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Van de vicevoorzitter, Bert Jaarsma 
In de vorige nieuwsbrief informeerde ik u over de gezondheid van 
onze secretaris Hilda Reijm-Helder en voorzitter Kees de Groot.  
Hilda haar gezondheidssituatie gaat met ups en downs. Ze heeft 
dagen dat het erg goed gaat maar ook dagen dat het minder gaat. 
Ondanks haar ziekte doet zij het secretariaatswerk met kracht en 
overtuiging. Als bestuursleden praten wij regelmatig met haar over 
van alles en nog wat, en natuurlijk erg veel over het HGB. Zij ervaart 
het als een “feestje” als één van ons een uurtje met haar in gesprek 
is. Wij wensen haar, Arie en kinderen veel sterkte in de komende 
periode. De afgelopen 8-9 maanden zijn voor Kees de Groot een 
heftige periode geweest. Maar gelukkig meldde hij onlangs dat er 
positieve perspectieven zijn. Kees kan inmiddels samen met zijn 
echtgenote en familie optimistisch naar 
de toekomst kijken. Op 23 november jl. 
hebben wij als bestuur afscheid geno-
men van Kees als voorzitter. Wij kijken 
terug op een periode van bijna 9 jaar -
vanaf april 2013- met Kees als voorzitter 
van het Algemeen Bestuur van het HGB.  
Een periode waarin veel is gebeurd en onze historische vereniging 
zich duidelijk heeft gemanifesteerd binnen, maar ook zeker buiten 
de Beemster. Zijn interesse en gedrevenheid in het onderzoeken 
van de geschiedenis en de cultuurhistorische waarden van de 
Beemster en onze leefomgeving in het algemeen, waren èn zijn nog 
steeds kenmerkend. Op dit vlak zal Kees ook in de toekomst betrok-
ken blijven bij het Genootschap.  
We staan aan de vooravond van een nieuwe periode. De corona- 
maatregelen worden afgebouwd en activiteiten kunnen weer geor-
ganiseerd worden. De vergaderingen kunnen gelukkig weer fysiek 
gepland worden.  
Onze musea kunnen helemaal open en de traditionele maandelijkse 
HGB-inloopavonden van de afdeling Beemster Erfgoed gaan verhui-
zen naar zaterdagochtend in Cultureel Centrum Onder de Linden in 
Middenbeemster. Meer hierover leest u verderop in deze Nieuws-
brief en in het maart nummer van De Nieuwe Schouwschuit.  
Ondertussen zijn er vorderingen gemaakt in onze zoektocht naar 
nieuwe kandidaat bestuursleden. Hierover zullen wij u nog nader 
informeren. Namens het bestuur wens ik u allen een fijn voorjaar 
toe.◄ 

 
Einde van de zelfstandige Beemster: liquidatie inboedel 
gemeentehuis 
Nu de gemeente Beemster niet langer als zelfstandige eenheid be-
staat, brak de tijd aan om een grote opruiming te houden onder 
jarenlang bewaarde gemeentelijke eigendommen. Zoals in de  
vorige aflevering van deze HGB Nieuwsbrief al werd verteld, hebben 
leden van de afdeling Beemster Erfgoed meegeholpen om de over-
bodig geworden historische objecten een goede vervolgbestem-
ming te geven. Uit hoeken en gaten, bureauladen, van wanden en 
de grote zolder kwamen heel veel overtollig 
geworden spullen, soms echt interessant 
maar vaak ook minder ‘belangrijk’. Ook 
vitrines en andere spullen, zoals heel wat 
dozen ‘Karel en de Kikkerkoning’ en bijbe-
horende mantel werden ons en Visit Beem-
ster aangeboden. Het Betje Wolff Museum 
en onze afdeling kregen ieder een mooie 
vitrine geschonken. 
Vervolg op pagina 2  
  

 

