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Van de voorzitter 
Ik was van plan om een stukje te schrijven over 
voorjaar, nieuw seizoen, zomer, vaccinatie, eind 
van de lockdown, weer activiteiten mogelijk, 
etc. Een tamelijk vrolijk stukje!  
Tot we als HGB te horen kregen dat Mirjam 
Moll op 16 maart jl. plotseling is overleden. 
Mirjam was directeur van de Museumvereni-
ging en de Stichting Museumkaart, waarbij het 
HGB vanwege onze beide musea als Erkend Museum zijn aangeslo-
ten. Ik kende haar niet persoonlijk, maar mails van haar hand kwa-
men -via ons secretariaat- sinds begin vorig jaar 35 maal in mijn 
mailbox terecht. Mails over de sluiting van de musea i.v.m. de Coro-
na-maatregelen, over mogelijkheden om te heropenen en hoe dat 
dan zou kunnen, over mogelijkheden voor steun aan de musea, 
over haar lobby bij de politiek, etc. Bevlogen en schijnbaar onver-
moeibaar. Helaas heeft de schijn haar bedrogen. Een groot verlies 
voor de hele Nederlandse museumwereld.  
Kees de Groot◄ 

 
‘Beste remedie om uit coronacrisis te komen 
is heropenen musea en zo bezoekers ont-
spanning en inspiratie te bieden. Want geen 
welvaart zonder welzijn’  
 
(Mirjam Moll op Twitter d.d. 6 maart) 
 
 
 
 
 

 

Corona en Westerhem 
Geen vrijwilligers, geen bezoekers, 
geen HGB-leden, geen videodagen, 
geen rondleidingen, geen lezingen, 
geen bijeenkomsten, geen trouwerij-
en en nog veel meer niet. Wel onder-
houd, zowel binnen als buiten. De 
bomen en de vaste planten zijn ge-
snoeid, het gras gemaaid, de paden 
schoongemaakt, ja, groen blijft groei-
en en vergt onderhoud. Maar ook 
stof blijft komen. Binnen wordt alles 
keurig stofvrij en schoon gehouden. 
Als we eerdaags weer opengaan ziet 
het er spic en span uit.  

 
We wachten op betere 
tijden voor het museum en 
denken ook aan de  
toekomst.◄ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tentoonstelling ‘Betje en voyage’  
Door de coronapandemie en de daarmee samenhangende beper-
kingen van het afgelopen jaar kwamen de voorbereidingen voor de 
zomertentoonstelling van het Betje Wolff Museum zoals die in de 
pen zat voor 2020, ‘Betje en voyage’, tot stilstand. 
Betje kon dus niet op reis. 
Nu, in 2021, gaat ze het opnieuw proberen. 
In en rond het museum zijn de activiteiten voor de tentoonstelling 
weer in volle gang. 
Alvast een voorproefje: 
In 1788 vertrokken Betje Wolff en Aagje Deken naar Frankrijk.  

Tekening: Henk Tol 
 
Ze voelden zich niet meer zo veilig in Nederland.  Beide dames 
schreven over de strijd tussen de Patriotten en de Prinsgezinden. Zij 
kozen de kant van de Patriotten en schreven daar veelvuldig over. 
Dat werd hun niet in dank afgenomen. Bovendien had Betje ge-
zondheidsproblemen en zij dachten in Frankrijk beter te kunnen 
leven. 
Het plaatsje Trévoux vlakbij Lyon was hun einddoel. De reis ging per 
postkoets. Stelt u zich eens voor: 960 km in een postkoets. Per dag 
kon er ongeveer 60 km afgelegd worden, dan slapen in een herberg 
en de volgende dag weer de hele dag in de koets. 
In de gang van het museum hangt een kaart waar de reis op aange-
geven is. Betje heeft bijna niets over deze reis geschreven, maar we 
weten wel de plaatsen waar ze langs gereisd zijn.  
Maar er is meer te zien. Wat nam je in vroegere tijden mee op reis? 
In diverse vitrines zijn objecten uitgestald die een goede indruk 
geven. Het museum beschikt over veel verschillende kisten, tassen, 
en koffertjes. Ook van latere tijden. Op de zolder is een hoek inge-
richt met reiskleding, hoeden en handschoenen.   
Op dit moment weten we niet wanneer de musea weer opengaan. 
Maar maak een kleine reis naar het museum: van harte welkom! 
Aafje de Jong◄ 

