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De voorzitter met Symposiumkoorts
Als ik dit schrijf zitten we met een groepje
HGB‐ers midden in de voorbereidingen voor
het symposium op 12 december 2015. Een
unieke gebeurtenis, die we samen met de
Universiteit Leiden organiseren.
Gevolg van vier jaar samenwerken: “Leiden”
deed en doet veel onderzoek aan de gevonden ‐en door HGB‐
vrijwilligers schoongemaakte‐ skeletten; wij, Vincent Falger, Ina
Gabel, Jaap Oostwouder, Klaas Visser en ik hebben drie jaar lang
onderzoek gedaan in het Waterlands Archief. Dat alles heeft een
schat aan informatie opgeleverd over het leven van onze voorou‐
ders en dat gaan we vertellen en laten zien op 12 december a.s..
Een bijzondere gebeurtenis wordt de onthulling van de gezichtsre‐
constructie van één van de begravenen, een vooraanstaande Beem‐
sterling uit de 18e eeuw. Maar er is meer: een aantal skeletten keert
even terug naar Middenbeemster, zodat in workshops getoond kan
worden wat onderzoekers zoal kunnen aflezen. En een tentoonstel‐
ling van oude documenten. En…… en……
Ik hoop dat we voor veel HGB‐leden een boeiend evenement kun‐
nen neerzetten. Organisatorisch een enorme klus: geld, ruimtes,
programma, lunch, mailings, posters, flyers, tentoonstelling, etc.,
maar als het allemaal lukt dan heeft het HGB iets om heel trots op
te zijn!◄

Familiedag bij museum Betje Wolff
Wat vorig jaar bij museum Betje Wolff werd opgestart als nieuwe
activiteit lijkt nu al een traditie te worden: de afsluiting van het
zomerseizoen met een “FAMILIEDAG”.
Op zondag 4 oktober waren er
heel wat activiteiten voor kinde‐
ren, maar ook voor ouders en
grootouders. Eerst de fotospeur‐
tocht in en om het huis met als
beloning een presentje uit de
grabbelton!
Maar ook de geschilde appeltjes
uit de boomgaard, de poffertjes
en de Beemster limonade en cake
waren niet te versmaden. Dan
weer aan de slag met allerlei
speelgoed uit vervlogen tijden:
nieuw, voor de meesten.
In de in Victoriaanse stijl ingerich‐
te woonkamer presenteerde
Margreet de Reus “crazy quilting”, een kunstige versiertechniek met
kleine lapjes.
Het was voor iedereen heerlijk toeven in de zonovergoten pastorie‐
tuin. Heel ontspannen en toch vol dynamiek. Trouwens,ook een
leuke beleving voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten.
Het enthousiasme van de kinderen werd door een van hen als volgt
verwoord: “O, ik kom zeker weer terug naar dit museum want er is
nog zo veel te zien in dit spannende huis!” Kortom,wat wil je nog
meer?◄

Watersnood 1916 in Agrarisch Museum Westerhem

Noord‐Holland van boven
Er is een prachtige website met veel filmpjes die de mooiste plekjes
van Noord‐Holland laat zien. Ook de Beemster wordt getoond.
Vooral de Nachtegaal komt prachtig in beeld.
http://www.noordhollandvanboven.nl/ is de website. Als u links
onder klik krijgt u een overzicht. Klikt u op een nummer op de
getoonde kaart dan zie u de omgeving. Wilt u direct de Beemster
zien, toets dan het volgende webadres in:
http://www.noordhollandvanboven.nl/play/158 .◄

De winterperiode breekt aan. Vanaf 1 oktober tot 1 mei is Wester‐
hem, en ook Betje Wolff, alleen op zondag geopend. Er wordt weer
hard gewerkt om het museum weer winterklaar te maken en voor‐
bereid op het nieuwe museumseizoen. Buiten wordt de tuin opge‐
ruimd en binnen alles schoongemaakt. Kleine reparaties worden
uitgevoerd. De geleende objecten voor de Tweede Wereldoorlog
tentoonstelling gaan weer terug naar de eigenaren.
De voorbereidingen voor de nieuwe tentoonstelling zijn in volle
gang. Vanaf half januari 2016 wordt er een kleine extra tentoon‐
stelling in Westerhem geopend over de Watersnood in Waterland
van 1916. De Beemster heeft geen last gehad van deze watersnood,
maar heeft wel de gevolgen ondervonden. Er komt een overzicht
van deze watersnood en wat er in deze periode in de Beemster
heeft plaats gevonden. We gaan de basisscholen uit nodigen, zoals
we ook dit jaar
hebben gedaan
bij de WOII ten‐
toonstelling.
Deze tentoonstel‐
ling is uw bezoek
zeker waard. U
leest er eerdaags
meer over in de
pers. Hebt u nog
informatie over
deze watersnood
dan zijn we daar
Kistdammen ter versterking van de Waterlandse
erg in geïnteres‐
zeedijken. Militairen uit de forten van de
seerd.◄
Beemster helpen bij de aanleg hiervan.
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Nieuws uit de afdeling Beemster Erfgoed

