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Van de voorzitter
Ik schrijf dit stukje op de langste dag van 2021.
Het is duidelijk dat we op een kantelpunt zitten:
de coronabesmettingen, de ziekenhuisopnames, de IC bezetting en de sterfte aan covid-19
zijn dankzij grootscheepse vaccinatie hard op
weg naar beneden. De wereld gaat weer
“open” en alles lijkt weer “normaal” te worden.
We kunnen niet zeggen: “Alsof er niets gebeurd
is”, want daarvoor heeft de coronacrisis te diepe sporen getrokken.
Onder Beemsterlingen is 900 maal iemand besmet geweest. Negen
mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen en drie personen zijn aan
de ziekte overleden (data RIVM 21-6-2021).
Wereldwijd zijn bijna 4 miljoen geregistreerde mensen aan covid-19
overleden; in werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk veel meer geweest. Van alle Nederlanders is 10% besmet geweest en er zijn in
ons land ruim 18000 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. En wie ziek is geweest en genezen tobt nog vaak met maandenlange klachten.
De coronacrisis heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar onze maatschappij is: hoe een simpel virus ergens op de wereld ontstaat, zich
niets van grenzen aantrekt, ons dagelijks leven totaal kan ontwrichten en ons leven kan bedreigen.
Het HGB-bestuur heeft in de afgelopen 12 maanden vaak via Skype
vergaderd. Musea waren gesloten, inloopavonden van BE gingen
niet door en ook fotoavonden en lezingen zijn gestaakt. We hebben
in 2020 geen volledige Algemene Ledenvergadering (ALV) kunnen
houden en de ALV van jl. maart/april is uitgesteld naar komend
najaar. Ook onze 85e verjaardag in april is in stilte voorbijgegaan.
Dat gaan we binnenkort inhalen. Niet zo grootscheeps als 5 jaar
geleden, maar op een heel andere manier, helemaal gericht op de
schooljeugd. Daarover later meer.
Inmiddels zijn de musea weer (beperkt) open, heeft BE zijn eerste
inloopavond weer gepland en kan er worden nagedacht over het
winterprogramma. Het begint weer te bruisen. Heerlijk!
Kees de Groot◄

Zomereditie ‘Boeken bij Betje’ - in de tuin van het Betje
Wolff Museum
Na een lange, stille tijd zonder musea, bijeenkomsten en zonder
Boeken bij Betje is het tij toch wat gekeerd. De coronapandemie
wordt minder bedreigend.
Het is zomer geworden, het Betje Wolff Museum is weer open en
de tuin daar ligt er heel aanlokkelijk bij.
Boeken bij Betje begint daarom met twee zomerse, literaire zondagmiddagen in de tuin. Op 18 juli wordt de schrijfster Lieve Joris
verwacht.
Op 22 augustus hopen we Norbert Peeters te ontvangen.
Alexander Reeuwijk zal de gasten interviewen.

Lieve Joris

Lieve Joris zou al tweemaal eerder komen, maar door coronamaatregelen kon dat steeds niet doorgaan. Nu moest het toch lukken en
gelukkig ging ze in op onze derde uitnodiging.
Lieve Joris heeft veel reisboeken geschreven. Prachtige reisverhalen
over de streken waar ze langere tijd verbleef. Ze schreef o.a. De
poorten van Damascus, De Golf, Terug naar Congo, Op de vleugels
van de draak, Dans van de luipaard.
Voor haar laatste boek bleef ze dicht bij huis, het Vlaamse dorp van
haar jeugd. In Terug naar Neerpelt schrijft Lieve Joris het verhaal
van haar familie. Daar ligt de bron voor haar latere werk. “De kleine
oorlog thuis heeft me voorbereid op het leven en het leed, op grote
oorlogen elders”.
Op 22 augustus komt Norbert Peeters, botanisch filosoof.
Tijdens zijn studie wijsbegeerte maakte Norbert Peeters kennis met
het werk van Darwin. Dat inspireerde hem en inmiddels kent hij de
plantenwereld op zijn duimpje en op een heel verrassende manier.
Hij beschrijft bijvoorbeeld spookfruit en laat zien hoe planten kloklezen. Onlangs verschenen twee boeken van hem: Rumphius Kruidboek, een rijk geïllustreerd werk
met verhalen van de Ambonese
flora naar het meesterwerk van de
17e-eeuwse botanicus Georg Everhard Rumphius.
En Wildernis-vernis waarin Norbert
Peeters op zoek gaat naar
(gemaakte) wildernis in de stad aan
de hand van de geschiedenis van
het Vondelpark en de veranderde verhouding tussen mens en natuur.
Op beide zondagen begint de middag om 15.00 uur met een inloop
en daarbij een hapje en een drankje.
Het interview start om 15.30 uur. Om uiterlijk 17.00 uur is de
middag afgelopen.
Aanmelden en reserveren via e-mail: boekenbijbetje@gmail.com
Plaats: Betje Wolff Museum, Middenweg 178, 1462 HL Middenbeemster.
Entree: 10 euro (betalen liefst met pin).
De ingang is bij het koetshuis. Daar staat ook de kassa waar u betalen kunt. U wordt ontvangen door een medewerker die u de weg
naar de tuin zal wijzen. We houden rekening met de regel van
anderhalve meter.
We verheugen ons op twee mooie middagen met goed weer!
U bent van harte welkom!
Voor het herfstseizoen zijn ook al plannen gesmeed!
We hebben een nieuw onderdak gevonden bij theater ‘Onder de
Linden’ op de volgende data:
Vrijdagavond 17 september 2021
Vrijdagavond 15 oktober 2021
Vrijdagavond 12 november 2021
Janet Smith-van der Veen◄
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Van de weegbrug

