Wordt driemaal per jaar verspreid onder leden van het Historisch Genootschap Beemster | Nieuwsbrief 23 | juli 2016

Van de voorzitter
Volgens Van Lanschot Bankiers zouden 4,7%
van alle huishoudens in de Beemster zich
miljonair mogen noemen. Pakweg 1 op 20!
Als ik zo mijn gedachten door deze polder
laat dwalen, dan heb ik toch wat moeite om
te geloven dat het er zo veel zijn.
Wel blijkt keer op keer dat de Beemster een relatief rijke gemeente
is. Uit het onderzoek dat we binnen de afdeling Beemster Erfgoed
doen naar de welstand van onze 19e-eeuwse voorouders komt over
die periode een heel ander verhaal naar voren: veeziektes, mislukte
oogsten, te vroeg invallende winters, onbegaanbare wegen, geen
inkomen in de winter, voedselsteun voor de allerarmsten. Jazeker,
uit de belastingregisters van toen blijkt dat er ook vermogende
inwoners waren, maar 1 op 20? Zeker niet!
Om de twee weken zitten we op woensdagochtend met een groepje van 6 HGB-leden in het Waterlands Archief. Belastingregisters,
volkstellingen, en gemeentelijke rapporten geven een schrille inkijk
in de Beemster van toen. Bijzonder boeiende kost, maar wat ben ik
blij dat ik anno nu leef. Ik wens ieder een goede zomer toe.◄

Beemster Fortfair 2016
Na enige jaren afwezigheid presenteerde het HGB zich op zondag
19 juni opnieuw tijdens de Beemster fortfair. Met buurkraam
"Fort Spijkerboor" hadden we een aantrekkelijke presentatiehoek
met gezellige aanloop. Veel folders kunnen uitdelen van onze beide
musea aan regiobewoners, maar ook aan toeristen uit binnen- en
buitenland. Naast een paar nieuwe leden die zich ter plekke
inschreven kregen we ook een aantal toezeggingen. Toezeggingen
voor lidmaatschap maar ook voor vrijwilligerswerk. Even afwachten
maar. Tussen alle kramen met handelswaar zijn een paar
"cultuurkramen" een welkome afwisseling voor bezoekers die zich
graag laten informeren. Op de foto ziet u een paar leden van de PRcommissie van het HGB, natuurlijk in aangepaste kledij.◄

In de afgelopen 100 jaar zijn meer dan 55 boerderijen door brand
verloren gegaan. Hooibroei, blikseminslag, te heet gestookte kachels, maar ook een illegale jeneverstokerij en afvalverbranding zijn
oorzaken van de branden. Van meer dan 45 boerderijen hebben we
beeldmateriaal en de gegevens over de brand en per straat in
woord en beeld tentoongesteld. Er staan ook vele oude brandweerattributen. Het is niet het meest prettige onderdeel van de Beemstergeschiedenis en
voor vele een nare
herinnering, maar
het hoort er wel bij.
Daarom willen we
het tonen. Over de
juiste toedracht en
de plek van de ramp
is bij het zien
menig discussie
ontstaan.◄

RABO-fiets-sponsortocht.
Op zaterdag 11 juni hebben 13 fietsers deelgenomen aan de Rabofiets- sponsortocht. Zo hebben zij een bedrag van €250,00 bij
elkaar `gefietst` voor museum Betje Wolff. Het vertrek en de
aankomst waren in Westbeemster. Iedereen kreeg een Rabotasje
met versnaperingen voor onderweg. De rit ging via De Rijp,
Purmerend en dan weer terug naar Westbeemster. Uiteindelijk
was het een tocht van meer dan 35 km. Bij Tiny van de Nes was een
gezellige afsluiting. Alle deelnemers hartelijk dank namens museum
Betje Wolff!◄

Betje's hekje

WATER en VUUR
Westerhem toont twee tijdelijke tentoonstellingen. De één gaat
over de watersnoodramp uit 1916: WATER. De ander over door
brand verloren gegane boerderijen in de Beemster: VUUR.
De watersnoodtentoonstelling geeft in woord en beeld en in een
aantal taferelen een overzicht van de watersnood zoals die Waterland in 1916 en een deel van Nederland, heeft getroffen. Ondanks
dat de Beemster droge voeten hield kwam er wel veel hulp uit de
Beemster, onder ander militaire hulp uit de forten! De tentoonstelling laat dit zien.

