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Nieuwsbrief  april 2018 
 
 

Beste mensen,  
 
Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan museum  
It Damshûs in Nij Beets, op zaterdag 19 mei 2018. 
It Damshûs is een openlucht museum en laat bezoekers  
op een actieve manier zien hoe laagveenturf werd  
gemaakt en hoe de veenarbeiders leefden en werkten in 
de periode van 1863 tot ca. 1920.  
Hun  werk -, woon- en leefomstandigheden waren de  
voedingsbodem voor een felle sociale strijd. 
Daarnaast wordt een indruk gegeven van de verandering van het landschap als gevolg van 
de turfwinning. Zo krijgt de bezoeker een totaalbeeld van de politieke en landschappelijke 
geschiedenis van de laagveenderij  in Opsterland en Smallingerland, met als uitgangspunt 
Nij Beets. Natuurlijk hebben met  ’t Rieuw binnen onze eigen gemeente ook een museum 
dat zich met de veenwinning bezighoudt, maar het is vast leuk te zien hoe verschillend 
musea met hetzelfde thema aan de slag zijn. 
Naast verschillende gebouwtjes, die een beeld geven van Nij Beets rond 1900, is er ook 
een scheepswerf met een scheepshelling. 
Het vertrek voor dit bezoek is om 12.30 uur, vanaf de parkeerplaats tegenover De 
Heerlijkheid. 
Opgave bij Henk van der Wijk, email: henk.10865@ziggo.nl   tel. 06 52126859. 
 
De Bewonersgeschiedenis op onze vernieuwde website.  
Met inmiddels 6 vrijwilligers zijn we van de HVW bezig om de bewonersgeschiedenis van 
de huizen in de gemeente Marum in kaart te brengen. Hierbij kan hulp van onze leden 
goed van pas komen. Heeft u enige kennis, gegevens, foto’s e.d. van huizen en bewoners 
uit de 8 dorpen in de gemeente Marum, dan zouden we het erg op prijs als u deze met ons 
zou willen delen. 
Kijkt u eens naar de voortgang van ons project: de Hoornweg in Marum en enkele straten 
in De Wilp.  Ook met de Nieuweweg in Nuis is inmiddels een begin gemaakt.  Website 
adres: http://www.historischmarum.nl/ bewonersgeschiedenis.  
Hier kunt u per woning uw reacties plaatsen en foto’s mailen of via het emailadres 
webmaster@historischmarum.nl 
Tevens staan op onze website onder het kopje ‘vraag & aanbod’ genealogische en 
historische vragen/zoekplaatjes. Kunt u helpen of heeft u zelf een vraag of verzoek? Neem 
hier dan ook eens een kijkje. Laten we er samen iets moois van maken! 
 
 
Het bestuur. 
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