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Van de vicevoorzitter, Bert Jaarsma 

 
We schrijven eind juni 2022. Na een moeilijke 

winter periode lacht de zomer ons tegemoet. 

Het Betje Wolff Museum opende op 6 mei een 

bijzondere tentoonstelling “Dineren bij Betje”. 

Het is ongelooflijk hoeveel ‘schatten’, die 

meestal zijn opgeborgen in vitrines of gesloten 

kasten, in de afgelopen 72 jaar zijn verzameld 

door schenkingen of bescheiden aankopen. Nu 

staan al deze prachtige stukken te pronken op 

gedekte tafels.  

Op 17 juni opende het Agrarisch Museum Westerhem in samenwer-

king met VISIT Beemster de tentoonstelling “Het Geheim van de 

Beemster Molens”. De tentoonstelling geeft een juist en professio-

neel overzicht van de toepassing van en het dagelijks leven in en 

rond de Beemster molens. Het subthema ‘binnen zien-buiten bele-

ven’ duidt op de buitenroute die is uitgeschreven en de bezoeker 

langs de plaatsen leidt waar ooit de molens stonden. Burgemeester 

Don Bijl opende deze tentoonstelling. Complimenten aan de samen-

stellers van deze tentoonstellingen! 

Ook de afdeling Beemster Erfgoed laat van zich horen. Dit zomer- 

seizoen organiseert deze afdeling iedere eerste zaterdag van de 

maand de “HGB-inloop”. Van 10.00-12.00 uur zijn leden en niet-

leden welkom in de Beemster Erfgoedkamer in het Voorhuis; op 

pagina 2 van deze Nieuwsbrief leest u er alles over. Verdere infor-

matie over de tentoonstellingen en andere HGB zaken staan natuur-

lijk ook in deze Nieuwsbrief. En neemt u vooral eens een kijkje op 

onze website www.historischgenootschapbeemster.nl. Voor actuele 

informatie als ook bijvoorbeeld de digitale Beemster Erfgoedkaart. 

Het algemeen bestuur wenst u een fijne zomer toe.◄ 

 

Korenmolen De Nachtegaal in rouwstand 

Ter nagedachtenis aan Hilda Reijm-Helder, echtgenote van Arie 

Reijm, penningmeester bij de molen, stond de molen na haar over-

lijden op 21 april in de rouwstand met de wieken gericht naar hun 

huis. Met deze molentaal willen we nog even stilstaan bij dit verlies 

in deze Nieuwsbrief.◄ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Agrarisch Museum Westerhem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Het Geheim van de Beemster Molens’  
De nieuwe tentoonstelling in de stolp is op 17 juni jl. onder grote 
belangstelling geopend door burgemeester Don Bijl.  
Het verhaal van de 50 verdwenen molens die het Beemstermeer 
hebben droog gepompt, wordt op een informatieve en heldere 
manier uiteengezet in een professionele museale presentatie.  
Er wordt uitvoerig ingegaan op de toepassing van de molens, het 
dagelijks gebruik door de jaren heen en de technische ontwikkelin-
gen. Diverse schermen bieden digitale ondersteuning met mooie en 
interessante beelden. Een kijkje in een heuse woonkamer van een 
watermolen maakt de tentoonstelling helemaal compleet. In deze 
nagebouwde woonkamer zijn ook beelden te zien van het wonen 
en werken in een 
molen. 
  
