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Van de voorzitter
Op 10 november jl. werd in Beeld en Geluid te
Hilversum door de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap de Museumeducatie
Prijs 2017 uitgereikt aan Naturalis in Leiden.
Het Van Abbemuseum werd tweede. Twee
grote, professionele musea. En de derde? Dat
waren vrijwilligers! De vrijwilligers van de
“Werkgroep Educatie Musea Beemster/
Project wonen”. Ofwel: Mart Hellingman en Janna Bakker en een
heleboel vrijwilligers van ons eigen HGB! Een project voor leerlingen van basisscholen over “wonen”, vroeger en nu. Proficiat Mart
en Janna en alle andere meedoeners!
Mart en Janna gaven op 1 november ’s avonds een presentatie voor
ons bestuur. “Moet wel in 20 minuten lukken”, zei Mart nog. Enfin,
we waren zo enthousiast over de aanpak, dat we door alle vragen
en discussies ruim een uur later aan de rest van onze vergadering
begonnen. In ons hoofd nog nadenkend over wat je met zo’n aanpak nog méér zou kunnen!
Educatie…, we onderzoeken de historie, we bezitten mooie historische zaken. Aan ons de taak om dit in te zetten en door te geven
aan volgende generaties. Een kerntaak van ons Historisch Genootschap. Als voorzitter ben ik trots dat wij zulke mensen in onze gelederen hebben!◄

De weegbrug
In 1969 stond in de NNC van 26 september een artikeltje met als
titel: ‘De Jisperweg krijgt een erepoort’. Die ‘erepoort’ was het
rupro-apparaat. Eindelijk hebben wij daar een foto van, ons bezorgd
door Gerrit Hopman. Het apparaat stond van 1969 tot 1975 permanent opgesteld over de Jisperweg aan het begin van de Zuiddijk. Na
weging op de weegbrug reed de vrachtwagen onder het apparaat;
dat nam op een willekeurige plek uit de vracht suikerbieten een
monster. In de suikerfabriek werd dan het schoongewicht (zonder
loof en aanhangende modder) van de bieten bepaald. De Nieuwe
Schouwschuit bericht er, volgend jaar, meer over.

De HGB-familiedag was op zondag 1 oktober. Ook de weegbrug was
open voor het publiek, zodat de mensen in de Beemster en omgeving meer te weten konden komen over de weegbrug. Natuurlijk
moest die er dan ‘op z’n zondags’ uitzien. Daartoe werden op 30
september de weegbrug-vrijwilligers opgetrommeld – op een foto
in ‘Binnendijks’ hebt u gezien wie dat waren. Zij hebben het houtwerk en de zonnepanelen gereinigd, de ramen gelapt en de achterplaat van de klok verwijderd om het publiek te laten zien hoe één
en ander werkt. Zondagmorgen werd alles in gereedheid gebracht:
een partytent werd opgezet met daarin een maquette van de weegbrug. En op de brug een splinternieuwe grote landbouwtrekker,
gehaald en gebracht door Kees Kraakman.
Er is wel wat volk geweest, gebracht en gehaald door een oude bus,
maar veel te weinig voor al het werk. Voor volgend jaar moeten we
proberen om meer bekendheid over de weegbrug te geven. ◄
Ger Kloosterhof

Hoofdprijs—helikoptervlucht!
Zaterdag 9 september jl. heeft
Jaap Oostwouder een helikoptervlucht boven de Beemster
gemaakt.
Deze vlucht was de hoofdprijs
van onze HGB-dag 80 jaar quiz
d.d. 1 oktober 2016.

