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Van de voorzitter
Bij de Nieuwjaarsreceptie in museum Westerhem zei ik dat het goed gaat met het HGB: het
ledenaantal is gegroeid, meer mensen dan
ooit bezoeken onze winteravondactiviteiten
en veel vrijwilligers hebben het erg naar hun
zin. 2017 was een goed jaar voor het HGB.
Maar dat wil niet zeggen dat 2018 ook zo
zonnig is. U hebt allemaal gehoord van de geldnood van de gemeente Beemster. Voor het HGB betekent dit in 2018 een korting
op de subsidie van 25%, een subsidie die bedoeld is voor onderhoud van het Betje Wolff Museum. Ooit is –op verzoek van de gemeente Beemster- door een extern bureau becijferd dat onderhoud
van dat museum ongeveer €20.000 per jaar zou kosten. We hebben
het de afgelopen jaren gedaan met een gemeentelijke bijdrage die
inmiddels al was gezakt tot €14.000. Dat konden we allemaal nèt
bolwerken, dankzij de tomeloze inzet van veel vrijwilligers en door
onderhoud zo goedkoop en efficiënt mogelijk te doen. Maar ergens
is een grens en die grens is nu overschreden. Als bestuur zijn wij
natuurlijk begonnen een bezwaarschrift in te dienen. Op het moment dat ik dit schrijf, is de uitkomst daarvan nog onzeker, maar we
houden u op de hoogte!◄

Molen de Nachtegaal
De Nachtegaal (1669), de enige windmolen, die de Beemster rijk is
werd in 2013 na een lange tijd van verval weer draai- en maalvaardig opgeleverd. Vanaf dat moment heeft de molen alweer het nodige aan slecht weer over zich heen gekregen en, hoewel dat aanvankelijk niet eens de bedoeling was, ook nog vele duizenden kilo’s aan
meel gemalen.
Naast de slechte toestand van het riet, de zorg omtrent delen van
de houtconstructie, het feit dat met slechts één van de twee maalkoppels (maalstenen) gemalen kon worden, waren er nog wel wat
pijnpunten die meer en meer aandacht behoefden.
Afgelopen jaar heeft het bestuur voldoende fondsen bereid gevonden de financiële middelen beschikbaar te stellen om dit alles nu in
één keer aan te kunnen pakken.
Met een sluitende begroting achter de hand is een planning opgesteld die in mei van dit jaar afgerond zal worden.

Nadat begin januari een steiger rond de molen is geplaatst werd
door een enthousiaste groep vrijwilligers onder zeer slechte weersomstandigheden al het riet van de molen verwijderd.
Aansluitend gaat molenmaker
Kistemaker de komende weken
van start met de feitelijke restauratiewerkzaamheden.
Alle houten constructies krijgen daarbij aandacht en worden waar nodig verstevigd.
Met de grootst mogelijke zorg
wordt hierbij gekeken naar het
in stand houden van de authentieke onderdelen. Gelijkertijd gaat aandacht uit naar het
bestrijden van houtworm en
boktor en worden naast een
droge stijg(blus)leiding nagenoeg onzichtbare sproeikoppen geïnstalleerd. Dit blussysteem zal er voor zorgen dat de brandweer vanaf de weg kan aankoppelen en een eventuele brand in de molen van binnenuit kan
bestrijden. Ook wordt onderzoek gedaan naar de ouderdom van
diverse onderdelen van de molen. Het vermoeden bestaat namelijk
al langer dat sommige onderdelen zelfs nog dateren van ver voor de
drooglegging van de Beemster.
Na de feitelijke restauratie wordt rondom een nieuw rietdek aangebracht waarin meteen een branddetectie systeem zal worden verwerkt. Alles bij elkaar hopen wij de molen bij de Beemster Open
Dag op 10 mei weer in volle glorie aan u te kunnen tonen.
Met dank aan alle fondsen en onze kring van vrienden en donateurs
kijken wij vol vertrouwen uit naar de oplevering, en de viering volgend jaar van het 350 jarig bestaan van Uw en Onze Nachtegaal.
Mocht u vriend, vrijwilliger en/of klant willen worden dan bent u
altijd welkom. Ook tijdens de restauratie gaat de meelverkoop bij
de molen onverminderd door.
http://www.nachtegaalbeemster.nl, ◄
Paul Buurmans

