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Van de vicevoorzitter, Bert Jaarsma

De Nachtegaal—een decennium

Een voorwoord van de vicevoorzitter, waarom?
De voorzitter, Kees de Groot, heeft wegens ziekte (van mogelijk
ernstige aard) zijn functie als voorzitter met onmiddellijke ingang
beëindigd. Momenteel ondergaat Kees een aantal onderzoeken om
de juiste diagnose van de ziekte vast te stellen.
Wij wensen Kees, zijn echtgenote en familie veel sterkte in deze
onzekere periode.
Begin mei bereikte ons het bericht dat Hilda Reijm, onze secretaris,
ziek is en dat rekening moest worden gehouden met een lange
ziekte periode. Hilda is de afgelopen maanden opmerkelijk sterk en
optimistisch doorgekomen. Wij wensen Hilda samen met Arie, haar
echtgenoot, en de kinderen veel sterkte toe.
De coronapandemie heeft ook voor de vereniging zijn weerslag
gehad. De beperking van de contacten was voor een groot aantal
van de leden en vrijwilligers zwaar. Wij allen ontlenen immers veel
plezier aan de vereniging en ons werk als vrijwilliger.
Ook het dagelijks bestuur van het HGB heeft gedurende de heftige
coronaperiode, net als vele andere organisaties en bedrijven, een
groot aantal vergaderingen via de elektronische snelweg SKYPE,
ZOOM etc. moeten doen. Gelukkig draaien de afdelingen weer zoals
wij dat voor de pandemie gewend waren en zijn zij achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor 2022.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier in deze uitgebreide
Nieuwsbrief.◄

Tien jaar geleden, 30 september 2011, was de dag waarop de
molen 50 meter is verplaatst
en in het bezit kwam van de
Stichting tot behoud van De
Nachtegaal. Deze Stichting is
opgericht op 18 oktober
2006. Na de toezegging dat
de molen de rijksmonumentenstatus ook na de verplaatsing kon behouden gaf
de gemeente vergunning
voor het verplaatsen. Voor
de stichting reden om de molen op te tillen en te verplaatsen naar
het aangekochte naastgelegen weiland van Jan Duin. Toen de molen in de touwen hing werd het proces stilgezet en werd de verkoopacte getekend. Wat is er veel gebeurd sindsdien.◄

Weegbrug weer spik en span
Vele handen maken licht werk, en is gezellig bovendien
Op zaterdagochtend 25 september was er sprake van een gezellige
drukte op ‘Ons Hoekje’. Een aantal mannen, die de Weegbrug een
warm hart toedragen, arriveerden met bezems, stoffer en blik,
dweilen en sponzen. Zij verrichtten de herfstschoonmaak aan de
Weegbrug, onderbroken door het wegen van een camper. Het
schoonmaken was met vele handen snel geklaard en toen was het
tijd voor een kop koffie in ‘Die Langh Huys’.
De Weegbrug ziet er weer spik en span uit. Heeft u iets te wegen?
Dan kunt u bellen naar 06-83899703 voor het maken van een afspraak. U krijgt een lid van de buurtvereniging ‘Ons Hoekje’ aan de
lijn. Zij hebben per toerbeurt weegdienst. Het is een goed weegjaar,
tot op heden zijn al 78 wegingen gedaan.

Het scholenproject 2021
In de derde week van september kregen het Agrarisch Museum
Westerhem en het Betje Wolff Museum bezoek van de groepen 6
van de Beemster scholen. Het project waarvoor ze kwamen heette
‘Wonen in vroeger tijden’ (begin negentiende eeuw).
Het werd een feest. De vrijwilligers in beide musea hadden er zin in
en de kinderen vonden het allemaal prachtig!
Ze hebben in het Agrarisch Museum kennis gemaakt met boer Jan
in de stal, bij de gasinstallatie en het pleetje. En met vrouw Maartje,
bezig in haar kamertje. Een kamertje dat tegelijkertijd ook keuken
en slaapkamer met bedstee was. Ze zagen wat ‘de lange regel’ was
en wat ‘de korte regel’ inhield.
Burgemeester Scheringa ontving de kinderen in zijn mooie voorkamer van het Voorhuis en bracht ze vervolgens naar het Betje Wolff
Museum. Daar zagen ze opa en oma in de keuken. Oma, naaiend
aan een schortje voor Sien. Het turftrapje dat nodig was om de turf
op de zolder te leggen. De ‘baby’ in de opkamer die wel acht verschillende kleertjes aan en uit moest. En dan al die veiligheidsspelden! Met een nachthemd in de bedstee op zolder en de quiz in de
mooie tuinkamer. Buiten mochten de kinderen water halen uit de
put en een wedstrijdje houden welk groepje met een echt juk het
meeste water in de tobbe kreeg. Tot slot kwam iedereen bij elkaar
in de tuin om tips en tops te bespreken én de uitslag van wedstrijd!
Een ’levende’ geschiedenisles! Om nooit meer te vergeten!◄