Verhalen uit de Kroniek van de Vrijwillige Brandweer Beem-
ster. 
Op 6 januari 1947 was er een brand die op de toen aanwezigen een 
onvergetelijke indruk moeten hebben gemaakt. 
De boerderij “Pijlenburg” van de familie Stolp aan de Middenweg 
werd volledig in de as gelegd.  
Deze boerderij werd “een van de oudste en mooiste plaatsen in de 
Beemster” genoemd. In verband met de heersende kou, het vroor 
die nacht 15 graden, werd er door de bewoners flink gestookt waar-
door er een schoorsteenbrand uitbrak. Toen de brandweer arriveer-
de stond de woonkamer en het hooi al in de brand.  
In de felle oostenwind 
moesten er bijten in de 
sloot gehakt worden 
om bij het water te 
kunnen komen. Door 
de dikte van het ijs 
bleek er te weinig wa-
ter in de sloot te staan. 
Daardoor moest er aan 
de andere kant van de 
weg opnieuw gehakt 
worden. Door de hitte waren de ruiten in de boerderij al gespron-
gen en werd de brand door de toevoer van zuurstof stevig aange-
wakkerd. In een mum van tijd veranderde het rieten dak in een 
vlammenzee. 
De beide autospuiten waren er inmiddels in geslaagd om water uit 
de sloot te pompen en begon men de vuurzee met volle kracht 
bestrijden. Door de hevigheid waarmee de brand om zich heen 
greep kon de boerderij als verloren beschouwd worden. Grote be-
wondering oogstte het optreden van de brandweer die ruim veer-
tien uur achtereen in de weer was geweest. Het bluswater moest 
blijven stromen om bevriezing van de brandslangen te voorkomen. 
Toen door een technisch defect een van de brandspuiten uitviel 
waren de aan de spuit gekoppelde slangen veranderd in enorme 
staven ijs. Pas na het invallen van de dooi heeft men deze slangen 
kunnen opruimen nadat zij op een “platte wagen” bij de restanten 
van “Pijlenburg” waren weggehaald. 
Het verhaal gaat dat “een buurvrouw de manschappen warm hield 
met warme pap met veel meelklonten, hetgeen een stevige steun in 
de maag gaf”.◄ 

 

Agrarisch Museum Westerhem—nieuwe tentoonstelling in 
de stolp 

Na een lange, lange ‘winterslaap’ komt het Agrarisch museum lang-
zamerhand weer tot leven. Sinds 6 februari jl. gelukkig weer op alle 
zondagmiddagen geopend en er is begonnen met de voorbereidin-
gen voor een nieuwe tentoonstelling. Het gaat over de Beemster 
molens die onze droogmakerij droog gemaakt en jaren droog ge-
houden hebben. We doen dit samen met VISIT Beemster. We  
koppelen aan deze tentoonstelling 
wandel-, fiets- en autoroutes naar 
de plekken waar de molens hebben 
gestaan. Vandaar de ondertitel: 
Binnen zien – Buiten beleven. We 
willen zo “Het Geheim Van De 
Beemster Molens” tot leven wek-
ken. De tentoonstelling en routes 
worden op 1 april geopend.◄ 
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Betje Wolff museum—geraniums van stek naar plek 
Eén van mijn hobby’s is tuinieren. Dat heb ik gelukkig mijn hele 
leven op ons bedrijf kunnen doen. 
Als ik van een drukke werkdag van 
school kwam vond ik het heerlijk om 
even de tuin in te duiken en mijn 
hoofd leeg te maken. 
Op ons bedrijf waren aardbeien en 
kruiden onze hoofdteelten. 
In ons winkeltje aan huis boden wij 
deze producten aan. Ik vond het 
daarnaast ook leuk om bijzondere 
soorten geraniums in oktober te 
stekken en deze in het voorjaar in 
ons winkeltje te verkopen. 
Een van die soorten is bijvoorbeeld 
de citroengeranium. Op zich geen 
spectaculaire plant maar als deze in 
plaats van piepkleine witte bloemetjes mooie grote bollen met roze 
bloemen geeft, wordt hij ineens heel erg leuk. 
Deze citroengeranium kreeg ik jaren geleden van een buurvrouw 
met zeer groene vingers. Deze geranium is de moederplant gewor-
den van duizenden volwassen planten. Zo ging het ook met de 
“Lord Bute” een geranium met een prachtige donkerrode bloem en 
een roze randje rond zijn bloemblaadjes. 
Na onze pensionering hield deze hobby op totdat ik op het idee 
kwam om dit stekken nog eens op te pakken en de planten te ver-
kopen ten gunste van het Betje Wolff Museum. 
Wat extra inkomen zou daar zeer welkom zijn. 
Het werd een succes. De eerste verkoopactie in 2020 vond plaats 

