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INLEIDING

Op 21 april 1996 is het zestig jaar geleden dat het historisch genootschap
"J.A. Leeghwater" opgericht werd. Reden voor het bestuur om (nog) eens terug te
blikken. Geheel passend bij de aktiviteiten van een historische vereniging.

Het accent bij onze verhalende terugblik ligt op de oudste periode. We staan in het
eerste hoofdstuk uitvoerig en gedetailleerd stil bij de mensen en initiatieven van
'het eerste uur'. Deze beschrijving eindigt bij de aankoop van het huidige pand
Betje Wolff.
In de overige hoofdstukken nemen we grotere stappen door de geschiedenis. Om te
eindigen in hoofdstuk 5 bij de nieuwe uitdaging voor de 21~ste eeuw: de mogelijk-
heid tot aankoop en restauratie van de stolp "Westerhem" en inrichting hiervan
tot een agrarisch museum.

We bedanken de heer G Köhne voor zijn waardevolle aanvullingen op het script.

We hopen met dit schrijven de belangstelling van de lezer voor het museum en de
aktiviteiten te trekken ofte hernieuwen.

Het Bestuur.



1. HOE HET ALLEMAAL BEGON 1936 TOT 1950

1.1. DE INITIATIEFNEMERS

We schrijven 1936. De Beemster is alweer in de ban van komende Polderfeesten.
Het Feestcomité onder leiding van voorzitter D. Nobel (de latere dijkgraaf) is druk
in de weer met de voorbereiding van verschillende aktiviteiten in het feestjaar 1937.
Dan immers is het 325 jaar geleden dat de Beemster een polder werd. Dat heuglijke
feit wordt elke kwart eeuw uitbundig gevierd.
Het Feestcomité heeft enkele inwoners met een brede belangstelling voor de ge-
schiedenis en het natuurschoon van de Beemster gevraagd om tijdens de Feestweek
een hieraan gewijde tentoonstelling in te richten. Het zijn de heren W.A. Porte,
hoofd der school in Middenbeemster, G. Köhne, kwekeling met akte in Noord-
beemster en P. Zeeman, volontair op de gemeentesecretarie.
Eerstgenoemde is voorzitter van het Nutsdepartement, de tweede is aktief lid van
de oudleerlingen-vereniging van de Ulo school D.U.V. (De Ulo Veteranen), die ge-
regeld gezellige en leerzame avonden organiseert. Samen met de derde hoofdper-
soon wordt van 1936 tot 1939 het maandblad voor "de Beemster en wijde omge-
ving", genaamd de Schouwschuit, uitgegeven. Bij het voorbereiden van de ten-
toonstelling vervult dit maandblad een belangrijke rol.

Deze initiatiefnemers zijn enthousiast over dit plan omtrent de tentoonstelling. Er-
varing van drie jaar geleden in de Schermer heeft echter geleerd dat veel van het ten-
toongestelde materiaal na afloop verkocht wordt aan partikulieren en daarmee
voorgoed verdwijnt.
Daarom wordt dit verzoek uitgebreid tot de "oprichting van een vereniging of stich-
ting welke tot doel zou hebben het cultuureigene, historisch-bijzondere enz. van
deze omgeving meer onder de ogen van de bevolking te brengen of voor het na-
geslacht te bewaren". Het Feestcomité heeft geen enkele moeite met deze uitbrei-
ding mits er maar geen financiële aanspraak gemaakt wordt op het budget van het
Comité.

Op 21 april 1936 komen de initiatiefnemers met enkele sympathisanten bijeen in
het tegenover het Heerenhuis gelegen etablissement" Het Bonte Paard" om het idee
gestalte te geven. Er wordt een voorlopig bestuur gekozen bestaande uit:
W.A. Porte voorzitter, G. Köhne secretaris, P. Zeeman penningmeester en de leden
C. P. Hartog en Jac. de Hart. Niet veel later uitgebreid met N. Groot en A. Weder.

Het is de heer de Hart die met een voorstel tot naamgeving komt. Het historisch ge-
nootschap moet zich uitstrekken over het midden-noordhollands gebied, (...) "daar
waar de beroemde molenmaker en ingenieur Jan Adriaensz. Leeghwater zo zeer zijn
stempel op heeft gezet (...)". Wie anders dan deze man kon zijn naam lenen aan
het genootschap.
Als lichtend voorbeeld heeft het genootschap het eerder opgerichte historisch
genootschap Oud-Westfries l and voor ogen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de voorlopige contributie vastgesteld op één gulden
per jaar en bezoekers van het museum zouden voor een dubbeltje naar binnen
mogen. Kinderen en scholieren betalen half geld!
De eerste Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 19 mei 1937
in café " Het Bonte Paard" van uitbater Jan Beunder. Een historische datum, want
op die dag is het op de kop af 325 jaar geleden dat de Beemster helemaal droog was
bevonden.

V.l.n.r.: ]. Hogetoorn, C.P. Hartog, A. Weder, W.A. Porte, N, Groot, G. Köhne, P. Zeeman en

Jac. de Hart. In de Boumankamer van het museum.

1.2 HET STARTKAPITAAL

Het Genootschap begint met een vrijwel lege kas. Om hier verandering in te bren-
gen, laat men 500 op oudhollands papier gedrukte circulaires maken. Hierin wor-
den kort en bondig de plannen uiteengezet. Om er een extra officieel cachet aan te



geven krijgt Dirk Belt, boerenarbeider op het "Deutzenhofje" en amateur-tekenaar,
de opdracht om een portret van Leeghwater te maken. Deze tekening prijkt op de
kaft van dit boekje.
De folders worden wijd en zijd naar belangstellenden gestuurd in de hoop op mo-
rele en (vooral) financiële steun. Verder plaatst men advertenties in verschillende
bladen. Verenigingen worden bezocht om een steentje bij te dragen.

De heer K. Zijp stelt voor om belangstellenden voor ƒ 100,- lid voor het leven te
laten worden. Dit zou het Genootschap een behoorlijk startkapitaal kunnen op
leveren. Hij voegt zelf als eerste de daad bij het woord.

De respons van de burgerij valt aanvankelijk tegen. Gelukkig reiken naast de
Gemeente, het Waterschap en het Nutsdepartement ook de plaatselijke banken de
helpende hand.

