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Van de voorzitter

Molen De Nachtegaal

“Toen kwam Corona”… Een zinnetje dat u in de
afgelopen maanden ongetwijfeld vaak hebt
gehoord. Een zinnetje dat telkens aangaf dat er
iets niet kon doorgaan, afgelast werd.
Zo werd het Betje Wolff Museum twee mooie
schilderijen rijker en wat zouden we die graag
laten zien, maar “toen kwam Corona”…
In het 75-ste jaar na de bevrijding zouden we in het Agrarisch
Museum een tentoonstelling openen over WOII, er waren fotoavonden en een lezing gepland, we hoopten met enige publiciteit
de WOII-namenplaquette op het Landje te kunnen onthullen, en we
hoopten de WOII-fietsroute feestelijk in gebruik te kunnen nemen.
Maar “toen kwam Corona”…… geen lezingen of fotoavonden, geen
inloopavonden van BE, de musea dicht, geen tentoonstelling…..
Helemáál stil is het niet geworden: De borden van de WOIIfietsroute zijn (in stilte) geplaatst en datzelfde geldt voor de namenplaquette. De WOII-tentoonstelling in het Agrarisch Museum is
gereed. Helaas mag hij nog niet worden bekeken, want onze musea
zijn dicht. Jammer van al die inspanningen van onze vrijwilligers!
Het HGB-bestuur is daarom, samen met de lokale besturen, bezig
om de heropening van de musea voor te bereiden. Dat is een flinke
klus, want het moet absoluut veilig gebeuren, niet alleen voor de
bezoekers, maar ook -en vooral!- voor onze museumvrijwilligers.
Daarvoor moet het protocol van de Museumvereniging per
museum worden uitgewerkt: vooraf inschrijven, beperkte aantallen,
vaste looproutes, desinfectie, spatschermen, schoonmaakprotocollen, instructie van de vrijwilligers, etc. We zijn er nog wel
even mee bezig! Ik hoop dat we binnenkort groen licht kunnen
geven. Wij hopen u dan in goede gezondheid te mogen ontvangen
bij al dat moois en interessants.
Kees de Groot◄

Begin maart werd het opvallend druk in de molenwinkel.
Veel mensen gingen meel en mixen inslaan.
Het thuis brood bakken, koekjes en pannenkoeken bakken met de
kinderen werd een hype, toen veel mensen thuis moesten blijven in
verband met de coronacrisis. Het pas gemalen meel was snel op en
het werd te druk in de winkel. Om onze vaste klanten te blijven
voorzien van meel en mixen hebben we overwogen om de verkoop
via een bestellijst en een afgiftepunt te organiseren. Maar dat was
toch geen optie. Een groot deel van onze vrijwilligers behoort tot de
risicogroep en veiligheid staat voorop.
De molen werd gesloten voor het publiek. En al snel verliep de communicatie via skype en Whats App. Het onderhoud van het monument stond niet stil.
Er is hard gewerkt met ‘gesloten hekken’, maximaal twee mensen
en het in achtnemen van de anderhalve meterregel. De molen is
flink onderhanden genomen. Schoonmaken, controleren, klusjes.
Het hek buitenom is opnieuw geschilderd. De nieuwe afzuiginstallatie is weggewerkt in een kast, passend in het interieur.
Passerende wandelaars en
fietsers zagen op Koningsdag
en op 5 mei, de herdenking
van 75 jaar bevrijding, de molen draaien.

Onderhoud bij de weegbrug
Onlangs werd er weer flink gewerkt aan
de weegbrug. Het weegdek tussen de
balken werd schoon gemaakt en de
ruimte tussen de balken werd weer op
de juiste maat gebracht. Alles netjes
aanvegen.

Door de kruipruimte via de stalen
trap naar beneden, om de
kelder en het mechaniek schoon
te maken.

Het weeghuisje wordt al regelmatig
schoon gehouden, door een in de
buurt wonende buurvrouw. Allemaal
op afstand van elkaar, volgens de
coronaregels.◄

De winterzeilen (donkerbruin)
zijn op 25 mei, een windstille
avond, vervangen door de
zomerzeilen (wit).