De onderhoudsploeg, v.l.n.r.: Wim van der Werff, Chris van Poelgeest, Jan
Buis, Cor Roet, Frans Knook, Ger Ernsting, Ger Kloosterhof, Cees Kraakman,
Jan Schoutsen en, niet op de foto, Wim van Twisk en Frans van den Beld.
(foto Karen Bakker)

Vrijwilligers Betje Wolff museum helemaal in stijl!
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Examens op molen De Nachtegaal en de 5de molenaar

Foto’s van het scholenproject
Lijkt het u leuk om in de huid te kruipen van een persoon uit de 19e
eeuw? Westerhem zoekt nog mensen die
als stand-in willen fungeren voor de diverse
rollen in dit museum voor het project.
Aanmelden kan via
info@historischgenootschapbeemster.nl
Het is schitterend om te doen. Toneelervaring is niet nodig, het gaat bijna vanzelf. De
kinderen inspireren en er zijn handleidingen.◄

Boer Jan bij de plee

Begin juli werden we
gebeld door de Vereniging de Hollandsche
Molen met de vraag of
De Nachtegaal gebruikt
mocht worden voor de
landelijke examens. Dat
betekent dat we voldoen aan de exameneisen voor windmolens.
Iets om trots op te zijn.
Er waren drie kandidaten voor het examen. Op dinsdag 28 september kwam een delegatie van de examencommissie en instructeurs
de examens afnemen. Een belangrijke dag voor ons. Alle drie de
kandidaten zijn geslaagd. Bram Jonk en Jade Apeldoorn mogen nu
draaien op hun molen in Alkmaar en de Schermer. Harrie Muhren
deed zijn examen op onze molen. Wij feliciteren Jade, Bram en Harrie met het behalen van hun diploma. Een diploma waar je zeker
twee tot drie jaar voor moet uittrekken. Naast de praktijk wordt ook
veel theorie gevraagd. Wij hebben inmiddels op de Nachtegaal vijf
gediplomeerde molenaars en een molenaar in opleiding met veel
ervaring. Een prachtig resultaat, dat wel aangeeft dat de samenwerking en de sfeer prima zijn.◄

Terugblik Open Monumentdagen

De oma en opa van Ot en Sien

Burgemeester Scheringa aan het
woord

Blijde gebeurtenis in Westerhem
Enige weken voor het scholenproject
vond er een blijde gebeurtenis plaats
bij boerin Maartje en boer Jan. Er
kwam een nieuwe baby het boerengezin aanvullen. Maar helaas, ruimte was
er niet meer in de krib en het wiegje,
dus dan maar onder de bedstee. Het
ondergeschoven kind. Het is een prachtige antieke pop met oude kleertjes die
u ook kunt komen bewonderen bij uw
bezoek aan Westerhem.
Veel dank aan de gulle gevers!◄

Zaterdag 11 en zondag 12 september waren de landelijke Open
monumentendagen. Museum Westerhem was tegen gereduceerd
tarief open. De eerste bezoekers kregen een door de
gemeente Purmerend gesponsorde
consumptiebon die
‘Bij Moeders’ in de
Beemster besteed
kon worden. Zondag
12 september was
het ook Open Dag
Beemster en mooi weer. Vele bezoekers vonden Westerhem op
hun pad en hadden veel te zien. Een stand over bijen, een oude
brandweerauto en oude handbrandspuit waren door de brandweervereniging van de Beemster tentoongesteld en natuurlijk de
tentoonstellingen binnen en de vele videovoorstellingen. Een aantal
vrijwilligers waren op hun oude trekker gekomen en die stonden te
pronken in de voortuin. Hier had VISIT Beemster ook een stand met
reclame voor hun diverse producten. De bezoekers aan het museum kregen weer een consumptiebon.
Het is mooi om te zien dat de bezoekers aangenaam verrast zijn van
wat zij te zien en te horen kregen. Zo’n mooi museum ‘om de hoek’
en nog steeds bleken veel mensen het niet (van binnen) te kennen.
We houden het er maar in, deze bijzondere dagen. Een uitgelezen
kans om een bezoekje te brengen!◄

