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Van de voorzitter
Voor u ligt alweer de laatste Nieuwsbrief van
het HGB van 2016. Het jaar waarin we ons
80-jarig bestaan vierden.
Ondanks de vele regen op 2 oktober was het
een groot succes. Ja, met mooi weer zouden
we veel meer bezoekers hebben gehad, maar
voor onze vrijwilligers en de bezoekers was het een gezellig en
boeiend evenement. De aanwezigheid van de schitterende
tekeningen van Henk Tol maakte de dag heel bijzonder. Bij zulke
evenementen valt me op dat ons HGB twee “gezichten” heeft: een
“gezicht naar buiten” en een “gezicht naar binnen”. We organiseren
iets voor onze bezoekers om ze een boeiende, interessante, leuke
dag te bezorgen, maar tegelijkertijd zie je dat onze vrijwilligers er
enorm veel plezier en voldoening uit halen. Het mes snijdt dus aan
twee kanten en dat geeft een goed gevoel. Daarom heeft het
bestuur besloten om er een jaarlijks HGB-feest van te maken. Zet de
eerste zondag van oktober 2017 alvast maar in uw agenda! Ik wens
u een goede decembermaand.◄

Een derde molenaar op molen De Nachtegaal!
Nog niet zo heel lang geleden werd een vak met de paplepel
ingegoten, en daarmee vaak van vader op zoon doorgegeven. Zo
werd ook het ambacht van molenaar niet in de schoolbanken
geleerd maar met vallen en opstaan eigengemaakt. Kom daar nu
eens om in een wereld waarin alles draait om goedkeuring en
certificering. Het is ook zeker niet zo verwonderlijk dat vandaag de
dag veel windmolens in ons land stilstaan, niet alleen door matige
omstandigheden, gebrek aan wind of financiën maar simpelweg
door een tekort aan
molenaars. Wellicht
dat van de recente
voordracht om het
ambacht van molenaar tot werelderfgoed te verheffen
een positieve impuls
zal uitgaan. Bij korenmolen De Nachtegaal, de enige molen
in de Beemster, zit het voorlopig gelukkig wel goed met de bezetting. Moest De Nachtegaal tot voor kort volstaan met twee gediplomeerde molenaars, sinds begin deze maand heeft nu ook de
derde molenaar zich bewezen. Naast Ger Meinema en Sander
Hupkes is nu ook Paul Buurmans als gediplomeerd molenaar bevoegd om geheel zelfstandig een molen te laten draaien. De
diplomering daarvoor is vandaag de dag zeker niet iets dat je zomaar komt „aanwaaien”.
In het kort vertelt Paul hoe het voor hem de afgelopen periode is
verlopen: Ergens begin 2014 toevallig op een open dag bij De Nachtegaal langsgefietst. Van de toen aanwezige molenaar vernomen
dat er een ernstig tekort aan molenaars dreigt. Hij meldde zich vervolgens aan bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars om voor de opleiding in aanmerking te komen.

Daarna contact gezocht met de molenaar van houtzaagmolen Het
Jonge Schaap op de Zaanse Schans om aldaar in de leer te mogen.
Voorts bij De Nachtegaal aangeboden om ook daar mee te komen
draaien.
Mensen die belangstelling hebben om meer te horen over de
opleiding of de andere mogelijkheden om op een molen aan de slag
te kunnen zijn van harte welkom om eens langs te komen.
Uiteraard is het bestuur super trots op Paul en wensen hem heel
veel mooie draaiuren op onze molen toe!◄

Een nieuwe loot aan de HGB-stam
Dat is de Stichting Historisch Brandweermateriaal Beemster.
In 1924 werd de Vrijwillige Brandweer Beemster opgericht en dat
was ook het moment dat de zes handbrandspuiten werden ingeruild voor een echte brandweerauto, de T-Ford. Van de handbrandspuiten kwamen er twee per ongeluk in een schuur terecht (en
werden vergeten). De andere spuiten werden gesloopt, want wat
moet je met “die ouwe troep”. Het staat alleen maar in de weg.
En om nou te voorkomen dat met het overgaan van de brandweer
Beemster in de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland hetzelfde
zou gaan gebeuren met het historische materiaal dat nog aanwezig
was bij de brandweer Beemster is de Stichting Historisch Brandweermateriaal opgericht. Hierin werden de twee oude handspuiten
uit 1875 en de gereconstrueerde T-Ford uit 1924 ondergebracht,
evenals oude lantaarns, oude helmen, veel ander materiaal en
vooral veel foto’s. Foto’s die een indruk geven over hoe de branden
en ongevallen in de Beemster werden bestreden.
En om het geheel nog extra bescherming te bieden is vorig jaar het
verzoek gedaan aan het HGB om onder de vleugels van dit genootschap te worden genomen. Er was weinig nodig bij het bestuur op
hier in toe te stemmen. Een eerste gezamenlijk optreden was de
tentoonstelling in het Agrarisch Museum Westerhem (nog tot eind
december te bekijken). En mocht er belangstelling bestaan om
meer over het historische brandweermateriaal te weten, dan zal
een verzoek aan het secretariaat voldoende zijn.◄