 

Wist u dat…..  
…….de Betje bonbons nu ook dagelijks bij ‘Bij Moeders’  

(de Kosterij) te verkrijgen zijn? 
……..de jonge plantjes voor het Betje Wolff 
Museum ook weer aan de groei zijn?◄ 
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Ook Purmerend heeft een gemeentevlag maar die zien we in het 
stadje vrijwel nooit. Wat is er tegen om bij feestelijke gelegenheden 
in de Beemster de mooie vierkleur gewoon te handhaven? Dat is 
geen misplaatst chauvinisme maar een opgewekt eerbetoon aan 
410 jaar geschiedkundige zelfstandigheid. Doe uw Beemster vlag 
dus vooral niet weg na 1 januari 2022. 
V.S.E. Falger◄ 
 

 
Westerhem—tentoonstelling 2020-2021 

De coronacrisis zit alle musea in Nederland helemaal dwars. Dus 
ook Westerhem. Vorige jaar is hard gewerkt om een tentoonstelling 
te realiseren over de bevrijding en de wederopbouw in de Beemster 
aan het einde van en na de Tweede Wereldoorlog. Een tijdlijn laat 
zien wat er in de periode vanaf maart 1944 tot mei 1955 allemaal 
als gevolg van de Tweede Wereldoorlog heeft plaats gevonden. Veel 
onderwerpen zijn in woord en beeld uitgewerkt op gekleurde pane-
len. De inundatie, de voedseldroppingen, de bevrijding, de bevrij-
dingsfeesten, de Marshallhulp, de herdenkingsmonumenten, het 
gebruik van de forten, terugkeer van de burgemeester en nog veel 
meer. Er zijn video’s over deze onderwerpen te zien. Daarnaast 
wordt over deze periode, in vier bijzondere video’s, door Beemster-

lingen verteld wat zij of 
hun familieleden heb-
ben meegemaakt. Voor 
een Beemsterling en 
zeker een HGB-lid, een 
must om te zien. 
Vanaf december is deze 
tentoonstelling uitge-
breid met 15 grote 
panelen met 50 foto’s 
en beschrijvingen van 
oorlogsbelevenissen 
vanuit de provincie 

Noord-Holland. Het zijn zeer indrukwekkende beelden. 
Het is zo jammer dat u dit nog niet hebt kunnen zien, maar zodra 
het weer mogelijk is, bent u van harte welkom. We proberen deze 
tentoonstelling nog even te laten staan. Als het museum weer 
opengaat, dan willen we er wel iets bijzonders van maken. 
Maakt het u wat uit of we nu 75 of 76 jaar bevrijd zijn, ons niet. U 
bent eerdaags van harte welkom en als HGB lid hebt u natuurlijk 
gratis toegang.       Jan Jobsis◄ 

 

Automatisering—de beeldbanken 
Alle objectverzamelingen binnen het HGB zijn of worden onderge-
bracht in een zogenaamde beeldbank. Denk hierbij aan de object-
verzamelingen van de beide musea, maar ook de vele foto’s en 
boeken (geschriften) die het HGB bezit. De afgelopen periode was 
het een beetje rustig rond de beeldbanken. Er moest nogal wat 
geleerd worden om het beheer in goede banen te leiden. Stapje 
voor stapje doorgronden we de geheimen hiervan. Achter de scher-
men wordt hieraan stevig gewerkt. 
Lijkt het u leuk om mee te werken aan een van deze beeldbanken, 
laat dit dan weten aan de secretaris van het HGB. Hoe te bereiken, 
kijk in de colofon van deze nieuwsbrief. Computerkennis is handig 
maar niet per se noodzakelijk. Vanaf iedere pc met internet zijn de 
beeldbanken te benaderen.◄ 

 
 
 
                  
  
  

