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Van de voorzitter

Beemster Erfgoed

Een jaar geleden schreef ik op deze plek: “Ik
wens u allemaal plezierige feestdagen en alvast
een goed en gezond 2020!” Dat was in een
hoopvol stukje dat o.a. vooruitblikte op de
viering van 75 jaar Vrijheid. Hoe anders is het
gelopen!
De vrijheid werd “intelligente lockdown” en de
onzekerheid of het coronavirus jou of een
naaste zou treffen. Vooral bij ouderen loopt de ziekte nogal eens
slecht af. Er zijn inmiddels wat meer behandelmogelijkheden, maar
toch grijpt het virus wederom heftig om zich heen. Ondanks al onze
medische kennis en kunde zijn in Nederland inmiddels zo’n 7000
mensen overleden. We kijken allemaal uit naar de komst van een
vaccin. Hoe moet dat in 1918 zijn geweest toen de Spaanse griep
om zich heen greep? Toen de tweede golf in dat najaar nog heftiger
toesloeg dan de eerste? Toen in Nederland ongeveer 38000 mensen overleden?
Hoe moet dat in de 19e eeuw zijn geweest, toen choleraepidemieën in 1832, 1846, 1849 en 1866 toesloegen? Van virussen
of bacteriën had men nog geen idee. Met name de epidemie van
1866 was hevig en eiste ongeveer 21000 levens. Dat noemen we
allemaal “geschiedenis”, uitgedrukt in jaren en aantallen mensenlevens, maar voor de mensen die het betrof was het ongetwijfeld
een drama. Geschiedenis is bijzonder boeiend als je het veilig achteraf kunt bestuderen. Ook het corona-epidemie zal eens in de
geschiedenisboeken belanden, maar er middenin zitten is toch iets
heel anders!
Als HGB proberen we alles en iedereen zo goed mogelijk “heel” te
houden; de musea zijn -beperkt en met strikte veiligheidsmaatregelen- open, de afdeling Beemster Erfgoed werkt thuis, en het bestuur
vergadert via Skype.
Laten we hopen dat 2021 een geweldig jaar wordt, waarin lezingen,
fotoavonden, archiefonderzoek en brede openstelling van de musea weer mogelijk zijn. Blijf allemaal gezond!
Kees de Groot◄

Ook de activiteiten van de afdeling BE kwamen na de coronaoverval in maart stil te liggen.
De maandelijkse vergaderingen mochten niet meer gehouden
worden evenals de inloopavonden op de eerste maandag van de
maand. In de behoefte aan informatie over heel verschillende onderwerpen, variërend van achtergronden over families en gebouwen tot literatuuradvies over wetenschappelijke publicaties over de
geschiedenis van de Beemster, kon gelukkig goed per e-mail voorzien worden. De meeste vragen komen bij secretaris Hilda Reijm
binnen die ze dan doorstuurt naar degene die mogelijk een antwoord kan geven. Aarzel dus niet om die vragen te blijven stellen.
Wanneer de inloopavonden weer hervat worden is nu helaas niet te
zeggen.
De afdeling heeft wel de archiefwerkzaamheden hervat. Sinds medio september komen eens in de twee weken Alie Vis, Dick Ruijter,
Klaas Visser en Vincent Falger bijeen, voor zover de omstandigheden dat toelaten. De behoorlijke achterstand van de afgelopen
maanden (verwerking binnengekomen schenkingen, ordenen van
documenten, invoeren van boeken en objecten in het collectiebeheersysteem) kunnen we prima op veilige afstand van elkaar doen
in de BE-kamer. Eind september kwam daar ook ter sprake het in
1786 gegraveerde glas van Betje Wolff dat in oktober op een Duitse
veiling wordt aangeboden. Ruim 30 jaar geleden kwam dat ook ter
veiling en bood Museum Betje Wolff mee, maar het werd te hoog
afgehamerd. Zelfs te hoog voor het Rijksmuseum dat toen ook meebood. Wie weet doet dat museum
nu weer mee en kan het het Betje
Wolff-glas naast dat van Aagje Deken - reeds in bezit - worden opgesteld. Past mooi in de nieuwe canon
van de Nederlandse geschiedenis!
De archiefwerkgroep die de achtergronden van de skeletten uit de
opgraving naast de kerk uitzoekt, is
ook corona-lam. Een kleine voortgang echter was de (uitgestelde)
publicatie van het boek Speuren in
het veen. Zestig jaar archeologie in
de Zaanstreek, Waterland en omstreken met daarin een hoofdstuk
over de ontdekking van het graf van Dirk Oly.
V.S.E. Falger◄

