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Van de voorzitter
We zitten op het grensvlak tussen twee vieringen: in 2019 wordt gevierd dat de Beemster al
20 jaar de status van UNESCO-Werelderfgoed
heeft en in 2020 vieren we dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd. Bij beide activiteiten is het HGB
op een of andere manier betrokken. De viering
van 2019 wordt georganiseerd door de Stichting Promotie Beemster Werelderfgoed, ofwel
(makkelijker uit te spreken) “Visit Beemster”. Het HGB is al jaren
partner in die stichting, die bedoeld is om meer mensen te laten
zien, hoe bijzonder de Beemster is, wat een waanzinnig plan het
ooit is geweest om zo’n groot meer droog te malen en de nieuwe
polder met meetkundige precisie in te richten. Het is natuurlijk ook
de bedoeling dat meer bezoek meer geld in het laatje betekent, ook
voor onze beide musea. Als ik dit schrijf is het Beemster Light Festival nog niet van start gegaan, maar ik ben ervan overtuigd dat het
een heel bijzondere happening gaat worden dat veel mensen in de
avond naar onze polder zal aantrekken. Hopelijk voor herhaling
vatbaar. Ik wil het bestuur van Visit Beemster al bij voorbaat feliciteren met deze in het oog springende activiteit.
In 2020 zal ons HGB op verschillende manieren en op verschillende
momenten aandacht besteden aan de viering van 75 jaar Vrijheid.
Ik ga daar nog even niets over onthullen, maar het wordt zeker
weer een bijzonder jaar! Ik wens u allemaal plezierige feestdagen
en alvast een goed en gezond 2020!
Kees de Groot◄

Historisch Brandweermaterieel krijgt cheque van
‘t Mikpunt
Woensdagmiddag 30 oktober is een datum die door het bestuur
van het Historisch Brandweermaterieel niet snel
vergeten zal worden. Een
tweetal weken voor de
datum kwam er een telefoontje van de voorzitter
van de Steenwerpersclub ‘t
Mikpunt. Of het bestuur op
30 oktober om 16.00 uur
naar de Oude Munt wilde
komen, want dan zou een
cheque overhandigd worden van
€ 500,-. De T Ford werd uit de kazerne gehaald en met gekamde
haren werd de cheque in ontvangst genomen. Want dat dit mooie
moment in stijl zou gebeuren was haast vanzelfsprekend.
De cheque is zeer welkom omdat hiermee het noodzakelijke onderhoud weer enige tijd betaald kan
worden, want ook deze stichting is
slachtoffer van het subsidiebeleid
van de gemeente.
De Stichting Historisch Brandweermaterieel is heel blij met
deze royale donatie en bedankt de
Steenwerpersclub ‘t Mikpunt.◄

Schrijvershuizen
Op vrijdagmiddag 18 oktober ontving het Betje Wolff Museum
bezoek van vertegenwoordigers van andere musea uit het land die
een link hebben met literatuur of met een specifieke schrijver,
zogeheten schrijvershuizen. Ons museum is ook een schrijvershuis.
Zo kwam er bezoek uit het Louis Couperus Museum en het Literatuurmuseum in Den Haag, het Multatuli Huis en het Theo Thijssen
Museum in Amsterdam en Museum STAAL uit Almen, waarbij
STAAL staat voor STAring in Almen.
Het was leuk elkaar te leren kennen en om ervaringen uit te wisselen. De gasten werden met veel plezier rondgeleid in het museum
en de Betjebonbon viel goed in de smaak. Er werd verteld over alle
activiteiten van het museum, zoals Boeken bij Betje en het bezoek
van de schoolkinderen elk jaar in mei. De film “Betje Wolff - Een
feministe in de Beemster” gemaakt door Paul Kramer werd met
elkaar bekeken en de
middag werd afgesloten
met een rondwandeling
door Middenbeemster
o.l.v. Geert Heikens.
Een geanimeerde middag
en zeker voor herhaling
vatbaar.◄
Foto: Cor Wagenaar