Toertocht 
Om buiten te kun-
nen beleven wat 
er binnen is ge-
toond, is er een 
toertocht gemaakt 
die perfect aan-
sluit op de tentoonstelling. De tocht is per fiets of auto te maken en 
brengt de bezoeker langs de plekken waar ooit molens hebben 
gestaan. Het bijbehorende boekje staat boordevol achtergrondin-
formatie, aangevuld met QR-codes om alles te weten te komen 
over dit stuk geschiedenis van de Beemster. 
De tentoonstelling is een samenwerkingsverband met VISIT Beem-
ster en tot oktober 2023 te bezoeken.◄ 
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Een zomerse ‘Boeken bij Betje’  
In de mooie pastorietuin van het Betje Wolff 
museum wordt op zondag 17 juli a.s. weer een 
literaire middag georganiseerd. Aleid Truijens is 
ditmaal de gast. Ze is schrijfster en columnist, 
recensent en interviewer voor de Volkskrant. 
Daarbij is ze de biograaf van een van de aller-
grootste auteurs van de vorige eeuw, Hella S. 
Haasse. 
Aleid Truijens werkte zeven jaar aan de biogra-
fie van de ‘eenling’ pal naast de grote drie: 
Hermans, Mulisch en Reve. En het zou zomaar 
kunnen zijn, dat die drie heren bij haar in de 

schaduw staan.  
Tijdens haar leven hield Hella Haasse 
vol dat ze geen biografie wilde. Ze zei 
‘Ik besta in wat ik schrijf’. Toch is de 
biografie er gekomen. En dat is goed. 
Haasse verdient erkenning en die krijgt 
ze volop in het schitterende boek dat 
Aleid Truijens over haar leven schreef.  
‘Leven in de verbeelding’ verscheen in 
februari 2022. Jose Ferdinandus zal 
Aleid Truijens interviewen. 
 

In de tuin zitten we op merendeels houten banken en stoelen. U 
kunt als u zacht wilt zitten zelf een kussentje meenemen. 
 
Datum 
zondag 17 juli 2022 
Tijd 
Inloop vanaf 15.00 uur met hapje 
en drankje, start interview 15.30 
uur 
Plaats 
Betje Wolff Museum, 
Middenweg 178,  
Middenbeemster 
Entree 
12 euro (betalen liefst met pin) 
Aanmelden en reserveren via e-mail: boekenbijbetje@gmail.com 
 
Mocht het zondag 17 juli regenen, dan wordt de middag naar  
zaterdag 23 juli verplaatst.◄ 

 
 

Onderhoud in molen ‘De Nachtegaal’  
De molen heeft de hevige storm in januari goed doorstaan. Na een 
extra inspectie bleek er toch rietschade te zijn. 3 juni kwam de riet-
dekker uiteindelijk om de schade te herstellen.  
“De Hollandse Molen” heeft een onderzoek gedaan naar het onder-
houd van de roeden van alle molens in 
Nederland en een rapport uitgebracht 
met adviezen.  
Spontane roeden-breuken komen nogal 
eens voor ook bij “jonge” roeden. Onze 
roeden zijn inmiddels 51 jaar oud en wor-
den regelmatig gecontroleerd. 22 juni 
heeft een extra inspectie plaatsgevonden. 
Ook gaan we een roededossier  
aanleggen.◄ 
 
 
 

 
Maandelijkse inloopspreekuur afdeling Beemster Erfgoed 
hervat 

Na ruim twee jaar nauwelijks in de gelegenheid te zijn geweest HGB-
leden en ook alle andere belangstellenden te ontvangen op een vast 
moment in de maand, hebben we nu een nieuw ritme te pakken. 
Hielden we eerst op de eerste maandagavond van iedere maand  
tussen 20 en 22 uur vrije inloop in de Beemster Erfgoedkamer in het 
voorhuis van Westerhem, daar zijn we eind vorig jaar mee gestopt 
omdat er na de coronastilte (bijna) niemand meer kwam opdagen. 
Met ingang van 5 maart hebben we niet alleen de tijd veranderd - nu 
de eerste zaterdagmorgen van de maand tussen 10 en 12 uur - maar 
ook de locatie. Tot en met 4 juni zaten wij in Onder de Linden waar 
het afgebeelde spandoek hing om passanten attent te maken op onze 
aanwezigheid. 
Onder de Linden is een mooie plek, maar heeft ook twee nadelen: het 
kost geld (huur) en we konden maar een paar dingen meenemen uit 
de BE-kamer om achtergrondinformatie te geven. En de unieke sfeer 
van de BE-kamer - de oude werkkamer van burgemeester Scheringa, 
eind 19e eeuw - kun je ook niet ergens anders heen brengen. 
 