Vrijwilligersdag 2015.

We sloten in onze vorige nieuwsbrief af met de opmerking dat we
een aardige ‘vondst’ hadden gedaan in verband met een reünie van
familie Van der Molen, deze familie was lange tijd woonachtig in de
Beemster. De vondst betreft een zogenaamde ‘Naamlijst’ (zie foto)
waarop sinds 1843 de namen van de bestuurders van de voormali‐
ge Nutsspaarbank werden gekalligrafeerd. Op de lijst is zichtbaar
dat drie generaties Van der Molen gedurende 116 jaar achtereen
bestuurders waren van deze bank. Men werd voor het leven be‐
noemd en bij wisseling van een van de bestuursleden werd steeds
de nieuwe naam aan de lijst toegevoegd. We konden deze lijst tij‐
dens de reünie aan de familie tonen, men was zeer verrast.
De lijst hing lange tijd, voor velen van ons onzichtbaar, in het voor‐
malige bankkantoor aan de Middenweg 186 (voorheen Fortiskan‐
toor). Omdat de bank eerder in naam ophield te bestaan raakte de
naamlijst buiten gebruik maar werd gelukkig bewaard, en terugge‐
vonden, in een berging
bij het VSB Fonds. Door
toeval kwam onze afde‐
ling tijdens een gesprek
met de heer
J. Bekhof de lijst op het
spoor, de lijst was ech‐
ter niet compleet, er
ontbraken namen en
data. Door middel van
onderzoek kon de ont‐
brekende informatie
worden gevonden en
werd deze inmiddels
vakbekwaam door Theo
Molenaar toegevoegd
aan de naamlijst. Mo‐
menteel wordt ook de
houten lijst hersteld en
zal het geheel een nieu‐
we bestemming krijgen,
waarover binnenkort
meer.

Ruim 70 vrijwilligers kwamen op 14 november bijeen voor de vrij‐
willigersdag. Dit jaar eens iets anders. We zijn in Middenbeemster
gebleven. We begonnen met koffie en gebak. Daarna maakte een
groep van ruim 25 deelnemers een wandeltocht onder leiding van
drie gidsen: Danielle Ernsting, Geert Heikens en Cor Roet. Gelukkig
was het droog en kon men zien wat voor moois Middenbeemster
heeft. Oude gebouwen, fraaie gevelstenen en veel interessante
zaken kwamen aan de orde.
De tweede groep van ruim 30 personen bezocht, onder leiding van
Nico Schroevers, de Keyserkerk, een religieus erfgoed, Rijksmonu‐
ment en nog steeds in functie als kerk.
Nico wist veel interessante details te benoemen van het karakteris‐
tieke gebouw dat wij allen als HGB‐lid zo goed meenden te kennen.
Maar niets was minder waar. Een paar wetenswaardigheden:
We hoorden over de noodzaak van de dikte van de kerkmuren van
1,5 meter, over de bouw van de aanvankelijk losstaande kerktoren,
de verzakking daarvan en de oplossing die men vond door onder‐
steuning in de vorm van de twee bijgebouwen naast de toren. De
belangrijke strategische functies in de loop van de geschiedenis.
Zoals brandwacht voor de polder met de bluswagen beneden in de
toren. Maar ook het belang voor Napoleon en later de Duitsers.
Het gebruik van een harde steensoort voor de toren en een zachte,
vochtgevoelige voor het kerkschip zelf, waardoor de wanden wel
moesten worden afgestreken en daardoor hun witte kleur
kregen.
Interessant was ook Nico's verhaal over de aanvankelijke inrichting
met rieten stoeltjes, gericht op de preekstoel die in het midden
tegen de zuidwand van de kerk stond. Bijzonder is ook dat men er
ooit voor koos om de prachtige, gebrandschilderde ramen, die de
psalmen‐ en gezangenboekjes hinderlijk belichtten dan maar te
vervangen door “gewoon glas”.
En dan alles wat er in de loop der tijd is ondernomen is om de kerk
te onderhouden en te behouden tot wat het nu is. De tijd voor de
groep vloog voorbij.
Vanaf de start van de bouw in 1615, de eerste kerkdienst in 1623 en
alle woelige tijden die de Keyserkerk doorstond tot de laatste ver‐
bouwingen in 2012.