Agrarisch Museum ontvangt cheque
Onlangs mocht het Agrarisch Museum Westerhem een
cheque ter waarde van
€ 250,- in ontvangst
nemen. Deze gift is afkomstig van Rabobank Purmerend e.o.
De leden van de ledenraad van de bank hadden
een voor hun belangrijk
doel geselecteerd. Zij
zagen dit in het museum
omdat zij graag de historische waarde willen ondersteunen. Voorzitter Joop Köhne van het museum neemt de cheque
dankbaar uit handen van Nico Waij (lid van de ledenraad) in ontvangst.◄

Boeken bij Betje – ontmoetingen met schrijvers –
Betje Wolff museum
Drie prachtige avonden!
In september, oktober en november kwamen achtereenvolgens Jan
van Aken, Joke J. Hermsen en Oek de Jong bij Boeken bij Betje op
bezoek om te vertellen over hun boeken, wijze van werken en ook
over hun leven.
De bezoekersaantallen groeiden per keer.
Bij de avond van Oek de Jong waren de stoelen nauwelijks aan te
slepen en moesten mensen zelfs op de trap in het vierkant van
Westerhem gaan zitten.
Alle avonden waren verschillend. Bij de een ging het over historie,
de ander over Betje Wolff en Belle van Zuylen, filosofie en de vertaling naar de politiek en de zorgen die nu in de samenleving bestaan.
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De laatste avond
met Oek de Jong op
8 november raakte
door het boek
‘Zwarte Schuur’ aan
het thema schuld en
boete. Een roman
over de vernedering
van een jongen én
het verhaal van een
huwelijk.
Het waren heel
mooie gesprekken met tweemaal Alexander Reeuwijk als interviewer
en een keer José Ferdinandus.
Het is fijn de schrijvers aan het begin van de avond te ontvangen in
het Betje Wolff Museum. Ze krijgen daar koffie en een Betje bonbon,
een kleine rondleiding en zien Betje in haar schrijfkamer Kipperust.
Daarna wandelen ze naar de overkant, naar het Agrarisch Museum
Westerhem waar de gesprekken plaatsvinden en de bezoekers inmiddels al klaar zitten.
Voor het jaar 2020 liggen de eerste drie avonden al vast.
14 februari: Marja Vuijsje
13 maart: Lieve Joris
17 april: Tijs Goldschmidt
Reserveren kan via de mail: boekenbijbetje@gmail.com
Het Betje Wolff museum werkt hierbij nauw samen met José Ferdinandus, die de schrijvers uitnodigt.◄

Nieuws van de weegbrug
Ook de weegbrug is een Oldtimer
Tijdens de Open Dag 2019 was op het erf van Chris van Poelgeest een
Oldtimer- evenement van rijdend materieel georganiseerd. De toegang was gratis, maar voor frisdrank en versnaperingen moest betaald
worden. De opbrengst was voor de weegbrug en bedroeg netto
€ 174,-.
Inkomsten weegbrug
In het voorjaar reed Ger Kloosterhof met zijn camper naar de weegbrug van de ‘Graaf Groep’ in Purmerend – de klok gaf een gewicht aan
van 2980 kg. Meteen daarna reed hij door naar onze weegbrug die het
gewicht bepaalde op 2990 kg. Wie er gelijk heeft laten we in het midden: 2985 kg. Van zo’n precisie-instrument zou je graag gebruik willen
maken. Verschillende Beemsterlingen deden dat ook – van hen werd
in totaal € 85,- weeggeld geïncasseerd.
Het Lichtfestival (‘Beemster Light festival’)
De weegbrug doet mee met het
Lichtfestival in de maand december. De weegbrug-vrijwilligers zijn
bij elkaar geweest om te bespreken
hoe ze dat zullen aanpakken. Voorop staat dat de weegbrug, en met
name het huisje, ongeschonden het
festival moet doorstaan. Daarom
werd besloten een frame te maken
waaraan de verlichting bevestigd
zal worden. Opdrachtgever – de
buurtvereniging – zal de kosten van
frame en verlichting dragen. Op 14
november is door de vrijwilligers
het frame aangebracht.
Ger Ernsting◄
Het frame is klaar—nu de lichtjes nog!

