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Uit de PR commissie

Textieloverleg

De PR commissie van het HGB is nu bijna twee jaar actief. Het eerste jaar was het
aftasten en organiseren, nu wordt er geoogst. Er zijn vele zaken binnen het HGB
die de PR commissie oppakt en uitvoert. Deze Actueel nummer 6 is een van de
werkstukken van de PR commissie. Maar er gebeurt meer.

Vier keer per jaar komen textielmedewerkers van Noord-Hollandse Musea bij elkaar.
Zij komen voor het Museaal Overleg Oude
Textiel. Sommigen hebben dozen bij zich,
met daarin textilia die ze willen bespreken.
Er worden mensen uitgenodigd die iets
vertellen over een specifiek onderwerp. De
spreker kan een deskundige van buiten de
groep zijn, maar omdat er veel kennis in
huis is, spreekt er meestal iemand uit de
eigen gelederen. Tijdens de bijeenkomst
worden er kledingstukken besproken en
geshowd. Daarbij wordt verteld over de
herkomst, de stoffen en de betekenis van
de onderdelen.
Iedereen komt aan bod om iets te vertellen
over zijn of haar museum. Er wordt informatie uitgewisseld over tentoonstellingen,
collecties en beleid. Men leent elkaar
spullen uit, geeft advies en denkt mee
over opstellingen en moeilijk te duiden
textielzaken. Ook wordt aandacht besteed
aan behoud en beheer en presentatie. Al
met al nuttige ochtenden, die heel gezellig
verlopen.
Alie Vis en Margreet de Reus vertegenwoordigen Museum Betje Wolff bij dit
textieloverleg.

Een belangrijke taak van de PR commissie
is er mede voor te zorgen dat het aantal
HGB leden stijgt. Dat doen we door zowel
het HGB als de beide musea in de kijker
te zetten. Het HGB kan best veel nieuwe
leden gebruiken. Verhoudingsgewijs zijn
er te weinig Beemsterlingen lid van onze
vereniging. Eerdaags wordt hiervoor via de
pers aandacht gevraagd.
Er is een nieuwe folder van het HGB
gemaakt om leden te werven. Op de
laatste jaarvergadering werd dit al gemeld.
Als u denkt dat u nieuwe leden kunt
werven, vraag dan een aantal folders aan
bij de PR commissie (zie de colofon op
pagina 2).
Op 16 oktober jl. stond de PR commissie
met een stand op de landelijke archievendag in de bibliotheek van Purmerend.
Hier werden de beide musea en het HGB
gepromoot. Het leverde drie nieuwe leden
en één nieuwe vrijwilliger op.

Op zaterdag 16 april 2011 wordt in de kerk in
de Middenbeemster dit jubileum gevierd. ’s
Ochtends met een symposium voor Historische Verenigingen en andere instellingen uit
de buurt met als thema: ”de toekomst van
een historische vereniging”. In beperkte mate
is dit ook toegankelijk voor leden. ’s Middags
wordt er voor de leden een aantal zeer interessante lezingen gehouden, afgewisseld met
muziek, een drankje en een hapje. De
lezingen en de muziek hebben direct of indirect met de Beemster te maken. Begin 2011
krijgen de leden de uitnodiging toegezonden.
Noteer wel alvast de datum: 16 april 2011.
Dit is een kleine greep uit de activiteiten van
de PR commissie van het HGB. Heeft u iets
voor of te vragen aan de PR commissie
schroom dan niet om contact op te nemen.
Hoe en met wie leest u in de colofon op
pagina 2.
Jan Jobsis, bestuurslid HGB

Landelijk archievendag

Van de penningmeester
Landelijk archievendag

De excursiedag voor alle vrijwilligers van
het HGB en de musea wordt door de PR
commissie voorbereid. Dit jaar bezoeken
we het Waterlandsarchief en de bibliotheek van Purmerend waar we achter de
schermen kijken. De middag wordt afgesloten met het traditionele etentje, ditmaal
in Concordia in Purmerend. De vrijwilligers
krijgen hiervoor een uitnodiging.
Een hele mooie opdracht is het voorbereiden van de feestelijkheden rond het 75
jarig bestaan van het HGB.

