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Van de vicevoorzitter, Bert Jaarsma 
Hoewel ik de zomerperiode erg prettig vind 
geeft het wisselen van de seizoenen ook altijd 
een apart gevoel. Nu de herfst over enkele 
weken overgaat in de winter kijk ik uit naar de 
kerstdagen en de jaarwisseling.  
Per 1 november zijn het Agrarisch Museum 
Westerhem en het Betje Wolff Museum over-
gegaan tot de winter openingstijden (alleen op 
zondagmiddag open van 13.30 tot 17.00 uur). 
Dit betekent echter niet dat het rustig is binnen de HGB-organisatie.  
Er zijn de afgelopen maanden drie ‘Boeken bij Betje’ avonden ge-
weest, en op 9 november kwam Prof. dr. Marita Mathijsen een 
lezing geven. Zij is momenteel een ‘emobiografie’ **over Betje 
Wolff aan het schrijven.  
De HGB-fotoavonden van Cor en Lida Roet zijn door de jaren heen 
een groot succes, zo ook dit najaar. Er staat er nog één op de plan-
ning op 15 december aanstaande. Voor de eerste maanden van het 
komende jaar zijn er ook weer een aantal interessante thema-
avonden gepland. Via de website, de mail en de huis-aan-huis  
bladen wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 
De educatie groep is na het succesvolle kinderprogramma rond de 
kerk en pastorie gestart met de voorbereidingen voor het scholen-
programma 2023. Gedurende de wintermaanden zijn de vrijwil-
ligers van de musea en de afdeling Beemster Erfgoed druk bezig 
met het onderzoeken van schenkingen, nieuw beschikbaar geko-
men historische documentatie en informatie. Kortom, de vrijwil-
ligers gaan niet in winterslaap!  
Denkt u bij het lezen van deze Nieuwsbrief dat de activiteiten van 
het HGB ook wel interessant kunnen zijn voor u, schroom dan niet 
om contact op te nemen met een van onze bestuurders.  
Of het nu gaat om vrijwilliger bij één van onze musea, de weegbrug, 
historisch brandweermateriaal, onderzoek bij de afdeling Beemster 
Erfgoed of gewoon heel praktisch bij tuin- en gebouwen onder-
houd. Wij staan open voor een vrijblijvend gesprek. Onze contact 
gegevens staan op onze website. 
Namens het algemeen bestuur wens ik u fijne feestdagen en een 
betrokken-actief 2023 toe. 
 
** Een ‘emobiografie’?  
Mevrouw Mathijsen: “Hoe zie ik die? Geen biografie waarop ik zou 
kunnen promoveren! Maar natuurlijk wel een wetenschappelijk 
onderbouwde biografie, met noten en literatuurverwijzingen. 
Waarin wijkt hij af van een ‘wetenschappelijke biografie’? Ik ga veel 
ruimte geven aan interpretaties, die ik dan wel zo formuleer dat ze 
herkenbaar zijn als mijn eigen zienswijzen”.◄ 

 

Komt u de vereniging helpen? 

Vele handen maken licht werk. En het is nog gezellig ook! De nood 
is hoog. De gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is hoog, we zijn 
naarstig op zoek naar helpende 
handen. Een keer een dienst draai-
en in het museum, de tuin onder-
houden, wat herstelwerkzaam- 
heden, maar ook op het admini-
stratieve vlak (communicatie) is er 
genoeg te doen. U wordt met open 
armen ontvangen! Op pagina 2 
bovenaan staan de contactgege-
vens. Graag tot ziens!◄ 

 

 

Dakpannen actie 
In september is een groep harde werkers aan de 

slag geweest bij de oude diaconiehuisjes bij de 

Vermaning in Noordbeemster. Deze huisjes waren 

in zeer slechte staat en zijn inmiddels gesloopt ten 

behoeve van nieuwbouw.  