vanuit de tuin van Johan en 
Aafje de Jong vanwege 
corona. Alle planten wer-
den tot onze grote vreugde 
verkocht. 
Dat vroeg om herhaling en 
in 2021 vond de verkoop 
plaats vanuit het Betje 
Wolff Museum. We hadden 
daarbij ook een piepkleine 
vrijmarkt georganiseerd. 
De verkoopdagen waren 
daardoor bijzonder gezellig 

en we raakten weer door onze hele voorraad heen. 
U zult vast wel begrijpen dat we nu weer zo optimistisch zijn ge-
weest om deze actie te herhalen. 
Afgelopen oktober heb ik de stekken weer in de potgrond gestoken 
in de hoop dat we ze in 2022 aan ons publiek kwijt zullen raken. 
Natuurlijk moeten we eerst even afwachten of het allemaal weer 
lukt. Hopen dat de vorst ons niet te veel parten speelt en de stekjes 
goed willen groeien.  
We zullen op tijd onze verkoopdata bekend maken, misschien kunt 
u weer plantjes gebruiken. U zult er zeker van genieten. Er staan 
825 geraniums op een nieuwe baas te wachten. 
Janna Bakker◄ 

 

Wist u dat….. 
…..als het even kan het Betje Wolff Museum en het Agrarisch Mu-
seum Westerhem meedoen aan de Open Dag op Hemelvaartsdag. 
…...de geraniummarkt van het Betje Wolff Museum in mei zal wor-
den georganiseerd. 
…...het HGB altijd nieuwe leden wil verwelkomen om de polder- 
historie warm te houden.◄ 
 

 
Vervolg van pagina 1 
Einde van de zelfstandige Beemster: liquidatie inboedel ge-
meentehuis 
Wij waren erg blij met ingelijste reproducties van oude landkaarten, 
een serie ingelijste kleurenfoto’s van Middenbeemster uit 1957, zeer 
groot formaat zwart-wit foto’s van o.a. boerderij Broederbouw en 
Westbeemster, het wandtapijt met het gebruikswapen van de ge-
meente Beemster dat rechts van de ingang van de raadszaal hing, de 
door Henk Tol geschilderde wapenborden die achterin de raadszaal 

hingen, twee boeken, twee 
collectebussen (leeg) met een 
oorlogsverleden, stempels en 
objecten die nu nog op de ten-
toonstelling in het gemeente-
huis van Purmerend te zien 
zijn: de wapenbrief met het 
officiële gemeentewapen uit 
1916, de oude ambtsketen van 
de burgemeester en de tot 
groepsportret gemaakte foto’s 
van alle burgemeesters van 
Beemster tot en met H. Brink-
man.  
 
 
 

Wapenbord Dirck van Oss Jr, geschilderd door Henk Tol. Afkomstig uit de raads-
zaal van het gemeentehuis van Beemster. Foto Geert Heikens. 

