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Graag wil ik mij even voorstellen als uw nieuwe secretaris
In maart jl. heb ik het stokje van Marie-José Heijn-Behle overgenomen. Gelukkig
kan ik haar nog raadplegen als ik weer onbekende zaken tegenkom. Want er komt
van alles langs bij het secretariaat. Naast de secretariële ondersteuning als
bestuurslid van de Algemene bestuursvergadering, zorg ik voor het (laten)
afhandelen van binnenkomende post en mail en houd de ledenadministratie bij.
Een onverwacht en erg leuk soort post of
mailtjes zijn vragen of wij iets weten over
bijv. onderhoud van een brongastank of dat
we materiaal hebben over historische
personen of gebeurtenissen. Vragen, soms
vanuit persoonlijke of familie-interesse of
omdat iemand daar iets over publiceert.
Ook is het bijzonder als iemand vraagt of
we iets kunnen gebruiken als HGB. Dat kan
gaan over voorwerpen, dit wordt dan beoordeeld door de besturen van beide musea.
Maar het kan ook gaan om zogenoemde
platte voorwerpen, ofwel documenten en
foto s. Wij kijken dan of we daar interesse
in hebben. En in overleg met de aanbieder
geven wij daar een bestemming aan. Zo
mailde een Alkmaarse mij dat ze zag dat er
allerlei documenten en fotoboeken in een
container werden gegooid op straat: er
moest een huis leeggemaakt worden. Het
ging haar aan ‘t hart. Ze viste er o.a. materiaal uit dat uit de Beemster kwam en vroeg
of we interesse hadden. Natuurlijk! Maar
ook een heel knipselarchief over ontwikkelingen in de Beemster, documenten van
iemands grootvader met officiële brieven of
(persoonlijke) verslagen van belangrijke
gebeurtenissen, studieboekjes op agrarisch
gebied, waaruit is op te maken hoe destijds
een agrarisch bedrijf werd gerund. Het
leerde mij als niet-agrariër, waarom drie
trotse Beemsterlingen op een foto niet de
kop van hun koe, maar het achterwerk van
hun koe naar de fotograaf hadden gericht:
het achterwerk geeft immers waardevolle
informatie over de koe als productiefactor!
Logisch, als je het weet. Zo is voor de een
bijzonder, wat voor de ander heel gewoon
is. Dus als u nog dozen op zolder of in een
kast hebt met oude foto s of documenten
bv. van een al opgeheven vereniging of van
lang geleden en u wilt deze winter gaan
opruimen: niet meteen weggooien, dat kan
altijd nog.
Na een telefoontje of mailtje naar het
secretariaat kijken wij er als HGB naar en

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

kunnen wij zo mogelijk historisch waardevol
materiaal behouden.
Ik wens u een gezond en waardevol 2011
toe!
Joke Tulp, secretaris

Korenmolen de Nachtegaal
De gemeenteraad van de gemeente
Beemster is onlangs akkoord gegaan met
de verplaatsing van de koren de Nachtegaal. Dat betekent dat de verschillende
bouwprocedures gestart kunnen worden.
De plannen liggen klaar. Ook betekent dit
dat er nu meer duidelijkheid is over de
toekomst van de molen. Er moet nog veel
gebeuren en de weg die afgelegd moet
worden is nog lang, maar het begin is er.
Een zichtbaar begin werd gemaakt op
zaterdagmorgen 18 december 2010.
Onder barre weersomstandigheden met
veel sneeuw werden de roeden van de
wieken, de as van de wieken en de kap
van de molen verwijderd. Er werd een tijdelijk dak geplaatst, hiermee wordt de molen
beter geconserveerd en beschermd tegen
allerlei weersinvloeden. Hiernaast een
kleine foto impressie van de spectaculaire
hijswerkzaamheden.
1e foto:	Verwijderen horizontale roede.
2e foto:	Verwijderen van de as waar de roede
en de wieken aan vast zitten.
3e foto:	De lege kap van de molen.

Simon de Heer
Voor het eerst worden werken van de
Beemster kunstenaar Simon de Heer in
de Beemster tentoongesteld. Hij heeft
veel werken gemaakt die de Beemster op
een of andere wijze uitbeelden. De poort
van Zwaansvliet is een beroemd voorbeeld
hiervan.
De tentoonstelling komt in februari 2011 in
het gemeentehuis van Beemster.
Het komt in de pers te staan wanneer deze
tentoonstelling geopend wordt.

