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Geachte leden

Marie-José Heijn-Behle stopt

Het is een voorrecht als voorzitter om elk jaar over de afsluiting en start te
mogen schrijven. Het is een enerverend bedrijf waarin we met vele bestuursleden en vrijwilligers mogen werken. Ik heb het dan over onze vereniging en
het samenspel met haar vrijwilligers.

Hoe word je bestuurslid van het HGB? In
mijn geval was het heel simpel: je moet de
juiste mensen kennen en zij moeten jou
kennen! Een collega vroeg me of ik wilde
notuleren omdat zo iemand nodig was bij
het HGB. Niet beroerd om te helpen zei ik
“ja” en opeens was ik gebombardeerd tot
secretaris. Dit werk heb ik met plezier tien
jaar gedaan en ik heb veel geleerd. Ik
verbaas me vaak over de hoeveelheid
kennis die de bestuursleden hebben en de
vele uren die ze aan Het Historisch
Genootschap besteden.
Mijn taak zit er in maart op, maar ik weet
zeker dat het bestuur een en ander kundig
zal blijven leiden.

Wij gaan met elkaar belangrijke jaren in. Er
wordt wat van ons verwacht. Laten wij
beginnen met de nieuwe afdeling in onze
vereniging die de ontwikkelingen in ons
Beemster Werelderfgoed nauwlettend gaat
volgen en in een vroeg stadium gaat
meedenken, meepraten, gevraagd en
ongevraagd advies geven. Een mijlpaal.
Wij gaan werken aan de viering van het
jubileum in 2011, het HGB bestaat dan
75 jaar. Een nog groter gebeuren komt in
2012, de Beemster 400 jaar droog.
Natuurlijk willen wij dan de korenmolen
De Nachtegaal weer draaiend hebben en
mooie exposities houden in onze musea.
Ook willen wij buurtverenigingen ter zijde
staan met historische informatie.
De Nieuwsbrief houdt U van dit alles op de
hoogte maar een bezoek aan de jaarlijkse
ALV wordt op prijs gesteld. (reserveer al de
donderdagavond 25 maart 2010).
Wat een uitdagingen, we gaan er met z’n
allen aan werken.
Mag ik u allen langs deze weg fijne
feestdagen en een goed en gezond 2010
toewensen.
Namens het Bestuur van het
Historisch Genootschap Beemster.
Henk Komin (voorzitter).

Burgemeesters in Westerhem
Regelmatig hebben de burgemeesters van
de omliggende gemeentes informeel
contact met elkaar. Deze bijeenkomsten
worden wisselend in één van de
gemeentes gehouden, vaak in een ongedwongen sfeer tijdens een lunch op een
bijzondere locatie. Op 30 oktober waren
de burgemeesters uitgenodigd door de
burgemeester van Beemster om in het
Agrarisch Museum Westerhem bijeen te
komen. De lunch werd in de hooiberging
gehouden en werd verzorgd door de
dames van het restaurant van het
gemeentehuis. Vooraf aan en na de lunch
werd een rondgang door het museum
gemaakt. Vooral de bouwwijze van de stolp
trok de belangstelling. De burgemeesters
keken verrast naar al het moois wat het
museum te bieden heeft. De brongasinstallatie trok hun bijzondere aandacht. Het
verwonderde hen dat zo’n mooie en
dichtbij aanwezige energiebron zo weinig in
de praktijk gebruikt wordt. Niet alleen het
brongas kan een bijdrage leveren aan de
energiebehoefte, maar ook het vrijkomende brongaswater met een constante
lage temperatuur. De burgemeesters
zagen een zekere toekomst in het herintreden van het gebruik van brongas.
Rond de klok van twee uur verlieten de
burgemeesters het Agrarisch Museum en
bij het afscheid spraken zij nogmaals hun
waardering uit over dit unieke museum en
sommigen beloofden met hun familie een
bezoek aan het museum te brengen.

Gastvrouwen en gastheren
gevraagd!
Museum Betje Wolff en het Agrarisch
Museum Westerhem zijn gastvrije musea.
De bezoekers moeten zich welkom voelen
als ze bij ons binnenstappen. We
ontvangen individuele bezoekers maar
soms ook groepen. Wij zoeken vrijwilligers
die als gastvrouw /gastheer deze gastvrijheid willen uitdragen. Zij informeren de
bezoekers over wat er in het museum te
zien is, zij bedienen de kassa en houden
toezicht. Draagt u onze musea een warm
hart toe en heeft u wat tijd over?
Wij nemen de tijd om u goed te instrueren
en u bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt
besteden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Mw. Alie Vis- Best 0299 684597
Museum Betje Wolff
Dhr. Jan Jobsis
0299 683507
Agrarisch Museum Westerhem

Voor de HGB vrijwilligers
16 januari 2010
Jaarlijks vrijwilligersuitje
Heeft u al een partner-lidmaatschap
van het HGB?
Aanmelden: 0299 683078 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