Betje Wolff Museum

Waar Nederland de afgelopen tijd min of meer op slot zat, gold dat
niet voor de weegbrug. Vanaf 20 maart is 33 keer een caravan of
camper gewogen. Het persbericht was dus geen boter aan de galg
gesmeerd. Bovendien waren er nogal wat klanten die bovenop de vijf
euro weeggeld nog een extraatje gaven, waardoor het totaal aan betalingen € 210 bedroeg. Hulde aan de donateurs!
Op zaterdag 5 juni heeft een aantal vrijwilligers en bestuursleden,
onder leiding van Ger Kloosterhof, de weegbrug een schoonmaakbeurt gegeven. Omdat het schoonmaken vanzelfsprekend ‘om niet’
gebeurde komt het totaal aan betalingen in zijn geheel ten goede aan
het onderhoud van de weegbrug.◄

Oma’s schortje
Het voornaamste gebruik van mijn oma’s schortje was om haar jurk te
beschermen, omdat het makkelijker was om een schortje te wassen
dan een jurk.
Ze gebruikte het schortje ook als pannenlappen, om de pannen van de
kachel of uit de oven te halen.
Het diende om de tranen en vuile neus van de kinderen af te vegen,
en als ze de eieren uit het kippenhok ging halen, was het schortje ook
heel handig om de eieren te dragen.
Als het koud was kon ze haar armen erin draaien en opwarmen.
Het was ook geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als
ze gebukt stond over de kachel met koken. Hout voor de kachel werd
ook in het schortje binnengebracht.
Uit de tuin droeg ze allerhande soorten groenten naar binnen, en als
de erwten gedopt waren gingen de schillen in het schortje. In de
herfst werd het schortje gebruikt om de appels op te rapen die onder
de boom lagen.
Als oma onverwacht visite aan zag komen, stond je er van te kijken
hoeveel meubeltjes dat oude
schortje nog kon stoffen in een
paar seconden.
Het zal nog lang duren voordat
iemand uitgevonden heeft wat
voor zoveel doelen gebruikt kan
worden als het schortje.
Vergeet niet, in deze tijd zouden
wij er gek van worden te weten
hoeveel bacteriën er in het schortje zaten . Toch heb ik er nooit wat
van overgehouden….of toch?
Liefde.
(uit een Landleven editie)◄

Het museum is net weer open, sinds 16 juni.
Het is heerlijk om te zien: de deuren staan letterlijk open.
Mensen lopen door de tuin op weg naar de voordeur en stappen
naar binnen.
Reserveren voor een bezoek hoeft niet
meer, een mondkapje is ook niet meer
verplicht. Alleen de anderhalve meter
regel is nog van kracht, zo ook de aangegeven looproute.
Het is allemaal even wennen. Voor de
bezoeker én voor de dienstdoende vrijwilligers. Het museum is ook zo lang gesloten
geweest.
Het raderwerk loopt intussen weer, de
kassa werkt, het pinapparaat ook en de
museumkaarten worden met graagte
gescand.
Allemaal blije en tevreden mensen die onder de indruk zijn van de
geschiedenis van Betje, van de inrichting van het museum en van de
mooie tuin. “Echt alles hier is oud, alsof je zo in
een andere wereld stapt. Hier zou ik wel willen
wonen”, zei iemand.
“Zo’n huis zie je tegenwoordig nooit meer”.
En zo is het.
In de tuin staat nu de drakenwortel
(Dracunculus vulgaris) te bloeien, prachtig om
te zien, maar stinken dat hij doet….
We hopen op een mooi museumseizoen!
Janet Smith-van der Veen◄

