Klaas was een kenner van
de tuinbouw. De inrichting van het tuinbouwgedeelte van de twee‐
de wereldoorlog tentoonstelling is mede door zijn inbreng tot stand
gekomen.
We zullen beide missen.
Kamerscherm bij Betje Wolff
Een jaar geleden is een kamer‐
scherm uit museum Betje Wolff ter
restauratie aangeboden bij een
restauratieatelier in Haarlem.
In het verleden heeft dit
restauratieatelier meerdere stukken
uit de HGB collectie gerestaureerd.
Door middel van regelmatig
verstuurde foto`s konden we de
restauratie goed volgen.
Begin juli kregen we een berichtje met de vraag om te komen kij‐
ken.
De drie paneeltjes hebben hun heldere kleuren terug en ook de
andere delen zien er weer prachtig uit.
Het kamerscherm staat nu in de opkamer van het museum. ◄
Westerhem
We hebben een tekort aan medewerkers bij Westerhem. Dit uit zich
in de openingstijden. Helaas is het bestuur genoodzaakt om dit jaar
twee in plaats van één dag in de week de deuren te sluiten.
We zoeken nieuwe vrijwilligers voor Westerhem. Als u hiervoor
interesse heeft of iemand weet, geef dit dan door via het mailadres
janj46@quicknet.nl of
telefonisch 0299 683507.
Het is een fijne hobby met
een hoog sociaal karakter.
De tentoonstelling over de
tweede wereldoorlog is
nog tot eind september
vanaf dinsdag t/m zondag
te zien. Daarna tot eind
december alleen op de
zondagen.
De gevolgen van de WOII voor het agrarisch leven is goed in beeld
gebracht. Hoe tulpenbollen tot voedsel werd bereid is te zien en er
staat in de dars een echt legervoertuig uit de WOII. Weet u waarom
de postduif een Nederlandse duif is?
Ook is er de wisseltentoonstelling in de hooiberging.
Ditmaal hangen er fotografische werken van Dennis A‐Tjak, de foto‐
graaf van Ode aan de
Boeren uit 2012, die op
een kunstzinnige wijze
geëmailleerde keuken‐
spullen in beeld heeft
gebracht. Grotendeels
uit de collectie van Wes‐
terhem zelf.
Beide een aanrader.◄
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Bezoek basisscholen aan de beide musea
In de laatste weken van mei hebben de groepen zeven en acht de
tentoonstelling ‘Beemster Bezet en Bevrijd’ bezocht. In totaal ruim
200 leerlingen en 40 begeleiders.
Mart Hellingman heeft samen met Jan Jobsis en Aafje de Jong een
aantrekkelijk programma samengesteld.
Zo mochten de
kinderen bij het
Agrarisch Museum
onderleiding van Jan
Bakker in de onder‐
duikers hut kruipen,
tulpenbollen proeven.
En onder begeleiding
van Jan Jobsis kon er
licht gemaakt worden
op een fiets met
dynamo.
In de berging kregen ze een filmpje te zien over de Hongerwinter en
de gevolgen.
Bij Betje Wolff in de keuken werd een toneelstukje opgevoerd door
Paul Stolp en Sanny Leenstra, in kleding uit de oorlogsperiode.
Zij speelden een echtpaar, die de situatie rond de voedselschaarste
besprak en het bonnensysteem. Op de zolder waren Tineke
Meinema en Janna Bakker aan het spinnen. De schapenwollen
onderkleding sprak zeer tot de verbeelding!
Van te voren is dit pro‐
gramma met de scholen
besproken, zodat de
leerkrachten er in de klas
al op konden inspelen.
Fijn om te merken dat de
kinderen goed op de
hoogte waren.
Vooraf aan het museum‐
bezoek legde Mart
Hellingman uit wat er
stond te gebeuren.◄
Filmavond “Beemster Bezet en Bevrijd”.
Op donderdagavond 24 september is er een filmavond in het kader
van de tentoonstelling “Beemster Bezet
en Bevrijd”.
We beginnen de avond met de DVD
Wel gefeliciteerd, het is vrede! In deze
DVD komen een aantal Beemsterlingen
aan het woord. Er is tijd en gelegenheid
om op deze DVD te reageren. Mogelijk
hebt u aanvullingen of hebt u ook een
interessant verhaal te vertellen.
Na de pauze de film Van waar zal mijn
hulp komen? Het is het verhaal van de
twee joodse zusters Fanny Rozelaar en
Betty Meir. Over Fanny kan men al
lezen in De Nieuwe Schouwschuit, juli‐
nummer 2015. Maar het verhaal van
haar zuster is nieuw. Een deel van
Fanny`s verhaal speelt zich af aan de
Hobrederweg in de Beemster.
Datum:
donderdagavond 24 september
Tijd:
19.30 uur – 21.30 uur (zaal open 19.15 uur)
Plaats:
Agrarisch Museum Westerhem
Middenweg 185a, 1462 HJ Middenbeemster
Toegang:
HGB‐leden: gratis, niet leden: € 3,50.◄