Wist u dat…..
….de Weegbrug er is voor alles dat gewogen kan worden, zoals uw
caravan, auto of familieleden. Met een kleine bijdrage houdt u dit
monument in stand.
….de Betje Bonbons nog steeds te koop zijn in het Betje Wolff
Museum en bij haar buren: ‘Bij Moeders’.
….de eerste geranium stekken alweer in de potgrond staan, voor de
verkoop in het voorjaar van 2022!◄

Algemene Ledenvergadering HGB
Datum : dinsdag 23 november
Tijd : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: De Keyserin, Middenweg 148, Middenbeemster

Boeken bij Betje

Kleine fusietentoonstelling op komst

Boeken bij Betje is na alle coronabeperkingen van het afgelopen
jaar op 18 juli goed van start gegaan in de tuin van het Betje Wolff
Museum. Lieve Joris was de eerste
gast. Het was prachtig weer en veel
mensen grepen hun kans om weer
een activiteit bij te wonen buiten de
eigen deur. Het werd een heel geanimeerde middag waarbij Lieve
Joris vertelde over haar boeken en haar
manier van werken gedurende alle reizen
die zij had gemaakt.
Bij haar laatste boek ‘Terug naar
Neerpelt’, haar geboortegrond, stond ze
stil bij de reden van al haar gereis en bij
het gezin waarin ze was opgegroeid.
Alexander Reeuwijk interviewde haar.

De afdeling Beemster Erfgoed kreeg de afgelopen maanden te maken
met het opvangen van af te stoten en in bruikleen te ontvangen van
historische objecten uit het Beemster gemeentehuis. Samen met Visit
Beemster mochten wij aangeven wat in het voorhuis van Westerhem
welkom was. Als die spullen er zijn, zullen we daarover berichten.

In augustus was er weer een middag in de tuin. Althans, dat was de
bedoeling. Norbert Peeters, filosoof en botanicus, was gast.
Het weer werkte niet erg mee. Alles stond startklaar toen het begon
te stortregenen. Toch ging de middag wel door met veel dank aan
‘Onder de Linden’ dat ons onderdak bood. En aan onze eigen vrijwilligers die even heel snel moesten schakelen.
Zo werd de middag gered. Norbert Peeters liet zijn licht schijnen
over de natuur die in Nederland voornamelijk cultuurnatuur is. Alles
is door mensen gemaakt en aangelegd. Afgelopen voorjaar verscheen zijn boek ‘Wildernis-Vernis’ Een filosoof in het Vondelpark.
Inmiddels zijn we met de reguliere avonden van Boeken bij Betje
begonnen. De avonden worden deze herfst gehouden in ‘Onder de
Linden’.
Nico Dros kwam op 17 september vertellen over zijn roman ‘Willem
die Madoc maakte’. Een
roman die een kruising
wordt genoemd van
‘Kruistocht in spijkerbroek’ en ‘In de naam
van de roos’. De zaal
hing aan zijn lippen.
Op 14 oktober ontvingen we Jan Brokken en
op 12 november komt
Pauline Broekema.

Onze afdeling werd op een gegeven moment gevraagd mee te denken
en mee te helpen bij het opzetten van een drie maanden durende tentoonstelling in het stadhuis van Purmerend ter gelegenheid van de
fusie per 1 januari 2022.
Ook de VHP (Vereniging
Historisch Purmerend)
kreeg die uitnodiging en zo
zaten Alie Vis en ondergetekende opeens in onze
mooie BE-kamer aan tafel
met twee Purmerender
cultuurambtenaren en Gerard Schotsman (voorzitter
VHP) en Thom Schreuder
(secretaris). U kunt zich voorstellen dat de Purmerender delegaties
onder de indruk waren van ons onderkomen. Misschien dat ook de
voorsprong van onze historische vereniging in termen van historische
kennis en voorwerpen die met de Beemster te maken hebben er voor
zorgde dat wij een aanzienlijk stempel konden drukken op de verschillende voornemens. Hoe dat straks in de tentoonstelling gaat uitpakken,
is nu nog niet duidelijk. Eerst moeten gemeente Purmerend en VHP
bepaalde materialen in bruikleen zien te krijgen. We besloten om langs
twee thema's te werken: de eeuwenlange bestuurlijke verwevenheid
tussen Purmerend en de Beemster en 'oud en nieuw' naast elkaar.
Twee voorbeelden: waar werd de loting van de kavels in de net drooggevallen polder gehouden? En aan welke locatie denkt u als u de verbinding tussen de Beemster en Purmerend moet visualiseren?
In feite vond hier ook een informele kennismaking tussen de twee historische verenigingen plaats. Fusie tussen die twee is voorlopig nog niet
aan de orde maar een goede verstandhouding zou op dit niveau wel
eens heel goed mogelijk kunnen zijn.
En de tentoonstelling? De opening staat gepland voor 14 december, de
laatste dag dat de gemeenteraden van beide dan nog zelfstandige gemeenten zullen vergaderen.
Dat die expositie gaat plaatsvinden in de hal van het gemeentehuis van
Purmerend had u al gelezen.
V.S.E. Falger◄

