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Van de voorzitter
Soms kom je pareltjes tegen, van die once-in-alifetime-dingen. Het zal november vorig jaar zijn
geweest dat ik binnen het BE-bestuur hoorde
spreken over “de schilderijen”.
Van schilder Jan Kieft uit de Rijp had ik nooit
gehoord. Had wèl gekund, want we hebben
twee van zijn schilderijen, al jaren. Dat zijn de
portretten van de alom bekende Jacobus Bouman (1799-1877) en
zijn echtgenote Aaltje Olie (1805-1859), die in de tuinkamer van het
Betje Wolff Museum hangen.
En nu hebben we het over twee portretten van Jacobus’ jongere
broer Hendrik Bouman (1808-1890) en zijn echtgenote Grietje Smit
(1812-1905). Ze worden aangeboden uit familiebezit en voor een
zeer vriendelijke prijs, dus ons bestuur heeft direct besloten ze te
gaan bekijken. Mooi! Een geweldige aanwinst. Iets dat je maar één
keer meemaakt.
Vanaf nu hangen ze in dezelfde tuinkamer tegenover elkaar.
Kunnen ze naar elkaar kijken. U komt toch ook?
Kees de Groot◄

Zomertentoonstelling Betje Wolff Museum
Ook al lijkt het een rustige
tijd voor het Betje Wolff
Museum zo in de wintermaanden, er wordt druk
gewerkt aan de komende
zomertentoonstelling.
Er worden landkaarten opgezocht, koffers in alle maten
tevoorschijn gehaald, rijtuigstoven afgestoft, hoedendozen en spoormandjes klaargezet en plannen gemaakt...en de
koets staat ook al bijna voor. Het lijkt wel of het museum op reis
gaat! Op 1 mei zal blijken of dat zo is.
Dan wordt de nieuwe tentoonstelling geopend: ‘Betje en voyage’.
Betje Wolff reisde veel. Waar ging ze naar toe en wat nam ze mee?
Met Aagje Deken samen reisde ze in 1788 naar Frankrijk, naar
Trévoux. In het Betje Wolff Museum is haar reis op de kaart te volgen. In de keuken is te zien wat voor proviand ze meenam.
Een koffer wordt ingepakt in de opkamer. Er zal deze zomer veel te
zien zijn over reizen in vroeger tijd.◄

Inloopavonden Beemster Erfgoed
Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar wist u dat er
iedere eerste maandag van de maand een inloopavond is in
de Beemster Erfgoedkamer? Vanaf 20.00 uur staat de achterdeur van het Voorhuis (Bezoekerscentrum, Middenweg 185,
Middenbeemster) open. Bent u geïnteresseerd in de historie
van de Beemster, archeologie, bewoningsgeschiedenis, stamboomonderzoek, oude foto’s, etc., u bent van harte welkom.
Voor leden en niet-leden zitten hier de echte kenners die uw
vragen kunnen beantwoorden of gewoon om u mooie boeken of foto’s te kunnen laten zien. Zie verdere informatie op
de website van het HGB. ◄

Trouwerij in Westerhem
Agrarisch Museum Westerhem is een
officiële trouwlocatie. Voor groepen tot
50 personen een hele geschikte locatie. De
inrichting van de hooiberging en de trouwdag zelf gebeurt in overleg met het bruidspaar. Zowel in als buiten het museum,
maar ook in het voorhuis, zijn mooie plekjes voor de bruidsfoto’s. Voor toekomstige
echtparen met een agrarische achtergrond
zeker het overwegen waard.
Op zaterdag 25 januari 2020 trouwden
Dana van Woersem en Tom de Vries met
elkaar in Westerhem. Waarom Westerhem?
Omdat ze op Westerhem gaan
wonen. De vrijwilligers van
Westerhem hebben er mede
aan bijgedragen dat het voor
hen een onvergetelijke dag is
geworden. Ook voor Westerhem was het onvergetelijk. Het
heeft in ieder geval één nieuwe
vrijwilligster opgeleverd en twee personen die kunnen ondersteunen.◄