Daarom hebben we besloten met ingang van zaterdag 2 juli tussen 10 
en 12 uur weer de BE-kamer te gebruiken voor de inloop. De ingang 
is via de achterkant van het voorhuis van Westerhem. Ga door het 
groene hekje links van museumstolp Westerhem aan het eind van 
Uilenhoeve, vlak bij het voetgangersbruggetje naar het Kerkhoflaan-
tje. We zullen het spandoek ergens ophangen tijdens deze twee uur. 

 
Wat gebeurt er op de inloop? De 
leden van onze afdeling probe-
ren uw vragen op ieder gebied 
van de geschiedenis van de 
Beemster te beantwoorden.  
 
 
 

Foto: Geert Heikens 
 
De meeste vragen gaan over bewoningsgeschiedenis, het foto- 
archief (ruim 5000 foto's, ook beschikbaar via de website van het 
HGB), genealogie, archeologie, leefomstandigheden in vroeger tijden, 
enz. Maar u kunt ook voorwerpen laten zien waar u een vraag over 
hebt of waarvan u denkt dat die misschien passen in de collecties van 
het Historisch Genootschap. Waardebepalingen doen wij niet. Maar 
een goed gesprek over iets uit het verleden van de Beemster voeren 
wij ook graag, dus als u informatie hebt over zo'n onderwerp zeggen 
wij: kom langs. Ook als u zou willen weten welke mogelijkheden er zijn 
voor vrijwilligerswerk in de vereniging, kunnen wij u op weg helpen. 
Wanneer mogen wij u begroeten? Niet allemaal tegelijk want onze BE-
kamer is niet zo groot. Daarom is een aankondiging van uw komst plus 
onderwerp per e-mail welkom. Schrijf dan naar V.Falger@gmail.com 
V.S.E. Falger◄ 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
               Een kijkje in de Beemster Erfgoedkamer 
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Korenmolen “De Nachtegaal” 
 

Het tweede kwartaal van 2022 

is een periode waarover heel 

veel te vermelden valt. We 

hebben in het “jaar van de 

molenaar” deel genomen aan 

het record “molen draaien” 

om het ambacht van mole-

naar onder de aandacht te 

brengen. De “Open dag Beem-

ster” was een succes. Vooral 

veel ouders met kinderen 

kwamen op bezoek. Er zijn 

veel rondleidingen gegeven, 

zowel tijdens als buiten ope-

ningstijden. En twee bruidspa-

ren hebben hun fotoreportage 

bij ons laten maken.  

                                                          Tijdens de Open Dag 

Ook ontvingen we een groep influencers samen met Beemster Beleving 
(molenschuur) die op uitnodiging van de Cono een kijkje kwamen ne-
men in de Beemster en daarover gaan publiceren. In de winkel werd 
het wat rustiger naarmate de lente vorderde. Uiteraard werd het on-
derhoud van de molen niet vergeten. We zijn heel blij met twee nieuwe 

vrijwilligers. Sharon 
Engers en Moniek 
Kelner. Sharon is 
inmiddels begon-
nen met de mole-
naarsopleiding  en 
Moniek helpt op 
woensdagmiddag in 
de winkel.  
 