Heeft u al een partner-lidmaatschap
van het HGB?
Aanmelden: 0299 684431 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

In de vorige uitgave van HGB Actueel
heb ik mij voorgesteld als de nieuwe
penningmeester. Hierin beschreef ik hoe ik
penningmeester werd. Op een wat speelse
wijze schreef ik dat Arie Reijm, de vorige
penningmeester, een soort verborgen
agenda zou hebben gehad om mij tot zijn
opvolger te bombarderen. Dat is natuurlijk
niet waar. Ik ben Arie na een ledenvergadering gaan helpen met de boekhouding
en gaande dit traject polste hij mij of ik
hem wilde opvolgen. Ik ben Arie dankbaar
voor zijn steun in de eerste twee jaar van
mijn penningmeesterschap. Soms wist ik
gewoonweg niet wat te doen maar hij bleef
(en blijft) op de achtergrond mijn vraagbaak.
Ik wil de mogelijke misverstanden die door
mijn verhaal in de vorige Actueel zouden
kunnen ontstaan op deze wijze uit de weg
ruimen.
Harry Heijmans, penningmeester HGB

Textieloverleg

De tuin van Westerhem (2)
In het juli nummer van de HGB-Actueel
stond een artikel over de tuin van
Westerhem, het artikel was echter niet
volledig. Er had nog aan moeten worden
toegevoegd dat op uitnodiging van de
`Stichting Vrienden van de Stolp` de tuinarchitect Esther de Winter een ontwerp
heeft gemaakt. De tuin is ingeplant door
John Koomen uit Wognum. Het geheel,
huis en tuin, straalt harmonie uit.

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

Beemster 2012

Oproep “oude beelden”

Het viel niet mee voor basisschool De
Wegwijzer uit Alkmaar om met alle acht
groepen naar Middenbeemster te komen.
Er was gekozen voor openbaar vervoer.
Een moedig en leuk besluit, voor veel
kinderen een eerste kennismaking met
het openbaar vervoer. De Wegwijzer kwam
naar het Agrarisch Museum Westerhem
om, voor hun jaarproject over boerderijen,
de vroegere werkwijzen op het boerenbedrijf te bekijken. In groepjes van ongeveer
16, meest allochtone leerlingen met twee
begeleiders verdeeld over 5 dagen, werd
het museum bezocht. De uitleg moest
zeer visueel gebeuren, moeilijke termen
en woorden werden vermeden. Voor de
medewerkers een nieuwe uitdaging! Veel
werd er getoond, maar gelukkig werd er ook
veel gevraagd. Het werd voor menig kind
duidelijk dat melk uit een koe komt en niet
uit de supermarkt en dat melk de basis is
voor alle zuivelproducten. Het tentoongestelde in het museum gaf een prachtige
aanvulling van wat op school behandeld
was. Een hoogtepunt van elk bezoek was
een rondwandeling door de tuin. Veel
broekzakken werden gevuld met kastanjes.
Nadat ze het trucje geleerd hadden om
walnoten te openen door ze zo tegen elkaar
aan te drukken dat ze opensprongen, was
dit ook een favoriete zoekbezigheid. Ook
de schaarse Beemster herfstappels die er
nog hingen werden smakelijk naar binnen
gehapt.
De schoolleiding van De Wegwijzer was
zeer enthousiast hoe Westerhem dit project
heeft ingevuld en dit is zeker een groot
compliment voor de medewerkers die
hieraan hebben meegewerkt.
Ook fijn dat zo`n type school ons museum
bezoekt.