Kunst van Zolder
Op zondag 29 maart 2020 wordt in het Agrarisch Museum Westerhem, in samenwerking met de sectie Welzijn van de Beemster
Gemeenschap, ‘Kunst van Zolder’ georganiseerd.
U kunt dan met uw kunstobject naar het museum komen waar een
deskundige u het een en ander over het object verteld en,
misschien nog interessanter, u laat weten wat de waarde van het
object is.
De precieze invulling van dit evenement wordt momenteel uitgewerkt, er zal met een tijdschema gewerkt worden. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd en het aantal in te brengen objecten
wordt beperkt.
Via de lokale media en de website wordt u op de hoogte
gehouden.◄

In 2017 is er ook een ‘Kunst van Zolder’ georganiseerd
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Beemstermolen, toptechniek van wereldformaat

Gordijnen in Westerhem

Zo luidt de titel van een tijdelijke expositie (tot 13 april) in het Archeologiecentrum ‘Huis van Hilde’ in Castricum. De expositie werd vrijdag
17 januari feestelijk geopend door burgemeester Joyce van Beek. Op
plechtige wijze werd een Beemster poldervondst - een fragment van
een tegeltje, met daarop afgebeeld een molen (hoe toepasselijk) - aan
het grote publiek getoond en in een vitrine geplaatst.

De rolgordijnen in Westerhem hingen er al vanaf de opening en dat
is bijna 20 jaar geleden. Je kon goed zien dat zij hun taak perfect
hadden volbracht: het knechtenkamertje behouden tegen te veel
toetredend zonlicht. Ze begonnen echt op te raken. Aanleiding voor
het bestuur om aan de onderhoudsploeg onder leiding van Atie
Kout te vragen om naar vervanging zoeken. De nieuwe gordijnen
moesten passen in het interieur, rust uitstralen en zeker geschikt
zijn om zondoorlating te beperken. Bij Annette’s Gordijnen in De
Rijp werden de juiste rolgordijnen gevonden. Zonwerend, niet verduisterend, goed schoon te maken, effen van kleur en voorzien van
een mooie schulprand aan de onderzijde. Op 21 december 2019
werden de nieuwe rolgordijnen opgehangen. Het ziet er weer
prachtig uit. Kom zelf maar kijken!◄

Cheque Rabobank

Vervolgens werd door Eric Zwijnenberg van Vereniging de Hollandsche
Molen een historisch overzicht gegeven van het ontstaan van de molen in het algemeen en hun toepassingen, gevolgd door meer specifiek
de geschiedenis van de opkomst en het verval van de Beemster poldermolens (1612-1880). Van de oorspronkelijk vijftig exemplaren is er
spijtig genoeg niet één meer over. De werking van de molen zelf maar
ook de plaatsing van meerdere molens achter elkaar – tot wel vier –
om zodoende het water grotere hoogteverschillen te kunnen laten
overbruggen, laat zien dat de ingenieurs van toen ze al ‘goed op een
rijtje’ hadden. Zeker is dat Jan Adriaanszn. (beter bekend als
‘Leeghwater’) voor de droogmaking van de Beemster absoluut van
betekenis is geweest. Door zijn technische kennis en ervaring werd hij
later tot ver buiten onze landsgrenzen ingehuurd om daar ‘het kunstje’ nog eens te doen.
Martin Schabbink
(projectleider archeologisch
bureau RAAP) verzorgde
vervolgens een lezing over
de opgraving die in april
2017 werd gedaan op de
plek waar de nieuwe op-/
afrit aan de Purmerenderweg moest komen. Op die
plek, half onder het talud
van de bestaande N244,
bevond zich naar verwachting immers het fundament van een oorspronkelijke Beemster poldermolen. En dat bleek ook zo te zijn. Aan
die opgraving hebben indertijd ook enkele leden van de afdeling
Beemster Erfgoed van het HGB deelgenomen. Schabbink memoreerde
dat en gaf met een reeks foto’s, voorzien van toelichting, een fraai
overzicht van het opgravingsproces. Het opgraven van een 17deeeuwse molen was tot die tijd naar zijn weten niet eerder gebeurd
dus was het voor hem wel even puzzelen met de vele restanten die in
de grond werden gevonden, aldus Schabbink.
Op de expositie ziet u de belangrijkste archeologische vondsten, ook
laat een schaalmodel de werking zien van een schepradmolen en een
vijzelmolen. Een fraaie verzameling van objecten brengt de rijke historie van onze Beemster prachtig onder de aandacht.
Naar aanleiding van de opgraving is een uitgebreid rapport uitgebracht. Voor bezoekers aan de expositie is er een gratis brochure genaamd ‘Vier op een rij’ vol met achtergrondinformatie over de opgraving van deze molen.
Bezoekt u vooral de expositie!◄