Tuin van Westerhem als decor
Op zaterdagmiddag 19 september was het kindertheater van Onder
de Linden te gast in de tuin van Westerhem. Door de corona moest
het kindertheater uitwijken. Er stonden kleine bankjes voor de
kinderen en stoelen voor de (groot)ouders. De kindervoorstelling
“De Wensappel” werd opgevoerd door de actrice Marisa Laperdrix
van Theater Lapstok. Het ging over Tatoe de tovenaar die zin had in
een appeltje. Maar de appelboom was helemaal leeg! Hij toverde
een gouden appel, een wensappel. Als je over deze appel wrijft,
dan……..merk je dat Tatoe een tovenaar is. Het was heel spannend.
Het Agrarisch Museum Westerhem is heel blij Onder de Linden op
deze wijze te kunnen helpen. Beter een goede buur, dan……◄

Wist u dat….
…….de stekjes voor de nieuwe geraniums
voor het Betje Wolff Museum weer geplant zijn voor de verkoop in het voorjaar
2021.

…….de Betje Bonbons nog steeds te koop
zijn voor versnapering of als cadeautje met
de komende feestdagen.◄
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Het reilen en zeilen in en rond het Betje Wolff Museum in
coronatijd.
Sinds 1 augustus ontvangt het museum weer bezoekers op woensdagen zondagmiddag van 14.00-17.00 uur.
De bezoekers moeten van tevoren een tijdslot reserveren via de website www.historischgenootschapbeemster.nl
Elk tijdslot start op het hele uur. Gedurende 45 minuten kunnen de
bezoekers het museum doorlopen aan de hand van ons gidsje. Het
kwartier dat overblijft is bedoeld om zg. aanraakplekken weer schoon
te maken, een werkje voor de vrijwilliger.
In de weken voorafgaand aan 1 augustus is druk nagedacht over en
gewerkt aan het corona-proof maken van het museum: De entree is
verruimd en er hangt een spatscherm. Er is erg gelet op hygiëne en de
‘anderhalve meter’.
De ingang is gewoon bij de voordeur, maar de uitgang is het Koetshuis
geworden. De vrijwilligers bivakkeren in de rode salon.
In het begin was het wennen, maar al snel werd door de vrijwilligers
geconstateerd dat de mensen die op bezoek kwamen het heel fijn
vonden dat ze weer welkom waren in ons museum. De tijd die gereserveerd was, bleek voldoende. Wel vonden de bezoekers het jammer
dat er geen koffie en thee meer kon worden gedronken in de tuin.
Tussendoor zijn ook mensen
in kleine groepjes op afspraak in het museum geweest. Dat bleek een goede
oplossing om toch nog meer
bezoek te kunnen ontvangen en daarmee mensen ter
wille te zijn.
Burgemeester Karen Heerschop en Leny Linke van het
bestuurssecretariaat
hebben begin augustus ons museum met veel interesse bekeken.
Janet Smith-van der Veen◄