Eerbetoon na 75 jaar
RTV-NH heeft onlangs een bezoek
gebracht aan Westbeemster. De omroep is zeer geïnteresseerd in het initiatief van de werkgroep ‘Monument aircrash Westbeemster’. Nic van Baar legt
in een kort filmpje de totstandkoming
van het initiatief uit en vertelt over het
belang van het monument als eerbetoon voor de bemanning van de
neergestorte Lancaster op 26 juni 1943. Verderop in de Nieuwsbrief
leest u hier meer over.
Het filmpje is terug te zien op YouTube via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=zIr_vRxYazo

Daarnaast staat op de website van het HGB ook nog een
interview (uit 1995) met een ooggetuige. ◄
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De weegbrug

Brongas in het Agrarisch Museum Westerhem

De weegbrug had het rustig de laatste maanden — winter nietwaar.
Af en toe een weging en éénmaal een optreden in een film. Die werd
opgenomen ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van buurtvereniging ‘Ons Hoekje’. In de film is een inbreker actief; hij wordt uiteindelijk gearresteerd en in het weeghuisje opgesloten. Het jubileum is
zaterdag 17 februari jl. gevierd.◄

Brongasmotor die een boetenmolen en een karnton aandrijft

Opname van de film. Foto: Wim van der Werff

De tentoonstelling over brongas kunt u ook in 2018 in Westerhem
bekijken. De winning van brongas en het gebruik kunt u zien in een
video met veel oude beelden. Er zijn vele brongasattributen en de
geschiedenis van brongas komt aan de orde. Ook is er aandacht
voor de Brongasvereniging. Er is een werkende brongasinstallatie in
het museum en de vrijwilligers van het museum tonen die u graag.
We weten dat brongas in de Beemster aanwezig is, maar weet u
ook de details? Komt het zien in Westerhem.◄

Nadere informatie over monument Aircrash Westbeemster
U heeft er mogelijk al over gelezen in de pers maar we willen u graag
bijpraten over het monument dat enkele initiatiefnemers en onze
afdeling Beemster Erfgoed voornemens zijn in Westbeemster te laten
plaatsen en te onthullen.
Op 26 juni 2018 aanstaande is het exact 75 jaar geleden dat zeven
jonge mannen omkwamen (deels vermist) bij het neerstorten van een
bommenwerper van de RAF. Het toestel vloog rakelings langs de kerk
in Westbeemster en ontplofte enkele uren later. Het richtte grote
materiële schade aan in de omgeving. Bovendien werden enkele Duitse soldaten, die op wacht stonden, bij die ontploffing zwaar gewond.
Al met al het grootste oorlogsongeluk in de Beemster.
U kunt er nog veel meer over lezen op de website
www.monumentaircrashwestbeemster.nl
Het incident is tot op heden niet of
nauwelijks herdacht en vandaar het
initiatief van de werkgroep. Het ontwerp voor het monument ziet u bijgaand.
Het krijgt een markante plaats in Westbeemster. De voorbereidingen voor de
herdenkingsplechtigheid en de onthulling zijn gestart. Een en ander zal veel
aandacht krijgen van diverse instanties
uit binnen- en buitenland en ook wordt
gezocht naar familieleden van de
slachtoffers.
De penningmeester van de werkgroep
kan melden dat er al door een flink
aantal mensen een geldbedrag is gestort, maar we zijn pas op de helft; er is nog circa € 1500,- euro nodig.
Uw bijdrage klein of groot is dan ook zeer gewenst:
Ten name van: Historisch Genootschap Beemster
Rekeningnummer: NL92 RABO 0367 3500 09
s.v.p. vermelden: Monument Westbeemster
◄

Demonstratie brongasketel, hier zie je
wat er in een brongasketel gebeurt.

Geheimzinnige polderfotograaf
Zag u misschien onlangs bijgaande persoon foto’s maken van uw erf
en woning? En dacht u dat is iemand van het Kadaster misschien?
Nee, het ligt anders; u kent vast wel Geert Heikens, hij heeft alle
gebouwde objecten in de Beemster,
de meeste gelegen buiten de bebouwde kom, gefotografeerd. Inmiddels is zijn project afgerond en
zijn er prachtige fotoboeken van
gemaakt. Geert heeft de boeken en
de digitale foto’s aan onze afdeling
Beemster Erfgoed geschonken. Onze
fotowerkgroep heeft de foto’s inmiddels dankbaar in de beeldbank
opgenomen en de boeken liggen ter
inzage in de Beemster Erfgoedkamer.
Nu al zien we dat er na het maken
van de foto’s veel verandert in onze
mooie Beemster. Geert bedankt!◄