Er worden voor de feesten in 2012 al veel
plannen gemaakt, ook bij het HGB. In
samenwerking met Beemster Werelderfgoed wordt een fietsroute uitgezet langs
historische plekken in de Beemster. Langs
de route wordt dan ‘letterlijk’ stilgestaan
bij bijzondere en markante gebouwen, of
op de plek waar deze hebben gestaan. De
wijze waarop deze plekken zullen worden
aangeduid, met behulp van foto’s uit
archief van het HGB, is momenteel volop in
ontwikkeling. Natuurlijk zijn daar de boerderijen bij, maar ook molengangen en andere
(voormalige) gebouwen, zoals winkels en
kaasfabrieken.
Op de fiets zullen meerdere routes gevolgd
kunnen worden.
De inbreng van het HGB is om op een
zestal plaatsen langs die routes historische
scènes uit te beelden met karakterpoppen,
die kleding dragen uit de afgelopen 4
eeuwen (kostuumgeschiedenis).
Herman van Elteren, beeldend kunstenaar
uit Monnickendam, maakt voor ons karakteristieke koppen.

Voor het 75 jarig bestaan van het HGB
wordt gewerkt aan het vervaardigen van een
videofilm op DVD. Hiervoor zijn we opzoek
naar oude beelden (film, foto, dia’s,
negatieven, video, maakt niet uit wat) uit de
oprichtingsperiode 1936 en uit de periode
1936 tot heden die we mogen gebruiken.
Wij zorgen er voor dat de beelden die
bruikbaar zijn op de video komen. U krijgt
het originele materiaal weer terug. Het geeft
niet hoe u ze aanlevert, als met maar
toonbaar is. Neem contact op met Bert
Jaarsma (0299 687055) of Jan Jobsis
(0299 683507 of janj46@quicknet.nl ).
Zij kunnen u meer vertellen.

De Wegwijzer bezoekt Westerhem

Voor grafische communicatie
kom naar www.hoogcarspel.com

Purmerenderweg vroeger

De afdeling Beemster Erfgoed.

Maken van poppen

Deze snijdt hij uit piepschuim. Maar omdat
piepschuim niet mooi kan worden afgewerkt, worden al die koppen beplakt met
een soort vloeipapier en daarna beschilderd. Een aantal dames, vrijwilligsters bij
Betje Wolff, komen elke maandagmorgen
bijeen om er, onder leiding van Herman,
aan te werken. Behalve het maken van
koppen en handen moeten er ook lijven
worden gefabriceerd of gezocht. De bijpassende kleding wordt geleend of gemaakt
naar voorbeeld van kleding in het bezit van
onze musea. En natuurlijk worden de locaties ingericht met passende meubels en
attributen. De historische karakterpoppen
zullen kleding dragen uit de periode vanaf
1612 tot 1962. Op een passende locatie
in al de 4 dorpen van de Beemster wordt
een scène geplaatst. We houden u op de
hoogte.

De nieuwe afdeling van het HGB is zeer
voortvarend bezig. Binnen de afdeling
ontstaan allerlei ideeën over de uitvoering van hun opdracht om de ruimtelijke
ontwikkeling van de Beemster op basis van
cultuurhistorische feiten te bezien. Ook de
invulling van de educatieve functie begint
steeds meer vorm te krijgen. Het Algemeen
Bestuur van het HGB is in oktober van de
plannen op de hoogte gesteld en reageerde
enthousiast.
De nieuwe afdeling is o.a. bezig met de
opzet van een gemeentelijke monumentenlijst. Er is een mooie foto-inventarisatie
gemaakt. Er worden commentaren voorbereid op de komende welstandsnota van de
gemeente en de aanpassingsplannen van
de begraafplaats in de Middenbeemster. Er
zijn gesprekken gevoerd met de wethouder
om de nieuwe afdeling een plaats te geven
in de toekomstige planvorming van de ruimtelijke ordening in de Beemster.
Er liggen ideeën op de plank om een historische sociëteit op te richten. Een plek
waar historisch geïnteresseerden elkaar
ontmoeten, spreken en discussiëren over
historisch zaken uit de Beemster.
Een kleine greep uit de activiteiten van de
afdeling Beemster Erfgoed. Wilt u meer
weten, neem dan contact op met Pieter
Beemsterboer, de voorzitter van de afdeling.