Nieuws van de weegbrug
Bij het uitkomen van de vorige nieuwsbrief, april 2020, ondergingen
we de eerste golf virus-besmettingen. Manmoedig schreven we: “het
kan nog steeds, gebruik maken van de weegbrug. U ontvangt alleen
geen papierstrook met het gewicht; het wordt u toegeroepen vanuit
het weeghuisje.” Dat is toch nog zo'n 15 keer gebeurd.
Nu, na een half jaar, kunnen we vanaf de tweede golf de boodschap
herhalen. Geef er gevolg aan, want met uw weeggeld (€ 5,-) draagt u
bij aan behoud van agrarisch erfgoed. In principe kunt u altijd wegen,
maar wel na een afspraak met de weegmeester van dienst via tel.nr.
06 83 89 97 03. Intussen doen de vrijwilligers er alles aan om de weegbrug in topconditie te houden: Margitha van Gelder reinigt regelmatig
het interieur van het weeghuisje, Wim van der Werff heeft de kapotte
lichtsensor vervangen (die zit nu buiten aan de oostzijde van het huisje). Er is een stellage aangebracht boven de sloot aan de oost- en zuidzijde van het weeghuisje waar Cor Roet en Jan Buis zich op hebben
begeven om de ramen aan de buitenzijde schoon te maken en opnieuw in de verf te zetten
(waarna de stellage weer verwijderd werd). Webben en uitwerpselen van spinnen zijn in het
najaar verwijderd en ondanks de
bietencampagne bleken de naden van het weegdek redelijk
schoon. Alles vastgesteld en
gecoördineerd door Ger Kloosterhof.
Suikerbieten aan de Volgerweg; ze gaan allang niet meer naar de weegbrug en
vandaar naar Putterhoek, maar rechtstreeks naar de fabriek van de Suikerunie
in Hoogkerk (Gr.). Foto Ger Ernsting◄

Redactie van De Nieuwe Schouwschuit
Het traditionele maartnummer van dit jaar was helemaal klaar om
de jaarvergadering te ondersteunen, maar die bijeenkomst ging
natuurlijk ook niet door. Gelukkig bood de jaarlijkse kroniek nog wat
afleiding.
Drie van de vier leden van de redactie, versterkt met Hilda en Arie
Reijm, vormden de werkgroep die vorm moest geven aan de herdenking van 75 jaar bevrijding. Het oorspronkelijke plan om een
fietsroute door de polder langs plaatsen waar bijzondere gebeurtenissen in de periode 1940-45 hadden plaatsgevonden werd zonder
enige vorm van feestelijke aandacht gelanceerd.

Achttien informatieborden werden begin mei door de heren De
Jong, Reijm, Pieters en Jaarsma neergezet en het fietsrouteboekje
Herinneringen aan de oorlog in de Beemster, dat alle leden van het
HGB ontvingen, verschaft historische achtergronden.
Een afgeleide activiteit was - ook weer in stilte - het plaatsen van
een grote plaquette met meer dan 75 namen van mensen die in de
oorlog om het leven kwamen als gevolg van die oorlog en die enige
relatie hadden met de Beemster. Aan de westgevel van Hair World
kappers (Rijperweg 99 in Middenbeemster), worden nu voor zover
bekend alle oorlogsdoden in herinnering geroepen. In juli kregen de
leden van de vereniging een boekje, De prijs van de Tweede Wereldoorlog, met biografische achtergronden van deze omgekomenen.
Dit was tevens het juni-julinummer van De Nieuwe Schouwschuit.
Eind november verschijnt het derde en laatste nummer van dit bevrijdingsjaar, ook weer gewijd aan de geschiedenis van de oorlog
zoals beleefd door Beemsterlingen.
V.S.E. Falger◄

Speurtocht op terrein Westerhem
Vanaf het Bezoekerscentrum organiseert VISIT-Beemster een aantal speurtochten door Middenbeemster. Ze zijn
voor groot en klein. Voor de kleinsten
is er in de tuin van Westerhem een
speurtocht uitgezet. Een Koetjespad
met allerlei mooie opdrachten. Na
afloop krijgen de deelnemertjes een
verrassing. De speurtochten zijn heel
leuk voor (groot)ouders en hun
kinderen. Informatie vindt u
op: https://visitbeemster.nl/
bezoekerscentrum/ of in het
Bezoekerscentrum aan de Middenweg 185. Als u toch bij het Bezoekerscentrum bent, loop dan ook even het Agrarisch Museum
Westerhem in, met uw HGB lidmaatschapskaart of museumkaart
kost het echt helemaal niets.◄