 
Aparte vermelding verdient de honderden kilo’s zware steen van Stu-
dená waarop het gemeentewapen van Beemster staat afgebeeld. 
Tijdelijk kwam echter de eveneens ontilbare gebeeldhouwde zuil met 
de Werelderfgoedplaquette in Museum Westerhem te staan. Beide 
gevaarten stonden in de hal van het gemeentehuis en werden per 
ongeluk verwisseld. Foutje dus, maar er wordt nog geruild.  
U zult denken dat wij ons likkebaardend over deze spullen hebben 
ontfermd. Maar dat gaat toch zo maar niet. Een gemeente mag im-
mers niet alles schenken waar zij vanaf wil. Met uitzondering van de 
vitrines en enkele onbetekenende zaken kregen wij papieren voor 
bruiklenen. De essentie daarvan is dat de eigenaar, de rechtsopvolger 
van de gemeente Beemster, de bruikleennemer opzadelt met alle zorg 
en kosten (verzekering) voor de spullen, terwijl de zaken op ieder 
moment teruggevraagd kunnen worden. Dat was niet onze bedoeling, 
maar als dat kan worden omgezet in langdurige bruiklenen hebben wij 
meer handelingsvrijheid. Gelukkig ziet het er naar uit dat de betrok-
ken ambtenaren van de gemeente Purmerend en wij in goed overleg 
gaan vaststellen wat wij niet als bruikleen willen hebben en dus retour 
gaat, en welke objecten redelijkerwijs wel eigendom van de gemeente 
moeten blijven. Als dat achter de rug is, beschikt het HGB over enkele 
eersteklas historische voorwerpen die voor zover mogelijk worden 
tentoongesteld in de Beemster Erfgoedkamer in het voorhuis. U bent 
daar te zijner tijd welkom om stukjes geschiedenis van de Beemster te 
bekijken. Dank dus aan het gemeentebestuur van Beemster voor deze 
ruimhartige langdurige uitleen. 
En hoe is het nu gegaan met kostbaarheden als de ingelijste originele 
zes koperplaten waarmee de beroemde kaart van Floris van Bercken-
rode in 1646 is gedrukt? Die zijn gepromoveerd van de voor buiten-
staanders niet toegankelijke bestuurskamer in het gemeentehuis van 
Beemster naar een van de wanden in de raadszaal van de gemeente 
Purmerend. En de grote ingelijste Berckenrodekaart die in de Beem-
ster raadszaal hing is verhuisd naar het Waterlands Archief (daar hoeft 
u niet heen; in de gang van het Betje Wolff Museum hangt ook een 
18e-eeuwse afdruk). Verder is het aan ons allen om de erfenis van het 
gemeentelijke verleden in ere te houden. Aan de opvallend vaak uit-
gestoken Beemster vlag te oordelen is die wens duidelijk aanwezig! 
V.S.E. Falger◄ 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stilte in de stolp 
Het was de afgelopen maanden oorverdovend stil in de stolp van het 
Agrarisch Museum Westerhem. Alleen het stof dwarrelde er rond. Daar 
wordt dan op donderdagochtend hard aan gewerkt om het weg te 
werken. Net als diverse andere klusjes in het museum. De objecten 
worden onderhouden en geregistreerd, de tuin bijgehouden, de stijlka-
mer in het voorhuis is na jaren eens goed onderhanden genomen, de 
klimaatkamers worden gecontroleerd. Werk zat. Maar liever hadden 
we museumbezoekers binnen gehad. Gelukkig zijn we sinds 6 februari 
op de zondagmiddagen weer open. 
Alle vrijwilligers staan te poppelen om 
hun museale bijdrage aan het muse-
um te leveren. 
In november is er slechts één activi-
teit geweest: er werden filmopnamen 
voor de diverse Sinterklaasintochten 
gemaakt.  
 