De oudhollandse dakpannen waren echter nog 

zeer goed bruikbaar. Deze zouden heel goed van 

pas kunnen komen bij de toekomstige bouwplan-

nen bij het Betje Wolff museum. Mag het HGB 

deze gebruiken? Jazeker: gratis af te halen, maar 

wel zelf ver-

wijderen.  

De 2500 dakpannen staan in-

middels in een opslag. Een 

mooi voorbeeld van herge-

bruik!◄ 

 
 
 
 

Brongas 
Het Agrarisch Museum Westerhem heeft een werkende brongasin-
stallatie. Er wordt onderzocht of het bron-
gas gebruikt kan worden voor de verwar-
ming van het museum. 
Op het terrein van Westerhem heeft TNO, 
in opdracht van “De Staatstoezicht op de 
mijnen”, onderzoek naar brongas gedaan. 
Het doel is om uit te zoeken of het bron-
gas ook echt uit een brongasbron komt.  
 
 

                                                                              Het nemen van een bron- 
                                                                                        gasmonster in  Westerhem 
 
Dit moet gebeuren omdat in Noord-Holland aardgasboringen en  
-winningen plaatsvinden die wel eens lekkages veroorzaken. Door 
het brongas van Westerhem als een soort referentie te gebruiken 
bij bodemonderzoek kan eventueel aangetoond worden dat er 
aardgaslekken zijn, maar dan moet je wel zeker weten dat het geen 
brongas is. Deze lekkages worden dan verholpen. Tijdens de jaar-
vergadering van de Brongasvereniging heeft TNO hierover uitleg 
gegeven.◄ 
 
 

Sinterklaas 
Ook dit jaar was het complex Wes-
terhem het woon- en werkdomein 
van Sint en zijn Pieten. Voor de in-
tocht in Zuidoostbeemster zijn er 
wederom video opnames gemaakt 
waarin de oud burgemeester, Karen 
Heerschop, een mooie rol had.  
Weliswaar met blosjes op haar wan-
gen, want een van de Pieten was 
verliefd op haar geworden.◄ 
 



Colofon: 

De HGB-nieuwsbrief is een uitgave van het Historisch Genootschap Beemster 
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Foto’s:  Jan Jobsis, Janet Smith-van der Veen, Geert Heikens, Johan de Jong 
Informatie: tel: 0299 673500 of via mail: info@historischgenootschapbeemster.nl 
Postadres: HGB-PR commissie, postbus 73, 1462 ZH  Middenbeemster. www.historischgenootschapbeemster.nl 
Lidmaatschap HGB bedraagt: één persoon € 25,00 (15,00 eerste jaar), twee personen € 35,00 (20,00 eerste jaar) en 

bedrijfslidmaatschap € 55,00 per jaar. 

HGB-complimentprijs 2021 voor boerderij ’Broedersbouw’  
Eén van de taken van de afdeling Beemster Erfgoed is het vinden 
van Beemster projecten, gebouwen of personen die in het afgelo-
pen jaar op cultuurhistorisch gebied de aandacht hebben getrok-
ken. Uit deze groep kiezen wij één project of persoon die wij voor-
dragen voor de jaarlijkse HGB-complimentprijs. 
De prijs die op de afgelopen algemene ledenvergadering van het 
HGB werd uitgereikt was overigens op influistering van het alge-
meen bestuur zelf, maar na intern beraad van harte gesteund door 
onze eigen afdeling. De suggestie was al twee jaar geleden gedaan, 
maar coronaperikelen verhinderden het houden van twee achter-
eenvolgende jaarvergaderingen. Dus dan maar wat later. 
De toelichting op de keuze was aan ons overgelaten en in de zoek-

tocht naar goede argu-
menten om de grondig 
verbouwde prachtboer-
derij Broedersbouw aan 
de Oostdijk te prijzen 
stuitten wij op een zeer 
bruikbare tekst van Isa-
bel van Lent op de web-
site van het Steunpunt 
Monumenten en Archeo-
logie Noord-Holland. Het 