Niet-gravende archeologie toegepast op ‘Laanzicht’
De Jisperweg ten zuiden van de
Veeteeltlaan kent een gezelligrommelig stukje land van 60 bij
60 meter waarop niet alleen
een paar oude fruitbomen en
enorme populieren staan, maar
ook enkele rijpaarden. Het terrein is nogal oneffen en dat is
intrigerend. De meesterlijke
kaart van Van Berckenrode
(1640, gedrukt 1644) toont op
deze locatie een kleine buitenplaats, ‘Laanzicht’. Draagt dit lapje grond nog de sporen van deze
buitenplaats die ooit is gesticht door VOC-admiraal Wijbrant van
Warwijck en Dirck Vlack?
Dankzij welwillende medewerking van de familie De Wit, eigenaar
van het stuk grond, heeft het
HGB op zaterdag 14 september
onder leiding van archeoloog
Pieter Floore van Hollandia Archeologen uit Zaandijk een serie
grondboringen en peilingen
kunnen doen die een indicatie
geven over de ondergrond. Deze
vorm van archeologie waarbij de
grond niet ‘geroerd’ wordt – er
wordt niet gegraven – is toegestaan op locaties waar beschermde
resten in de grond zitten. De vaste ad hoc werkgroep archeologie
van het HGB was met vier van de zes leden aanwezig en zocht met
lange stalen pennen naar harde materie in de ondergrond. Bij
‘contact’ kon je dat duidelijk voelen en zelfs horen. Op die plaats
werden piketpaaltjes geslagen en na verloop van tijd bleek naast op
’t oog nogal willekeurige punten ook een hele rij treffers te ontstaan
die onmiskenbaar wezen op een stuk muurfundament van zo’n tien
meter lang. Een buiten- of binnenmuur van de buitenplaats?
Pieter Floore en zijn collega boorden tot wel 1,5 meter diep zodat
de geologische stratificatie van het terrein met behulp van boorkernen in kaart kon worden gebracht. Op een veldcomputer bevestigd
aan een pyloon werden alle gegevens vastgelegd. Die worden op de
thuisbasis uitgewerkt, geanalyseerd en uiteindelijk in een
officieel rapport verwerkt. Dat
rapport wordt het eindresultaat van dit veldonderzoek
want helaas is ‘meer’ niet toegestaan. Van dat resultaat
doen we te zijner tijd weer
verslag.◄
V.S.E. Falger

De agenda 2020
zo. 19 januari
do. 13 februari
vr. 14 februari
ma. 2 maart
wo. 11 maart
vr. 13 maart
vr. 17 april
april

-

Filmdag in Agrarisch Museum Westerhem
Fotoavond door Cor en Lida Roet
Boeken bij Betje
Fotoavond door Cor en Lida Roet
Fotoavond door Cor en Lida Roet
Boeken bij Betje
Boeken bij Betje
Lezing (informatie volgt)