Op naar open
Vanaf 1 juli gaan de musea weer helemaal open. Dit geldt ook voor
Agrarisch Museum Westerhem en we zijn er klaar voor. Alles is
schoon, de buitenboel is geschilderd, de schelpen rondom het
museum weer aangevuld en de tentoonstelling over “Beemster - 75
jaar Vrede en Wederopbouw” is er nog. Bezoekers hoeven niet
meer te reserveren en ook de mondkapjesplicht is dan vervallen.
De anderhalve meter
regel is nog wel van
kracht, zo ook de aangegeven looproute.
We hopen u gauw te
verwelkomen!◄

Beemster erfgoed, letterlijk

Agrarisch Museum Westerhem

Op 27 mei kregen voorzitter Kees de Groot, Betje Wolff-conservator
Alie Vis en ondergetekende op voorstel van mevr. Janneke van Dijk,
cultureel ambtenaar gem. Beemster/Purmerend, en collegae een
rondleiding door het uitgestorven gemeentehuis van Beemster. Het
doel van ons bezoek was te laten weten welke voorwerpen in het
bezit van de gemeente Beemster in aanmerking zouden komen om
op een nader te bepalen datum overgedragen te worden aan het
Historisch Genootschap Beemster. Belangrijke stukken van historische betekenis komen - na zorgvuldige beoordeling van het gemeentebestuur - in bruikleen bij onze vereniging en een aantal
praktische zaken krijgen wij om niet.
Van tevoren hadden wij al een lijst met 'wensen' opgesteld en we
wisten ook al dat sommige bijzondere objecten niet bij ons terecht
zouden komen. De unieke kopergravure van Floris van Berkenrode
uit 1644 - eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verhuist naar het gemeentehuis in Purmerend en ook de oorkonde plus plaquette
van de Werelderfgoedorganisatie UNESCO
blijft niet in de Beemster. Maar de oude en
nieuwe ambtsketens van de burgemeester
van Beemster komen naar alle waarschijnlijkheid wel in onze collectie. De ambtsdegen en -steek (van burgemeester Kikkert)
zijn al in ons bezit. De interessante fotocollage van alle burgemeesters sinds 1853,
die nu in de gang naar de kantoren van het
college van B&W hangt, komt naar ons
toe. Wij hebben al een passende locatie op
het oog: de Beemster Erfgoedkamer, ooit de werkkamer van burgemeester Scheringa. Als de ambtelijke molens heel snel draaien, zou
dat stuk al op de Open Dag op 12 september te bezichtigen zijn.
Ik noem nog een paar voorwerpen die wij, na goedkeuring door het
gemeentebestuur, onder beheer krijgen. Het wandkleed met het
Beemster gebruikswapen dat nu in de raadzaal hangt, de grote
marmeren steen die de gemeente Studena aan onze gemeente
schonk ter gelegenheid van 400 jaar Beemster, de wapenborden in
de raadzaal, geschilderd
door Henk Tol, poststempels
en zegelstempels, de pet
van de gemeentebode.
Spannend werd het toen we
op de zolder van het gebouw boven de zuidwest
vleugel mochten rondkijken.
Daar staat de zeer grote
maquette van Vredenburg
mét voorterrein die in 1987 door de buurtvereniging van Zuidoostbeemster in de optocht werd meegevoerd. Zoiets bezorgt ons wel
hoofdbrekens, want zo groot is onze zolder niet.... Ook kwamen
daar verschillende prachtige, zeer groot formaat zwart-wit foto's te
voorschijn en enkele etsen, o.a. van Aris de Heer.
In weer een andere opslagruimte stonden vitrines en sokkels in
verschillende formaten die prima te gebruiken zijn in tentoonstellingen van beide musea. En last but not least de originele oorkonde
van de Hooge Raad van Adel d.d. 26 juni 1916 betreffende de vaststelling van het gemeentewapen van Beemster op 20 februari 1816.
Al deze zaken - en nog meer - gaan wij koesteren als herinnering
aan de eeuwenlange zelfstandigheid van de gemeente Beemster.
Als historische vereniging mogen wij dankbaar en trots zijn dat ons
het rentmeesterschap over deze symbolen en objecten van ons
eigen verleden gegund wordt. Vivat Beemster!
V.S.E. Falger, afd. Beemster Erfgoed◄