Op 19 mei 1937 telt het Genootschap 70 leden. Dit aantal zal uitgroeien tot 110 in
het eerste oorlogsjaar.

1.3 HET EERSTE ONDERKOMEN

Hoewel het bestuur zeer enthousiast is, moet men het "huisje bij het schuurtje
laten". Er zijn (nog) onvoldoende financiële middelen en men beseft dat een nieuw
gebouw er voorlopig niet in zit. Wethouder C.P. Hartog heeft zijn oog laten vallen
op de leegstaande gemeentelijke ziekenbarak achter het pand van het Burgerlijk
Armbestuur (thans Middenweg 141). Na uitgebreide inspektie wordt dit als voor-
lopig onderkomen geschikt bevonden. Het Gemeentebestuur gaat accoord, onder
voorbehoud dat het pand in tijden van nood onmiddellijk ontruimd wordt om zijn
oorspronkelijke funktie terug te krijgen.
Het gebouwtje bestaat uit zes afzonderlijke ruimten. Rechts de ingang met een bre-
de gang, daarachter een keukentje. Links drie kamers. De voorkamer, het tussen-
kamertje (oorspronkelijk het zusterskamertje) en de achterkamer. Boven nog een
ruime zolder.

Er zou wel veel vertimmerd moeten worden, maar wellicht zou daarbij gebruik ge-
maakt kunnen worden van de inzet van vrijwilligers of jeugdige werklozen waarvan
er in de crisisjaren zeer veel waren.
Architekt en oud-Beemsterling J. Molenaar zegt belangeloos medewerking toe. Hij

maakt bestek en bijbehorend kostenplaatje, verwachtend dat het gebouw voor het
Polderfeest gereed kan zijn.
Timmerman W.Prins en de schilders J. Laan en F. Albertsma gaan ijverig aan de slag.
In de voorkamer plaatst men een schouw uit de boerderij "Kranenburg" van de
familie P.Waal. De tussenkamer wordt ingericht als 'staltje' en de achterkamer
gereed gemaakt voor exposities, vergaderingen en de bibliotheek. In de gang komen
de kaaspersen en arresleden te staan. De zolder kan gebruikt worden voor opslag.
De gehele verbouwing kost ongeveer ƒ 450,-. De voorkamer wordt omgedoopt in
"Boumankamer" en de achterkamer in "Leeghwaterkamer".
De verbouwing loopt geheel volgens plan. Op donderdag 9 September 1937 wordt
het museum officieel geopend door de Commissaris van de Koningin Jhr. Roëll.
Burgemeester P. Kikkert heeft er zelfs zijn ambtskostuum voor aangetrokken en het
Feestcomité met de bestuursleden glimmen van trots als ze onder het boven de steeg
bevestigde uithangbord met het woord MUSEUM doorlopen. Alle namen van de
notabelen prijken in het eerste gastenboek.

De steeg naar het museum.

De toegang is versierd met oude

kaarslantaarns van de brandweer.



De publieke belangstelling is overweldigend. Tijdens de Feestweek komen meer dan
tweeduizend mensen een kijkje nemen. Het slechte weer in die week en gratis toe-
gang, zullen duidelijk meegewerkt hebben aan deze extra aandacht. Men is vol lof!
Officieel is in die periode het museum op zondag- en woensdagmiddag open, maar
de bestuursleden zijn zeven dagen per week bereid om van deze regel af te wijken.
Ze krijgen daarbij grote steun van de in het voorpand wonende Jan Hogetoorn. Een
krasse tachtiger! Hij schuurt al het ijzerwerk glimmend en voelt zich met zijn nieu-
we taak in zijn element. Vooral als hij bij de opening een hand krijgt van de
Commissaris van de Koningin! Tot 1939 heeft hij trouw over de verzameling
gewaakt en in 1943 is hij op 89 jarige leeftijd overleden.
Zie de foto op bladzijde 7.

1.4 DE VERZAMELING

Vrijwel al het geld gaat op aan de verbouwing van de barak. In principe wordt niet
betaald voor de 'oudheden'. De vrijwilligers gaan letterlijk de boer op om aan spul-
len te komen. Ze maken daarbij gebruik van de platte melkwagen van Piet Koeman.
Het makke paard van Jo Köhne, de "oude Zwart", is een geschikte draver voor deze
klus. Jan Hogetoorn, die bij de barak woont, is een goede raadgever, want hij is een
halve eeuw lang koetsier geweest op de bok van de schouwkoets waarmee de Heren
van de Beemster, de wegen en gemalen inspekteren.

Het transport verloopt niet altijd vlekkeloos. De door Dirk Kooij van "Broeders-
bouw" geschonken eikenhouten secrétaire uit het midden van de 19e eeuw, zakt tij-
dens de rit in elkaar. Maar met vereende kracht wordt de waardevolle kast weer in
elkaar gezet.
In de Rijp kantelt de wagen bij het nemen van een krappe bocht, waardoor de spul-
len over de Dam rollen. Een walviswervel, een spinnewiel en een haardplaat!

In 1936 vermaakt mevrouw G.P. Maats, dochter van de vroegere huisarts Jacob
Maats uit Purmerend, aan het museum een groot aantal antiquiteiten. In totaal 40
kavels, waaronder een wortel notenhouten porseleinkast en een oud Doorniks eet-
servies uit het midden van de achttiende eeuw. Deze waren afkomstig van dokter
Jan Maats, in de tweede helft van de vorige eeuw arts in Middenbeemster. Deze
schenking vormt de basis van de verzameling.
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Al met al wordt een groot aantal gebruiksvoorwerpen verzameld, variërend van
kaaspersen, tobben, bokkenwagens, arresleden, portretten van bekende Beemster-
lingen, een eetservies, boeken, betimmeringen, boekenkasten, tafels, stoelen enz..