Goed nieuws: Na een paar maanden van afwezigheid is Betje's
hekje weer terug! Terug op de plaats waar het altijd stond, maar
dan wel volledig gerestaureerd. Alle verroeste delen zijn vervangen,
het hang- en sluitwerk is hersteld, delen van de fundering opnieuw
gegoten. Het waterpas plaatsen bleek een hele klus, maar tenslotte
stond het daar, solide als nooit tevoren!
Echt af is het nog niet, er
zijn nog meerdere verfbehandelingen nodig. Op de
foto ziet U vrijwilligers
eerst een groene primerlaag aanbrengen. Het zal
nog een paar weken duren voordat het hek, geheel afgelakt, in volle
glorie zal staan te
pronken.◄
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Website gewijzigd!

Project " Wonen van Vroeger "

Kijk regelmatig op de website van het HGB, dan blijft u op de
hoogte van al het nieuws. Er komen vaker nieuwe zaken over het
HGB aan de orde dan u mogelijk denkt. Er is een nieuw onderdeel
toegevoegd aan de startpagina. Onder het kopje “laatste nieuws” is
een nieuwe rubriek toegevoegd met “overig nieuws”. Naast deze
rubriek vindt u de “Beemster agenda” waar u alle
Beemsteractiviteiten op terug kan vinden. Daaronder een overzicht
van HGB activiteiten. Wel zo handig als u wilt weten wat er te doen
is in de Beemster.◄

In Museum Betje Wolff, het Bezoekerscentrum en Museum Westerhem werd er voor de leerlingen van de Beemster scholen een project ‘Wonen van vroeger’ georganiseerd. In de ochtenden van
17 t/m 19 mei werden de kinderen ontvangen in het vierkant van
museum Westerhem. In een korte film werd een beeld geschetst
hoe rijke en arme mensen vroeger woonden. Daarna werden ze in
kleine groepen verdeeld en in circuitvorm door verschillende bewoners ontvangen. De kinderen werden ontvangen door Burgemeester Scheringa, Knecht Jan nam ze mee naar buiten om te laten zien
waar de wc stond en zijn vrouw Maartje liet zien waar iedereen
sliep.
Na al die informatie was het tijd voor limonade en een plak ontbijtkoek. Dat gaf weer energie om de oversteek naar museum Betje
Wolff te maken. Bij de ingang werden ze door de vrijwilligers verwelkomd en in vier groepen verdeeld. In de keuken gingen ze 100
jaar terug in de tijd. In de tuinkamer schaarden de kinderen zich
rond de tafel en vond er
nog een kleine quiz
plaats. Na een blik in de
kleine dienstbodekamer
te hebben geworpen,
mochten ze zich klaar
maken voor de nacht.
Met nachthemd en muts
even in de bedstee. Op
de zolder leerden ze ook
hoe een baby aan- en
uitgekleed werd. En wat
het verschil was tussen
de babykleding van nu en
vroeger. Na een kleine
estafette gedaan te hebben verlieten de kinderen
met een groot applaus
voor de vrijwilligers, het
museum. ◄

