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De voorzitter van de nieuwe afdeling Beemster Erfgoed 
Onze nieuwe afdeling Beemster Erfgoed, onderdeel van het HGB, had begin 2010 
een eerste voorzitter nodig en dat mag ik zijn, Pieter Beemsterboer. U – net als ik 
– bent lid van het dit jaar jubilerende HGB en bent daarom altijd al geïnteresseerd 
geweest in misschien wel “alles” wat met de historie van de Beemster te maken 
heeft. Deze parel van een polder vormde onder andere de basis voor de oprichting 
van onze beide musea, iets waar we als HGB trots op zijn.

Heeft u al een partner-lidmaatschap  
van het HGB?

Aanmelden: 0299 684431 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

de Beemster polder werd niet voor niets 
bekroond met de titel “unesco werelderf-
goed”. en “Beemster” werd zelfs een merk, 
dan móet het dus wel goed zijn! maar adelt 
verplicht.
uw (historische) belangstelling en zorg voor 
datgene wat onze polder zo mooi heeft 
gemaakt deelt u helaas niet in gelijke mate 
met iedereen, en daar wil de nieuwe  
afdeling aan werken.
de afdeling Beemster erfgoed wil samen-
gevat vooral de kernwaarden van de Beem-
ster bewaken en versterken. dit willen we 
bereiken door het verwerven en uitdragen 
van kennis en inzicht omtrent alles wat 
onze Beemster historisch gezien zo uniek 
heeft gemaakt. met die kennis willen we 
gevraagd, maar ook ongevraagd, voorlich-
ting geven en ook advies uitbrengen aan 
Beemster burgers en plaatselijk overheid. 
steeds zal het wat ons betreft gaan over 
onderwerpen die kansen of bedreigingen 
vormen voor alles wat onze bekroonde 
polder raakt.
op de aanstaande algemene  ledenverga-
dering van woensdag 23 maart wil ik u 
graag meer vertellen over onze plannen en 
de vorderingen welke we inmiddels hebben 
gemaakt.
onze plannen zijn ambitieus, dat weten 
we. onze afdeling bestaat momenteel uit 5 
leden, maar bij elk verschillend onderwerp 
van studie, willen we ook graag een beroep 
doen op mensen zoals u, mensen met een 
zuivere belangstelling voor en kennis van 
onze Beemster.

Pieter Beemsterboer

In het jubileumjaar van het HGB 
organiseren het Agrarisch Museum 
Westerhem en museum Betje Wolff 
een dubbeltentoonstelling:

Voor haar: 
Tot op de draad bekeken.
in de stijlkamers van Betje wolff ziet u 
voorwerpen die te maken hebben met 
het vervaardigen van kleding: naaidozen, 
naaigerei, vingerhoedjes, handwerkbladen, 
divers stoffen en nog veel meer. de 
binnenkant van kleding is vaak nog 
interessanter dan de buitenkant. ook 
dat kunt u bekijken. prachtig om te zien 
hoe minutieus kleding vroeger gemaakt 
werd. er is een marskramerkastje (zie 
foto) er zijn merklappen, stoplappen en 
haakwerkjes.  en naaischoolwerk uit 
vroegere jaren. de dames onder ons 
zullen dat van hun handwerklessen zeker 
herkennen!

Voor hem: 
De handen uit de zakken.
deze tentoonstelling besteedt aandacht 
aan hoe de akkerbouw vroeger 
werd bedreven in de Beemster. de 
tentoonstellingscommissie heeft inmiddels 
een oproep in de Binnendijks geplaatst om 
in het bezit te komen van oude foto`s van 
Beemster akkerbouwactiviteiten en ook 
schilderijen, schoolplaten, miniatuurtrekkers 
en landbouwwerktuigen vanaf 1900. 

op de zomerstal tonen deelverzamelingen 
wat mannen vroeger zoal in hun zakken 
hadden: tabaksdozen, zakdoeken, beursen, 
verder zijn er ook typisch mannelijke 
objecten als wandelstokken, tabakspotten, 
kwispedoors en tondeldozen.

Museumkaarthouders

deze dubbeltentoonstelling staat ook 
aangekondigd in het voorjaarsnummer 
van het museumkaartmagazine, het blad 
voor de museumkaarthouders. voor de 
museumkaarthouders hebben we een 
speciale actie. op vijf avonden deze zomer  
zijn de beide musea `s avonds open, 
alleen voor hen: gastheren en gastvrouwen 
vertellen dan veel over de musea en de 
tentoonstellingen. de bezoekers krijgen  
een Beemster vruchtensapje en een stukje 
Beemsterkaas aangeboden. we denken 
daarmee een leuke actie aan te bieden en 
rekenen op veel bezoek!