Kaaspersuit 1871

Tekening Henk Tol

Soms is inventiviteit geboden. In het voorjaar van 1936 wordt op het boelhuis van
mej. J.Scheringa aan de Rijperweg een prachtige arreslee te koop aangeboden. Het
Genootschap kan de slee niet betalen maar weet dat dokter Veening een groot lief-
hebber is van paard(rijden) en met enige overredingskracht weet men hem te strik-
ken de ar te kopen voor tien gulden, op voorwaarde dat dokter 's winter zelf gebruik
mag maken van zijn eigendom.
Een prima overeenkomst. Bij zijn vertrek uit de gemeente neemt hij de ar mee naar
zijn nieuwe woonplaats Ugchelen. Het bestuur is echter niet voor één gat te vangen.
Op zijn negentigste verjaardag krijgt de dokter bezoek van een delegatie uit de pol-
der. Na een hartelijke felicitatie herinneren de bezoekers hem op gepaste wijze aan
de prachtige 18e eeuwse ar die nu ongebruikt in de schuur staat!. De stille wenk
heeft succes: het pronkstuk mag terugkeren naar het museum.
Dokter schenkt er zelfs een kostbaar bellentuig bij.

Ook op geheel andere wijze kan de kollektie worden uitgebreid. Tot de belangrijkste
bezittingen behoort o.a. een boek met prenten van de Beemster-buitenplaats
"Vredenburgh" aan de Zuiderweg, een ontwerp van Pieter Post.
Op zekere dag in 1946 vertelt een van de bezoekers, die een blik geworpen heeft in
het boek, dat er op de zolder van het Koggehuis in Medemblik mogelijk een bouw-
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maquette staat van "Vredenburgh". Bestuurslid M.Hemmer gaat er op af en de be-
zoeker blijkt het bij het juiste eind te hebben. De maquette verhuist naar de Beemster.
Weer later komt kunsthistoricus prof. Terwen uit Leiden op bezoek. Hij wijst het be-
stuur er fijntjes op, dat de maquette origineel is en gemaakt werd in de 17e eeuw.
Het museum bleek dus een kostbaar pronkstuk te bezitten. Te bewonderen achter
glas!.

Vredenburgh, ontwerp van Pieter Post, eigendom van Frederik Alewijn. Gesloopt in de vorige eeuw.

De vervallen woning links staat nog in de tuin van de familie}. Kuijkaan de Zuiderweg.

i
Alle energie wordt niet uitsluitend gestoken in de verbouwing en het verkrijgen van
voldoende middelen en voorwerpen. In 1938 zorgt het bestuur voor deelname aan
de historisch-allegorische optocht welke gehouden wordt ter gelegenheid van het
veertigste ambtsjubileum van Koningin Wilhelmina. De deelnemers op de sjezen
en boerenwagens, in het beste pak gestoken en de dames met "kap en dek", trekken
dwars door de hoofdstad naar het Olympisch Stadion.
Vlak voor de hoofdtribune met de belangrijke koninklijke gasten en andere hoog-
waardigheidsbekleders, breekt de spoorstok en komt de gehele staart van de optocht
tot stilstand. Je zou haast denken dat opzet in het spel is om de gasten op de tribu-
ne goed de gelegenheid te geven om de Beemster afvaardiging te bewonderen.
Hoe het ook zij, de spoorstok wordt door de ervaren menner Klaas Spaans terstond
vervangen. Nog voordat de algemene regisseur van het schouwspel, Johan de Meester,
de kans krijgt om de stagnatie in ogenschouw te nemen, rijdt de stoet al weer. Het
leed is snel geleden.
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Tijdens de oorlog besluiten de Duitsers al het koper en tin te vorderen. In het ge-
heim worden ingeleverde waardevolle koperen en tinnen voorwerpen, die opgesla-
gen liggen in de gymzaal van de school van meester Porte, verwijderd en opgebor-
gen in een gat achter de school. Om toch voldoende gewicht te houden, wordt waar-
deloos materiaal toegevoegd. Henk Dinkla, die belast is met de inname, kijkt niet
zo krap! Later worden voorwerpen met bijzondere oudheidkundige waarde vrijge-
steld van vordering. Men heeft in de tussentijd echter al 'goede zaken kunnen
doen'.

1.5 DE GEDWONGEN VERHUIZING

Het besluit om van de ziekenbarak gebruik te maken, is ingegeven door financiële
redenen. Het bestuur weet dat de barak is aangewezen om te dienen als hospitaal
in tijden van nood. Als deze aan de man zou komen, dan moet ontruiming terstond
plaatsvinden.
Naarmate het decennium verloopt, verslechteren de verhoudingen met Duitsland
en in de zomer van 1939 wordt de vrees van ontruiming realiteit. Het bestuur krijgt
opdracht om het pand zo snel mogelijk vrij te maken. Wat te doen?
Een deel van de bezittingen wordt ondergebracht in de oude kaasfabriek "de Toe-
komst" aan de Rijperweg, eigendom van P. Koeman. Papieren en boeken kunnen
op de zolder van de Nutsspaarbank opgeslagen worden en de meest waardevolle
zaken gaan in een kluis.

Het bestuur zit niet bij de pakken neer. Diverse onderkomens passeren de revue.
"De Eenhoorn" en de voormalige pastorie vallen af omdat ze te duur of niet be-
schikbaar zijn. De heer G.Köhne neemt wel kontakt op met de eigenaresse van de
prachtige hofstede om de mogelijkheid van verwerving onder de aandacht te bren-
gen.
Het Genootschap kan de boerderij met erf voor ƒ 20.000,- kopen. Geen denken
aan!
Uiteindelijk komt de heer C.P. Hartog met het idee om kontakt op te nemen met de
weduwe Trijntje Blokker-Dirkmaat. Ze bewoont in haar eentje een groot huis aan
de Rijperweg 72. Dit pand, in bezit van de Amsterdamse melkboer Blom, is alleen
aan de oostkant bewoond. De rest van het huis zou prima als museum kunnen
funktioneren. Alle partijen zijn weer enthousiast en het bekende uithangbord met
het woord 'Museum' wordt met gepaste trots aan de gevel bevestigd.
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Het pand Rijperwcg 72

Het bestuur heeft met de verhuizing een forse financiële aderlating ondergaan.
Men heeft immers veel geld geïnvesteerd in de ziekenbarak. Gelukkig zijn de Ge-
meente en het Waterschap bereid om een deel van de huur te betalen: beide ƒ 130,-.

Niet alle voorwerpen kunnen mee verhuizen. De schouw met de fraaie vroeg-
negentiende eeuwse tegeltjes blijft zitten en blijkt met de sloop van het pand na de
oorlog door een misverstand verkocht te worden aan de antiquair in Purmerend.
Tijdens de verhuizing is het fraai versierde dekseltje van het bruinstenen wijnvaatje
verloren geraakt.