De videodag zal één van de eerste evenementen zijn die we voor de 
HGB-leden gaan organiseren. Maar ook een bijeenkomst voor onze 
eigen vrijwilligers. Tot half maart kunt u de tentoonstelling over de 
Bevrijding en Wederopbouw van de Beemster na WOII nog zien en 
natuurlijk de bijzondere interviews over deze periode op het grote 
scherm. 
Wel ging in september de bijeenkomst met de vrijwilligers door waar zij 
voorgelicht werden over de vorderingen van de ombouw van complex 
Westerhem tot een volwaardig Bezoekerscentrum en het Beemster 
museum.◄ 
 

De HGB-website — HGB Beeldbanken nu zichtbaar 

Achter de schermen van het HGB gebeurt veel. De vijf HGB-
beeldbanken worden gevuld met informatie of aangepast met actuele 
zaken. De beeldbanken zijn sinds kort openbaar gemaakt.  
Dit wil zeggen dat u vanaf de website van het HGB 
(www.historischgenootschapbeemster.nl) via de keuzeknop  
BEELDBANK op de beginpagina (bij het plaatje van de molen de  
Nachtegaal) daar kunt komen. U ziet daar de vijf beeldbanken staan 
met daaronder een korte uitleg. 
 

U kunt kiezen voor de beeldbank van: de Fotowerkgroep, de Boeken-
werkgroep, Textiel en Objecten van het Betje Wolff Museum en Objec-
ten van het Agrarisch Museum Westerhem. Alle beeldbanken zijn nog 
niet helemaal klaar maar wel voldoende zodat u kunt zien welke foto’s, 
boeken, objecten en textiel zich binnen de HGB-gelederen bevindt. 
Vindt u het leuk om hieraan een bijdrage te leveren, dat kan als onder-
steunende beheerder van één van de beeldbanken of systeembeheer 
van alle beeldbanken (vooral iemand met programmeer ervaring is 
welkom maar is niet persé noodzakelijk), laat dit weten  
via info@historischgenootschapbeemster.nl. 
Uw hulp kunnen we goed gebruiken. U komt in een geweldig team.◄ 

 

Agrarisch Museum Westerhem—wat is nu een mud? 
In een rondje door het Agrarisch Museum komen we verschillende  
maten en gewichten tegen. 
Een kilo(gram) en een liter zijn ons wel bekend. Maar bij de bascule 
op de dars liggen graanzakken en daarbij wordt gesproken over een 
mud tarwe. Hoeveel is dat nu? 
Het mud is in onbruik geraakt, maar vroeger kwam de kolenboer/ 
man met een halve mud kolen in een zak de brandstof brengen. 
Ook de aardappelen gingen per mud. Een mud is geen eenheid van 
gewicht , maar van inhoud, een mud is een hectoliter (100 liter 
dus). Het mud was een oude inhoudsmaat, waarvan de waarde in 

vroeger eeuwen van stad tot streek ver-
schilde. Bij de invoering van het metrieke 
stelsel in 1816 kregen, om de overgang te 
vereenvoudigen, de nieuwe eenheden 
oude namen. De liter heette ‘kan’ of ‘kop’, 
de decaliter (10 liter) heette ‘schepel’ en 
de hectoliter (100 liter) heette mud. 
In 1937 werd het gebruik van de oude 
namen wettelijk verboden. 

Nog even: 1 mud aardappelen weegt 70 kg. 
                   1 mud tarwe weegt 65 -75 kg. 
                   1 mud kolen (antraciet) weegt ongeveer 70 kg. 
Jan Bakker◄ 

 