Een nieuwe Betje geboren!
Opeens lag er een geboortekaartje op de deurmat van het Betje
Wolff Museum. Een prachtig kaartje met de naam Betje erop en
met een lief gedicht van Betje Wolff en Aagje Deken ernaast.
En dat gebeurt niet elke dag.
Afgelopen zomer bezochten
twee mensen ons museum. Ze
kenden Betje Wolff en Aagje
Deken en hun werk. Ze wilden
graag het museum bekijken en
waren blij verrast te zien dat we
Betjes boeken en brieven en het
huis met zoveel liefde koesterden. Tijdens hun bezoek vertelden ze dat ze hun aanstaande
kind graag Betje wilden noemen, naar Betje Wolff.
De liefde voor Betje Wolff en Aagje Deken is ontstaan op de middelbare school. Ilse Ruijters, de moeder, is zelf ook schrijfster en heeft
twee boeken op haar naam staan: ‘De onderkant van sneeuw’ en
‘Later als ik dood ben’.
(www.ilseruijters.nl)
Als de kleine Betje wat groter is,
komt ze met haar ouders een keer
op bezoek in het museum van haar
naamgenoot. Daar verheugen we
ons op!◄

Stormschade bij Westerhem

In de januaristorm sneuvelde een markante boom op het complex
Westerhem. Het was wonderbaarlijk hoe de boom is neer gekomen.
Een houthakker had het niet beter gekund. Precies tussen andere
bomen door; voorhuis, stolp en schuur sparend kwam de boom op het
grasveld terecht.
De boom was aan de kant van de stolp helemaal rot. De wortels ont-

De leilinden van Westerhem
Aan de oprijlaan van Agrarisch Museum Westerhem staan prachtige
kastanjes en leilinden. De afgelopen jaren groeiden de mooie leilinden zo weelderig dat ze het
zicht op het museum ontnamen. En een goed gezegde
luidt immers: snoeien doet
bloeien. Dus heeft afdeling
Stichting Beheer Gebouwen
van het HGB opdracht gegeven aan hoveniersbedrijf Dirk
Klok uit Middenbeemster om
de bomen in model te snoeien. Hierdoor wordt de vorm
van de leilinden weer in goede staat terug gebracht. Je ziet nu de karakteristieke stammen met
de takken en de knotten aan de uiteinden. In het voorjaar en in de
zomer zal het groene blad de oprijlaan weer sieren. Het zicht vanaf
de Middenweg op zowel het voorhuis –het Bezoekerscentrum
Beemster- als de stolp -het Agrarisch Museum Westerhem- is hierdoor verbeterd en mooier geworden.◄

braken al. In het verleden is waarschijnlijk boer Smit, toen die daar nog
boerde, menigmaal met zijn wagenpark tegen de boom gereden en is
toen de schade ontstaan met als resultaat dat in januari 2018 de boom
uit eigener beweging het loodje legde.◄

Educatie, het scholenproject
Op een plezierige manier leren over vroeger. Waar kan dat beter dan in
de musea en in het Bezoekerscentrum van Beemster? In 2018 zullen
weer veel leerlingen kennis op doen over de historie.
Wist u dat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Burgemeester Scheringa vanaf 16 mei weer in het voorhuis
woont?
Vrouw Maartje weer de scepter zwaait in het woonhuis van de
stolp?
Boer Jan weer volop aan het werk is in de stal?
Juffrouw Cornelia, de huishoudster van Betje, haar kamertje
laat bewonderen?
De grootvader en grootmoeder van Ot en Sien hun kleinkinderen op bezoek krijgen?
De tuin van Betje omgetoverd is in een prachtige speeltuin?
De leerlingen van de basisscholen daar van 16 t/m 31 mei weer
heel erg van gaan genieten?
Dat er 25 enthousiaste vrijwilligers van het HGB aan dit project
hun medewerking verlenen?
Dat tweede klas atheneum leerlingen op 9, 10 en 11 juli voor
een interessante literaire les het Betje Wolff museum komen
bezoeken?◄