BEEMSTER - 75 (nu 76) jaar Vrede en Wederopbouw
In een tijdsverloop van
medio 1944 tot half 1955
laat deze tentoonstelling in
Westerhem zien hoe de
vrede in 1945 in de Beemster werd ervaren en wat
de gevolgen waren. Veel
blijdschap, maar ook ellende die de oorlog achter
liet. Na WOII kwam de
periode van wederopbouw. Het normale leven
moest weer op gang komen, de vrijheid werd gevierd en de herinneringsmonumenten opgericht. Het Marshallplan bracht veel spullen, ook in de Beemster. De
vitrine met de modellandbouwvoertuigen laat dit zien. De vrijheid
toonde aan dat de saamhorigheid er nog was. Vele Nederlandse dames, ook in de Beemster, maakten een Nationale Bevrijdingsrok. Op de
lage regel ziet u de Beemster rok. Er is nog meer te zien. Vele objecten,
foto’s en geschriften met uitleg, diverse video’s. In de hooiberging vier
unieke op video vastgelegde interviews van Beemsterlingen over deze
periode.
Voor vele Beemsterlingen een bron van herkenning en voor de jongere
een blik op een donkere periode uit de Beemstergeschiedenis.
Tijdelijk staan er 15 grote panelen met foto’s en beschrijvingen hoe de
verschillende inwoners van Noord-Holland WOII hebben beleefd. ◄

Het nieuwe Purmerend en het Historisch Genootschap
Beemster
Het bestuur van het HGB heeft aan alle politieke partijen in de Beemster en Purmerend een brief gestuurd met daarin een soort van wensenlijstje voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Purmerend, waar Beemster dan een onderdeel van
wordt. Het verzoek is om deze wensen mee te nemen in hun verkiezingsprogramma. Het HGB hecht er grote waarde aan om de identiteit
van de Beemster zoveel als mogelijk te handhaven in de nieuwe gemeente. De wereldrfgoed status, de cultuurhistorie en het landschap,
samenwerken in plaats van samengaan met de historische verenigingen, het bevorderen van het toerisme -van belang voor de beide musea
- samen met het vormen van een nieuw Bezoekerscentrum op het
complex Westerhem, zijn enige voorbeelden. Het HGB-bestuur heeft de
politieke partijen uitgenodigd
om kennis te maken met het
HGB. Tot nu toe heeft de Stadspartij Purmerend/Beemster
Polder Partij hiervan gebruik
gemaakt. Zij waren onder de
indruk van de werkzaamheden
die het HGB uitvoert. Vooral het
vormen van een nieuw Bezoekerscentrum gekoppeld aan een
Beemster Museum op complex
Westerhem had hun bijzondere interesse.
Het HGB heeft het gesprek met deze partij als zeer verhelderend ervaren. Deze ervaring was wederzijds. We hopen dat de overige politieke
partijen tijd vrij kunnen maken om hun kennis over de Beemster te
verrijken. Het HGB heeft geen enkele politieke voorkeur.◄

Fluisterende molens?
Het nationale jaar van de “Ode aan het Landschap” duurt een jaartje langer. Een onderdeel hiervan is: De Fluisterende molens” die
het verhaal van de windmolens vertelt. De korenmolen De Nachtegaal neemt deel aan dit project.
Ook Westerhem gaat hieraan op een bijzondere wijze aandacht
schenken. Het ontstaan van
de Beemster is mede ontstaan door windmolens.
Maar waar zijn die gebleven? En hoe houden we nu
droge voeten? En wat heeft
het opgeleverd? Hoe ging dit
zo rond 1612?
Samen met VISIT-Beemster
wordt een bijzondere tentoonstelling voorbereid om “het geheim van de Beemster molens”
te vertellen. Het unieke is dat er een directe koppeling wordt gelegd
met buiten, waar eens de molens stonden. Zo kan je ‘Binnen zien en
Buiten beleven.’ Maar er komt meer, we houden u op de hoogte.◄