Op die bewuste zaterdagmorgen
zag het weer er niet best uit maar
in de middag klaarde het op en
werd het prachtig met hier en daar
wat lichte bewolking boven de
Beemster.
De helikopter heeft een rondje
gemaakt over het huis van Jaap en
Ria aan de Jisperweg nr. 137.
Om met Jaap zijn woorden te spreken “het was een hele
belevenis!”◄

Vrijwilligers Betje Wolff museum
Op 13 oktober jl. was de evaluatie van het zomerseizoen voor de
vrijwilligers van het Betje Wolff museum. Een foto mag daarbij niet
ontbreken!◄

Een vrachtwagen suikerbieten onder het rupro-apparaat – Gerrit Hopman
inspecteert de onderkant van de wagen.
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Historische brandweer

Betje Wolff Auditorium geopend in Middelburg.

Reglement op de Brand-Spuit aan de Buurt in de Midden-Beemster

In het kader van het programma Zeeuwse Schrijvers heeft de
Zeeuwse Bibliotheek besloten haar auditorium te voorzien van een
nieuwe naam: het Betje Wolff Auditorium.
Niet alleen aan Betje maar ook aan andere Zeeuwse schrijvers wil
men meer aandacht geven.
Mevrouw Aafje de Jong, oud-voorzitter van het Betje Wolff museum, kreeg de eervolle taak toebedeeld om op 16 september 2017
de opening te verrichten.
Er was een prachtig programma samengesteld:
- Uitreiking van een boekje, waarin de tien beste verhalen over
Betje (dit n.a.v. een schrijfwedstrijd dit voorjaar uitgeschreven).
- Walcheren in vier gezangen; uitvoering door een tenor.
- Het verhaal van Aafje: hoe ging het met Betje in de Beemster en
daarna.
- Film: Betje Wolff, een feministe in de Beemster.
- Koffie toe, uiteraard met een Betje-bonbon!
Over de film was men zeer lovend. “Insturen voor de IDFA, insturen
voor de Zeeuwse Filmdagen!”
En de directeur en de bibliothecaris van historische boeken van de
Zeeuwse Bibliotheek willen binnenkort langskomen om onze
collectie te bekijken. Trouwens, ook veel andere aanwezigen willen
dat. Of dat allemaal gebeurt is natuurlijk een tweede. Hoe dan ook,
Aafje heeft dit alles ervaren als “een mooie ochtend”.◄

Onder deze naam werd “op den 5de van de Bloeimaand 1800 en
gepubliceerd den 21ste van de Hooimaand 1809” uitvoerig beschreven op welke manier de (hand)brandspuiten bediend moesten worden en wie er allemaal verantwoordelijk waren voor het bestrijden
van branden. Een vrijwillige brandweer was er niet, deze werd eerst
in 1924 opgericht toen de Gemeente overging tot de aankoop van
een T-Ford blusvoertuig.
In 1809 kon je spreken
over een plichtsbrandweer. Dat betekende,
zoals het Reglement beschrijft, dat “Aan deze
Spuijt zullen ter Brandblussing onderhorig zijn
alle den Manschappen,
wonende in de MiddenBeemster of daar omtrend.”
Nu zouden we zeggen:
alle mannen in en om
Middenbeemster waren
verplicht bij een brandmelding naar het spuithuis te komen om mee te
helpen de brand te blussen. Het reglement zegt verder dat “het Brandbluschen eene zaak is
daar de Burgerrij zeer veel belang bij heeft, zo zal ook niemand binnen de voornoemde Kring wonende en van 18 tot 70 Jaren oud zijnde, zich van dezen Burgerplicht mogen onttrekken; maar zal een
ieder verplicht zijn de post hem ten dien einde aangewezen, getrouw waar teneemen, op verbeurten van 3 Gulden”. De hoge boete
die in die tijd opgelegd werd geeft het belang van het gezamenlijk
optreden bij brand aan.
Dat er in ruim 200 jaar veel veranderd is bij de brandbestrijding
mag eenieder duidelijk zijn, maar dit oude reglement geeft een
goed beeld van de burgerzin die op dat moment gold. ◄