Schrijfavond Amnesty International
In het Betje Wolff Museum wordt op dinsdagavond 10 december
een schrijfavond gehouden in het kader van Amnesty International:
‘Write for Rights 2019’.
Agaat van Amsterdam van Amnesty International
zal wat vertellen over het werk van Amnesty en
ze heeft voorbeeldbrieven en groetenkaarten bij
zich. Naar aanleiding van die voorbeelden worden er brieven of kaarten geschreven. De avond
wordt door Aafje de Jong geopend en in de pauze
zal Cor Wagenaar enkele gedichten voordragen.
U bent van harte uitgenodigd mee te komen
schrijven in het museum, hieraan zijn geen kosten verbonden! We scannen wel graag uw museumjaarkaart als u die heeft.
Op 10 december is het Internationale Dag van de Rechten van de
Mens. Op deze dag komen wereldwijd honderdduizenden mensen
in actie en schrijven brieven voor andere mensen die onrecht is
aangedaan. Mensen die gevangen zitten omdat ze opkomen voor
de rechten van anderen of die van henzelf.
Er wordt geschreven aan autoriteiten van verschillende landen.
Tijdens ‘Write for Rights 2019’ besteedt Amnesty International
speciale aandacht aan kinderen en jongeren.
Schrijven helpt! Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt
wetshandhavers om te veranderen. Niemand wil bekend staan als
onderdrukker of tiran. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf
19.30 uur) en zal rond 22.00 uur eindigen. Opgeven kan via de mail:
agaatvanamsterdam@hotmail.com◄

Van Minse en hulle kleidjes
Het Betje Wolff Museum en
Onder de Linden presenteerden zondagmiddag 10
november een voorstelling
met historische kleding en
objecten die het museum
bezit en goed bewaart,
maar die
eigenlijk zelden te zien zijn,
omdat de stukken zo kwetsbaar zijn. Toch jammer om alles ongezien in de kast te laten liggen,
dachten ze.
Alie Vis, Aafje de Jong en Margreet de Reus hebben de kleding uit
de 18e en 19e eeuw opgediept en toonbaar gemaakt en zo konden de
bezoekers die middag zien
en horen wat de dames en
de heren uit die tijd zoal
aan hadden. Overdag en ’s
nachts. De dames droegen
wel 6 rokken over elkaar.
Dat werd een pels genoemd. Ze gingen in een
beweging tegelijk uit en de volgende dag stapten ze er zo weer in. ’s
Nachts klommen ze ook goed aangekleed en voor onze huidige
begrippen heel mooi de bedstee in. Enkele kledingstukken kennen
wij helemaal niet meer, een ‘diesek’ bijvoorbeeld. Een diesek is een
dijzak voor om je middel om je spullen in te doen. De bezoekers
zagen lakens, gestikte dekens, heel oude mannenbroeken, en voor
de baby prachtig gebreide losse mouwtjes en mutsjes. De belangstelling was groot en het werd een gezellige middag.

Ank Vos las een verhaal voor uit 1881 in het West-Fries. Na afloop zijn
de stukken teruggebracht naar het museum waar ze mooi opgesteld te
zien zullen zijn.
Zo is de voorstelling een tentoonstelling geworden. U bent deze winter
van harte welkom in het Betje Wolff Museum.◄

Vrijwilligersbijeenkomst Agrarisch Museum Westerhem
Met een tevreden terugblik op het afgelopen zomerseizoen bespraken
de ruim 30 vrijwilligers aan het begin
van deze maand allerhande museumzaken. Er werd geconstateerd dat het
aantal bezoekers is toegenomen, met
name de groepsbezoeken, en er werden enkele nieuwe vrijwilligers dankbaar welkom geheten. De relatief
rustige winterperiode wordt gebruikt
voor het onderhoud aan de
objecten en het gebouw en er wordt druk verder gewerkt aan de
museumregistratie. ◄