Op 11 november 2019 ontving Joop Köhne, voorzitter van het Agrarisch Museum
Westerhem, uit handen van Nico Way,
bestuurslid van de Rabobank, maar ook penningmeester van Westerhem, een cheque van
€ 250,00 van de Rabobank. Dit bedrag viel Westerhem ten deel omdat vele klanten van de
Rabobank hadden gestemd op het museum. Het
bestuur van Westerhem zal een mooie bestemming zoeken voor deze welkome bijdrage.◄

Op de thee bij Betje
Bij de Beemster Veiling op 12 oktober vorig jaar zijn er 5 kavels aangeboden: Op de thee bij Betje.
Het was een arrangement voor 2 personen op 15 december. Alle
kavels zijn goed verkocht! Op die dag waren een aantal bestuursleden al vroeg in het museum om de gasten te ontvangen. In de tuinkamer werd de tafel gedekt met het mooie servies en de zelf gebakken appeltaart op de schoteltjes, met slagroom uiteraard.
Na het welkom was er een voorstelrondje: een aantal gasten kenden elkaar van vroeger. Heel gezellig. Daarna de uitleg over het
ontstaan van het museum en hoe de collectie tot stand is gekomen.
En wat nu de activiteiten zijn van het bestuur en de vrijwilligers in
het museum. Er waren veel vragen en zo ontstonden er leuke gesprekken. De film ‘Betje Wolff, een feministe in de Beemster’ werd
getoond. Wat fijn dat er inmiddels een laptop beschikbaar is zodat
de gasten, die wat moeilijker ter been waren, de film in de tuinkamer konden bekijken.
De ochtend werd gezamenlijk afgesloten in de
tuinkamer en er kwamen
specifieke vragen, onder
andere over bezoekersaantallen, werkzaamheden
van vrijwilligers, over de financiering: kunnen jullie rondkomen van
de entreegelden? Het was een bijzonder geslaagde ochtend!◄

De agenda 2020
di. 14 april
- Lezing door Johan Graas
vr. 17 april
- Boeken bij Betje
zo. 26 april
- Filmdag in Agrarisch Museum Westerhem
di. 15 september - Fotoavond door Cor en Lida Roet

Boeken bij Betje – Ontmoetingen met schrijvers

Op een zomerdag in augustus….

Boeken bij Betje heeft de eerste avond van 2020 er weer op zitten.
Een prachtige avond met schrijfster Marja Vuijsje.
Elke Boeken bij Betje-avond begint in het Betje Wolff Museum.
Daar maken we kennis met elkaar, we drinken koffie of thee en de
schrijfster of schrijver krijgt een kleine rondleiding door het
museum waarbij wij vooral ook bij Betje gaan kijken in haar
schrijfkamer, Kipperust.
Na drie kwartier zetten we koers naar het Agrarisch Museum Westerhem waar alle bezoekers van de avond inmiddels zijn aangekomen en zijn voorzien van koffie en een Betjebonbon.