De Website
De website is vernieuwd. De overzichtelijkheid is beter en de vorm‐
geving is moderner. Het is nog niet gelukt om alle informatie te
actualiseren. Dit heeft verschillende redenen. De vakantieperiode
en drukte bij de diverse vrijwilligers en het ontbreken van de cursus
om de website bij te houden. De cursus wordt in september/
oktober gegeven aan die vrijwilligers die de taak krijgen om de web‐
site up to date te houden. Dat gebeurt door minimaal één mede‐
werker vanuit de betreffende afdeling. Als u de website wil bekij‐
ken ga dan naar: www.historischgenootschapbeemster.nl
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Op zoek naar
Voor de website zijn we opzoek naar medewerkers. We zoeken
vrijwilligers die de website up to date willen houden en we zoeken
een web redacteur die namens het bestuur “controleert” of wat op
de website komt te staan in overeenstemming is met het HGB be‐
leid.
Weet u iemand of wilt u het zelf, geef dit dan door aan de secretaris
voor het HGB via info@historischgenootschapbeemster.nl of via
een briefje aan: HGB postbus 73, 1462 ZH Middenbeemster.
Het is leuk en leerzaam werk en u wordt opgenomen in een groep
van zeer gemotiveerde en aardige vrijwilligers.◄
BEEMSTER TUINENWEEKEND 2015
Op 13 en 14 juni 2015 hebben meerdere tuineigenaren hun tuin
opengesteld voor tuinliefhebbers.
Tuinen van verschillende grootte maar alle met een eigen karakter.
Een bloemige bordertuin, een vijvertuin, een oude fruitbomen tuin
enz. Wat een rijkdom aan bloemen, planten, hagen, heesters en
boomsoorten waren daar te
zien!
Ook de pastorietuin van museum
Betje Wolff was een van de deel‐
nemers. De tuinlieden hadden
nog eens extra hun best gedaan
om het geheel zo verzorgd mo‐
gelijk te kunnen presenteren.
Anneke Karssens van Gerrits‐
Plantenkwekerij was aanwezig met een keur aan kruiden en kon
daar veel tips bij geven.
Een afvaardiging van Korenmolen De Nachtegaal was er met een
kraampje met eigen produkten en informatie over de molen.
Paul Stolp verhoogde nog eens de sfeer met zijn op pallethout ge‐
schilderde planten en dieren.
En hoewel het weer met name de eerste dag niet echt meewerkte
kunnen we toch spreken van een geslaagd evenement, voor herha‐
ling vatbaar. Op naar 2016!◄

De agenda
24 september filmavond WOII in Westerhem, zie hiernaast
14 november HGB vrijwilligersuitje, uitnodiging volgt
26 november Winterlezing, IJsclubgebouw, uitnodiging volgt

Vervolg van pagina 1: Nieuws afdeling Beemster Erfgoed
De archiefwerkgroep ontving uit handen van de heer Duursma,
voormalige directeur van de drukkerij ‘Hoogcarspel’, een hoeveel‐
heid exemplaren van het blad ‘Binnendijks’ en andere documenten
alsmede aan de drukkerij gerelateerde objecten.
Op 24 mei heeft Pieter Beemsterboer bij gelegenheid van een reü‐
nie van de familie Van der Molen een voordracht gehouden over de
Beemster en over de, naar is gebleken, opmerkelijke betekenis van
de familie Van der Molen voor de Beemster gedurende de periode
1800 ‐ 1970. Zo hebben onder andere drie opeenvolgende genera‐
ties Van der Molen vanaf de oprichting in 1843 van de Nutsspaar‐
bank (later Bondsspaarbank) gedurende 116 jaar !, zitting gehad in
het bestuur. Zo werden door A.J. van der Molen rond 1850 zowel de
NH kerk als het ‘Heerenhuis’ ingrijpend gerestaureerd.
De afbeeldingen en tekst van de voordracht zijn in het BE‐archief in
te zien. Tijdens het onderzoek werd in een archief een aardige
vondst gedaan welke de familie kon worden getoond. Hierover
meer in een volgende nieuwsbrief.◄