 
De loper op de trap in het Betje Wolff Museum 
Elke vloerbedekking slijt in de loop van de jaren. 
Ook de loper op de trap van het Betje Wolff Museum. Een heel bijzon-
dere!  
Hij is namelijk geschilderd op de treden. 
Met veel liefde voor het vak is deze loper minutieus bijgewerkt. Het is 
prachtig geworden en de trap kan er weer een poosje tegen.◄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuw gemeentelijk logo 
Op 24 maart jl. is bekend gemaakt welk logo de gemeente Purmerend 
per 1 januari volgend jaar gaat voeren. Velen van u zullen zich hebben 
afgevraagd of dat nou wel nodig was, een nieuw beeldmerk voor de 
fusiegemeente Purmerend. Strikt genomen niet. Amsterdam heeft in 
de loop van zijn geschiedenis heel wat randgemeenten opgeslokt en 
daarvan is niets terug te zien op het officiële briefpapier van de stad. 
Omdat er geen nieuwe gemeente met een nieuwe naam ontstaat bij 
de eerste slag van de klok van twaalf op oudjaar 2021, blijven de he-
raldische tekenen van Purmerend gewoon bestaan. Op dat moment 
zal het Beemster wapen een historisch relict zijn geworden dat niet 
meer gevoerd kan worden op officiële documenten. De naamborden 
bij de diverse ingangen van de polder zullen waarschijnlijk getooid 
worden met 'Beemster / gem. Purmerend'. Dat wordt nog een hele 
operatie. De vrolijk wapperende vierkleur is dan al officieel gestreken. 
We zullen ze missen, die fiere symbolen van gemeentelijke zelfstan-
digheid. 
Hoe zat het ook al weer? Na de drooglegging in 1612 had het polder-
bestuur een zegelstempel nodig om officiële documenten mee te 
waarmerken. Het toen ontworpen zegel met het Beemster-landts 
wapen is tot 1981, toen het zelfstandige waterschap 'De Beemster' 
werd opgeheven, in gebruik gebleven. Maar al eerder, in 1816, kreeg 
de toen net nieuwe burgerlijke gemeente Beemster van de Hooge 
Raad van Adel hetzelfde wapen toegekend. In 1916 werd dat nog eens 
bevestigd met de wapenbrief die nu nog in bezit is van de gemeente 
Beemster maar naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog wordt overge-
dragen aan het HGB. De uitsnede van deze wapenbrief toont het be-
kende wapen in iets flets ge-
worden kleuren. 
Veel minder oud is de officiële 
gemeentevlag. Deze door K.L. 
Sierksma ontworpen vlag werd 
in 1962 ter gelegenheid van 
350 jaar droge Beemster in 
gebruik genomen en is intus-
sen niet meer weg te denken 
bij talloze gelegenheden, van 
Open Dag tot Beemster feest-
week (zie De Nieuwe Schouw-
schuit van november 2019, p. 
37-42, voor meer achtergronden).  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betje Wolff Museum en Museum STAAL (STAring in ALmen) 
In het tweede magazine van museum STAAL dat in april 2021 ver-
schijnt, worden de lezers meegenomen langs diverse schrijvershuizen 
in Nederland.  
Ook ons museum is door Museum STAAL uitgenodigd een bijdrage te 
leveren aan hun magazine.  
Dat aanbod hebben we graag aangenomen. Het Betje Wolff Museum 
staat erin met mooie foto’s en veel informatie over het museum en 
over Betje Wolff en Aagje Deken. Zo komt Betje Wolff ook zelf aan het 
woord in twee gedichten waarvan een hieronder is afgedrukt. 
Museum STAAL is zelf ook een schrijvershuis. Het staat in het dorp 
Almen in de Achterhoek. Dichter en landbouwkundige A.C.W. Staring 
(1767-1840) woonde in de omgeving van Almen bezong zijn liefde voor 
het landschap in vele gedichten. Staring is daarom het uitgangspunt 
van het museum en daarmee ook voor veel bijzondere tentoonstellin-
gen. 
 