De Algemene Ledenvergadering
vergeet u het niet in uw agenda te zetten! 
de algemene ledenvergadering van het 
hgB is op 23 maart 2011 om 20.00 uur 
in de Kerckhaen in westbeemster.
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Viering HGB 75 jaar.

op 16 april 2011 is het zover, dan viert 
het hgB haar 75 jarig bestaan in de 
Keijserskerk van de middenbeemster.
de ochtend is voor genodigden en een 
beperkt aantal leden. voor deze ochtend is 
een symposium georganiseerd voor omlig-
gende collega historische verenigingen 
met de vraag: hoe gaan we de toekomst in 
als historische vereniging. hun antwoord 
op deze vraag is mogelijk een goed voor-
beeld voor het hgB. Zes van deze goede 
antwoorden is een heel mooi verjaardags-
cadeau.
de middag is alleen voor leden en een 
enkele genodigde. er worden dan schit-
terende lezingen gehouden door diederik 
aten en herman pleij. het geheel wordt 
opgeluisterd door een optreden van 
matthijs Koene en peter van voorst.
op de algemene ledenvergadering van  
23 maart aanstaande hoort u meer over 
deze bijzon-
dere feestdag.
in de Keijser-
kerk mogen 
maximaal 220 
bezoekers 
naar binnen. 
daarom 
kunnen 
helaas niet 
alle leden van 
het hgB een 
plek vinden. 
eerdaags krijgt 
u een uitnodi-
ging met het 
complete programma en een antwoord-
kaart. Zend de kaart zo spoedig mogelijk 
terug, want uw deelname is op volgorde 
van binnenkomst.

Historische kleding voor de 
gastheren en gastvrouwen van 
Westerhem en Betje Wollf.

er is al eerder overgeschreven, maar nu zijn 
we echt bezig om de kleding te maken.
voor de heren van westerhem wordt een 
boerenkiel gemaakt. een replica van de 
boerenkiel uit de kledingkist van de boeren-
knecht: die kist staat op de lange regel. u 
hebt die kist vast wel gezien. er bij komt 
een halsdoek en een pet.
hetta van der schraaf-prijs maakt de kielen 
van een denimblauwe stof. het advies is er 
om een donkerblauwe (spijker)broek bij te 
dragen. het geheel ziet er prachtig uit.
voor de heren van Betje wolff is gekozen 
voor een iets gekleder  jasje, ook daar gaat 
hetta voor zorgen.
de dames gaan gekleed in dienstbodekle-
ding: geïnspireerd door `de tijd van Betje`. 
in het museum was een model aanwezig: 
op zich al heel mooi om uit te vinden hoe 
dat gemaakt was. daarbij wordt een lange 
rok gedragen en natuurlijk een schort en 
een halsdoek.
veel dames zijn zelf al aan het naaien en 
helpen elkaar.
het is de bedoeling om deze  kleding in 
ieder geval dit jaar te dragen tijdens de 
open dag in de Beemster.

Suppoosten Betje Wolff op 
bezoek bij de brandweer.
op 26 januari brachten een aantal suppoosten 
van het museum een bezoek aan de brand-
weer in middenbeemster.
doel van het bezoek was om voorlichting te 
krijgen en hoe te handelen in geval van brand.

de heren Kees van Beusekom, guus wilcke 
en john weenink hadden een programma 
gemaakt voor die middag:  een uitleg over  
de brandweer in de Beemster, welke blus-
middelen voor het museum van belang zijn, 
een film over hoe  een pand ontruimd 
wordt. en heel belangrijk: hoe hanteer je de 
schuimblusser. dit werd later ook geoefend.
 tussendoor werd steeds teruggekeken hoe 
de situatie in het museum is. Zijn er rook-
melders, zijn er blusmiddelen en waar staan 
ze, waar zit de brandmeldinstallatie, hoe 
werkt de brandmeldinstallatie. noodzakelijk 
om te weten: hoeveel personen zijn in het 
pand aanwezig.
een bijzonder nuttige middag: iedereen ging 
ook nadenken over de thuissituatie. in de 
handleiding komt extra informatie hoe te 
handelen bij brand. de suppoosten van 
westerhem krijgen ook deze voorlichting.
natuurlijk hopen we allemaal dat het nooit 
gaat gebeuren!

Kunst van Zolder in Westerhem
op zondag 27 maart as. is er weer een 
Kunst van Zolder in museum westerhem. 
vanaf 10.30 kunt u terecht voor een taxatie 
van uw “kunstwerk”. vergeet niet: deel-
name op volgorde van aanmelden. lees de 
weekbladen.

Voor grafische communicatie  
kom naar www.hoogcarspel.com

Wilt u iets kwijt aan de redactie:  
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH  Middenbeemster

of: prc.hgb@gmail.com

HGB 75 jaar

HGB Actueel Mrt nr 8.indd   2 04-03-11   06:44