Afscheid Tiny van de Nes en Pieter van der Klooster
Op de bestuursvergadering van 12
februari jl. hebben we afscheid genomen van Tiny en Pieter.
Liever hadden we gezien dat zij nog
enige tijd bij ons waren gebleven,
want vooral Tiny is eigenlijk onmisbaar. Zij was jarenlang de duizendpoot die aan alles dacht. Zorgzaam
voor het museum, waar ze echt haar
hart aan heeft verpand. Een paar
taken blijft ze nog uitvoeren, want
het museum echt verlaten kan zij niet.
Ook Pieter zien wij met lede ogen
vertrekken. In het bestuur zullen wij
zijn heldere blik op de zaken missen.
Als mannelijk bestuurslid had hij
vaak een verrassend andere kijk op
het gebeuren. Gelukkig blijft hij zijn
werkzaamheden in de tuin samen
met Paul voortzetten. Het werken in
de tuin deed hij altijd met veel plezier en het resultaat mocht er dan
ook zijn. De complimenten van bezoekers kan hij in de toekomst nog in
ontvangst blijven nemen.
Margreet hield een kort toespraakje
en overhandigde Tiny een mooi boeket en Piet een fles wijn.
Op de vrijwilligersmiddag van 23
maart nemen beide bestuursleden
nog eens afscheid van de vrijwilligers.◄

‘Vive la plume’ - tentoonstelling over schrijven als
kunde en kunst

Maar hoe ging dat vroeger in zijn werk? Schoolgaan was voor kinderen
in de Beemster immers maar bijzaak want meehelpen op het land konden zes- tot twaalfjarigen heel goed en dat was toch noodzakelijk om
als gezin te overleven? En de wegen, die waren toch onbegaanbaar van
oktober tot mei? Allemaal waar, maar de vijf tot zeven Beemster
schoolmeesters leerden hun kinderen in de achttiende en negentiende
eeuw bijna allemaal lezen en schrijven. Van dat leren schrijven heeft
het HGB een opmerkelijk grote en rijke variatie voorbeelden in zijn
collectie. Voor het eerst in onze museumgeschiedenis putten we ruimschoots hieruit. Maar ook meester Cornelis Eenhuizen van de school in
Westbeemster zal u versteld laten staan. Een paar jaar geleden kreeg
het museum een prachtig schoonschrift van deze meester Cornelis
Eenhuizen in haar bezit. Dit is het uitgangspunt van de tentoonstelling.
Maar ook een brief van Betje, een brief van Dirk van Oss, de kermisbrieven.
Het museum bezit handgeschreven nota’s, notulenboeken, schrijfschriftjes van leerlingen uit 1900: meer het schrijven van alledag. De
schrijfschriftjes zijn al ware kunstwerkjes.
En hoe zag het handschrift van Betje Wolff er eigenlijk uit? Vanaf 1 mei
kunt u het komen bekijken.◄

Over beeldpresentaties en fotoavonden
De fotoavonden van Cor en Lida Roet zijn bijna legendarisch te noemen. Wat een enorme belangstelling! Herkenbaar, informatief en gezellig samen terug in de tijd. Wanneer u deze Nieuwsbrief ontvangt is
de laatste avond net geweest of zal deze nog komen (7 maart). Cor
probeert steeds een nieuw thema te bedenken en hoopt nog meer
avonden te kunnen vullen. U wordt hiervan vanzelfsprekend op de
hoogte gehouden.
Ook in Purmerend kon men onlangs genieten van de fotoavond
‘Neringdoenden in de Beemster’. De Vereniging Historisch Purmerend
organiseert ook regelmatig beeldpresentaties. De volgende is op
woensdag 21 maart a.s., aanvang 20.00 uur in het Stamhuis te Purmerend. Ditmaal over de Kaasmarkt door de eeuwen heen. Purmerend
had een enorm grote, in de wijde omgeving bekende kaasmarkt. Daarvan zijn nog prachtige beelden bewaard gebleven. Het thema ‘kaas’
sluit overigens mooi aan op de meest recente fotoavonden over de
dagkaasfabrieken in de Beemster.◄
Foto: Cor Roet

De voorbereidingen voor de aanstaande zomertentoonstelling in
het Betje Wolff Museum zijn nu zover dat we kunnen beloven dat er
op zolder een presentatie komt die zowel verbazing als herkenning
zal oproepen. Herkenning – zeker bij de ouderen onder ons – als we
het schoolhoekje zien met het bord, de bankjes en de grote letterkaart. De kroontjespen, schoolschriften met dubbele lijntjes, inktpotten, o wat was leren schrijven toch moeilijk! Met veel oefening
lukte het de meesten van ons uit de aangeleerde schrijfmethode
een persoonlijk handschrift over te houden.

De agenda 2018
wo. 4 april Algemene Ledenvergadering
wo. 11 april Lezing van Julius de Goede over schrijven in de 18e en
19e eeuw door Noordhollandse schoolmeesters