80 jaar HGB - regenachtig, maar geslaagd!
Zondag 2 oktober was een feestdag voor het hele gezin. Een gratis
pendelbus bracht het publiek naar de
weegbrug, molen De Nachtegaal,
museum Betje Wolff, het Agrarisch
Museum Westerhem en de Beemster
Erfgoedkamer. Op iedere locatie stonden de vrijwilligers klaar om de mensen te ontvangen en van informatie te
voorzien. De activiteiten liepen uiteen
van films bekijken, poffertjes eten,
poppenkastvoorstelling bekijken, sjoelen, “koe-melken”, enzovoort. Het was een erg geslaagde dag ondanks het slechte weer.
Jaap Oostwouder ging er met de eerste prijs van de Beemster Quiz
vandoor: een helicopervlucht boven de Beemster in het voorjaar
van 2017! Voor een uitgebreider verslag en meer foto’s verwijzen
wij u graag door naar de website.◄
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De afdeling Beemster Erfgoed
De afdeling Beemster Erfgoed (BE) is opgericht in 2010 en beoogt
een kenniscentrum te zijn gericht op (behoud van) de cultuurhistorie van de Beemster. Dat klinkt mooi maar wat houdt dat dan allemaal in? En hoe gaan we dat organiseren? Dat waren de eerste
gedachten van het oprichtingsbestuur. Het huidige bestuur van de
afdeling BE bestaat uit: de heren Falger, Klaas Visser en Pieter
Beemsterboer. Daarnaast ondersteunt Alie Vis-Best de werkzaamheden in onze bibliotheekwerkgroep en is Theo Molenaar een van
de drijvende krachten binnen de fotowerkgroep. Tevens is er een
archiefwerkgroep actief waarin behalve enkele eerdergenoemden
ook mevr. Gabel en
de heren Jaap Oostwouder en Kees de
Groot actief zijn. De
eerste ambitieuze
plannen werden gemaakt; zo vonden we
het van groot belang
om in contact te komen met het gemeentebestuur om
gevraagd en ongevraagd advies te kunnen uitbrengen over
ruimtelijke ontwikkelingen in ons werelderfgoed.
Daarin is inmiddels veel vooruitgang geboekt. De afdeling BE houdt
zich vervolgens bezig met:
Het organiseren van de ‘HGB Inloop’.
Voor zowel leden als niet-leden is er elke eerste maandagavond van
de maand van 20:00-22:00 uur gelegenheid elkaar te ontmoeten in
de Beemster Erfgoedkamer (in het voorhuis van complex Westerhem). De ervaring leert dat er altijd weer interessante nieuwe
dingen naar boven komen. Laagdrempelig, leuk en leerzaam dus.
Archivering van historisch belangrijke boeken, dagboeken, documenten, foto’s, films en interviews in de Beemster Erfgoedkamer.
In dezelfde Beemster Erfgoedkamer bevindt zich ook de centrale
bibliotheek van het HGB, deze wordt beheerd door onze bibliotheekwerkgroep. En ook is onze fotowerkgroep daar wekelijks actief; alle reeds in bezit zijnde, en nieuw verkregen (oude) foto’s,
worden gedocumenteerd en in onze digitale ‘beeldbank’ ingevoerd.
Tijdens de HGB Inloop of op afspraak kunt u een kijkje nemen in al
onze titels, foto’s etc. En ook op de website kunt u binnenkort een
kijkje nemen in een wisselende selectie van onze foto’s.
Archeologie en onderzoek naar de Beemster van vóór de droogmaking.
We zouden graag meer bodemonderzoek doen op een of meerdere
plekken waar indertijd buitenplaatsen hebben gestaan, maar dat
kost geld en tijd en we kunnen niet alles tegelijk.