Het bestuur van het Historisch Genootschap Beemster
wenst u allen een goed en gezond 2011.
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Kinderverhalen in
Museum Betje Wolff

Jubileum uitgave in 2011 van
de Nieuwe Schouwschuit

In het museum is nog de tentoonstelling
`Rond de Haard`. Voor 5 december waren
de haarden van de keuken en opkamer in
Sinterklaas sfeer gebracht. In de opkamer
brandde zelfs een (elektrisch) houtvuur: de
gelegenheid om kinderen en ouders uit te
nodigen voor een vertel- en voorleesavond!

De drukinkt van de Nieuwe Schouwschuit is
nog nat, maar de redactie is reeds bezig
met het opmaken van de jubileumbundel,
die in het voorjaar van 2011 gaat
verschijnen ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het HGB.
De uitgave wordt niet alleen dikker maar zal
ook in kleur worden gedrukt.
We denken daarbij aan een verhaal van de
heer Schuijtemaker over de knotwilgen van
zijn tante. Een artikel van de hand van Linda
Koopman: ‘Vogelkooien in de Beemster’. Zij
schreef eerder over de Lommerrijke Lanen
en de geschiedenis van het schouwen in
onze polder. Vincent Falger werkt aan een
artikel over de bedelarij en het voorkomen
daarvan: ‘Weldadigheid naar Vermogen’.
Kortom, het belooft weer een heel
interessante uitgaven te worden.

De tentoonstelling `Rond de Haard` loopt
nog tot 1 maart 2011. Misschien wilt u
zelf dat `toversigarendoosje` nog eens
bekijken? U bent van harte welkom!

Belangstelling voor buste van
Betje Wolff

Op 26 november om 19.00 uur kwamen
een aantal kinderen met ouders naar het
museum. Er werd verteld en voorgelezen

voor verschillende leeftijdsgroepen.
Na het voorlezen kwam het hele gezelschap bij elkaar in de tuinkamer voor de
chocolademelk en de koek. We wilden
ook iets meer van ons museum laten zien
en de muziekdoos en het `toversigarendoosje` werden gedemonstreerd door Geert
Heikens. Hij bracht er zo`n spanning in dat
de kinderen ademloos zaten te luisteren
en na de uitleg zelf mochten oefenen.
Geweldig!
Hoewel het aantal kinderen wat tegenviel
gaat het bestuur bespreken of er meerdere
voorlees- en vertelavonden georganiseerd
gaan worden.

Voor grafische communicatie
kom naar www.hoogcarspel.com

Een paar weken geleden kreeg museum
Betje Wolff het verzoek van mevrouw Hanna
Klarenbeek om eens langs te mogen
komen om de buste van Betje Wolff te
bestuderen. Mevrouw Klarenbeek bereidt
een tentoonstelling voor met de naam:
`Broodschilderessen & penseelprinsessen`.

De buste van Betje Wolff is gemaakt door
Sara Stracké-van Bosse, een beeldhouwster. ( Beeldhouwsters uit de 19 e eeuw
zijn ook een onderdeel van die tentoonstelling ). Van deze kunstenares is weinig
werk traceerbaar en bekend. Alie Vis heeft
inmiddels foto`s van de buste opgestuurd
en mogelijk wordt het beeld tentoongesteld.
De tentoonstelling komt in het voorjaar van
2012 in het Van Gogh Museum, Museum
Mesdag, paleis het Loo en het rijksbureau
voor Kunsthistorische Documentatie.

Vrijwilligersbijeenkomst afgelast
Op zaterdag 18 december zou de jaarlijkse
vrijwilligers bijeenkomst, zoals gebruikelijk
met een hapje en een drankje, voor alle
vrijwilligers van het Historisch Genootschap,
Beemsters Welvaart, Werelderfgoed, Plattelandsvernieuwing en de Boerderijstichting
plaatsvinden. Door de hevige sneeuwval
waren de Beemster wegen bijna onberijdbaar. Het was onverantwoord een ieder op
pad te laten gaan. Met vele telefoontjes
en mailtjes is een ieder afgezegd. Als er
iemand niet bereikt is en u stond voor een
dichte deur, dan bieden wij u bij deze ons
excuus aan. Op onderstaande foto ziet u
hoe mooi de Middenbeemster in sneeuwtooi gehuld was.
Op 7 januari is de vrijwilligersbijeenkomst
alsnog gehouden. Geen kerstsfeer, maar
wel een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst.

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