Betje Wolff Museum
‘Boeken bij Betje’ dat dit
voorjaar door de coronapandemie opeens moest
stoppen, heeft deze zomer
een geweldige middag
gehouden in de tuin van
het museum op zondag 9
augustus. Schrijfster Sana
Valiulina was onze gast en
Alexander Reeuwijk interviewde haar. Het was een bloedhete middag en daarom besloten
we, dat we maar achter in de tuin moesten gaan zitten onder de
bomen. Van tevoren stonden de stoelen al klaar, op ruime afstand
van elkaar.
De gasten arriveerden bij het Koetshuis, liepen vervolgens via het
buitenplaatsje langs een tafel met
glazen water, wijn en sap en een
bordje met wat zoutjes en kaas en
kozen hun stoel. Onder de walnotenboom zaten Sana en Alexander. Het
werd een heel geanimeerd gesprek
over o.m. haar laatste boek ‘Een
wolf bij zijn oren pakken’.

In september zouden we weer een reguliere Boeken bij Betje-avond
op vrijdag houden in het Agrarisch Museum Westerhem. Helaas is
dat niet gelukt omdat de coronabesmettingen weer een stijgende
lijn lieten zien.
Gelukkig hebben we alsnog een heel leuke middag kunnen organiseren in, alweer, de tuin van het museum op zondag 6 september
volgens het zelfde recept als in augustus. En ook mede dankzij de
soepelheid van de schrijver Thomas Verbogt, Alexander Reeuwijk
en José Ferdinandus die in hun agenda’s wilden schuiven.
Het weer is altijd een onzekere factor en al helemaal die dag met
veel regen en wind. Precies om 15.00 uur ging de zon schijnen en hij
bleef schijnen tot de laatste mensen naar huis waren. Wat een geluk! Fred Bol zorgde voor de versterking van het geluid in de tuin.
Heel fijn!

Inmiddels is het herfst geworden en het coronavirus is weer prominent aanwezig. De maatregelen daaromtrent zijn verscherpt. Dat
maakt dat het bestuur van het Betje Wolff Museum zich moet herbezinnen op hoe het museum kan worden open gehouden.
Een paar groepen kunnen vanwege hun grootte niet komen en zijn
afgezegd. En ook de Boeken bij Betje-avond in de Keyserkerk op 9
oktober met schrijfster Lieve Joris moest worden geannuleerd. De
tweede keer met Lieve Joris. Heel jammer! In november zouden we
Norbert Peeters ontvangen, maar ook die avond gaat niet door.

Wat kunnen we nog wel? Vooralsnog bezoek ontvangen volgens de
regels die we steeds zijn blijven hanteren met online reserveren van
een tijdslot op de bekende middagen. We spelen met de gedachte op
deze manier open te blijven tot 20 december. Of dat lukt is een tweede.
Tijdens de herfstvakantie was het museum 3 extra middagen geopend
speciaal voor kinderen met (groot)ouders. Speuren in de herfstvakantie! Dat kon in het museum corona-proof, met verschillende tijdvakken.
Het waren geslaagde middagen, zeker 20 kinderen zijn komen speuren.
Ook de spelletjes vielen in goede aarde, lekker buiten in de tuin.
Janet Smith- van der Veen◄