Vrijwillige brandweer Beemster
Tot enige tijd geleden
behoorde de vrijwillige
brandweer Beemster bij
de gemeente Beemster.
Door de regionalisering is
de brandweer nu een
onderdeel van de brandweer ZaanstreekWaterland. Dit betekent
dat de vereniging van de
vrijwillige brandweer geen onderdak meer heeft. Zij bezitten veel
historische brandweermateriaal en gegevens. Daarom is er een
nieuwe vereniging opgericht met het doel om dit historisch materiaal een onderdak te geven. Voorlopig voor een periode van 5 jaar is
deze nieuwe vereniging als afdeling ondergebracht bij het HGB. In
deze periode kan de vereniging rustig nadenken over hun toekomst
en mogelijk aansluiting zoeken bij andere soortgelijke verenigingen.
Niet alleen in woord en beeld, maar ook vele oude brandweerattributen zijn er te bewonderen. Zo staat in de dars één van de oude
handspuiten uit de Beemster en zijn de hekjes van de zolder met
oude brandslangen versierd.◄

De Weegbrug
Na een rustige winterperiode staat de weegbrug weer ‘in de startblokken‘ om te doen waarvoor hij gerenoveerd is. Het seizoen is
begonnen met een bijeenkomst van de weegvrijwilligers op 7 april.
Op die bijeenkomst hebben zich nog drie vrijwilligers gemeld, waardoor het team nu bestaat uit 15 personen. Bij toerbeurt bedienen
zij op zaterdagmorgen de weegbrug.
Ter verduidelijking: er zijn weegvrijwillgers en renovatie/
onderhoudsvrijwillgers – sommige vrijwilligers zijn zowel het één als
het ander. Behalve de vrijwilligers is er nog het bestuur van de
‘Stichting tot Behoud van de Weegbrug Beemster’, kortweg de
Stichting.
Op zaterdagmorgen 7 mei hebben een man of zes, vrijwilligers en
bestuursleden van de Stichting, voorjaarsschoonmaak gehouden in
en op de weegbrug. De naden tussen de planken van het weegdek
werden ontdaan van vuil waarna de put, waar de bascule zich in
bevindt, werd schoon gemaakt. De afwatering van de put werd
verbeterd. ‘Bovendeks’ werd het plankier voor het weeghuisje ontgroend en het weeghuisje van binnen en buiten gereinigd, de ramen gelapt en het hekwerk schoongemaakt. Aan het eind van de
morgen stond de weegbrug weer te stralen.
Wie wat te wegen heeft kan een afspraak maken met de weegvrijwilliger van dienst: 0683899703.◄

De agenda
2 oktober
16 oktober
november

HGB dag: viering 80 jarig bestaan
Pijpenkoppendag - Museum Westerhem
Fotopresentatie van Cor Roet over oude
winkels in de Beemster

BeemsterTuinenweekend 2016
Wat een geweldige dagen! Viel het tuinenweekend van 2015 letterlijk in het water, zo prachtig was het weer dit keer. Fijne temperatuur, veel zon, slechts een spatje regen. Voeg daarbij de bijna windstille dagen en je hebt de ingrediënten voor fantastisch fiets- en
tuinweer. En dat hebben we geweten. Ruim 550 bezoekers kwamen
langs om de tuinen van Betje Wolff en Riet Tol te bewonderen. Het
was te merken dat de media er vooraf ruim aandacht aan hadden
besteed.
Over het algemeen waren de bezoekers verrast door de contrastrijke combinatie van de beide tuinen: die van de ingetogen, sfeerrijke
pastorietuin naast die van de kleurrijke bloementuin van Riet Tol.
Daarnaast bleek de nieuw aangelegde kruidenhoek onder de oude
moerbeiboom in de museumtuin een groot succes. Gastvrouwen in
klederdracht. Koffie, thee met zelfgemaakte cake en havermouttaart, onwaarschijnlijk lekker. En de voor de tuin geschikte
schilderwerken van tuinman-schilder Paul Stolp
waren na twee dagen allemaal verkocht. Voor de
vrijwilligers intensieve dagen, maar die daar met
veel voldoening op terugkijken. Op de website van
het HGB kunt u zien hoe ze
even uitblazen.◄