Voor grafische communicatie
kom naar www.hoogcarspel.com
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Afdeling Beemster Erfgoed
In de algemene ledenvergadering van het
HGB van 25 maart 2009 is er een werkgroep ingesteld om een nieuw te vormen
platform “ruimtelijke ontwikkelingen in de
Beemster” vorm en inhoud te geven.
De werkgroep bestond aanvankelijk uit 17
HGB leden en twee HGB bestuursleden. In
juni heeft de werkgroep, onder de vakkundige leiding van de heer P. van Mourik *,
een brainstormsessie gehouden over de
vorming van dit platform. Een groepje heeft
de gegevens uit de brainstormsessie
verwerkt tot een voorstel. De werkgroep
heeft in een vervolg-overleg dit voorstel
besproken en op een aantal punten bijgesteld. Dit alles heeft er toe geleid dat half
november een voorstel vanuit de werkgroep
naar het hoofdbestuur is gegaan. De werkgroep stelt voor een nieuwe afdeling in te
stellen met de naam: “Afdeling Beemster
Erfgoed”. Deze nieuwe afdeling wordt, net
als de andere afdelingen, direct onder de
verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur
geplaatst. De werkgroep heeft voorstellen
gedaan over de doelstelling van de nieuwe
afdeling, maar ook over de activiteiten, de
uitgangspunten, de resultaten, de werkwijze, de organisatievorm en de overlegstructuren. Het kenmerk van de nieuwe
afdeling is dat op cultuurhistorische
gronden adviezen worden gegeven op ieder
vlak van de ruimtelijke ordening binnen de
Beemster. Als overlegstructuur is de
dialoogvorm gekozen. Dit betekent dat het
HGB er vanuit gaat dat met de betrokken
partijen vooraf overleg wordt gevoerd en dat
door kennis en argumenten het standpunt
van het HGB aan de anderen kenbaar
wordt gemaakt. Door het uitbreiden van
kennis en kennisvergaring bij de afdeling zal
dit de basis zijn voor het vertrouwen bij
deze overleggen.
Voorgesteld is dat de nieuwe afdeling, net

als de andere afdelingen binnen het HGB,
een eigen bestuur krijgen. De voorzitter
krijgt zitting in het algemeen bestuur van
het HGB. De financiën van de afdeling
zullen centraal door de penningmeester van
het HGB verzorgd worden. De eerste taak
van het nieuwe bestuur zal het opzetten
van een werkplan zijn. Zover de voorstellen.
In de vergadering van het algemeen bestuur
van het HGB van 30 november 2009 is dit
voorstel besproken. Het bestuur heeft het
voorstel unaniem overgenomen. Het
bestuur heeft tevens besloten op 26 januari
een extra ledenvergadering uit te schrijven
om de plannen en de instelling van de
nieuwe afdeling aan de leden ter goedkeuring voor te leggen. De leden krijgen hiervoor eerdaags een uitnodiging. Het bestuur
van het HGB is verheugd dat een werkgroep
uit de leden in een korte tijd een goede
aanzet tot uitbreiding van deze HGB activiteiten heeft gegeven. Het bestuur dankt de
leden van de werkgroep voor hun inzet.
* De heer van Mourik heeft een adviesbureau en adviseert gemeentes en ambtenaren hoe in deze tijd met inwoners om te
gaan in advies en inspraakprocedures.

De smederij
De smederij op het marktplein in de Middenbeemster wordt regelmatig gebruikt. Eén van
de smeden is Norma de Vries uit Oosthuizen. Norma zit al 14 jaar in het ijzer, voornamelijk lasconstructies. De laatste twee
jaar is daar smeden bij gekomen. Het is een
combinatie van een uit de hand gelopen
hobby en enigszins beroepsmatig bezig zijn.
Het is moeilijk om voor dit oude ambacht
een opleiding te volgen. Het meeste heeft
Norma zich zelf aangeleerd door bij anderen
te kijken en in oude studieboeken te duiken.
Op een Open Dag is Norma in contact
gekomen met Koos Koning, de eigenaar van
de smederij, en met medewerkers van het
Agrarisch museum. In het museum lagen
oude smeedgereedschappen uit de smederij
opgeslagen. Deze gereedschappen zijn van
de gemeente Beemster. In overleg met smid
Norma en de gemeente Beemster is afgesproken dat deze gereedschappen naar de
smederij gaan. De meeste gereedschappen
gaan gebruikt worden. Wat over is komt aan
de wand te hangen. “Zonde om op te
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bergen”, vindt Norma. Iedere laatste vrijdag
van de maand staat Norma aan het vuur.
Kinderen wordt alles uitgelegd en vaak
mogen zij de smeedhamer vasthouden. Een
lust voor het oog en een bezoekje zeker
waard. “O ja”, voegt Norma nog toe, “we
kunnen nog smeedgereedschap gebruiken,
vooral hamers en tangen”. Als u ze kwijt wilt,
u kunt ze afgeven op een laatste vrijdag in
de maand bij de smederij of bij het Agrarisch
Museum Westerhem.

Tinnen soldaatjes naar
museum ‘Betje Wolff’
Op zaterdag 14 november vond in de kerk
van de Beets een reünie van de familie
Klerk/De Klerk plaats. Uit het hele land
waren 120 familieleden naar Beets
getrokken om een lezing aan te horen over
hun familie. Daarnaast werd het door een
speciale commissie - onder wie Ronald
Klerk - samengestelde en nu verschenen
boek ‘Genealogie van het Beemster
geslacht Klerk en De Klerk’ in ontvangst
genomen. Op deze middag kwamen na 45
jaar weer enige curiosa uit de Beemster
bakkersfamilie Klerk (Jisperweg) weer
terug naar hun oorsprong. Het commissielid Maarten ‘t Hart schonk aan Jan de
Groot, hoofdbestuurslid van het HGB en
medecommissielid, een diorama met
tinnen soldaatjes, een meetlint in een
bewerkte ivoren huls, een stenen en een
benen pijpje. De aanwinsten met het
verhaal er achter zullen binnenkort in het
museum te zien zijn. Van het boek over de
familie Klerk en De Klerk, met daarin ook
een stuk geschiedenis van de Beemster,
zijn nog enkele exemplaren voor de prijs
van € 35,- verkrijgbaar bij Jan de Groot,
K. Rozendaalstr 12, Middenbeemster,
tel. 0299-681560.

Voor actuele informatie
zie de website
www.historischgenootschapbeemster.nl