Geen Big Brother in Westerhem
In Westerhem hangt sinds kort een bewakingscamera. Het doel is om buiten de openingstijden van het museum, en dan vooral ’s nachts,
te kunnen zien wat er aan de hand is als er een
(inbraak)alarm is. Zeker in de zomertijd vliegen
er ’s nachts
wel eens wat vlindertjes rond die het alarm doen afgaan. Nu kunnen we op afstand bekijken wat er aan de hand is en hoeven we
niet op pad.
Tijdens de openingstijden van het museum wordt de camera automatisch uitgezet. Dit om de privacy van vrijwilligers en bezoekers te
waarborgen. Er worden ook geen opnames gemaakt, behalve als er
werkelijk onraad is.◄

Automatisering: het HGB gaat in de wolken
De beeldbanken van de diverse afdelingen komen “op stoom”. Mede door een oproep in de vorige nieuwsbrief
is er nieuwe hulp aangeboden. Het perfectioneren van de beeldbanken is in volle gang.
Het zal niet meer zo lang duren dat deze
beeldbanken via de website van het HGB
openbaar worden gemaakt. U kunt dan de
foto’s en boekencollectie van het HGB bekijken, maar ook de objecten van de beide
musea.
Maar we zijn er nog niet. Extra hulp kunnen we daar goed bij gebruiken. Ervaring is niet nodig, wel dat u over een computer met
Windows beschikt i.v.m. thuiswerken. Meld u aan via het secretariaat (zie de colofon).
Er wordt ook gekeken om alle administratieve handelingen binnen
de HGB-organisatie centraal op te slaan. Niet in een willekeurige
Cloud (wolk), maar in een eigen wolk. Hierdoor kan een ieder die
daartoe gerechtigd is beschikken over alle geschriften die binnen
het HGB geproduceerd worden en wordt de privacy gehandhaafd.◄

Korenmolen De Nachtegaal
Het Geheim Genootschap van Fluisterende Molens
Nog steeds staan er 160 historische molens in het Noord-Hollandse
landschap. Honderd jaar geleden raakten ze in onbruik door de
komst van stoom en stroom. Ze vertellen het verhaal van het omringende veranderende landschap in verleden, heden en toekomst.
Wij zijn er trots op dat De Nachtegaal, de enige overgebleven molen
in de Beemster, deel mag uitmaken van dit Geheim Genootschap.
Roos Schlikker vraagt zich af hoe je tegenwoordig nog boer kan zijn
in de Beemster polder en wat de rol van de molen hierin was in het
verleden. Daarbij gesteund door inhoudelijk advies van Michaël van
Buuren (Wageningen University & Research).Ze bracht een bezoek
aan onze molen en het boerenbedrijf van Astrid Francis. Dit kunt u
beluisteren in een podcast. Huub van der Lubbe vertolkt de stem
van de molen. Sinds de start van dit project stond de molen een
maandlang na zonsondergang prachtig
verlicht te pronken.
Ook zijn er meerdere fietsroutes langs
verschillende molens te vinden op de
app izi TRAVEL.

Foto: Fred Peerdeman

Zie voor meer informatie: www.fluisterendemolens.nl ◄
Certificaat
Woensdag 26 mei vond de ‘rituele’ toetreding plaats door middel van het uitreiken door de wethouders Dick Butter
(Beemster) en Mario Hegger (Purmerend)
van het certificaat aan drie van onze molenaars: Sander Hupkes, Harrie Muhren
en Joop Broodbakker.
In de molenschuur werd de delegatie
ontvangen door onze voorzitter Bert
Jaarsma met een kopje koffie en lichtbeelden van de molen. Na afloop brachten we
een toost uit op de toetreding.
Het mooie certificaat hangt in de molen en is geprint op zogenaamd
Zaans Bord, ambachtelijk papier van de papiermolen De Schoolmeester uit Westzaan. ◄

Open Monumentendagen
De Open Monumentendagen zijn op 11 en 12
september. Wij zijn dan open, mede omdat De
Open Dag Beemster ook op 12 september is.
30 September is een gedenkwaardige dag voor
de Stichting tot behoud van De Nachtegaal.
Op die dag is het 10 jaar geleden dat de molen
verplaatst is en
eigendom werd van onze Stichting.
Wat is er veel gebeurd in die afgelopen 10
jaar.◄