Nog een nabrander van het Betje Wolff Museum uit de zomermaand
augustus. De vrijwilligers maken af en toe leuke en bijzondere ontmoetingen mee. Zo ook tijdens een dienst op een zomerse dag in augustus.
Twee bezoekers vertelden dat zij uit het Oosten van het land kwamen
en in deze omgeving terecht waren gekomen vanwege het EK wielrennen in Alkmaar. Ze waren naarstig op zoek naar een plaats om te overnachten. In de hele omgeving van Alkmaar was geen slaapplaats meer
te vinden vanwege dit EK. Net zo lang doorgereden totdat ze bij Kavel II
in de Beemster een bed vonden. Even het dorp Middenbeemster verkennen en zo kwamen ze in het museum terecht. En waarom wilden ze
zo graag naar het EK? Hun zoon, Koen Bouwman, deed mee met de
mixed team relay ploeg. Dit team behaalde de kampioenstitel! Moraal
van dit verhaal; de uitstraling van sportwedstrijden kan weleens leiden
tot een prettig museumbezoek. Een EK tintje bij Betje!◄

Het gesprek tussen Alexander
Reeuwijk en Marja Vuijsje:
Een mooi, levendig en afwisselend
interview over haar liefde voor
vogels; ze schrijft in De scharrelaar, een vogeltijdschrift voor
lezers. Haar biografie over Joke
Smit, ‘Ons kamp, een min of meer
Joodse geschiedenis’, ’Het rijbewijs van Nematollah’, het boek
‘Oude dozen’ en ‘De kleine Beauvoir’. Ogenschijnlijk heel verschillende boeken over uiteenlopende
onderwerpen, maar die toch wel
degelijk met elkaar te maken hebben al was het maar omdat de een
de opmaat vormt voor de volgende en ze deel uitmaken van de
geschiedenis en de eigen ontwikkeling van de schrijfster.
‘Ons kamp’ is een boek dat gaat over 100 jaar Joodse sociale geschiedenis. De vader van Marja Vuijsje, Nathan Vuijsje, overleefde
Auschwitz omdat hij zo mooi trombone kon
spelen. ”De Shoah, een fabrieksmatige
moord”, zoals Marja Vuijsje het noemde. Zij
verdiepte zich in het bakkersgezin met zes
kinderen waarin haar vader opgroeide. Vier
zonen overleefden de oorlog. Hoe leefden zij
verder nadien? En wat was haar plek?
Heel anders, maar ook interessant was het om
te horen dat het feminisme van Joke Smit heel
politiek georiënteerd was en het feminisme
van wat jaren later veel meer gericht was op
zelfverwerkelijking van vrouwen zelf. In het
boek ‘Oude dozen’ lijkt het erop dat het feminisme van toen tegenwoordig in dozen aan de straat wordt gezet. Op dit punt aangekomen ontwikkelde zich een heel gesprek over de staat waarin we nu
verkeren met z’n allen in Nederland.
Het is dat de tijd er ruimschoots opzat, anders hadden we makkelijk
de hele avond door kunnen praten.
Een fijne avond die ondanks de zware onderwerpen toch ook heel
vrolijk was. Met dank aan Marja Vuijsje voor alle openheid en
Alexander Reeuwijk die het gesprek prima leidde.
De volgende avonden van Boeken bij Betje:
13 maart: Lieve Joris
17 april: Tijs Goldschmidt
Opgeven en reserveren kan per mail: boekenbijbetje@gmail.com◄

Wist u dat….
…...de beide musea ook interessant zijn om met groepen te bezoeken?
Familieuitje, buurtverenigingstrip, bedrijfsuitje, etc. Rondleidingen en
arrangementen op maat kunnen geregeld worden.
…….u het hele jaar door die lekkere Betje
Wolff bonbons kunt kopen bij de kassa
van het museum en sinds kort ook bij de
Kosterij (de buren van het Betje Wolff
museum)? Een smakelijk idee voor uzelf,
maar ook leuk èn lekker om eens weg te
geven als presentje.
…….er in het Agrarisch Museum Westerhem reeds 5 digitale schermen
zijn met ieder 4 keuzeprogramma’s? Hierop worden verschillende
onderwerpen verder toegelicht en in beeld gebracht.
…….’Boeken bij Betje’ ook interessant is voor niet verstokte lezers?
De schrijvers geven buiten het boek namelijk ook veel prijs
over zichzelf en hun werkmethoden.◄