Omtrent de geschiedenis van De Nachtegaal is nog veel uit te zoeken. Jaap Kroon, eertijds verbonden aan het Westfries Archief,
heeft aangeboden ons te helpen bij de speurtocht wie de eigenaren
waren van de molen met name in de periode van voor 1832. Ook
een bijzonder interessant onderzoeksonderwerp is de informatie
die is vastgelegd in de zogenaamde windbrieven van De Nachtegaal.
Deze informatie leert ons hoeveel graan er door de molen werd
gemalen, waarover de zogenaamde “belasting op het gemaal” werd
geheven. Het geeft ook een indicatie hoeveel graan er in de Beemster geteeld werd. Waar wij ook nieuwsgierig naar zijn is wat er
precies is gebeurd in de nacht van 18 op 19 december 1660. We
weten dat er een verwoestende storm heeft gewoed. Maar waarom
heeft het tot 1669 geduurd voordat de molen aan de Hobrederweg
werd herbouwd?
De Nachtegaal gaat vanaf 4 juli weer open met de nodige aanpassingen. De molenwinkel is dan alleen zaterdag open voor het
publiek van 10.00-16.00 uur. Rondleidingen zijn ook met coronamaatregelen nog niet mogelijk.◄
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75 Jaar bevrijding
Al in juni vorig jaar begon de herdenking van de bevrijding die nu driekwart eeuw achter ons ligt. Door met de tijd en de gebeurtenissen uit
1944-45 mee te gaan en zo al in september de eerste herdenkingen
op Nederlands grondgebied mee te maken, kon het niet anders dan
dat 4 en 5 mei 2020 een hoogtepunt zou worden. Een nieuw soort
tegenstander haalde vanaf maart een streep door alle geplande festiviteiten. De soberste 4 mei-viering ooit bleek heel indrukwekkend,
maar op 5 mei - een officiële vrije dag - gebeurde er niets.
Toch hebben de werkgroepen die een fietsroute en een tentoonstel-

Dankzij de enthousiaste medewerking van de heer en mevrouw
Veenman heeft de herinneringsplaquette de mooist denkbare
plaats gekregen. Wie alles aandachtig wil bestuderen heeft wel
even tijd nodig, maar het muurtje vóór de plaquette biedt een
natuurlijke rustplaats. Bloemen zijn er ook al gelegd en het is wachten op de hoogste klassen van de basisscholen, want de namenlijst
is zo opgesteld dat het hele verhaal van de Tweede Wereldoorlog in
de polder en zelfs ver daarbuiten aan bod komt. Gelijktijdig met
deze Nieuwsbrief verschijnt een boekje met korte levensbeschrijvingen van de mensen die op de plaquette genoemd staan. Zo leven zij
in onze herinnering voort.
V.S.E. Falger◄

Wist u dat…..
- de boomgaard van het Agrarisch Museum weer verrijkt is met
twee bijenkasten, als levende ondersteuning van de tentoonstelling
over de bijen in de stolp.
- het bezichtigen van antieke landbouwwerktuigen uit de tijd van de
Tweede Wereldoorlog, is verschoven naar de Open Dag van 2021.
Dan staat er een prachtige collectie werktuigen en tractoren in de
boomgaard van het Agrarisch Museum.
- de “Betje bonbons” nog steeds een heerlijke traktatie is en ook
een leuk geschenk artikel is om weg te geven.