Tentoonstelling 2022—dineren bij Betje 
Bij de opening van het museumseizoen hoort een nieuwe tentoon-
stelling. De tentoonstellingscommissie van het Betje Wolff Museum 
is al een paar keer bij elkaar geweest om te kijken wat een mooi 
onderwerp kan worden en hoe we een en ander vorm kunnen  
geven. Altijd eerst even kijken wat we ‘in huis’ hebben en wat we 
kunnen uitbouwen tot een mooie en gevarieerde tentoonstelling. 
Onze conservator Alie Vis weet precies wat er in huis is en eigenlijk 
altijd in kasten verborgen blijft. Zo kwamen we nu uit bij onze grote 
collectie serviesgoed, uit verschillende tijden.  
Elke kamer in het museum wordt ingericht alsof er gasten verwacht 
worden. Hetzij voor een diner, een theevisite, of een borreltje. 
In de keuken wordt er aandacht besteed aan het bereiden van het 
eten, in de kelder hoe de wintervoorraad bewaard wordt. In de tuin 
worden `vergeten groenten` gekweekt.  
Elke week zitten we bij elkaar en werken we onze ideeën uit.  
Voor de vitrines denken we aan 
oude kookboeken. Misschien hebt u 
een bijzonder exemplaar, met per-
soonlijke aantekeningen?  
Verder zijn we op zoek naar oude 
kinderserviesjes, ook voor in een 
vitrine. We hebben in het museum 
een kleine collectie, maar misschien 
hebt u iets bijzonders in uw bezit 
wat wij mogen tentoonstellen. U 
kunt via de mail contact opnemen 
met Alie Vis fishfamily@quicknet.nl 
of met Aafje de Jong 
aafje.dejong@planet.nl ◄ 

 

Interessante links op internet 
Op de website van het HGB vindt u onder het kopje OVER HET HGB 
een keuzemogelijkheid: interessante links. Als u hierop klikt vindt u 
verwijzingen naar andere websites. De meeste geven informatie 
over de historie van de Beemster. Bent u geïnteresseerd in oud 
kaartmateriaal, kijk dan eens op de website:  
https://noord-hollandsarchief.nl/collecties/provinciale-atlas.  
U krijgt hier uitleg over een van de oudste kaarten van Noord-
Holland gemaakt in 1575 door Joost Janszoon Beeldsnyder.◄ 
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Molen De Nachtegaal 
Ondanks de beperkingen in de winter draait de molen rustig door 
en is er weer veel gebeurd. De molen is nu ook weer op woensdag-
middag open. De openingstijden zijn: elke woensdag 13.00-16.00 
uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. 
Het onderhoud van onze historische molen is een voortdurend punt 
van aandacht. Daarom is er weer flink geklust. Het jaar 2022 is uit-
geroepen tot ‘Het jaar van de molenaar’. 
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat 50 jaar. Op 9 april doen 
we mee met landelijke actie en draaien onze molenaars ook tussen 
11.00-12.00 uur◄ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bouwhistorisch onderzoek—nog veel onbeantwoorde  
vragen 
In de voorbereiding op de verplaatsing en restauratie  van 'De Nach-
tegaal' is in 2010 een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Het 
doel van deze verkenning was om een waardebepaling op te stellen 
van de onderdelen van de houtconstructie van de molen.   
De uitkomst van deze verkenning heeft aangegeven dat heel veel 
onderdelen van grote waarde zijn. Hierdoor is sindsdien gekozen 
voor een maximaal behoud in plaats van het lukraak vervangen van 
aangetaste houten onderdelen. 
Wat niet verrassend was is dat deze verkenning ook weer veel vra-
gen heeft opgeroepen. 'De Nachtegaal' is bijvoorbeeld gebouwd 
met veel hout dat al eerder is gebruikt en soms zelfs ouder is dan de 
molen zelf. 
Om op deze vragen een antwoord te vinden is een diepgravend 
bouwhistorisch onderzoek nodig.  
We hopen te weten te komen wanneer 'De Nachtegaal' nu precies 
is gebouwd. We nemen 1669 aan, maar zekerheid daaromtrent 
hebben we niet. Interessant is ook het onderzoek naar  gebruikte 
onderdelen van de Beemster Hoge Kilmolen. Dit is de enige niet 
vervijzelde poldermolen geweest van het Beemster molencomplex. 
Het zou toch heel bijzonder zijn om iets van de windbemaling van 
de Beemster in onze molen te koesteren.  
Dan is er nog de vraag waarom in 'De Nachtegaal' geen onderdelen 
zijn verwerkt van de in 1660 omgewaaide standerdmolen die in 
Middenbeemster stond. Is deze standerdmolen toch nog elders 
herbouwd? Is dat mogelijk de verklaring dat 'De Nachtegaal' pas 
omstreeks 1669 aan de Hobrederweg is opgericht? ◄ 
 