De weduwe Blokker fungeert als gastvrouw en zorgt uitstekend voor de verzameling
in het kleinere noodonderkomen. Als tegenprestatie betaalt het Genootschap de
huishuur. Ze blijft behulpzaam tot 1950. Dan verhuist ze naar het verbouwde her-
vormd rusthuis.
Als dank voor het vele werk krijgt ze een voetenzak. Met de welgemeende wens dat
ze deze nog langdurig mag en kan gebruiken.
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Het gebouw is te klein om alle museumstukken te herbergen en funktioneert ook
niet optimaal. Enkele voorbeelden. De vergadering van 14 augustus 1940 moet
voortijdig worden afgebroken omdat voldoende verduistering (een eis van de be-
zetters) niet goed mogelijk is. Tijdens de Algemene Vergadering in 1941 wordt de
uitgenodigde spreker U.G. Dorhout overstemd door het orgel van de zweefmolen,
die op 't Landje staat te draaien. De jaarvergaderingen worden in die tijd altijd ge-
houden tijdens de kermisweek. Uiteindelijk wordt na onderhandeling een
accoordje gemaakt met de inschikkelijke exploitant van de zweef en kan de spreker
zijn betoog voortzetten!.
In maart 1944 sluit het museum noodgedwongen haar deuren. De naaste toekomst
is te onzeker geworden. Inundatie van een deel van de polder dreigt. De belangrijk-
ste spullen worden veilig opgeborgen tot betere tijden: (,..)"nu zal het museum
voorlopig gesloten zijn, maar eens hopen wij het te heropenen, mooier en belang-
rijker nog dan het geweest is." Aldus de tekst in het gastenboek.
De gedwongen sluiting duurt tot 17 juli 1945. Het is eindelijk vrede!.
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2. MUSEUM BETJEWOLFF 1950 TOT HEDEN van de werkzaamheden te laten afhangen van de financiële mogelijkheden. Van
vele kanten worden fondsen aangeworven.

2.l DE AANKOOP

Hoewel het huis van de weduwe Blokker een paar jaar soelaas biedt, is dit toch een
verre van ideaal onderkomen. Na de oorlog gaat het bestuur naarstig op zoek naar
een grotere en vooral permanente ruimte. De oude bakkerij van Van Meurs aan de
Rijperweg 66, wordt te koop aangeboden. Deze is echter te bouwvallig.
In juli 1950 komt de voormalige pastorie aan de Middenweg voor de tweede maal
ter sprake. Zeven jaar geleden heeft het bestuur al in het geheim gesproken met de
zoon van mevrouw Edel-de Goede over de mogelijkheid tot aankoop. Verkoop tij-
dens haar leven was echter ondenkbaar.

Ook nu spelen geluk en goede buren een bepalende rol voor de toekomst van het
Genootschap. De heer J. Klaver, schoonvader van bestuurslid G. Köhne, komt na
beëindiging van zijn bedrijfsvoering naast huize "Betje Wolf f" te wonen. Op dat
moment bewoond door Thijs Bos en zijn vrouw Trijntje Edel. De heer J.Klaver ver-
deelt zijn vrije tijd over het museale werk en over huishoudelijke klussen thuis en
bij zijn buren. Het echtpaar Bos-Edel is al aardig op leeftijd en ze overwegen om het
zwaar vervallen pand te verruilen voor een plaats in de Rusthoeve te Purmerend.
De broer van mevrouw Bos-Edel, tandarts A. Edel uit Amsterdam, biedt namens de
familie het pand met tuin aan voor ƒ 6000,-. De Nutsspaarbank wil dit bedrag
lenen tegen 3%, met een jaarlijkse aflossing van ƒ 50,-. Om de allernoodzakelijk-
ste herstellingen te kunnen uitvoeren, wordt de te sluiten hypotheek verhoogd tot
ƒ 7000,-.

Uit historisch oogpunt gezien een zeer interessant pand dat immers bewoond is ge-
weest door de schrijfster Betje Wolff. Het bestuur aarzelt geen moment met de aan-
koop. De leden gaan op 7 juli 1950 accoord. De officiële overdracht vindt plaats in
het museum door notaris Dirkzwager.

2.2. DE RESTAURATIE

Architekt C.W. Royaards uit Schoorl, bezig met de restauratie van de toren van de
Hervormde Kerk, zegt zijn medewerking toe aan dit interessante projekt. Men be-
sluit om de restauratie van het gebouw in fasen aan te pakken en de vorderingen

Een blik op de bouwvallige voormalige pastorie.

Allereerst komt de studeerkamer van Betje (Kipperust) voor restauratie in aanmer-
king. Daarna volgen de domineeskamer, de opkamer (deze drie kamers samen kos-
ten al ƒ 4.053,87) en de keuken. In 1958 is in totaal voor ruim dertienduizend gul-
den in de bescheiden restauratie gestoken. Wetend dat deze herstellingen op zeer
korte termijn gevolgd moesten worden door een uitgebreide restauratie.
Tijdens de Feestweek van 1962 kunnen honderden bezoekers genieten van het ge-
deeltelijk gerestaureerde pand. Tijdens de verbouwing is het museum zo goed en zo
kwaad als het gaat, wel open geweest voor bezoekers. Volgens de zorgvuldig bijge-
houden boekhouding is er tussen 1950 en 1960 voor ruim ƒ 2100,- aan entree-
gelden binnengekomen.

Maar daarmee is het verbouwingsleed nog niet geleden. In 1961 komt de restaura-
tie van de achterkant van het pand aan de orde. Daarbij ontstaat een verschil van
mening tussen enerzijds de bestuursleden Wittebrood en Van Hoorn en anderzijds
de assistent van architekt Royaards, de heer Kloosterman.
De bestuursleden hebben een totale begroting van ruim ƒ 31.000,- berekend.
De architekt komt met een veel lager bedrag, namelijk ruim ƒ 22.000,-. De heren
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Wittebrood en Van Hoorn zijn echter bang voor grove overschrijdingen van het bud-
get. Dat heeft de ervaring bij de restauratie van de Hervormde Kerk en "de Een-
hoorn" geleerd. En een gewaarschuwd man telt voor twee. Na de bezwaren te heb-
ben doorgesproken en weggenomen kan voor het hoogste bedrag met de werk-
zaamheden worden begonnen. Deze worden verricht door de firma A. Wittebrood.
Door ziekte van de aannemer moet de opdracht tussentijds worden overgenomen
door timmerman P. Zwart uit Middenbeemster. Het metselwerk wordt uitgevoerd
door G. Poeser uit Beets en het schilderwerk door de firma Dirkmaat met Willem
Doets uit Middenbeemster.

