
Nieuwsbrief 1, juni 2009 

Geachte HGB leden  

De PR com m issie van het HGB is voortvarend gestart . Naast 
de Nieuw e Schouw schuit kom en er jaarlijks vier nieuw sbla-
den bij . Dit is de eerste en daar ben ik t rots op. HGB actueel 
m et veel inform at ie. De eerste edit ie kr ijgt u sam en m et de 
notulen van de afgelopen jaarvergadering. De andere edit ies 
kom en sam en m et andere uitgaven naar u toe. Hierdoor be-
perken w e kosten en u blij ft op de hoogte van de ontw ikke-
ling binnen uw vereniging. 

In juni is een brainstormgroep 
over de opzet van een mogelijk 
platform gestart binnen het 
HGB met het doel, binnen de 
doelstellingen van onze  
vereniging, vroegtijdig in te 
spelen op de (ruimtelijke)  
ontwikkelingen binnen onze  
gemeente.  
Natuurlijk bent u het met mij 
eens dat het ledental omhoog 
moet. Zelf denk ik dat een  
verdriedubbeling mogelijk is. 
Wij hebben daarom het partner-
lidmaatschap ( 25,00) en het 
proefjaarlidmaatschap ( 10,00) 
ingevoerd. U, dames en heren, 
leden van onze vereniging, 
moet ons daarin steunen. Zegt 
het voort, ieder lid zorgt voor 
twee nieuwe leden. Eigenlijk 
eenvoudig, gewoon doen! 
In de volgende nieuwsbrief  
verzorgt een ander bestuurslid 
het voorwoord. 
Ik wens u allen een mooie  
zomer toe met veel leuke  
ervaringen.  

Vriendelijke groet, 
Henk Komin, voorzitter. 

Op de thee bij Betje 
Museum Betje Wolff heeft de 
nieuwe bewoners van  
Middelwijck voor een bezoek uit-
genodigd. Alle bewoners rea-
geerden verheugd. Er waren 44 
bewoners op 18 april op de bu-
renmiddag. De opkomst was zo 
groot dat de groep in tweeën ge-
splitst werd. 
De thee en de cake stonden 
klaar in de tuinkamer.  
Alie Vis-Best hield een inleidend 
praatje over de historie van het 
museum, het HGB en welke  
activiteiten er zo al zijn. Er zal 
weinig overlast zijn, misschien 
van wat `kindergroepen`. 
Verder hoopt Alie dat er gemeld 
wordt als er iets `vreemds` ge-
beurt buiten de `museumuren`. 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd 
welkom! 
Daarna was er gelegenheid om 
het museum en de tuin te bekij-
ken. Tiny van de Nes,  
Geert Heikens en Aafje de Jong 
gaven tekst en uitleg en er was 
veel interesse.  
Door het mooie weer bleef men 
lang buiten in het zonnetje na-
praten.

 

Heeft u al een  
partnerlidmaatschap  

van het HGB? 
Aanmelden: 

0299 683078 of 
info@historisch 

genootschapbeemster.nl 

Poortwachtershuisje van Zwaansvliet 

Digitaliseren van het 
HGB fotobestand 
Het HGB heeft vele foto s in haar 
archief. Foto s bewaren in een 
archief is niet meer van deze 
tijd. Ze behoren ook digitaal te 
worden beheerd en opgeslagen. 
Het doel is tweeërlei: namelijk 
de bestanden veilig op te slaan. 
Alléén foto s is een r isico, denk 
aan een brand of andere ramp. 
Bestanden kunnen op meerdere 
plaatsen worden bewaard. De 
andere reden is dat we straks, 
met een  zoekprogramma, ge-
richte informatie van gebouwen 
en of personen kunnen geven.  
Tot nu toe weet alleen Jan de 
Groot van elke foto wat er op-
staat.  
Het digitaliseren gebeurt in ru-
brieken: boerderijen, tuinderij-
en, rentenierwoningen en oude 
ansichten van straten en kruis-
punten. Van de 1000 foto s zijn 
nu ruim 500 digitaal opgeslagen, 
elke foto met een eigen titel. 
Er komen daarna nog meer 
agrarische series ingedeeld naar 
onderwerp: tuinbouw, veeteelt 
en landbouw. Ook zijn er nog 
een groot aantal oude 
klassenfoto s. 
Eens per week scannen Jan de 
Groot en Johan de Jong op de 
PC van het HGB ongeveer 50 tot 
70 foto s. Ze werken er twee uur 
aan en voorzien de scans van 
titels. Ze snijden de meest sto-
rende randen weg. Op een later 
tijdstip volgt verdere rubricering 
en reparat ie .