De agenda 2017
26 januari
29 januari
29 maart
april

Diavoorstelling door Cor Roet (herhaling diavoorstelling van 17-11-2016)
Filmdag in Westerhem (2 voorstellingen)
Algemene ledenvergadering
Voorjaarslezing, informatie volgt

Historisch (archief-)onderzoek
De opgraving naast de NH kerk heeft er toe geleid dat er een archiefwerkgroep is ontstaan die probeert ‘alle’ gegevens te achterhalen van de skeletten en overige begravingen; Wie waren het? Waar
woonden ze? Wat hadden ze voor beroep etc. Ongetwijfeld gaan
we in de nabije toekomst meer over dit belangrijke en omvangrijke
onderzoek horen.
Maar we doen er ook nog allerlei dingen omheen, te veel om hier
op te noemen. Inmiddels zijn we zes jaar verder en hebben we een
aantal plannen gerealiseerd, maar er is nog zoveel meer dat we
zouden willen. Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te willen doen
aan onze activiteiten laten we daar dan eens over in gesprek komen, misschien tijdens een volgende HGB Inloop.◄

Een geslaagde vrijwilligersbijeenkomst
Het Historisch Genootschap Beemster is actief
op heel veel fronten. De
vereniging prijst zich
gelukkig dat ze zoveel
vrijwilligers heeft, want
zonder hen is het
onmogelijk om al die
activiteiten te
organiseren. Als blijk van
waardering wordt elk jaar een vrijwilligersuitje georganiseerd. Op
22 oktober jl. hebben 73 vrijwilligers een bezoek gebracht aan De
Rijp. De vrijwilligers startten de dag in Restaurant Oudejans. Onder
het genot van een kopje koffie werden veel verhalen en ervaringen
uitgewisseld. Daarna verzorgden gidsen van de Oudheidkundige
Vereniging ‘Het Schermereiland’ een rondleiding door de Buurtjes
van De Rijp.
De geschiedenis van De Rijp en de Beemster werd vooraf in het kort
verteld door één van de gidsen. De droogmaking van de Beemster
heeft gevolgen gehad voor De Rijp, zeker voor de Buurtjes en de
rijkdom teruggebracht. Deze armoede heeft ook voordelen gehad:
waar armoede is, wordt namelijk geen nieuwbouw gepleegd. De
straatjes en de huizen zijn behouden gebleven en hebben daardoor
een rijke historie. De rondwandeling eindigde met een bezichtiging
van de Grote Kerk. Een monumentaal gebouw met prachtige
gebrandschilderde ramen. De ochtend werd afgesloten met een
verzorgde lunch in Hotel De Rijper Eilanden. Het was een geslaagde
vrijwilligersbijeenkomst.◄

Vrijwilliger bij Westerhem
Vanaf 1 mei 2017 start het nieuwe museumseizoen voor de beide
musea. De gebeurt uitsluitend door vrijwilligers. In Westerhem
kunnen we best wat meer vrijwilligers (M/V) gebruiken. Het maakt
niet uit wat uw achtergrond is en waar u goed in bent. Het is een
mooie en leuke bezigheid om bezoekers te vertellen over hetgeen
in het museum staat. U wordt opgenomen in een enthousiaste
groep vrijwilligers die u alle hulp biedt om het u naar de zin te maken. We proberen uw inzet in goed onderling overleg in te plannen
en de inzet is gewoonlijk niet meer dan 2x per maand. Interesse?
Mail naar info@historischgenootschapbeemster.nl of bel met 0299
683507 / 06-44542344. Ik zou zeggen: gewoon doen!!!!◄

Tentoonstelling Henk Tol (1931 - 1987)

De weegbrug

Op zondag 23 oktober is onder grote belangstelling van genodigden
de tentoonstelling met tekeningen van kunstenaar Henk Tol
geopend. De opening werd verricht door een goede vriend van
Henk Tol, dhr. Henk Prins. Henk Tol was een zeer kundig tekenaar,
die met zijn rijke fantasie en vaardigheid het verleden tot leven
wist te wekken.
Zijn meest gebruikte techniek bestond uit het tekenen op papier
met Oost-Indische inkt. Het Beemster landschap en de boerderijen
daarin waren een geliefd thema voor hem. Maar ook de mens in
zijn of haar beroepsomgeving zien we regelmatig terug.
In museum Betje Wolff en het Agrarisch Museum Westerhem worden deze werken van Henk geëxposeerd en zijn daar tot mei 2017
te bewonderen.
De opening vond plaats
in het Agrarisch Museum, waar Henk Prins de
openingshandeling
verrichtte door een foto
van de kunstenaar in
zijn atelier te onthullen.
Hoofdgast van deze dag
was natuurlijk Riet Tol,
weduwe van Henk. Zij
genoot zichtbaar op
deze bijeenkomst. Op de foto ziet u haar samen met Henk Prins.
Belangrijk nog om te weten is dat er prachtige kopieën op A3formaat beschikbaar zijn van zijn werk, voor het alleszins
schappelijke bedrag van € 5,-. Voor ingekleurde exemplaren geldt
een bedrag van € 10,-. Al met al een prachtige tentoonstelling in de
wel heel sfeervolle omgeving die beide musea zo kenmerkt.◄

Na de schoonmaakbeurt op zaterdag 7 mei (zie de vorige Nieuwsbrief)
was de weegbrug er weer helemaal klaar voor. Toch was het aantal
wegingen in de loop van de zomer nogal beperkt. Op zaterdag 1
oktober werd de weegbrug, zowel inwendig als uitwendig, weer geheel
gereinigd – klaar voor de winter, maar vooral voor de viering van ‘80
jaar HGB’ op zondag 2 oktober. Het weer op die jubileumdag viel nogal
tegen, maar gelukkig was er busvervoer langs de verschillende locaties.