 
 
 
 

De molen staat klaar voor de bruidsreportage 
 
Op de Beursvloer van 19 mei 2022, georganiseerd door Waterlands 
Uitdaging, hadden we een match. De firma Technoberg, die bij ons in 
2020 een camerasysteem heeft geïnstalleerd, wil deze keer software 
ontwikkelen om de omwentelingen van de molen te meten. Geweldig! 
Als tegenprestatie gaan wij voor het bedrijf o.a. pannenkoeken bakken. 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook hebben wij een 
bijdrage geleverd aan de opbouw van de Beemster Molen tijdens Reu-
ring in het kader van de verbindingsfeesten.◄ 
 

Raboclubsupport  
De molen doet dit jaar ook weer mee met de Rabo Clubsupport! 
Rekeninghouders bij de Rabobank Waterland en Omstreken kunnen 
van 5 september t/m 27 september hun stem uitbrengen. Elke stem 
telt mee. Als u een rekening heeft bij de Rabobank kunt u alvast gratis 
lid worden, zodat u in september uw stem kunt uitbrengen op koren-
molen “De Nachtegaal”.  
Ons doel: Aan de hand van presentatiemateriaal kunnen we bij rondlei-

dingen of presentaties buiten de molen de werking van de molen laten 

zien. ◄ 

 

Opening van de tentoonstelling ‘Dineren bij Betje’ in de 
tuin van het museum 

 
De nieuwe tentoonstelling van het 
Betje Wolff Museum is vrijdag 6 mei 
geopend door Gert Jan Hageman, de 
oprichter van restaurant De Kas in 
Amsterdam. Het motto van dit bedrijf 
is: ‘In de ochtend geoogst, ’s middags 
op het bord’. Het heeft eigen tuinen in 
Amsterdam en in de Beemster en die 
tuinen vormen de ziel van het restau-

rant. Het menu gaat mee met de seizoenen en verrast daardoor 
elke keer weer. 
In de Beemster grond en in de kas aan de Zuiderweg op het terrein 
van Jan en Janna Bakker groeien tomaten, aubergines, aardappels, 
snijbonen, postelein, peulvruchten en een keur aan andere groen-
ten, bestemd voor en verzorgd 
door mensen van De Kas.   
De tentoonstelling van het Betje 
Wolff Museum gaat over eten en 
drinken in vroeger tijden. Ook toen 
at men zo ‘uit de tuin’.  

                                                               Aafje de Jong en Gert Jan Hageman 

 
En bijna alles was in de pastorietuin net als nu voorradig:  
fruitbomen, bessenwallen, groenten en kruiden.  
Aafje de Jong belichtte o.a. de gang van zaken van vroeger en Gert 
Jan Hageman die van tegenwoordig. Koken in het eenvoudige, oude 
keukentje in het museum leek hem behoorlijk ingewikkeld zonder 
fornuis. In de winter zal men vaak stoofpotten hebben gegeten, 
langzaam garend boven het vuur of gewikkeld in een deken. 
Na de opening was er gelegenheid om de tentoonstelling te bekij-
ken en was het tijd voor een drankje en een hapje. Een hapje met 
augurk, omdat de Beemsterlingen vroeger bekend stonden om hun 
teelt en verkoop van augurken. 
 
De tentoonstellingscommissie kreeg een bloemetje van het HGB-
bestuur als blijk van waardering voor al hun werk. 

Een dertigtal gasten zat op deze 
stralende vrijdagmiddag te ge-
nieten in een decor van nog net 
een paar bloeiende fruitbomen.  
Bij het naar huis gaan ontving 
iedereen een recept uit Betjes 
keuken anno 1750 voor het ma-
ken van ‘evenveeltjes’, een soort 
poffertje in verschillende uitvoe-
ringen. 

De tentoonstelling is de hele zomer en herfst voor iedereen te be-
zichtigen.  
Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag van 13.30-17.00 uur. ◄ 

 

 
 
 

 

 

 

 



Nog wat meer informatie over de tentoonstelling in het 
Agrarisch Museum Westerhem 
Het ontwerp van de tentoonstelling komt vanuit het museum met 
aanvullingen vanuit VISIT Beemster. Arjen IJff heeft de bijzondere 
vormgeving gedaan en het geheel is door de firma JonkSign op  
totaal 20 meter wandbord hoogwaardig afgedrukt. 
De tentoonstelling gaat over de verdwenen watermolens (later 
vervangen door resp. stoomgemalen, diesel– en elektrische gema-
len) die de Beemster vanaf 1608 tot 1887 hebben droog gemalen 
en droog gehouden.  
In de Mill Cave (ga maar door de deurtjes naar binnen!) is de woon-
kamer uit een oude watermolen nagebouwd en een viertal video’s 
laten het wonen en werken zien.  