v.l.n.r.: Pauline Broekema, Jan Brokken, Nico Dros

Alexander Reeuwijk is de vaste gespreksleider van deze avonden die
goed worden bezocht.
Sinds 25 september zijn we verplicht het coronavaccinatiebewijs of
een recent coronatestbewijs van de bezoekers te scannen.
De avonden beginnen om 19.30 uur met een
inloop en een kopje koffie of thee met een
Betjebonbon. Om 20.00 uur start het gesprek,
dat ongeveer een uur duurt. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het bekijken en/of kopen van boeken.
De toegang bedraag 12 euro.
Reserveren gaat via e-mail: boekenbijbetje@gmail.com
U bent van harte welkom!◄

Zomerseizoen bijna voorbij in Betje Wolff Museum
Afgelopen zomer zijn de maatregelen betreffende corona steeds verder
verruimd. Begon het half juni nog met een openstelling van drie middagen, vanaf 1 juli ging het museum open op dinsdag t/m zondag van
14.00-17.00 uur. Het reserveren van een tijdslot hoefde niet meer,
evenals het dragen van een mondkapje. Inmiddels lijkt alles weer bijna
gewoon.
Het museumbezoek is nog niet op volle
sterkte, maar toch zit de loop er aardig in.
Ook groepen bellen regelmatig om een
afspraak te maken.
Behalve de normale dagen waren er ook
bijzondere dagen zoals op 11 en 12 september de Open Monumentendagen en de
laatste Open Dag van de Beemster in oude
vorm. De dag waarop de prachtige ‘Kleine
Kroniek van de Beemster’ werd gepresenteerd. De middagen van Boeken bij Betje en
de ochtenden van het scholenproject.

Deze herfst hopen we weer een vrijwilligersmiddag te houden na
heel lange tijd. We nemen dan ook afscheid van een aantal vrijwilligers en verwelkomen vier nieuwe mensen.
Sinds 1 oktober is het museum open van woensdag t/m zondag van
14.00-17.00 uur. Op 1 november gaat de wintertijd in. Dan is het
museum elke zondagmiddag geopend.◄

Westerhem weer open
Na een langdurige sluiting wegens corona is het Agrarisch Museum
Westerhem weer gewoon open.
Nog wel via de achterdeur en met éénrichtingsverkeer. Voor de rest
is alles weer gewoon. U heeft als HGB lid gratis toegang. Tot 31
oktober is het museum open van woensdag tot en met zondag van
14.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 november alleen op zondag van 14.00
tot 17.00 uur.
Op de 5 beeldschermen kunt u
luisteren en kijken naar indrukwekkende oorlogsverhalen, onder
andere uit het Oorlogsdagboek
van Gerrit Köhne, de crisisjaren
door Arnold Karstens, herinneringen van Ab Bakker aan de inundatie en de voedseldroppingen door
Niek en Jan Duin. Daarnaast nog
meer achtergrondinformatie over
WOII, de hongerwinter 1944, wederopbouw na 1945, de Marshallhulp, brongas, auto’s op brongas, oude brongasbeelden, brongas
onder het ijs, Beemster en water, Droogmakerij de Beemster,
Beemster bronnen, watersnood 1916, bijen en honing, tuinbouw,
Bakker Seed Production en koeienvoetbal (een knaller voor kinderen).
Bent u al bekend met het “Rondje Westerhem Speciaal”? Een leuke
tip voor een familiebijeenkomst, bedrijfsuitje, uitje met de buurtvereniging, enz.
Zo’n Rondje kan er als volgt uit zien: ontvangst met koffie/thee, een
1e rondleiding, pauze met koffie, een mini lezing of oude filmbeelden bekijken en een 2e rondleiding. De invulling is in overleg met u.
Verdere informatie, zie: www.historischgenootschapbeemster.nl bij
het item WESTERHEM.◄