ling voorbereidden wel degelijk resultaat van hun inspanningen voortgebracht. De werkgroep fietsroute Wereldoorlog II kon weliswaar niet
op 5 mei het startschot geven voor de twee tochten door de oorlogshistorie van de polder, maar twee weken later stonden alle achttien
borden er toch maar mooi bij. De heren Jaarsma, De Jong, Pieters en
Reijm dreven de onderstellen op één dag de grond in waarna de borden vastgeschroefd werden. Iedereen kent de formule van 'Op de
kaart gezet' uit 2012 wel; dit was de tweede serie. Een duurzame route moest het worden, dit in tegenstelling tot de ééndaagse fietstocht
uit 1980 die onze bron van inspiratie is geweest. De getekende plattegrond van de Beemster in oorlogstijd door Henk Tol beleefde een
aangepaste herdruk in het begeleidende fietsrouteboekje met de titel
Herinneringen aan de oorlog in de Beemster, geschreven door J. Dehé
en V. Falger. De lay-out werd verzorgd door J. de Jong. Organisatorisch
en financieel kon dit allemaal gerealiseerd worden door het echtpaar
Reijm-Helder. Alle leden van het HGB kregen intussen een exemplaar
van het routeboekje, en wie er nog meer wil hebben kan ze voor
slechts 1 euro per stuk krijgen bij het Bezoekerscentrum Beemster en
Antiquariaat Serendipity.
Een voortvloeisel uit het onderzoek naar de achtergronden van de
vaak schokkende gebeurtenissen uit de oorlog was de wens om nu
eens na te gaan hoeveel slachtoffers er zijn gevallen in de periode '40'45. Andries de Vries had jaren geleden al een voorzet gemaakt en
kwam tot 33 personen die het leven verloren als gevolg van de oorlog
en die op enigerlei wijze verbonden waren (geweest) met de Beemster. In zijn uitgebreide oorlogsdocumentatie bleken nog meer namen
schuil te gaan en V. Falger trof er met behulp van archiefonderzoek en
vele bronnen op internet in totaal zo'n 75 aan. Op 4 mei in de
ochtend, zonder tamtam
vanwege het 'samenscholingsverbod', werd
de plaquette met al deze
namen plus overlijdensdatum en -plaats bevestigd op de westmuur van
Hair World kappers, vlakbij het verzetsmonument
uit 1945.

Koeien feitjes; vanaf het antieke kaasvat
in het Agrarisch Museum een paar moderne feitjes over de melkproductie.
*Nederlandse koeien produceren per
jaar samen zo’n 14 miljard liter melk.
*Gemiddeld geeft een melkkoe ongeveer 8900 liter melk per jaar, dat is ruim
27 liter per dag. In 1980 was dit nog
5000 liter.
*De meeste Nederlandse melk (55 procent) wordt verwerkt tot
kaas. Iets meer dan 7% gaat voor melk om te drinken.
*De gemiddelde Nederlander eet jaarlijks bijna 100 kilo zuivel; bijna
de helft hiervan is melk, een vijfde deel kaas.◄

Roman Sara Burgerhart in herziene Canon van Nederland
Rond 20 juni stond het nieuws in de
krant; de beroemde brievenroman Sara
Burgerhart is opgenomen in de Canon
van Nederland. Deze historische roman
is in 1782 gepubliceerd door Betje Wolff
en Aagje Deken. Een bijzonder vooruitstrevende roman voor die tijd.
Sara Burgerhart is het bekendste werk
van Betje Wolff en Aagje Deken. Het is
een briefroman met autobiografische
elementen. Net als Deken is hoofdpersonage Sara Burgerhart wees.
Net als Wolff wordt ze maatschappelijk veroordeeld vanwege een
stukgelopen liefdesrelatie. Wolff en Deken schrijven in het boek
over een thema dat iedereen aanspreekt: de zoektocht van een
jonge vrouw naar het geluk in de liefde.
Zie ook: www.historischgenootschapbeemster.nl◄

De agenda 2020
zo. 9 augustus

- Boeken bij Betje, in de tuin van het Betje Wolff
Museum
di. 15 september - GEANNULEERD: Fotoavond door Cor en Lida
Roet

Betje Wolff Museum

Agrarisch Museum Westerhem

Het is zomer en het museum is niet open. Nóg niet open!
We hopen binnen niet al te lange tijd wel ons mooie schrijvershuis
en de bijzondere collectie weer aan het publiek te kunnen laten
zien. Betje zit op bezoek te wachten!
Het bestuur is druk bezig het museum ‘coronaproof’ te maken. En
hoe doe je dat dan? Hoe kunnen de bezoekers ontvangen worden
op een veilige manier? Hoeveel mensen tegelijk mogen er in het
museum komen? Hoe
garandeer je voldoende
afstand? Allemaal vragen die beantwoord
moeten worden.