Het bestuur vraagt subsidie aan de Gemeente, de Provincie en het Rijk. Op vrijdag
8 november 1961 staat de subsidie-commissie van de Provincie voor de deur om ter
plaatse te kunnen oordelen over de hoogte van de provinciale bijdrage. De heer
G. Köhne ontvangt het belangrijke bezoek en doet tijdens de rondleiding zijn uiterste
best om "de aanblik van Betjezo verleidelijk mogelijk te maken". Uiteindelij k komt
de provincie af met 15% van de totaal geraamde kosten. Dit bedrag wordt pas in
1963 uitgekeerd. Daarom wordt opnieuw een lening afgesloten bij de Nutsspaar-
bank.
Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vindt dat een uitge-
breide restauratie niet nodig is. Volstaan kan worden met consolidatie van het ge-
bouw. Daarbij wil het Ministerie 50% tot een maximum van ƒ 15.830,- bijdragen.
De Gemeente vult dit aan tot 25%.
Ook uit het Anjerfonds wordt rijkelijk geput: in 1952 ƒ 1000,-, herhaald in 1956
en 1963 en nog eens ƒ 500,- in 1965.

In 1964 is de buitengevel geheel gerestaureerd en het gootwerk vernieuwd. Het ge-
bouw is dan glas- en waterdicht. Het voorstel van de heer Porte om de naam
"Betje Wolf f' weer op de gevel aan te brengen levert 'enige diskussie' op. Porte krijgt
zijn zin l
Naast de voordeur komt een bescheiden blauw-wit bordje van betekenis: "Dit pand
is een monument" Daar is heel wat aan voorafgegaan!

2.3 DE NOODZAAK TOT VOORTZETTING VAN DE RESTAURATIE

Tien jaar na de heropening in 1965 blijkt bij een grondige inspektie dat het museum
zich in zeer slechte bouwkundige staat bevindt. Er moet ingrijpend gerestaureerd
worden. Architekt Corn. de Jong uit de Rijp raamt de kosten op ongeveer een ton!
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De restauratie noodzaakt tot ontruiming van het museum. Een deel krijgt 'asiel' in
de museumboerderij in Schagen. De rest komt op de zolder en in de kluis van het
polderhuis. Daar slaat het noodlot toe. In maart 1975 wordt ontdekt dat de kluis
gekraakt is. Een deel van de waardevolle inhoud is verdwenen, waaronder de
miniaturen van Betje en Aagje en een zilveren tabaksdoos met inscriptie.
Eind november 1981 ontdekt Dick Schuijtemaker op een veiling in Amsterdam de
gestolen kappespelden van Maartje uit de Biemster. Justitie kan er echter geen werk
van maken omdat het bewijs niet rond te krijgen is. Drie jaar later duikt de zilveren
tabaksdoos onverwachts op bij een veiling in Velzen. Nu legt de politie wél beslag
op het 'corpus delictum'. Hoewel het Genootschap alleen tegen betaling zijn voor-
malig eigendom kan terug krijgen, besluit de laatste eigenaar (niet de dief) de doos
gratis af te staan na een indringend onderhoud met de recherche. Nu kan men deze
herinnering aan een watersnood in de 18de eeuw en een diefstal in de 20ste eeuw,
bewonderen in de zilverkast van het museum. Zo heeft elk voorwerp een eigen ver-
haaltje!

Het fraai gerestaureerde pand Middenweg 178

De verbouwing is ondertussen gewoon doorgegaan en op Koninginnedag 1976
opent burgemeester F. Kloeke in aanwezigheid van vele genodigden, met gepaste
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trots het nu goed geoutilleerde gebouw. Het Historisch Genootschap krijgt met deze
heropening en met de benoeming van Henk Tol als cultureel ambtenaar met stand-
plaats het museum nieuwe impulsen!

2.4 HET BEHEER VAN HET GEBOUW

In eerste instantie ligt het in de bedoeling om huize "Betje Wolff' ook geschikt te
maken voor permanente bewoning door een huisbewaarster.
Het bestuur bespreekt aan welke funktie-eisen een bewoner moet voldoen: niet ou-
der dan 65 jaar; benoeming voor telkens één jaar; gebruik maken van de zuidelijke
zijkamer met gebruik van een slaapvertrek en keuken (deze laatste moet echter voor
bezichtiging toegankelijk blijven); de plicht om te zorgen voor het onderhoud van
het pand en de inboedel; per jaar drie weken verlof: twee keer een hele week en ze-
ven snipperdagen (niet op te nemen tijdens hoogtijdagen); ontvangst en rondlei-
ding van bezoekers. Als tegenprestatie vrij wonen, vuur en water.
In mei 1952 weet mevrouw D. Akkerman-Prins het bestuur te overtuigen van haar
kwaliteiten. Ze vervult haar taak tot 1955 naar wens. Dan krijgt ze op verzoek eer-
vol ontslag.

Om haar te vervangen, wordt een advertentie in Binnendijks geplaatst. De belang-
stelling voor deze funktie blijkt zeer gering. Het feit dat het pand niet optimaal is
ingericht voor permanente bewoning zal daaraan mede bijgedragen hebben.
Pas in 1958 komt het jonge Westfriese echtpaar Aris en Gré Vlam-Slagter in het huis
wonen. Ze zijn gehaald uit de lijst van woningzoekenden! Ook hun carrière is
slechts van korte duur. Omdat Gré helaas ziek is geworden, kunnen ze het niet vol-
houden.

In de zomer van 1962, het jaar van de viering van het 3 50 jarig bestaan van de Beem-
ster, meldt oud meubelmaker G. de Ruyter uit Zuidoostbeemster zich spontaan aan.
Hij wil zijn historische en vaktechnische kennis inzetten voor het museum. Zijn
toewijding is onbegrensd en zijn rondleidingen lijken veel op colleges over kunst en
literatuur en hij is een deskundig restaurateur van de vele spullen. Als tegenpresta-
tie voor zijn werk ontvangt hij ƒ 300,-, reiskostenvergoeding en de helft van de en-
tree-gelden

Als de heer de Ruyter overlijdt in 1970 en J. Klaver, buurman en bestuurslid naar de
"Rusthoeve" verhuist, wordt een beroep gedaan op de buurman van de andere kant:
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Henk Tol. Wegens zijn kwaliteit wordt Henk door het Gemeentebestuur aangesteld
als cultureel ambtenaar, met een deeltaak als museumbeheerder.