artikel bespreekt de lange weg van nieuwe bestemming van een 
belangrijk rijksmonument. De omvorming van een tot 2015 in be-
drijf geweest zijnde boerderij naar een appartementencomplex met 
negen woningen was een avontuur in architectonische, financiële 
en procedurele zin dat een voorbeeld is voor wie zelf overweegt 
een monument te herbestemmen. 
De noodzakelijke instemming van de Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed, de gemeentelijke welstandscommissie en de vergunning ver-
lenende gemeente kwam slechts met grote moeite tot stand en 
vereiste een bekwame architect die niet alleen goed kon ontwerpen 
maar ook kon praten als Brugman. 
De bewoners, van wie er drie aanwezig waren om de prijs in ont-
vangst te nemen, waren buitengewoon enthousiast over het wonen 
op deze unieke locatie. De veelkleurige schaal en oorkonde die de 
Vereniging van Eigenaren van Broedersbouw uit handen van vice-
voorzitter Bert Jaarsma kreeg ging nog gepaard met een verrassing 
uit de opslag van de afde-
ling Beemster Erfgoed. 
Toen vorig jaar het ge-
meentehuis van Beemster 
ontruimd moest worden, 
mocht onze afdeling advies 
uitbrengen welke cultuur-
historisch interessante 
zaken waarheen zouden 
kunnen worden gestuurd. 
Onder de objecten die wij 
als HGB zelf mochten mee-
nemen (onder voorwaarde dat we die niet zouden verkopen) be-
vond zich een zeer grote zwart-wit foto, ingelijst en achter glas, van 
Broedersbouw (afmeting binnen de lijst 71 x 98 cm). Een prachtig 
beeld uit waarschijnlijk de jaren '60 van de vorige eeuw, naar wij 
denken gemaakt door mevr. Bekhof-Hartog die zo veel mooie zwart
-wit foto's van de Beemster heeft gemaakt (kijk maar eens in Portret 
van de Beemster 1962). De foto is zelf een monument en het leek 
ons dat die in het nu weer levendige rijksmonument een terechte 
plaats heeft gekregen die het historisch bewustzijn van de bewo-
ners en bezoekers zal bevorderen. V.S.E. Falger◄ 

 
 

 
Vrijwilligersmiddag Betje Wolff Museum 

Eind oktober kwamen de vrijwilligers van het museum in Onder de 
Linden bij elkaar. Het was tijd voor een gezellig samenzijn waarbij 
werd teruggekeken op een heel succesvol seizoen. Veel activiteiten 
passeerden de revue, zoals o.a. het kunstweekend in april, de gerani-
ummarkten, de Open Dag tijdens Hemelvaartsdag, het tuinenweek-
end, Muziek aan de Middenweg, twee scholenprojecten, Boeken bij 
Betje. En…alle activiteiten konden doorgaan! Mede dankzij het mooie 
weer en vooral door de inzet van alle vrijwilligers. 
Een nieuwe vrijwilliger, Joke Höpfner, werd verwelkomd en van drie 
andere werd afscheid genomen. 
Margreet de Reus, degene die alles afweet van (oud) textiel zwaaide 
af na jarenlange arbeid. Ook Pieter van der Klooster en Paul Stolp 
stoppen met hun werk in de prachtige pastorietuin. Het zijn wel ader-
latingen.  
Ze werden in het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor al hun in-
spanningen en kregen bloemen en een mooie karaf met het portret 
van Betje erin gegraveerd. 
Er werd thee geschonken met door Aafje de Jong gebakken taart en 
intussen was het gewoon heel gezellig.  
Na de pauze werd uit de doeken gedaan wat het nieuwe scholenpro-
ject precies inhield. Het is een project met als titel ‘beroepen.’ Het is 
bestemd voor de groepen 7 van de basisschool. Het is een samenwer-
kingsproject tussen de Keyserkerk, waar vroeger dominee Wolff voor-
ging, en het Betje Wolff Museum. In drie groepen verkennen de kin-
deren de kerk, de toren, de terp waarop de kerk staat en waar tot 
voor kort nog een begraafplaats was en de pastorie (het museum) 
waar de dominee met Betje woonde. In een hilarische act deden de 
spelers van het project voor hoe een en ander in zijn werk was ge-
gaan. Heel erg leuk!  
Ja, en toen ging het steeds lekkerder ruiken in Onder de Linden. Paul 
en Piet hadden dit jaar een moestuintje gemaakt met zg. vergeten 
groenten. Palmkool stond daar ook bij, maar wat moest daar nou mee 
gebeuren. Na rijp beraad besloot het bestuur, dat er maar soep van 
moest worden gekookt. Een grote pan soep voor alle vrijwilligers!  
Samen met Gert Jan Hageman (oprichter van restaurant De Kas) heeft 
Janna Bakker de soep gekookt. Het is een fantastische, voedzame 
soep geworden. 
En zo ging iedereen na een leuke middag met een gevulde maag naar 
huis.◄ 