‘k Ben smorelyk verlieft op bloemen; 
‘k Bemin, met drift, het vrye Land. 
‘k Zal steeds een roosje schoonder  
noemen, 
Dan de allerschoonste Diamant. 
 
’t Is waar, al wat myn oog verrukte 
Toen blonde Lente trad door ’t groen, 
En ik het eerste bloempje plukte 
Gekweekt door dat bemind Saisoen; 
 
Al wat aan ’t wenschlyk Buitenleven, 
De milde en ryke Zomer gaf, 
Al wat de Herfst ons had gegeven, 
Nam ons de strenge Winter af. 
 
E. Wolff-Bekker 
(Gedeelte uit Winter-Buiten-Leven, geschreven in de Beemster 1775) 
Janet Smith-van der Veen◄ 
 

De Sage als volksverhaal 
Opgedaan bij een bezoek aan het Openlucht museum Ellert en Bram-
mert in Schoonoord (Drenthe). 
Vroeger konden de meeste mensen niet lezen of schrijven. Alleen rijke 
en voorname mensen studeerden. Pas in 1900 werd in Nederland de 
leerplichtwet aangenomen. Vanaf 1901 moesten alle kinderen tussen 
zes en twaalf jaar naar school. 
Dat is nog maar een eeuw geleden. Onvoorstelbaar. 
Hoe verspreidde het nieuws zich toen? Radio, televisie, film en telefoon 
bestonden nog niet. 
De dominee en de pastoor vertelden wat er in de bijbel stond en lazen 
na de preek de berichten voor. 
En als je geluk had dan was je baas geabonneerd op een krant. 
Verder was je afhankelijk van rondreizende scharrelaars die met hun 
handelswaar langs de deuren 
gingen. Die vertelden verhalen over andere steden en dorpen. Meestal 
over moord, brand en ander geweld. 
Op lange winteravonden werden die gruwelijkheden doorverteld bij 
het licht van een kaars of het haardvuur. En iedere keer werd het 
kwaad verder aangedikt. Zo ontstonden de volksverhalen, sagen en 
legendes. In die volksverhalen zit een kern van waarheid, maar doordat 
iedere verteller zijn eigen angsten er ook een plaats in gaf, lijkt het 
fantasie. 
Iedere streek, iedere provincie heeft zijn eigen sagen en legendes. In 
Drenthe gaat dat vaak over heksen en witte wieven. Maar de Drentse 
sage van Ellert en Brammert is bekend in heel Nederland. 
 

 

Korenmolen De Nachtegaal 
Na een drukke december-
maand in de molen en ande-
re verkooppunten, was onze 
verwachting dat het in janu-
ari, zoals gebruikelijk weer 
wat rustiger zou worden. 
Maar het thuisbakken blijft 
populair en de vraag naar 
onze Beemster volkoren-
meel, bloem en andere bak-
producten blijft toenemen. 
Als er dan ook een gunstige wind is, wordt er gemalen.  
 
En ook de technische ploeg zat niet stil. De mixer is verrijdbaar ge-
maakt en afgedekt door een zeilhoes. Om aan de hygiëne-
voorschriften te voldoen is er in de molenaars-hut een nieuwe was-

bak met een boiler geïnstalleerd. Passend in het 
interieur van de molen.  
Om ons zo goed mogelijk aan de coronaregels te 
houden waren er steeds maximaal twee mensen 
in de molen. De verkoop gebeurt bij de deur. 
Jammer dat we nog steeds geen mensen binnen 
kunnen ontvangen en rondleiden. 
 
Begin maart kwam de firma Poland voor een gro-
te onderhoudsklus. Het doorhalen van de roeden 
en controleren van houten onderdelen. De roe-
den zijn roestvrij gemaakt maar zagen er nog 

goed uit. Enkele houten onderdelen (o.a. zeilarm, wiggen) waren 
verrot en zijn vernieuwd. 
Korenmolen de Nachtegaal neemt deel aan het project “De fluiste-

rende molens” in het kader van het themajaar “Ode aan het land-

schap”. De podcast is te beluisteren van 27 mrt-31 okt. 2021. 