Filmdag in het Agrarisch Museum Westerhem
De jaarlijkse filmdag in Westerhem was 19 januari jl. Niet twee, maar
drie voorstellingen waren nodig om alle 130 belangstellenden van het
gevarieerde programma te kunnen laten genieten. Voor de pauze beelden van een recente datum met onder andere een verslag van of “De
Bijenkorf” wel in de Beemster moet komen, hoe Radio-TV Purmerend
de Beemster promoot, 50 jaar veeteeltstudiegroep en de buurtkroeg
Westbeemster. Na de pauze onder
andere beelden van de tvontvangsten van Rijn Muntjewerff,
de Beemsterfeesten 1962, de historische kerkgang van 1999 en het
maken van boter en melk in vroeger
tijd. Mocht uw vereniging of buurtvereniging deze of andere oude beelden willen vertonen, neem dan
contact op met het secretariaat van het HGB.
EXTRA FILMDAG!
Op zondag 26 april komt er een extra filmdag in Westerhem waar beelden getoond worden over 75 jaar bevrijding en wederopbouw in de
Beemster. Tegen die tijd is ook de tentoonstelling “Beemster-75 jaar
bevrijding en wederopbouw” in Westerhem te bewonderen. De tentoonstelling is vanaf 20 april geopend voor publiek.◄

Molen De Nachtegaal

Westerhem organisatie

2019 was een enerverend jubileumjaar voor onze korenmolen. Van
begin tot eind van
het jaar is er veel
werk verzet om alle
evenementen tot
een succes te maken.
Een fraaie bekroning
van ons feestjaar
vond plaats op 4
november. Die dag
namelijk, was er bij
de uitreiking van de
Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs door
Koningin Maxima aan “De Hollandsche Molen” een mooie rol weggelegd voor De Nachtegaal.
Tijdens deze uitreiking was een kort daarvoor in de Beemster gemaakt filmpje te zien met onze molen en molenaar Sander in de
hoofdrol. Dit interview door Humberto Tan is nog steeds terug te
vinden via de website van De Nachtegaal.
2020 staat in het teken van het herdenken van 75 jaar vrijheid. Ook
voor de De Nachtegaal geldt dat wij graag gedenken en overdenken
hoe mooi het is dat wij kunnen malen en verkopen wanneer en aan
wie wij maar willen. Onze molenwinkel staat momenteel weer overvol zakken eersteklas Beemstermeel. In een tijd waarin wij niet
meer weten wat honger is stemt ons dat als molenvrijwilligers meer
dan tevreden.
Het bestuur van De Nachtegaal
is van plan om komend jaar een
daadwerkelijk historisch archiefonderzoek van start te laten
gaan. Daarbij staan niet zozeer
de herinneringen en foto's van
voor, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog op de rol (hoewel
deze altijd meer dan welkom
zijn). Maar vooral hechten wij
waarde aan onderzoek naar de
leemtes in de prilste jaren van
de eerste Beemster korenmolen, zo tussen 1614 en 1669. Momenteel wordt bekeken hoe wij dit onderzoek vorm kunnen gaan geven.
Vrijwilligers gezocht
Afgelopen jaar is de molen wederom in staat gebleken een toename in de stroom van klanten te realiseren. Meer klanten en ook fors
gestegen verkoopcijfers. Dit alles maakt dat wij steeds vaker onze
handen vol hebben aan het malen, vullen en afwegen van onze
(h)eerlijke Beemster meel- en mixproducten. Een leuke bezigheid
die onze vrijwilligers soms ook iets teveel kan zijn. Wij zijn daarom
op zoek naar mensen die het leuk vinden om ons hechte team te
komen versterken.
Niet alleen de molen, het malen en de winkel verlangen aandacht.
Ook diverse externe activiteiten zoals promotie en markten komen
met enige regelmaat terug. Voor dit jaar hebben wij naast de gebruikelijke Beemstermomenten ook weer "Purmerend onder
stoom" op 4 t/m 6 september en het Midwinterfeest op 12 en 13
december in Graft-De Rijp op het programma staan.
Ook voor dergelijke activiteiten zijn extra vrijwilligers altijd meer
dan welkom.
Mensen die het leuk lijkt om met enige regelmaat een middag te
komen helpen nodigen wij van harte uit om contact met onze secretaris op te nemen (Thea Erkamp, info@nachtegaalbeemster.nl),
of vrijblijvend in de molen langs te komen.◄