Aafje de Jong verricht de
officiële opening

Genomineerd voor de Museumeducatieprijs
De voorzitter sprak er al over in zijn voorwoord.
Namens het Betje Wolff museum, het Agrarisch Museum en het
Bezoekerscentrum hebben Janna Bakker, Mart Hellingman en nog
een aantal vrijwilligers met het educatieve project ‘Wonen’ meegedongen naar de Museumeducatieprijs. Niet gewonnen, maar de
nominatie op zich was al een prachtige erkenning. Er stond o.a. in
het jurycommentaar:
De jury was enthousiast over de samenwerking bij het Project
Wonen. De manier waarop diverse vrijwilligersorganisaties gezamenlijk een educatief project voor alle basisscholen in de Beemster
hebben opgezet, is een inspiratie voor veel andere plekken in Nederland. Daarnaast vindt de jury het feit dat alle basisscholen uit de
omgeving deelnemen aan het project zeer positief. ◄

De agenda 2017/2018
do. 30 november Lezing ‘Brongas in de Beemster’
do. 14 december Fotopresentatie door Cor en Lida Roet
NB. Voor deze fotoavond zijn er geen plaatsen meer beschikbaar
zo. 21 januari
Filmdag
februari
Fotopresentatie door Cor en Lida Roet (datum
volgt)

Betje Wolff museum iets langer open
Vanaf 1 januari worden, bij wijze van proef, de openingstijden van
het museum iets verruimd. Op zondag was het museum open van
14.00-17.00 uur. Dit wordt nu van 12.00-17.00 uur. Door deze verruiming hebben de bezoekers meer gelegenheid het museum te
bezichtigen.◄

BELANGRIJK!
Het HGB verstuurt de uitnodigingen voor lezingen/
presentaties/fotoavonden per e-mail. Mocht u in het bezit
zijn van een mailadres en deze uitnodigingen niet ontvangen, dan is uw mailadres niet bij ons bekend. Graag doorgeven via: info@historischgenootschapbeemster.nl.

De grote HGB familiedag

Crash in Westbeemster

Op zondag 1 oktober jl. hield het HGB ‘Open huis’ op alle locaties.
De foto’s geven een aardige indruk van de dag:

In nauwe samenwerking met het Historisch Genootschap hebben
enkele Beemster bewoners zich verenigd in een werkgroep om een
monument op te richten voor de 7-koppige vliegtuigbemanning die
omkwam en deels vermist werd tijdens het grootste ongeluk in de
Beemster tijdens WOII.
Op dinsdag 26 juni 2018, exact 75 jaar na de ramp, willen zij een gedenksteen onthullen vlakbij de plek waar een van de vliegtuigmotoren
na een mysterieuze ontploffing tegen de muur van ‘de Kerckhaen’ in
Westbeemster belandde.
Op de website www.monumentaircrashwestbeemster.nl kunt u meer
lezen over de achtergronden van het ongeluk en kunt u zelfs al het
voorlopig ontwerp van de gedenksteen zien.
Middels crowdfunding hoopt de werkgroep een bedrag van € 2800,bijeen te brengen om alles te kunnen realiseren.
Het HGB heeft een speciale rekening geopend: t.n.v. Historisch Genootschap Beemster, rek.nr. NL92RABO 0367 3500 09. Graag vermelden
’Monument Westbeemster’. Doet u mee?◄

‘Oude ambachten’ (in dit geval: de was) bij het Agrarisch Museum
Westerhem

Het jaarlijkse vrijwilligersuitje
Op zaterdag 21 oktober jl. genoten vele vrijwilligers van het HGB van
het jaarlijkse vrijwilligersuitje. Een bezoek aan het Huis van Hilde in
Castricum. De ochtend werd gestart met koffie/thee en appeltaart.
Vervolgens werd de grote groep (ruim 60 personen!) opgesplitst in
kleinere groepen voor een rondleiding. Als afsluiting een heerlijke
lunch, het was erg gezellig en zeer informatief!◄

Afdeling Beemster Erfgoed
toonde dit skelet.

Even wegen op de weegbrug

De poffertjes bij Betje
smaakten heerlijk

De pendelbus bracht de
bezoekers overal