De tentoonstelling ‘Beemster—75 jaar bevrijding en wederopbouw’ in
het Agrarisch Museum Westerhem, kan helaas nog niet worden
bezocht. Zoals in het voorwoord staat beschreven, worden alle mogelijkheden onderzocht om zo gauw mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen. Achter de schermen is hard gewerkt aan de tentoonstelling
over 75 jaar bevrijding en wederopbouw in de Beemster.
Dankzij verschillende dagboeken uit de oorlogsjaren, diverse aantekeningen en kronieken was het mogelijk om een tijdlijn op te stellen van
het begin van de 2e inundatie (8 maart 1944) tot de laatste collecte in
de Beemster (5 mei 1955) voor oorlogsslachtoffers. Er zijn 72 belangrijke Beemster gebeurtenissen uit deze periode in de tijdlijn uitgezet met
datum en beschrijving.

De afgelopen tijd is op
anderhalve meter afstand van elkaar vergaderd in de tuin.

Wat is er gebeurd in de afgelopen maanden?
- Er zijn gedichten met als onderwerp ‘In tijden van Corona’
geschreven voor de Facebookpagina van het Betje Wolff Museum.
- Jan en Janna Bakker hebben gezorgd voor prachtige geraniums in
soorten en maten en heerlijke kruiden. Die zijn verkocht vanuit een
stalletje op de oprit van Johan en Aafje de Jong. Het liep als een
trein!
- Ter gelegenheid van Moederdag begin mei kon wie maar wilde
bonbons online bestellen en ophalen bij het museum. Een klein
feestje werd dat.
- Boeken bij Betje ging online verder als
een soort leesclub in twee edities.
- Er is een huwelijk voltrokken in onze
mooie tuin in mei! Bruid en bruidegom
en familie hebben genoten. Er was
ruimte genoeg en het weer werkte
mee!

Op zondagmiddag 9 augustus wordt er een ‘Zomerbetje’ georganiseerd. Een Boeken bij Betje in de openlucht, in de tuin van het
museum. Met als gast de Estlands/Nederlandse Sana Valiulina.
Alexander Reeuwijk gaat met haar in gesprek. Aanvang 15.30 uur.
De entree bedraagt 10 euro.
We kunnen 30 bezoekers ontvangen. U kunt zich opgeven via de
mail: boekenbijbetje@gmail.com.
Op vrijdagavond 11 september hopen we te starten met een nieuwe reeks Boeken Bij Betje. Heel waarschijnlijk komt dan de schrijfster Lieve Joris!
We hopen dat onze plannen doorgang kunnen vinden.
Tot ziens in de tuin van het museum!
Janet Smith- van der Veen◄

De inundatie is een belangrijke gebeurtenis in de Beemster, maar ook
het gebruik van de gaarkeukens, de voedseltochten, de voedseldroppingen, de bevrijdingsfeesten, terugkeer van de burgemeester, de
oorlogsmonumenten, het gebruik van de forten, de kerkklokken, de
Marshallhulp en nog veel meer. Er zijn vier interviews over deze
oorlogsperiode opgenomen. De betrokkene zelf of een nakomeling
vertellen hun verhaal. Er zijn een aantal video’s die betrekking hebben
op deze oorlogsperiode en aansluiten op de tentoonstelling.
Bijzonder is een Nationale Feestrok, een symbool voor de vrouwelijke
kant van de wederopbouw,
die te zien is op de lange regel
in het museum met het verhaal achter deze rok. Er is een
“naaikamertje” ingericht met
naaigerei uit deze periode.
Een ander mooi object is een
administratiekist van het
Duitse leger. Deze werd
achtergelaten in de laatste
dagen voor de bevrijding in een school in Zuidoostbeemster. Deze kist
werd in het veld gebruikt om de noodzakelijke administratieve handelingen te verrichten. Het HGB heeft deze kist ooit verworven uit de
nalatenschappen van wijlen Andries de Vries. De kist is nu weer ingericht zoals “wij” denken dat het eruit gezien zou kunnen hebben!
Er is al in beperkte mate aandacht besteed aan 75 jaar vrijheid in
Beemster, maar spijtig genoeg moest dit op een sobere manier gedaan
worden vanwege de opgelegde maatregelen.
De tentoonstelling in het Agrarisch Museum is mede dankzij verschillende subsidies en sponsoring mogelijk gemaakt en is beslist een,
uitgesteld, bezoek waard.
Jan Jobsis, coördinator WOII-tentoonstelling Westerhem◄