 

Scholenproject ‘Beroepen’ 
Zoals hierboven al beschreven; een 
nieuw scholenproject is geboren. De 
kinderen konden kennismaken met de 
beroepen uit de tijd van Betje Wolff, 
zoals de dominee, de onderwijzer, de 
koster. Door middel van raadsels, 
opdrachten en toneelstukjes leerden 
de kinderen veel over de beroepen in 
die tijd. Een bijzonder geslaagd  
project.◄ 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boeken bij Betje 
De succesvolle literaire avonden zijn weer 
achter de rug.  
Machteld Siegmann, Abdelkader Benali en 
Arthur Japin waren de afgelopen maanden 
te gast in Onder de Linden.  
Het is destijds, in 2018, een ‘gouden greep’ 
geweest, de samenwerking met José Ferdi-
nandus en interviewer Alexander Reeuwijk. 
Meer dan 30 schrijvers wisten de weg naar 
de Beemster te vinden en bezochten voorafgaand aan het interview 
het Betje Wolff museum. In februari volgend jaar start er een nieuwe 
reeks. Ook als u geen fanatieke lezer bent is het buitengewoon interes-
sant om te luisteren naar de schrijvers. Er worden mooie verhalen ver-
teld.◄ 
 

Beemster molens 
De tentoonstelling over de verdwenen Beemster molens is nog steeds 
te bezichtigen in het Agrarisch Museum Westerhem. Beslist de moeite 
waard! U heeft als lid van het HGB gratis entree. De bijbehorende  
buitenroute kost u ook niets. Een mooi boekje boordevol achtergrond-
informatie. Over de verdwenen molengangen (weet u wat dat is?), over 
de locaties waar de molens eens hebben gestaan, over de werking van 
de molens, enz. Eenmaal buiten, ergens op een Beemsterdijk, gaat de 
geschiedenis weer een beetje herleven. 
 
Buiten, naast het museum, kan het niemand ontgaan dat deze tentoon-
stelling nog steeds te bezoeken 
is. Op de container waarin de 
Beemster experience wordt 
vertoond is sinds kort een  
groot reclamedoek aangebracht. 
Samen met het Bezoekerscen-
trum gerealiseerd. Het frame is 
blijvend, het doek kunnen we 
later vervangen door een ander 
exemplaar. Het ontwerp is van Arjen IJff, het doek en frame is door 

JonkSign gemaakt. Dat ziet er een stuk kleurrijker uit.◄ 

 
 

Fotoavonden van Cor en Lida Roet 
Terug van weggeweest: de legendarische fotoavonden van Cor en Lida. 

Dat deze avonden zeer zijn gemist, bleek wel uit de enorme belang-

stelling. Inmiddels zijn er drie avonden geweest en is tot een vierde 

besloten toen bleek dat er toch nog aardig wat mensen “nee, het is 

vol” te horen kregen. Cor en Lida stelden meteen een vierde avond 

voor. Ze willen zoveel mogelijk mensen deelgenoot maken van hun 

rijke archief. Dit keer was het thema ‘Beemster toen en nu’. Van wat er 

ooit was en wat er nu 

staat. Soms een com-

pleet ander beeld en 

soms heeft de tijd er 

nauwelijks vat op ge-

had. Op donderdag 15 

december om 20.00 

uur in Onder de Linden 

is de vierde avond.  