Henk Tol geeft uitleg in de voorkamer van het museum

2.5 PUBLICITEIT EN AKTIVITEITEN

Over belangstelling in de regionale en landelijke media heeft het museum niet te
klagen. Een aantal saillante voorbeelden. Mevrouw Anne H. Mulder heeft in het
midden van de jaren vijftig een geliefd radio-programma "Passe-partout" genaamd.
Ze wil in dit programma ook aandacht besteden aan het museum. Om goed voor-
bereid voor de dag te komen, besluit ze om met man en zoon een tijdje in het
museum te logeren.

Nog inniger is de band met de schrijver Jan Mens. Het museum heeft hem in 1940
bijgestaan bij het schrijven van zijn roman over Leeghwater: "Waterland" (later:
Goud onder Golven). Ook bij het schrijven van zijn volgend boek in 1953, laat hij
zich inspireren door de Beemster. Deze roman krijgt de titel "Elizabeth" en handelt
over de beroemde domineesvrouw uit het midden van de achttiende eeuw: Eliza-
beth (Betje) Wolff-Bekker. Hij is zo onder de indruk van de restauratieplannen van

21



het museum dat hij in zijn boek een persoonlijke oproep plaatst om lezers aan te
sporen bij te dragen aan het restauratiefonds. Deze aardige geste levert toch zeven-
honderd gulden op.

Dit laatste boek wordt op 21 oktober 1953 door bovengenoemde mevrouw Anne
H. Mulder als peetmoeder ten doop gehouden in, hoe kan het ook anders, het mu-
seum. Daarbij wordt een kopje kandeel geschonken en beschuit met muisjes aan-
geboden. Daarna is er een receptie in de Raadszaal van het Heerenhuis waar bur-
gemeester Pesman de bronzen legpenning van de gemeente aan Jan Mens over-
handigt als dank voor het stimuleren van de belangstelling voor de polder. Het
Genootschap doet het dunnetjes over door de schrijver erelid te maken.

Op 14 juni 1985 zendt de N.C.R.V. Kerkepad uit op de televisie. Zowel de Neder-
lands Hervormde kerk als het museum komen in beeld. De openstelling in het
weekend na de uitzending levert een overweldigende belangstelling op. Maar liefst
drieduizend bezoekers komen in twee dagen bij Betje op bezoek. Vele vrijwilligers
hebben de handen vol om de doorstroming in de smalle gangen en vooral op de trap
naar zolder gaande te houden.

Toneelvereniging Middenbeemster aangevuld met enkele leden van het genootschap in historisch kostuum
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Maar ook eigen aktiviteiten scoren goed. Sedert de benoeming van Henk Tol in
1975, is er meerdere malen nauw samengewerkt met de toneelvereniging "Mid-
denbeemster". Onvergetelijk zijn de herinneringen aan verschillende optredens.
Zoals "Een dag uit het leven van Betje Wolff", waarvoor de belangstelling zo groot
is, dat er een lange file wachtenden op het voorstraatje staat.

Helaas is Henk aan de vooravond van het Beemsterfeest in 1987 overleden. Zijn rij-
ke fantasie en vaardigheid om iets te realiseren brachten het verleden tot leven.

Op doorreis naar de Wieringermeer in 1980, bezoekt Koningin Beatrix met haar ge-
volg het museum om er bovendien een kop koffie te drinken uit de kraantjespot van
de familie Schuijtemaker. Hare Majesteit geniet zichtbaar en belooft gauw weer te-
rug te komen! De voorzitter biedt haar de laatste uitgave van "Sara Burgerhart", ge-
schreven door Betje Wolff en Agatha Deken, aan. De bewerker is prof. P.J. Buijn-
sters uit Nijmegen. Deze heeft een diepgaande studie gemaakt van de tijd waarin
Betje leefde. Ons museum bezit al zijn publikaties.
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3 HET BESTUUR EN DE ANDERE VRIJWILLIGERS

3.1 DE ZITTINGSPERIODE

De bestuursleden worden gekozen voor onbepaalde tijd. Herverkiezing is mogelijk
na elk termijn van vier jaar. Veel bestuursleden hebben mede daardoor een zeer lan-
ge staat van dienst.
Welhaast onbereikbaar bovenaan staat de heer G.Köhne. Aanwezig bij de oprich-
ting en zeer nauw betrokken tot aan zijn afscheid in 1988. Ruim een halve eeuw
heeft hij zitting gehad in het dagelijks bestuur. Bij het vijftig jarig bestaan van het
Genootschap in 1986 heeft hij uit handen van burgemeester Cattel de Museum-
medaille ontvangen. Het bestuur bood hem en zijn vrouw een reisje naar het land
van Betje aan (Middelburg). Bij zijn afscheid is hij benoemd tot erelid. Tot op he-
den blijft hij zeer betrokken bij het reilen en zeilen van het museum. Om te voor-
komen dat zijn unieke kennis over de inventaris van het museum verdwijnt, heeft
hij met in de hand opname-apparatuur een rondje door het pand gemaakt en van
schier elk objekt zijn zegje gedaan.

Ook de heer Dick Schuijtemaker heeft een lange staat van dienst. Begonnen in 1961
heeft hij 34 jaar in het bestuur gezeten, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Hij
was met name de man die door tal van persoonlijke mijmeringen en herinneringen
en met enorme kennis van zaken de kostuumshows in de tuin - tot evenementen
gemaakt heeft. Ook hij is bij zijn afscheid in 1995 tot erelid benoemd.
De heer Porte heeft dertig jaar het bestuur vertegenwoordigd. Zijn dochter Mies eve-
naart dit aantal minstens. De heer C.P. Hartog heeft 25 jaar en de heer A. Witte-
brood en mevrouw C. Vierhout hebben elk 23 jaar aan het bestuur deelgenomen.
De familie Koeman-Hartog heeft maar liefst drie generaties afgevaardigd in het be-
stuur: vader Hartog, dochter T. Koeman-Hartog en (klein)zoon P. Koeman.