De glazen van Betje Wolff en Aagje Deken in het Rijksmuseum
Vorig jaar werd op een Duitse veiling, als onderdeel van een particuliere verzameling, een glas aangeboden met een gegraveerd portret van Betje Wolff.
Het Rijksmuseum werd getipt door de conservator van ons museum
en dankzij financiële hulp van een particuliere schenker kon het
Rijks het 18de-eeuwse glas aankopen. Het museum had al een soortgelijk glas in hun bezit met het portret van Aagje Deken, de levensvriendin van Betje. Nu staan beide dames in glas weer naast elkaar.
De portretten zijn door glasgraveur David Wolff (1732-1798), geen
familie van Betje, aangebracht door middel van een stippelgravure.
Hij baseerde zich op een prent van de schrijvers uit 1784.
Dergelijke glasportretten werden vroeger vooral gemaakt van mannelijke helden die verbonden waren met de politieke strijd tussen patriotten en Oranjegezinden.
Gestipte formele vrouwenportretten komen in die
tijd nauwelijks voor. Voor zover bekend zijn het
allebei unieke glazen. Naar aanleiding van de
aanwinst is tot 14 november een kleine tentoonstelling te zien over de glazen én de schrijvers in
het Rijksmuseum. In het prentenkabinet van de
18e eeuw, zaal 1.8. Onze conservator Alie Vis
mocht als eerste een kijkje nemen.
Voor wie het leuk vindt om ze ook te bekijken: het
kan nog een paar weken!◄

De weg naar Westerhem
Kent u het nog: “Kunt u mij de
weg naar Hamelen vertellen…….”.
De straten in Middenbeemster
vertellen u de weg naar de musea.
Vanaf het parkeerterrein bij het
gemeentehuis via het Marktplein
en de Middenweg zijn in de bestrating straattegels aangebracht
met pijlen en de verwijzingen naar
de musea. Met dank aan de gemeente.◄

Wonen in de Beemster
Wonen in de Beemster betekent voor u en mij wonen in een polder
met historie. Vrijwel alle leden van het HGB wonen in de Beemster.
U begrijpt als geen ander hoeveel uw lidmaatschap betekent voor
het Historisch Genootschap. Het HGB wil de rentmeester zijn van de
vele cultuurhistorische rijkdommen die in de afgelopen ruim 400
jaren de Beemster hebben gevormd.
Door het geven van lezingen, film- en videopresentaties, historische
beeldpresentaties, het scholenproject, e.d. wordt kennis over
heden en verleden aan jong en oud overgedragen.
Uw lidmaatschap van het HGB draagt bij aan de continuïteit daarvan. Daarom is het belangrijk om het ledental op zijn minst gelijk te
houden, maar liever nog om het uit te breiden.
Kent u mensen in uw omgeving die het net zo belangrijk vinden om
bij te dragen aan het behoud van de historie in de Beemster? Kunt
u hen enthousiasmeren om lid te worden van het HGB? We verwelkomen ze graag als lid, voor slechts 20 euro per jaar (het eerste jaar
maar 15 euro). Het lidmaatschap biedt onder andere gratis toegang
tot de beide musea.
Namens de PR-commissie hartelijk dank.
Jan Bakker◄

Te vinden op internet
Bent u geïnteresseerd in oude boeken over de Beemster, kijk dan
eens op de volgende website: www.delpher.nl
Klik op pijltje omlaag in het vak: DOORZOEK ALLES
Klik hier op: Boeken Basis
Type in het 2e veld (Zoeken in boeken…….etc.) in: Beemster. Klik
vervolgens op ’enter’.
Nu komen de oude boeken uit de Beemster in beeld. Als u naar
onder scrolt dan kunt u bij:
Resultaten per pagina op het pijltje naar omlaag klikken en hier b.v.
50 kiezen. Nu krijgt u meer boeken in beeld.
De gele tekst duidt erop dat boeken waar het woord “Beemster” in
voorkomt gevonden zijn (het zijn er 2.678).
Bent u geïnteresseerd in oude gegevens zoek dan eens op de website: www.archieven.nl of op www.waterlandsarchief.nl. Op de
laatste website staan ook veel Beemstergegevens opgeslagen.
Wilt u een leuk verhaal van Maarten van Rossem over de Beemster
lezen, kijk dan eens op de volgende website:
https://www.maartenonline.nl/openluchtmuseum-de-beemster/
◄