Bezoek van de burgemeester aan De Nachtegaal.
In het kader van haar kennismaking met de Beemster en de
activiteiten in de polder heeft de burgemeester mevr. Joyce van
Beek haar raadsleden gevraagd haar mee te nemen naar een loca‐
tie waar het betreffende raadslid iets mee heeft of haar aandacht
voor wil vragen.
In dit geval was het Arie
Commandeur die haar graag
molen De Nachtegaal wilde
laten zien. Daarom ontvingen
op woensdag 1 juli jl. het be‐
stuur en een molenaar van de
Nachtegaal mevr. van Beek en
dhr. Commandeur.
Door Bert Jaarsma was een
document gemaakt dat in chronologische volgorde het verhaal van
molen De Nachtegaal vertelde.
De burgemeester had m.n. veel belangstelling voor de laatste peri‐
ode, de periode waarin de Stichting was opgericht met het doel de
molen te behouden.
Ze hoorde hoe de ernstig in verval geraakte molen door de stichting
was overgenomen.
De vorige eigenaar, die de molen tot die tijd als opslagplaats in
gebruik had, ontving als compensatie van de Stichting een bedrag
waarmee hij op zijn terrein een andere opslagplaats kon bouwen.
De Stichting had, financieel geholpen door het VSB fonds en het
Jonge Arnoldus Fonds, grond kunnen kopen op een naastgelegen
weiland, om de molen naar toe te laten verplaatsen. Deze bijzon‐
dere gelegenheid en alle andere mijlpalen, zoals bv. het plaatsen
van de kap, de officiële ingebruikneming en de opening van de
molenwinkel zijn altijd “gevierd” in het bijzijn van veel genodigden,
vrienden van de molen en belangstellenden.
Met veel belangstelling hoorde mevrouw van Beek over het Beem‐
ster graan van Jan van Kempen dat, gemalen op de molen, naar
bakker Harry de Groot vervoerd wordt door mensen van "Special
Forces". Deze jongeren die onder leiding van Ron Rijser staan
vervoeren het (gemalen) graan in hun speciale e‐bike bakfietsen.
Om de molen te laten draaien en het graan te malen wordt
gebruik gemaakt van drie vrijwillige molenaars, een molenaar in
opleiding, een molenaarsvrouw in de winkel en een hulp mole‐
naar. Ook vernam de burgemeester dat als laatste onderdeel van
het molencomplex de molenschuur nog afgebouwd moet worden.
Omdat er een omgevingsvergunning is afgegeven voor dagactivitei‐
ten zal in de molenschuur door de Beemster onderneemster Rona
Uitentuis, binnenkort gestart worden met
enkele activiteiten. Het is haar bedoeling om
hier in de nabije toekomst een groepsaccom‐
modatie te starten. Omdat de door de ge‐
meente Beemster afgegeven
omgevingsvergunning aangevochten wordt
door omwonenden ligt dit, nadat de Recht‐
spraak hier ook positief over oordeelde, nu ter
beoordeling bij de Raad van State.
Aan het einde van het gesprek maakte de
burgemeester een groot compliment aan het
bestuur van de molen n.l. dat het bestuur met
haar inspanningen de gemeente Beemster de
molen heeft
teruggegeven.◄

Wilt u iets melden aan de redactie:
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster
info@historischgenootschapbeemster.nl

Hebt u al uw contributie voor 2015 betaald?
U krijgt geen acceptgirokaart, graag zelf overmaken
in de kop op blad 2 staat het banknummer en bedragen

Grote kleine musea
De Cultuurcompagnie van Noord‐Holland heeft voor 2015, in op‐
dracht van de provincie, een actie gestart om 18 van de kleine mu‐
sea te promoten. Zowel museum Betje Wolff als het Agrarisch
Museum Westerhem zijn hiervoor geselecteerd.
Het is een hele campagne geworden. Allereerst hebben medewer‐
kers van de beide musea vorig jaar een cursus gevolgd bij de
Cultuurcompagnie om hun museum te promoten. De onderwerpen
waren: jezelf als museum presenteren in de pers en media, samen‐
werking met anderen zoals horeca en het maken van arrangemen‐
ten voor de musea.
De Cultuurcompagnie
heeft een prachtig
boekje uitgegeven
waarin de musea zich
presenteren en aange‐
ven welk arrangement
zij aanbieden.
Tevens heeft het Noord‐
Hollands dagblad in
haar wekelijkse
kunstbijlage aandacht
besteed aan deze 18
musea.
Samen met Restaurant
de Eterij in de
Middenbeemster en de
Keyserkerk zijn er twee
arrangementen samen‐
gesteld. Betje Wolff
heeft “Betje op zondag”
op haar programma
staan en Westerhem “Rondje Beemster”. In het boekje staat wat
het kost en wat u hiervoor krijgt. Tijdens de openingstijden van
beide musea blijven de arrangementen in 2015 geldig. U kunt er
nog gebruik van maken.
Deze actie heeft er zeker toe bijgedragen om museumbezoekers
van buiten de Beemster te trekken al zijn de aantallen niet specta‐
culair hoog. Al met al zijn de beide musea wel goed in het voetlicht
gezet.◄