Even terug in de tijd: Brandweer Beemster maakt indruk bij
grote brand op de
Koemarkt in Purmerend.
Op eerste kerstdag 1927 werd de Brandweer Beemster opgeroepen om
met de T Ford assistentie te verlenen bij een grote brand in Purmerend.
Op de Koemarkt stonden Hotel Baltus, café Oudhuis en een sigarenwinkel in, zoals dat genoemd werd in de
notulenboeken, lichter laaie. De gemeente Purmerend beschikte wel over een
stoomspuit, maar nog
niet over een vrijwillige brandweer. In die
tijd hadden veel dorpen en steden een
“plichtsbrandweer”.
Hierbij was de bevolking verplicht om bij
een brandalarm per
woning één manspersoon voor de brandbestrijding beschikbaar te
stellen. In 1924 was men in de gemeente Beemster al overgegaan tot
het oprichten van een vrijwillige brandweer. Hierdoor kon de brandbestrijding “beter worden aangepakt”.
Bij de brandbestrijding op de Koemarkt werd, zoals genoemd, de inzet
van Brandweer Beemster gevraagd. Volgens de overlevering was de
brandweer van Purmerend niet capabel om te blussen, omdat de
meeste spuitgasten op een feest waren en nogal veel gedronken hadden. Ondanks de inzet van de Beemster T Ford, welke door de buitengewoon zware ijzel over zeer gladde wegen Purmerend bereikte,
branden de genoemde panden geheel uit, maar bleef de rest van
Purmerend behouden.
De kranten schreven dat “ de Brandweer van Beemster zeer grote indruk heeft gemaakt. Gaf de aankomst weldra een gevoel van grotere
gerustheid, het correcte optreden- ieder wist onmiddellijk zijn taak en
plaats- wekte veel bevrediging”.
Hoe kleine dingen belangrijk kunnen zijn blijkt uit een opmerking in het
verslag van de brandweer Beemster. Uitvoerig wordt beschreven dat
brandwacht Genis van de burgemeester van Purmerend toestemming
kreeg om zijn brandbijl te gebruiken. Dat hij hierbij in zijn element was
bleek wel uit de wijze waarop hij erop insloeg. Het verslag zegt verder
dat korte tijd daarna men de brand meester was dat onze brandweer
kon inrukken. Bijzondere bijkomstigheid van deze situatie was dat het
gemeentebestuur van Purmerend, onder de indruk van de Beemster
inzet, overgegaan is tot het onderzoeken naar en het oprichten van een
vrijwillige brandweer. Overigens is de verstandhouding tussen de beide
brandweerkorpsen altijd goed gebleven. De brandweer van Beemster
heeft meerdere malen assistentie verleend bij grote branden in
Purmerend.
Jaap Dik◄

Westerhem open in coronatijd

Handige handjes

Sinds 2 augustus zijn de musea weer open. Alle coronamaatregelen
zijn getroffen en je kunt met een veilig gevoel in de musea rondlopen. In Westerhem is een duidelijke eenrichting looproute en op
diverse plaatsen zijn staan hand ontsmettingsmiddelen. Regelmatig
wordt er gedesinfecteerd.
De tentoonstelling over de 75 jaar – BEEMSTER Bevrijding en Wederopbouw is volop in de belangstelling. Vooral voor Beemsterlingen is het een bron van herkenning en vaak herinnering. Helaas
kunnen we de 4 interviews die gemaakt zijn nog niet tonen. Maar u
krijgt ze te zien. Weet u dat er zes oorlogsmonumenten in de Beemster zijn? Weet u dat de gevelsteen
uit de in 2000 gesloopte boerderij
“De Platluis” heel bijzonder is? In de
Nieuwe Schouwschuit van november
2020 leest u daar alles over. De gevelsteen ligt in Westerhem.

In deze coronatijd is bij Westerhem de kassa tijdelijk verplaatst.
Toen zag je pas wat er allemaal onnodig bij de kassa ligt. Dat moet
anders, dacht het bestuur. Aan de vrijwilligers Leo Kout en Frans
Knook werd gevraagd na te denken over een oplossing voor onder
de kassatafel. Een kastje er onder maken was een dure oplossing en
veel werk. Er werd gedacht en gedacht en opeens ging het lampje
branden. Zijn er geen
passende kasten bij
Noppes te vinden? Ja
hoor, een mooi oud dressoir stond daar te koop.
Precies in de kleur, passend en in stijl. Het dressoir werd gekocht. De
gereedschapskist kwam
tevoorschijn, er werd
gezaagd, gebeiteld en
geschuurd en zie daar een
prachtig passend kastje. Er is nu ruimte om de reserve spullen uit
het zicht op te bergen.
Maar we hebben meer van dit soort handige handjes: de tuin wordt
keurig onderhouden, eerdaags vullen de tuin-vrijwilligers alle
schelpen weer aan en zorgen ervoor dat de bladeren naar de composthoop gaan. De schoonmaakploeg sopt en zeept, het onderhoud
aan de objecten, de objectadministratie en nog veel meer. Ondanks
de coronatijd gaat dit in aangepaste vorm gewoon door.
Wat moet je toch zonder deze vrijwilligers! Een ieder bedankt!
Jan Jobsis◄