(www.odeaanhetlandschap-nh.nl/21-molens/) 

Op de Nationale Molendag 9 mei zijn we open en draait de molen. 

Het is nog afwachten wat we kunnen organiseren tijdens de Open 

Dag Beemster op 13 mei , 

maar we hopen toch zeker de 

overdracht van de molen aan 

de Stichting tot Behoud van 

De Nachtegaal 30 september 

tien jaar geleden (2011) fees-

telijk te herdenken. Op die 

dag hing de molen in de tou-

wen en werd de akte gete-

kend. Een memorabele 

dag.◄ 

 

Websites met historische onderwerpen 
Er zijn vele websites met historische onderwerpen waar de histo-

risch geïnteresseerde Beemsterling informatie kan vinden.  

Hieronder een aantal: 

www.poldersporen.nl  een website van Michiel Hooijberg met veel 

informatie over de Beemster op velerlei vlakken. 

https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/provinciale-atlas  kies 

dan voor Collectie -> foto’s -> Bekijk de collectie in de Beeldbank -> 

en vul bij “Vul uw zoekterm in”: Beemster en klik op ZOEKEN. 

Een schat aan foto’s over de Beemster krijgt u dan te zien. Ook heel 

zeldzame.https://binnenhofonline.nl/ op deze website kunt het 

Binnenhof bewonderen. U wordt rondgeleid door Alexander 

Pechtold of door Charlotte Nijs. 

www.historischgenootschapbeemster.nl laat heel veel zien over ons 

eigen HGB.◄ 

http://www.poldersporen.nl
https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/provinciale-atlas
https://binnenhofonline.nl/
http://www.historischgenootschapbeemster.nl


Ook in de Beemster bestaan volksverhalen. 
Verhalen over “Platte Thijs”. 
Onder de boerderij van Maarten Spaans aan de Rijperweg ligt een 
schat van “Platte Thijs”. Anno 1721 staat er op de voorgevel, oud 
genoeg om historie te hebben 
gemaakt. En wat voor een histo-
rie. Niemand minder dan het 
spook van “Platte Thijs” was er 
gehuisvest. In de schoorsteen 
nog wel, dus pal boven het 
haardvuur waar omheen de 
winteravonden werden door 
gebracht. Kortom “Platte Thijs” 
zat vlak boven de plaats van 
praatjes en gesprekstof. En meermalen gaf hij zelf aanleiding tot 
gesprekstof. Zijn geest huisde in de schoorsteen. 
Als de najaarsstormen over de hoeve gierden en de luiken en dak-
pannen rammelden, dan keken de bewoners elkaar met strakke 
gezichten aan, want “Platte Thijs” ging tekeer. 
Ze waagden het niet om naar de stal of zolder te gaan. Ze hoorden 
aan het kraken van de zolderdelen heel duidelijk dat die mysterieu-
ze persoon “Platte Thijs” weer bezig was. 
Hij was een kerel om voor uit de weg te gaan, hij was voor de duivel 
niet bang, hij stond op een lijn met de Bullebak en Tientoon. Hij 
beschikte over duivelse krachten en machten en na zijn dood zou hij 
blijven door spoken. En de overlevering wil, dat zijn geest nog 
spookt in de schoorsteen aan de Rijperweg. 
Zijn schatten, door stelen en brandstichting verzameld, verborg hij 
dan onder de vloer van de kelder. Daar moeten ze nog liggen. 
En “Platte Thijs” zelf? Daar heeft men sinds de komst van de radio 
niets meer van vernomen. Maar zijn geest deed, nog in de tijd van 
de “Poepenmaaiers”, de wielen van de hooiwagens op de dars zo-
maar spontaan draaien. 
Het is allemaal lang geleden... 
Jan Bakker.◄ 
De bron van Platte Thijs : Waterlandsarchief-Beemsterverhalen. 
 

Het museumpaard 
In het bezoekloze tijdperk ben ik in gedachte wel door het Agrarisch 
Museum gelopen. 
Veel aandacht is er voor de rundveeteelt. De koe en de kaas zijn 
belangrijk, maar het paard komt er wat bekaaid vanaf. 