De kortste carrière is ongetwijfeld van de heer Nijlunsing. Op 22 november 1965
heeft hij de boekhouding en bescheiden overgenomen en op 27 maart 1966 draagt
hij deze wegens vertrek uit de Beemster weer over aan mevrouw T. Koeman.
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3.2 VROUWEN IN HET BESTUUR

Aanvankelijk is het bestuur een zuiver "mannelijke aangelegenheid" . Vanaf 1961
komt daar verandering in.
Als bestuurder D. Scheringa in juni 1960 te kennen geeft te willen stoppen als be-
stuurder, ontspint zich een diskussie over opvolging. De voorkeur wordt uitgespro-
ken voor de benoeming van vrouwen in het bestuur. De motieven zijn echter min-
der nobel dan het lijkt. Omdat het niet zo lukt met de funktie van conciërge, is het
bestuur op zoek naar vrouwen die willen helpen bij het onderhoud van het textiel,
het schoonmaken het pand en het op orde brengen van de bibliotheek.

Het bestuur vindt dit typisch "vrouwelijke aktiviteiten". Het vrouwelijke bestuurs-
lid zou deze aktiviteiten dan mooi kunnen coördineren en waar nodig bijspringen.
In januari 1961 worden een viertal dames uit de kring van de Plattelandsvrouwen
als gastvrouw benoemd: mevr. T. Koeman-Hartog, mevr. M de Vries-Oostenburg,
mevr. M. ten Have-Klok en mevr. L. Doets-Fok. Waarbij de tweede belast wordt met
de schoonmaak, geholpen door een aantal leden van de plattelandsvrouwen. Haar
functie wordt later overgenomen door mevrouw N. van Beveren-Suurmond en
thans vervuld door mevrouw T. Kooistra. Tijdens de schoonmaak wordt koffie met
koek geserveerd.
Hun carrière gaat echter razendsnel. In 1964 wordt mevrouw T. Koeman-Hartog be-
noemd in het dagelijks bestuur als secretaris en mevrouw C. Vierhout-van Ledden
Hulsebosch als tweede secretaris. Mevrouw Vierhout is tevens belast met het beheer
over de bibliotheek, vanaf 1980 samen met mevrouw R. van Sijtveld-Verhoeven.
In dat zelfde jaar wordt mevrouw M.M. Bekhof-Hartog benoemd als penning-
meester in de plaats van de in januari overleden heer T. v.d. Brom.
Ze heeft tevens het beheer over de textiel collectie, daarin bijgestaan door mevrouw
M. Havermans-Dikstaal en de heer D. Schuijtemaker. Inmiddels bezit het museum
een der grootste Noordhollandse kostuumverzamelingen!
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Deze vrouwelijke inbreng wordt ten zeerste gewaardeerd. Bestuurslid A. Wittebrood
deelt tenminste in de rondvraag mee dat "nu er dames in het bestuur zijn gekomen,
de vergaderingen wel veel gezelliger zijn geworden". Toch hadden de heren het voor-
dien niet 20 slecht, getuige de reaktie op een vroegtijdig afgesloten vergadering in
april 1965. Na een half uur geeft de voorzitter de "pijp aan Maarten". Een aantal
bestuursleden moet naar de vergadering van de V.V.V.. Notulist Schuijtemaker
schetst: "Niet dat we nu zo graag lang blijven leuteren, maar om 8 uur weer de straat
op te moeten zal gelukkig een uitzondering blijven in de reeks gezellige bijeenkom-
sten welke ons genootschapsbestuur nu vrij geregeld hoopt te beleggen". Waarvan
akte!

3.3 HET HUIDIGE BESTUUR EN MEDEWERKERS

Mies Porte treedt in 1966 in het voetspoor van haar vader en evenaart zijn grote be-
trokkenheid.
Een belangrijk onderdeel van de collectie is de uitgebreide verzameling ansicht-
kaarten, foto's en overige afbeeldingen van de Beemster in vroeger tijden, waarvoor
Jan de Groot vele bezoekjes aflegt met verrassende resultaten. Cor Roet en Andries
de Vries stellen hun unieke foto-verzameling regelmatig ten toon op de Open
Dagen. Cor heeft voorts de leiding bij het in stand houden van de mooie voor- en
achtertuin, geassisteerd door de heer T. Verwy.
Th. A. Dinkla uit Alkmaar bezit een zeer uitgebreide dokumentatie over de geschie-
denis van de polder. Op hem is nooit tevergeefs een beroep gedaan.
A. Karskens en P. Leguijt hebben ruimschoots hun sporen verdiend als restaurateurs
van tientallen voorwerpen.

De huidige penningmeester A. Reijm en secretaris A. Vis-Best vervullen hun taken
met kennis van zaken en grote ambitie. Recentelijk hebben de heren P. Spaarman,
K. van Twisk, P. de Jong en C. van der Kleut een niet te onderschatten bijdrage ge-
leverd door zich in te zetten voor de oude smidse anno 1744 op de buurt. Daarbij
geassisteerd door de dames L. Cattel en M. Hopman die de unieke collectie gereed-
schappen hebben gekatalogiseerd.
Geert Heikens bestudeert de archivalia, mevrouw J.B.P. Benningen-Harlaar beheert
het archief en de bibliotheek en A. Jaarsma verdiept zich met voorzitter
A. Mulder en de overige bestuursleden in de toekomstmogelijkheden van het
Genootschap en de daarbij horende organisatie-vormen.
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Speciaal voor onze museumbezoekers schreef mevr. Wies Roosenschoon een aller-
aardigst boekje getiteld "Leven en werk van Betje Wolff en Aagje Deken" .
Het bestuur wordt op vakkundige wijze ondersteund door de streekconservator
R. Doornberg.