De Mill Cave 

 
De tentoonstelling is op de hooizolder en alleen per trap te berei-
ken. Maar hier is iets op gevonden. 
In een meer dan 30 minuten durende video die in de hooiberging 
op de begane grond te bezichtigen is, kunt u toch van deze zeer 
bijzondere, en waarschijnlijk de mooiste tentoonstelling ooit in 
Westerhem vertoond, genieten. 
Als HGB-lid heeft u, op vertoon van uw lidmaatschapskaart, gratis 
toegang. 
 
Nog wat leuke weetjes: 
- Toen de Beemster nog 
een meer was voeren o.a. 
de Rijpenaren op het meer 
voor de visvangst. Zij gooi-
den weleens wat overtolli-
ge potten en aardewerk 
overboord. Er is veel van 
opgegraven en nu  ten-
toongesteld. 
- In de hele tentoonstelling 
zijn vele weetjes opgeno-
men met veel aanvullende 
informatie. Weet u dat er in totaal 50 molens zijn geweest, die op 
62 plaatsen hebben gestaan in 16 molengangen.  
Hier horen de twee kilmolens bij. 
- Bij de entree staat een maquette van de Beemster met de 
oorspronkelijke verkaveling en de locaties van de molens en  
molengangen. 
- Niets met molens te maken, maar wel erg leuk: in één van de 
vitrines liggen (lege) eieren van vogels die in de Beemster voor- 
komen inclusief een afbeelding en wetenswaardigheden.  
Van sommige vogels is hun gesjilp via een QR-code te horen.◄ 

 
 

Vrijwilliger bij Westerhem 
Zoals in vele vrijwilligersorganisaties komt ook Westerhem vrijwilligers 
te kort om in de zomermaanden volledig open te gaan.  
Wil je vrijwilliger worden in een mooi en bijzonder museum om met 
andere vrijwilligers museumdienst te doen?  
Meld je dan aan via info@historischgenootschapbeemster.nl onder 
vermelding van vrijwilliger bij Westerhem en je gegevens. Je sluit je 
dan aan bij een leuke ploeg andere vrijwilligers en na de inwerkperiode 
ben je inzetbaar bij de meest uiteenlopende werkzaamheden in en 
rond het museum!◄ 

 
 
 

De Erfgoedkaart op de website 

Er gaat iets veranderen bij het aanklikken van de Erfgoedkaart op de 
homepagina van de HGB-website. 
Om het wat beter toegankelijk te maken volgt er eerst een pagina met 
een korte uitleg. Er zijn zoveel keuze mogelijkheden, dat moest  
gebruiksvriendelijker gemaakt worden. 
Behalve de Erfgoedkaart laat de website van de gemeente Purmerend 
ook nog veel andere keuze mogelijkheden zien.  
Gewoon eens uitproberen en je ontdekt veel van de geschiedenis van 
zowel de Beemster als Purmerend. Ga er heen via: 
www.historischgenootschapbeemster.nl ◄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Word ‘Vriend van het Historisch Brandweermaterieel’ 
Op zondag 24 juli, tijdens de Beemster Fair, kunt u de mooie oude  
T Ford van de historische brandweer bewonderen. Dit prachtig stukje 
cultureel erfgoed uit 1924 moet natuurlijk zo mooi blijven. Maar onder-
houd kost geld. Vindt u het ook leuk wanneer deze brandweerauto 
inzetbaar blijft bij bijvoorbeeld een feestje of een bruiloft? Word dan 
Vriend van het Historisch Brandweermaterieel. We zien u graag, de  
T Ford staat nabij de kraam van het Historisch Genootschap  
Beemster.◄ 
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