Pijpenkoppendag
Op zondag 16 oktober werd in het Agrarisch Museum Westerhem,
in samenwerking met
de PKN “Stichting voor
Onderzoek Historische
Tabakspijpen”, voor
het eerst een pijpenkoppendag georganiseerd. Er kwamen bijna
100 bezoekers naar het
museum. De heren
Bert van der Lingen en
Ruud Stam van de PKN
beoordeelden het oude rookgerei en vertelden daar de nodige wetenswaardigheden over. Er waren meer dan 50 aanbieders die vaak
meerdere, in de grond gevonden, pijpenkoppen mee brachten.
Soms schoenendozen vol. Er waren zeer fraaie en soms zeldzame
exemplaren bij. Iedere inbrenger kreeg te horen waar de pijpenkop
vandaan kwam, hoe oud die was en waar het gemaakt was. Als er
andere wetenswaardigheden waren, dan werden die verteld. De
aanwezigen genoten zichtbaar. Niet alleen uit de Beemster werden
pijpenkoppen ingebracht, ook vanuit Edam, De Rijp, Purmerend en
andere omliggende plaatsen.
Beide heren vertelden zo boeiend over de pijpenkoppen dat er snel
het plan geboren werd hieraan een artikel te wijden in een van de
komende Nieuwe Schouwschuiten. Immers, in de Beemsterbodem
zijn vele (soorten) pijpenkoppen gevonden. De pijpenkoppendag is
zeker voor herhaling vatbaar.◄

Op de weegbrug stond de hele dag een klassieke brandweerwagen en
in een partytent werd de werking van de weegbrug gedemonstreerd
door middel van een schaalmodel. In de partytent kon de bezoeker ook
een vragenlijst invullen (o.a. hoeveel suikerklontjes komen er gemiddeld uit één suikerbiet?), koffie drinken en koek eten. De put onder het
weegdek was van verlichting voorzien, zodat bezoekers, (groot)ouders
en (klein)kinderen, daarin konden afdalen om het ondergrondse gedeelte van het mechaniek te bekijken. 's Morgens was dat nog goed te
doen, maar 's middags niet meer vanwege het hemelwater dat tussen
de planken van het weegdek door in de put lekte. Het aantal bezoekers
viel enigszins tegen, ongetwijfeld vanwege het natte herfstweer.
Daarom was de borrel na afloop in museum Westerhem extra welkom.
Wellicht ten overvloede: wie wat te wegen heeft kan een afspraak
maken met de weegvrijwilliger van dienst: 06-83899703.◄

Zomertentoonstelling 2017— Museum Betje Wolff
Dit keer stellen we de schrijfsters Betje Wolff en Aagje Deken centraal.
De tentoonstellingsgroep is bezig om te bedenken: wat kunnen we nu
precies laten zien? Een aantal ideeën worden op dit moment al uitgewerkt. Als eerste de mensfiguur Betje. Mieneke van Gogh uit Schermerhorn maakt voor het museum een bijna `echte` Betje. Ze zit achter haar
schrijftafel en kijkt op bij uw binnenkomst. Ze draagt de kleding die het
museum in haar bezit heeft.
Het boekenkamertje wordt geschoond van die boeken die niet passen
in Betje`s collectie. Deze boeken krijgen
een andere plaats en `Kipperust` oogt authentieker. Er is aandacht voor de kleding
die de dames droegen rond 1780. Daar
heeft het museum informatie over. We zijn
op zoek naar foto`s van beelden, plaquettes, muurplaatjes etc. Dat betekent
dat we goed moeten kijken naar alle plaatsen waar de dames gewoond hebben. Een
aantal foto`s hebben we al. Maar vanuit
Vlissingen bijv. nog niets. Altijd interessant
en mooi; een tentoonstelling samenstellen. Vooral ook omdat het over Betje
Wolff en Aagje Deken gaat.◄

Prijswinnaars van 2 oktober
v.l.n.r. Jan Hopman, Lenie
Greuter, Laura en Monica
Ittmann, Lisa de Haan,
Jaap Oostwouder en
Evalien Brinkman. Op de
foto ontbreken Suzanne
Voorend en Anouk
Voorend; zij hadden
respectievelijk de 2e en 3e
prijs van Museum Betje
Wolff.◄