Zittend v.l.n.r.: R. van Sijtveld-Verhoeven, N van Beveren-Suurmond, M. Porte, M.M. Bekhof-Hartog

staand v.l.n.r.: P.Leguit, Th. A. Dinkla, P. Koeman, G. Köhne, D. Schuijtemaker, }. de Groot, C. Roet,

A. Karskens, G. Heikens.
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4 DE STICHTING TOT BEHOUD VAN DE HISTORISCHE
SCHOONHEID VAN DE BEEMSTER

De grondige verbouwing in het midden van de jaren zeventig is geraamd op onge-
veer ƒ 100.000,-
De verantwoordelijkheid voor zo'n hoog bedrag is niet meer te dragen door een vrij-
willigersbestuur. Daarom wordt een konstruktie bedacht om het pand (met hypo-
theek ad ƒ 9000,- en zorg voor de restauratie) onder te brengen in een nieuwe be-
heersstichting: "De Stichting tot Behoud van de Historische Schoonheid van de
Beemster". In de volksmond de "stichting met de lange naam".
Zowel de gemeente (de heren F. Kloeke, M. Schenke en J. Winkelhuizen), het
Waterschap (de heer C. Dikstaal) en het Genootschap (heren T. v.d. Brom,
G. Köhne en H. Tol) hebben zitting. Bijgestaan door de heer A. Labee.
Het roerend goed blijft in bezit van het Genootschap en het pand kan 'om niet' ge-
bruikt worden.
De heer F. Berkhout, provinciaal museumconsulent van de Culturele Raad Noord-
holland, is toehoorder en adviseur. De notariële overdracht van het gebouw vindt
plaats in september 1974.

5 DE STOLP WESTERHEM

Het oorspronkelijke plan van het Genootschap om een agrarisch museum in te
richten is tot op heden niet gerealiseerd. Door de keuze van de lokaties van onder-
komen, is meer en meer de aandacht komen te liggen op de inrichting van stijlka-
mers zoals we deze in huize Betje Wolff aantreffen. De vele, dikwijls wat grotere,
voorwerpen op het gebied van de zuivelbereiding en de landbouw passen niet in
deze ruimte en zijn noodgedwongen uit het gezicht geraakt. Ze werden veelal opge-
slagen bij partikulieren (o.a. in de schuur van "de Kat zonder Oren" van eigenaar
P. Koeman) en in de voormalige zuivelfabriek "Bamestra" in de Schoolstraat.
Ook de meer brede doelstelling om zich niet alleen te bemoeien met het beheer van
een museum, maar kritisch te blijven kijken naar de ontwikkelingen op historisch
gebied in de Beemster, blijft (op een beperkt aantal uitzonderingen na) steken.
Dat komt mede door het uitbreken van de oorlog, zo vlak na de oprichting. De ini-
tiatiefnemers raken verspreid door het land of hebben geheel andere zorgen aan
hun hoofd. De aktiviteiten worden dan minder.
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Na de oorlog laait het enthousiasme weer op. Er moet aangepakt worden, ook in
onze polder die tweemaal onder water komt te staan. Allereerst door de opstelling
van een herbeplantingsplan. Alle bomen in het geïnundeerd gebied hebben het
loodje gelegd. Verder zet het bestuur zich in voor de restauratie van de oude bakke-
rij van Bakker Bakker (voorheen van Van Meurs) aan de Rijperweg 66 en keert men
zich heftig tegen de plannen om de wegsloot voor het polderhuis en de pastorie te
dempen. Daardoor zouden ook de karakteristieke bruggen komen te vervallen. Tot
de Raad van State is gepleit voor behoud. Samen met Heemschut heeft het Ge-
nootschap succes weten te bereiken. De sloot blijft de sloot.

Ook voor andere beeldbepalende panden en poorten worden pogingen onderno-
men om deze gerestaureerd te krijgen. Omdat het bestuur de volle aandacht nodig
heeft om het museum te laten funktioneren, wordt op 7 februari 1946 de Com-
missie voor de Monumenten opgericht. Zitting hebben burgemeester W.C. Ninaber,
wethouder C.P. Hartog, gemeente-opzichter Vriens en J. Bekhof. De commissie
krijgt ƒ 25,-voor de dekking van de te maken onkosten. Met enige fantasie zou dit
beschouwd kunnen worden als de voorloper van de "Stichting met de lange naam".

Westerhem.
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Het Genootschap heeft jarenlang de wens gekoesterd om de bouwvallige stolp
"Westerhem" te restaureren en in te richten als agrarisch museum. Door gebrek
aan mankracht en financiën is dat tot op heden nog niet gelukt. AI in 1978 vindt
binnen het bestuur een fikse diskussie plaats over de bestemming van het pand. Het
behoud en onderhoud van de verzameling slokt zoveel energie en geld op dat een
deel van het bestuur grote twijfels heeft over de kansen om het gebouw te handha-
ven. Ondanks een warm pleidooi van de heer G. KÖhne wordt de aanvraag om sub-
sidie voor restauratie uitgesteld. Men volstaat met het waterdicht houden van het
pand.
Een tweetal jaren voor de Polderfeesten in 1987 komt de diskussie weer op gang.
Een ploeg vrijwilligers van o.a. de Rotary, de L.T.B, en de Hollandse Maatschappij
van Landbouw gaat wekelijks aan de slag om de vele gereedschappen op te knappen.
Dit alles in de voormalige kaasfabriek "Bamestra".
In feite gokt het bestuur gelijktijdig op twee paarden: enerzijds het behoud van het
beeldbepalend pand aan de Schoolstraat voor depotruimte, anderzijds de aankoop
en verbouwing van de stolp "Westerhem" tot agrarisch museum. Het eerste pand
is intussen gesloopt.
In 1995 wordt in het nieuwe Gemeentehuis een symposium gehouden met het doel
de Noordhollandse Stolphoeven in de publieke belangstelling te brengen. Dit is bij-
zonder in de smaak gevallen, met als resultaat dat voor het restaureren van de stolp
"Westerhem" ruggesteun wordt geboden door het V.S.B, fonds, de Rabobank en par-
tikulieren, waaronder de vroegere eigenaar van "Westerhem", de heer P. Smit. De
beschikbaar gestelde fondsen wettigen de verwachting dat binnen niet te lange tijd
de restauratiewerkzaamheden kunnen aanvangen.
In de werkgroepen van het agrarisch museum zijn betrokken: D. Schuijtemaker,
P. Koeman, J. Kreuger, C. de Waal, A. Geerlings, F. Benningen, P. Engelenberg en
C. de Jong.
Na 60 jaar zal eindelijk een droomwens in vervulling gaan.
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Schets inrichting stolp "Westerhem" als agrarisch museum

Architecten bureau Corn. de Jong
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