Onderhoud 

Eind 2021 is in eigen beheer herstelwerk verricht aan ons 

'zuidkoppel' waarbij de omkisting (de kuip) van de betreffende 

maalstenen en de zogenaamde meelpijp onder handen zijn geno-

men. Ook werd de vang (de 'trommelrem' in de 

kap van de molen) door enkele van onze mole-

naars kritisch beoordeeld en beter afgesteld. In 

februari heeft een hoveniersbedrijf het molenerf 

opgeknapt. Rond de molen is de schelpenlaag 

vernieuwd en ook het pad rond de molen is een 

schelpenpad geworden. Een hele verbetering.◄ 

Betje Wolff Museum - Boeken bij Betje  
ontmoetingen met schrijvers 

Op 11 februari jl. is Boeken bij Betje weer 
begonnen met het houden van literaire  
avonden. 
Michel Krielaars, historicus en chef boeken 
van NRC-Handelsblad, was uitgenodigd om te 
komen vertellen over zijn nieuw uitgekomen 
boek De klank van de heilstaat. Daarin schrijft 
hij over Russische componisten en musici die 
leefden in de tijd van Stalin en in de tijd daar-
na. Hoe zij bepaald werden door de voor-
schriften van de staat. Hoe hun muziek dienst-
baar moest zijn aan de nieuwe socialistische 

Sovjetorde en hoe voorzichtig ze moesten zijn. 
Verkeerde vriendschappen of Duits klinkende 
achternamen konden hen in gevaar brengen en 
het leven kosten. Menigeen verdween in de Goe-
lag of werd geëxecuteerd. 
De verhalen van Michel Krielaars werden afgewis-
seld met zang door zijn vrouw Henriëtte Schenk. 
Ze zong muziek van de componist over wie Mi-
chel Krielaars had verteld. Irina Antonova bege-
leidde haar op de vleugel. De avond werd afgeslo-
ten met een luchtig liedje waarbij Michel samen 
met zijn vrouw zong. Een heel indrukwekkende 
avond!  
 
 
Op woensdag 16 maart ontvangt Boeken bij 
Betje de winnaar van de Jan Wolkersprijs 2021,  
Hans Mulder. Hij won deze prijs voor het prach-
tig uitgegeven boek De ontdekking van de na-
tuur. Hans Mulder is historicus en werkt als con-
servator natuurlijke historie van het Allard Pier-
son Museum aan de collecties op dat gebied van 
de UVA. Voor het boek maakte hij gebruik van de 
rijke collectie van de Artisbibliotheek. Alexander 
Reeuwijk zal hem interviewen. 
 
 
Op vrijdag 8 april komt Sholeh Rezazadeh naar Boeken bij Betje in 
Onder de Linden. 
De van oorsprong Iraanse Sholeh is nu ruim zes jaar in Nederland en 
schreef haar mooie debuutroman De hemel is altijd paars gewoon 
in het Nederlands. Een bijzondere prestatie. Extra leuk is het dat 
Alexander Reeuwijk vele malen in Iran is geweest en er ook een 
boek over schreef, Achter de sluier van het land. 
Dat belooft dus een mooi gesprek te worden. 
Reserveren graag via e-mail: boekenbijbetje@gmail.com 
Entree   : 12 euro (incl. koffie/thee met een Betjebonbon) 
Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Plaats    : Cultureel Centrum Onder de Linden, Middenweg 150, 
1462 HL Middenbeemster. 
Janet Smith-van der Veen◄ 

 

Algemene Ledenvergadering HGB 
                                                  
Datum : donderdag 31 maart  
Tijd      : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
Locatie: De Keyserin, Middenweg 148, Middenbeemster                                       
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