 

De tuin van Betje Wolff 



Bezoek Purmerender Scholen Gemeenschap  
aan de musea 
Op maandag 6 april en dinsdag 7 april bezochten 62 leerlingen van 
de afdeling Gymnasium museum Betje Wolff en het Agrarisch  
Museum Westerhem. 
Het was beide dagen prachtig weer. De leerlingen en hun docenten 
hadden al een mooie fietstocht door de Beemster achter de rug. 
Het bezoek stond in het teken van de `Beemster project week`.  
Op school was aandacht besteed aan de geschiedenis van de droog-
making, de inrichting volgens de ideeën van de Renaissance, het 
ontstaan van de V.O.C., het tijdperk van de Verlichting et c.  
En natuurlijk aandacht voor de schrijfsters Betje Wolff en Aagje  
Deken. Het was te merken dat de leerlingen op de hoogte waren. 
In Betje Wolff werden de leerlingen ontvangen in de achtertuin en 
kregen daar een korte inleiding. 
In groepjes gingen ze het  
museum door, maakten aan-
tekeningen en stelden vragen.  
De volgende dag naar het Agra-
risch Museum Westerhem. Ook 
daar een inleiding en een rond-
leiding. Het was heel fijn om te 
merken dat de leerlingen duide-
lijk geïnteresseerd waren en 
aandacht hadden voor de uitleg.

 

STRAAT&STOLP 
De nieuwe jaartentoonstelling in 
Westerhem gaat over straatna-
men in de Beemster waar een 
boerderijnaam aan ten grond-
slag ligt. Vaak zijn het de oude 
buitenplaatsen die bij de boer-
derij stonden die hun naam aan 
de boerderij gaven. Hoe de bui-
tenplaatsen aan hun naam ko-
men is vaak onbekend. 
In de nieuwbouwwijken in de 
Beemster zijn 49 straten ver-
noemd naar een boerderijnaam. 
In panelen zijn 25 boerderijen 
en straten uitgebeeld. Een pa-
neel geeft een beeld van de 
straat, de boerderij nu en in het 
verleden en enige wetenswaar-
digheden over de boerderij. Het 
is een echte kijk tentoonstelling. 
Er staat een opengewerkt 
schaalmodel van boerderij de 
Eenhoorn en er is een hoek voor 
de molen De Nachtegaal .  
Bezoek de tentoonstelling!

 

Colofon: 
De HGB actueel is een uitgave van het 
Historisch Genootschap Beemster.  
Redactie: Aafje de Jong, Henk Komin 
en Jan Jobsis. 
Foto s: Archief HGB en Jan Jobsis. 
Informatie: tel: 0299 683070 of via 
mail: info@historisch 
genootschapbeemster.nl 

De boekerij 
In het voorhuis van boerderij 
Westerhem bevindt zich een 
ruimte die geschikt gemaakt 
gaat worden als een soort docu-
mentatiecentrum. Het heeft de 
fraaie naam De Boekerij ge-
kregen. Een werkgroepje vanuit 
het HGB en het informatiecen-
trum werelderfgoed De Beem-
ster is bezig plannen uit te wer-
ken hoe deze boekerij er uit 
gaat zien en wat er zoal in de 
boekerij komt te staan. Het 
werkgroepje komt met voorstel-
len hoe de boekerij open te 
stellen. De verwachting is dat in 
oktober het bestuur van het 
HGB de voorstellen krijgt en er 
over gaat beslissen.

 

De smederij 
In de Middenbeemster bevindt 
zich de smederij. De smederij 
was vroeger de plek waar de 
paarden van nieuwe hoefijzers 
werden voorzien. Samen met 
de eigenaar van de smederij 
worden af en toe, meestal de 
laatste vrijdag van de maand, 
smeeddemonstraties verzorgd. 
De geur van kolen en rook 
dwarrelt dan door de Midden-
beemster. Het gekletter van de 
moker op het rood gestookte 
staal en het aambeeld is dan 
duidelijk hoorbaar. 
Het HGB heeft een collectie 
smeedgereedschappen in be-
heer. Afgesproken is dat deze 
gereedschappen, in overleg met 
de smeden, een plek krijgt in 
de smederij. De overtollige ge-
reedschappen worden opgesla-
gen bij de gemeente Beemster.

 

Pleetje 
Bij het Agrarisch Museum  
Westerhem staat naast de  
brongasinstallatie aan de sloot-
kant een boenhok. Om het  
historische beeld kompleet te 
maken komt naast het boenhok 
een authentiek pleetje boven de 
sloot. Het is de bedoeling dat 
het pleetje medio juni geplaatst 
wordt. Het pleetje is bij de ope-
ning van de brongasinstallatie 
in 2008 door het VSB-fonds 
aangeboden. Door de lange  
proceduretijd van de bouwver-
gunning heeft de bouw lang op 
zich laten wachten.

 

Internet 
Op de internetsite van het HGB 

vindt u veel informatie en  
wetenswaardigheden. Bezoek 
daarom deze site regelmatig: 

www.historischgenootschap 
beemster.nl 

(geheel aan elkaar) 

Niet vergeten! 
Het HGB wil meer leden.  

Meld minimaal twee nieuwe 
HGB leden aan. Zie hiernaast 

voor contactgegevens. 

De smederij 

Boerderij Sonnevanck 

Westerhem 

http://www.historischgenootschap