Fotowerkgroep
De heer Cor Roet, kenner van de Beemster geschiedenis en regel‐
matige bezoeker van de HGB Inloop beschikt zoals velen van u be‐
kend is over een grote fotocollectie waar hij bovendien heel onder‐
houdend over kan vertellen. Toen Cor zag dat de fotowerkgroep
van het HGB de eigen fotocollectie momenteel bijna geheel heeft
gedigitaliseerd en welke mogelijkheden dat biedt raakte Cor en‐
thousiast. Cor en zijn vrouw Lida hebben kort daarna van ons een
werkinstructie gekregen waardoor zij inmiddels zijn begonnen met
het zelfstandig scannen, bewerken en documenteren van hun grote
fotocollectie. We hopen dat Cor ons in de nabije toekomst tijdens
de winterlezingen nog professioneler zal kunnen vermaken met zijn
prachtige foto’s en verhalen over al oude bijzonderheden uit de
Beemster.
→(Vervolg afd. BE zie pagina 3)

De agenda
26 november Winterlezing, IJsclubgebouw, uitnodiging volgt
Januari 2016(?) Diavoorstelling door Cor Roet, info volgt
14 februari 2016 Filmdag in Westerhem (2 voorstellingen)
14 april 2016
Voorjaarslezing, informatie volgt
23 maart 2016 Algemene ledenvergadering

Symbolisch voor de woelige tijden staat wellicht de tekst in de nieu‐
we klok, die in 1953 is geplaatst nadat in 1943 de oorspronkelijke
klok door de Duitsers was gevorderd:
“De Duitser maakte van de klok, die ik verving een oorlogswapen.
Doch Beemster heeft na 's vijands val uit oorlogskost mijn spijs ge‐
schapen“
Na de wandeling en het bezoek aan de kerk werd er door organist
Henk Gemser een inleiding gegeven over het orgel in de kerk met
aansluitend een miniconcert, waar men met veel belangstelling naar
luisterden. En dan begon eindelijk de aangeklede borrel in de
nieuwbouw van de kerk. Het was een prettig en gezellig samenzijn
dat tot etenstijd duurde.
Al met al een leerzame middag en alleen positieve reactie.
Kortom verandering van spijs doet eten.
→(Meer foto’s van het vrijwilligersuitje op pagina 3)

Archiefwerkgroep afdeling BE

Zomertentoonstelling museum Betje Wolff

Inmiddels zijn alle objecten (m.n. boeken) ingevoerd in onze data‐
bank. We gaan onderzoeken of we de inhoud van de collectie op de
vernieuwde website van het HGB openbaar kunnen maken.
Alle objecten moeten geregistreerd worden en dat is best een hele
– maar ook leuke – klus, mocht u het aanspreken om in klein
groepsverband regelmatig mee te werken aan de groeiende collec‐
tie laat u ons dat dan s.v.p. weten..◄

Dit keer een tentoonstelling met objecten uit onze grote textielcollec‐
tie. Hierin zitten zeven prachtige doopjurken. Ook mutsjes, mouwtjes,
fontanellapjes et c. De werktitel is: “doopkleding en doopgebruiken”.
Een aantal kamers worden ingericht alsof er een doop in de familie
heeft plaatsgevonden. In de keuken laten we zien hoe kandeel gemaakt
wordt. In de voorkamer worden de `pillegiften` uitgestald. Dit zijn ca‐
deaus die ter gelegenheid van een doop worden aangeboden. De vitri‐
nes op de tentoonstellingszolder worden ingericht met mutsjes, spel‐
denkussens, mouwtjes, mogelijk ook foto`s.
We willen ook graag de Beemster bevolking er weer bij betrekken.
Hebt u een bijzondere doopjurk in uw familie of een ander voorwerp
wat met dopen te maken heeft?Laat het ons even weten, mogelijk
krijgt het een bijzonder plaatsje. In januari wordt er een oproepje ge‐
plaatst in de Binnendijks.◄