Een artikeltje in een Rabobank uitgave (Lage landen Hoge sprongen) 
in 1998 trok de aandacht. 
‘Het nieuwe paard.’ 
Nederland telde aan het begin van de 20e eeuw alleen al in de land-
bouw 300.000 paarden. Bekijk een foto uit die tijd en er staat een 
paard op, een mens vervoerend, een tram of schuit voortslepend, 
of trekkend aan een ploeg.  

 
Tot ver in de eeuw waren mensen afhankelijk van paarden om van 
A naar B te gaan, maar daarna hebben mens en paard stilletjes af-
scheid van elkaar genomen.  
In 1930 werden paard en wagens door de gemeente Amsterdam 
nog afzonderlijk geteld, vanaf 1935 werden ze bij verkeerstellingen 
niet meer opgenomen. Alleen in de landbouw bleef het paard tot 
na de Tweede Wereldoorlog een hoofdrol spelen.  
Er waren paarden die altijd doorliepen. De paarden voor de Gouden 
Koets, het paard van Sinterklaas, politiepaarden, ren- en drafpaar-
den, het paard van de schillenboer. Maar tegen het eind van de 
eeuw zijn er ook paarden die hun rentree maken.  
Van Gend en Loos, dat in 1956 het laatste paard had afgeschaft, 
verricht het vervoer van goederen in de autovrije Haagse binnen-
stad sinds 1995 weer met paard en wagen. 
Na het dieptepunt van 17.000 in de jaren zeventig is het aantal 
landbouwpaarden weer opgelopen tot een kleine honderdduizend. 
Maakt het paard een comeback als mens- en milieuvriendelijke 1 pk
-motor? In feite trekt slechts een klein deel van deze boerenpaar-
den de ploeg. De overige maken deel  uit van de “verbreding” van 
boerenactiviteiten naar recreatie, natuurbeheer en dergelijke. 
Tamme paarden trekken huifkarren door de bossen van Drenthe, 
“wilde” paarden stofferen nieuw aangelegde natuurgebieden. Het 
nieuwe paard hoeft geen productie meer te leveren. Het is een  
luxepaardje geworden; het symboliseert het land waar het leven 
goed is, trekt de kar van milieuvriendelijkheid en fungeert als drager 
van natuurnostalgie en meisjes uit betere kringen. 
Jan Bakker◄ 

 

Tentoonstelling 2021-2022 in Westerhem 
De oude tentoonstelling staat nog, maar over de nieuwe wordt al 
nagedacht. Deze keer allemaal een beetje anders dan normaal. We 
hebben nog geen idee wanneer we de nieuwe tentoonstelling gaan 
openen. We weten wel waar het 
over gaat.  
Op verzoek van het HGB-bestuur is 
Westerhem bezig om, samen met 
het Bezoekerscentrum van de 
Beemster, VISIT Beemster, een 
tentoonstelling voor te bereiden 
over Fluisterende Molens. Het is 
een onderdeel van het provinciale 
initiatief om in 2021 grootschalig 
aandacht te geven aan het land-
schap onder de titel ‘Ode aan het 
Landschap’. In de nieuwe tentoon-
stelling staat de molen centraal. 
Immers, zonder molens zouden we 
nog een Bamestrameer hebben. 

                                                                     Molengang nabij De Rijp 
 
Welke gevolgen dat voor de droogmakermakerij de Beemster heeft 
gehad laten we ook zien. Er zijn hierover zoveel mooie dingen te 
vertellen. Wat precies, dat blijft nog even een verrassing, maar dat 
het anders wordt dan anders is een punt dat zeker is. Het wordt in 
ieder geval ingericht voor een groot publiek en de toeristen.  
Door de samenwerking met VISIT Beemster worden de oude molen-
gangen in de Beemster betrokken en zichtbaar gemaakt onder het 
motto: “BINNEN ZIEN IS BUITEN BELEVEN”. We willen hiermee een 
antwoord geven op de vraag die vele toeristen stellen: Waar kan ik 
het werelderfgoed de Beemster zien en beleven? 
Jan Jobsis◄ 

 