Gevelsteen van ‘De Platluis’

Voorlopig blijven tot en met 20 december 2020 de musea geopend
op woensdag- en zondagmiddag. U heeft nog de kans om de unieke
tentoonstelling te bezoeken. Wel vooraf boeken via de website
www.historischgenootschapbeemster.nl ◄

Nachtegaal nieuws
Korenmolen De Nachtegaal draait weer en de molenwinkel is sinds
4 juli weer op zaterdagen geopend van 10.00-16.00 uur voor het
publiek. Veel mensen weten gelukkig de molen weer te vinden. Met
gepaste maatregelen gaat dat prima. Rondleidingen zijn helaas niet
mogelijk. Doordeweeks wordt er driftig gemalen, gebuild, gemixt,
ingepakt, gerepareerd en gerestaureerd. En ook de buitenkant van
de molen staat weer glanzend in de verf.
Nieuwe borstelbuil
Met een borstelbuil zeven wij het gemalen graan. Volkorenmeel,
bloem en restproducten
(gries en zemelen) worden daardoor gescheiden. In februari dit jaar
bleek dat onze langgeleden tweedehands aangeschafte borstelbuil in erg
slechte staat verkeerde.
Dankzij giften van vrienden en donateurs was er
gelukkig net voldoende
budget om een nieuw
exemplaar te kunnen kopen. Onze nieuwe aanwinst is in Oostenrijk
besteld en daar handmatig gemaakt. Transportbedrijf Rijser heeft
ons geweldig geholpen door het transport te verzorgen. De buil
werd opgeslagen in de schuur van de familie IJff. Door vrijwilligers is
daar hard gewerkt om het onderstel te maken. Het mechanische
gedeelte van de vorige buil is gereviseerd en omtimmerd.
In september is de buil naar de molen gebracht. Zaterdag 3 oktober
werd de buil in gebruik genomen. Naar verwachting zal onze nieuwe trots niet alleen beter maar ook sneller produceren. Eerst maar
eens uittesten.
BIO producten
Naast eigen gemalen Beemster tarwe volkoren, bloem, griesmeel
etc. is het assortiment BIO producten uitgebreid met BIO spelt,
boekweit, rogge, maismeel en gerstemeel. ◄

Pakjespakhuis Westerhem
Soms word je als voorzitter van het
Agrarisch Museum Westerhem
betrokken bij een “geheim bezoek”. Zo komen, rond half november, Sinterklaas en zijn medewerkers al jaren in complex Westerhem een aantal werkplekken
inrichten. De hooiberging wordt
dan gebruikt als pakjespakhuis
waar de cadeautjes voor de Beemsterlingen ingepakt worden. In de leeskamer heeft Sinterklaas zijn
werkkamer ingericht om voor allerlei officiële bezoeken afspraken
te maken. Ook dit jaar doet de
Sint een beroep op Westerhem,
echter vanwege de coronacrisis
op een heel andere wijze dan
de andere jaren. Hoe, geen
idee. Immers, de Sint is nog niet
in het land. Dat Westerhem
voor de Beemster daar een
belangrijke rol in gaat spelen is
wel zeker. We willen dit op een
later moment graag met u delen, dus houdt de website van het
HGB en de plaatselijke bladen hiervoor in de gaten.
Hoe het toegaat in de werkkamers in Westerhem ziet u op de foto’s
van een paar jaar geleden. Geen idee hoe het dit jaar gaat.
Dat is één grote verrassing!◄