Molen De Nachtegaal
Het feestjaar van de molen is bijna voorbij. Op vele manieren werd
aandacht geschonken aan het 350-jarig bestaan. Een mooie afsluiting
was de bakwedstrijd ‘Heel Beemster (en
omstreken) bakt’. Heerlijke en mooie
creaties waren ingeleverd en kregen vervolgens een deskundig oordeel van de
jury. Na afloop mocht iedereen proeven
van de lekkernijen.
De vrijwilligers van de molen zijn ook zeer
verheugd te melden dat onlangs Theo
Pauw het diploma vrijwillig molenaar heeft behaald. Erg fijn, een extra
molenaar erbij.
De molen is nu definitief volledig gerestaureerd. Beide koppels molenstenen zijn weer in gebruik. Het was al lange tijd de wens van bestuur
en molenaars om naast het Zuid-koppel ook het Noord-koppel molenstenen weer maalvaardig te maken. Vrijdag 18 oktober was het dan
zover dat Hans Titulaer (molenaar en molensteenspecialist ) de laatste
hand kwam leggen aan het maalvaardig maken van dit noordelijke
koppel maalstenen. Het was een bijzonder moment om bij stil te staan
en gezamenlijk te vieren. Ook de molen zal tijdens het Beemster Light
Festival prachtig worden verlicht.◄

De kist

Foto impressie van het jaarlijkse vrijwilligersuitje van het HGB

Al jaren stond hij op zolder van het voorhuis van Westerhem. Een
houten kist uit de tweede wereldoorlog. Wel op slot. Ooit was hij
van Andries de Vries geweest. Na zijn overlijden op 28 juni 2008
verzocht zijn dochter Elly aan mij (Jan Jobsis) om op de kist te
passen.
Op dinsdag 3 september jl. kwam
een journalist van het Noordhollands Dagblad met twee abonnees naar Westerhem om, voor
een reportage in de krant, in het
depot te zoeken naar pareltjes
onder de objecten. De kist sprong
in het oog van de journalist, Rien
Floris. Hij wilde weten wat er in zit. Helaas kon er geen antwoord op
gegeven worden, er was geen sleutel van de kist te vinden. De journalist kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en vroeg of hij aanwezig mocht zijn bij het openen van
de kist.
Op 25 oktober werd de kist voor de
darsdeuren van Westerhem, in aanwezigheid van de krant, geopend met
een beitel en schroevendraaier. En
wat bleek: de kist was leeg! Slechts de
sleutel van het slot zat erin. Het leek
een soort van secretaire. Enigszins
teleurgesteld werden foto’s voor de
krant gemaakt. De journalist heeft er een mooi verhaal van gemaakt.
Voor de tentoonstelling over de tweede wereldoorlog in Westerhem was ik de oude plakboeken van Andries de Vries aan het doorbladeren. In boek 16 op pagina 3 ontdekte ik een verslag met foto
van Andries over deze kist. Hierdoor werd het mysterie verder ontrafeld en weten we waar de kist voor diende en waar hij vandaan
komt. Andries schreef:
In de laatste weken van April en de eerste week van mei 1945 bivakkeerden Duitse militairen in de O.L.S.
en woning te Z.O.Beemster. Na hun
vertrek bleef o.a. deze kist, een z.g.
Officierskist, achter in de woning. De
kist, die ook dienstbaar was als bureau,
is door vakman Jan de Vries van het
Zuiderpad van een keurige groene
kleur voorzien. Hij heeft ook het embleem: De Nederlandse vlag, wel gebogen maar niet gebroken, en de jaartallen ’40 ’45 aangebracht. De kist is in
het bezit van de samensteller (Andries
de Vries) en in gebruik om een gedeelte
van de oorlogsdocumentatie in op te
bergen en het is een geschenk van de heer Weder uit Bussum.
Wat een kist al niet te weeg kan brengen. Hij komt natuurlijk op de
tentoonstelling in Westerhem te staan, misschien wel met schrijfpapier, pennen, inkt, vloeipapier en een inktlap.◄

Op zaterdag 2 november jl. werd er een bezoek gebracht aan het
schooltje van Dik Trom en molen De Breek in Etersheim. Een erg geslaagde dag!◄

Ontvangst in café Seevanck in Oosthuizen

Terug in de schoolbanken

In het pand achter het schooltje heel veel objecten te bewonderen

Interieur molen De Breek

En als afsluiting een heerlijke lunch