Na bijna twee jaar voorbereidend werk heeft het bestuur van Westerhem op 20 januari jl. hun nieuwe Beleidsplan 2020-2025 en de documenten behorende bij een geregistreerd museum vastgesteld. Dit zijn
basisstukken. Er staan nog vele zaken in die uitgewerkt moeten worden. Als voorbeeld de “deskundigheidsbevordering” van de vrijwilligers. Maar ook de punten over veiligheid en de collectie krijgen nog
een nadere invulling. Er is nog veel werk te verzetten. Zowel het beleidsplan als de stukken voor de museum registratie gaan naar het HGB
-bestuur die deze stukken moet vaststellen. Het bestuur zal ook bepalen welke mededelingen hierover in de algemene ledenvergadering
worden gedaan.◄

Fietsroute langs Tweede Wereldoorlogslocaties
Vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog is de
belangstelling voor deze indrukwekkende
historische gebeurtenis nog steeds levendig. Voor de oudere generaties onder ons
is dat min of meer vanzelfsprekend – zie
de foto-avonden van Cor en Lida Roet.
Voor de kleinkinderen van de (na)
oorlogse generatie is die vanzelfsprekendheid er niet meer. Om ook hun interesse
te wekken wil het HGB de jongeren met
fietstochten door de polder prikkelen om
langs locaties te trekken waar bijzondere
dingen zijn gebeurd. Zo’n fietstocht is dus voor jong en oud(ers)!
Waar liep het water de polder in toen die werd geïnundeerd? Op welke
plaatsen zijn geallieerde vliegtuigen neergestort? Waar zijn onderduikers door de Duitsers opgepakt? Waar bevond zich het veld waar wapendroppings
hebben plaatsgevonden? Zijn er hier bommen gevallen? Op vijftien plaatsen komen
borden à la ‘Op de kaart gezet’ te staan – als
provincie en waterschap daarvoor vergunning verlenen – met daarop een historische
foto en een korte tekst met informatie over
een belangrijke gebeurtenis uit de oorlog.
Het oorspronkelijke idee voor zo’n fietstocht
kwam van Henk Tol die op verzoek van de
Beemster Gemeenschap een plattegrond
ontwierp. Deze fietstocht werd op 5 mei
1980 gereden, compleet met stempelposten. Nu willen we een duurzame route ontwerpen die jaren meegaat. De kaart van 1980 wordt aangepast uitgebracht, samen met een routeboekje waarin meer informatie staat. Op sommige borden komen extra verwijzingen naar meer
achtergronden, foto’s en filmfragmenten die dan via de HGB-website
zijn te bekijken.
Het plan is om op zondag 3 mei de route officieel van start te laten
gaan. Dat gebeurt met een sobere onthulling van een plaquette waarop
de namen van tientallen mensen staan die als gevolg van de oorlog hun
leven verloren en die op de een of andere manier een link hebben gehad met de Beemster. Op de tentoonstelling in ‘Westerhem’ wordt met
behulp van korte biografische schetsen extra aandacht geschonken aan
deze bekende maar vaak ook onbekende slachtoffers van de oorlog.
Waar mogelijk met portretten.
V.S.E. Falger
Namens de werkgroep Fietsroute WO II Beemster◄