 

 

Opgeven kan via: info@historischgenootschapbeemster.nl.  

Of telefonisch via: 0299-673500 of via 0299-681699.◄ 

 

 

Veranderingen in Agrarisch Museum Westerhem 
De komende tijd wordt de schuur bij Westerhem opgeknapt en 
heringericht. Alle grote, maar ook de veel kleinere, agrarische  
objecten die er staan worden zicht-
baar gemaakt. Het wordt een soort 
van “Open Depot”. 
Er moet heel wat getimmerd worden. 
Er komen nieuwe muurtjes en stellin-
gen en de muren krijgen een likje verf. 
Door de sloop van de woninkjes aan 
de Middenweg bij de kerk de Verma-
ning konden we enige planken en 
balken krijgen voor dit project. Op 
deze wijze krijgt het hout uit deze 
woningen een tweede bestemming. 
We hopen in mei 2023 dit Open Depot 
voor u te openen.◄ 

 

Paul Stolp, bedankt! 
U las het al op de vorige bladzijde. Tijdens de vrijwil-

ligersmiddag van het Betje Wolff museum is er af-

scheid genomen van tuinman Paul. Meer dan 30 jaar 

heeft hij de tuin van het museum onderhouden, sa-

men met Pieter van der Klooster. Een nieuwe tuin-

man is nog niet gevonden, helaas.  

Het bestuur heeft besloten om Paul te benoemen tot 

erelid van de vereniging. Tijdens de algemene leden-

vergadering ontving Paul uit handen van Aafje de 

Jong de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. 

Paul was er beduusd van!◄ 

 

 

Korenmolen “De Nachtegaal” 
Geïnteresseerden wisten onze molen deze zomer steeds beter te 

vinden. En ook de gasten in de molenschuur kwamen vaak even 

kijken of vragen om een rondleiding. Een rondleiding in vloeiend 

Engels, Frans of Spaans. Het kan allemaal. Maar ook ouders uit de 

buurt die hun kinderen de molen willen laten zien en scholen ont-

vangen we graag.  

- Op 9 november bezochten drie groepen 1-2 van 

een school uit Purmerend (Oeboentoe) de molen 

in het kader van hun project: Brood. 

- Wij danken Rabo Clubsupport voor hun mooie 

bijdrage van € 443,70, bestemd voor de aanschaf 

van presentatiemateriaal.  

- Na de laatste vrijwilligersbijeenkomst in 2019, 

konden we vrijdag 4 november eindelijk weer 

eens een gezellige bijeenkomst houden in de mo-

lenschuur met alle vrijwilligers. 

Dankzij hun enorme inzet kunnen 

we de molen in stand houden, 

maalvaardig houden en de vele 

activiteiten organiseren.  

- In januari nemen wij ook deel 

aan de Historische Markt, georga-

niseerd door de Vereniging Histo-

risch Purmerend. We hopen u daar te ontmoeten op zondag 22 

januari, 12.00-16.00 uur, buurthuis Zuidoostbeemster. De koude 

periode komt er weer aan. Veel energie hoeven we niet te gebrui-

ken in deze moeilijke periode. De molen draait louter en alleen op 

wind  en is niet verwarmd, behoudens een klein elektrisch kacheltje 

in de molenhut.◄ 

  



Radio-uitzending RTV Purmerend vanuit de molen 
Begin juli kregen de vrijwilligers van 

de molen een verzoek van Lars van 

der Manden, programmamaker van 

RTV Purmerend om tijdens hun zo-

mertour op 20 augustus uit te zenden 

vanuit “De Nachtegaal”. Van 9.00-

12.00 uur werden tussen de muziek-

blokken onze medewerkers geïnterviewd over de molen. Ad vertel-

de over de bouwkundige aspecten, Sharon over haar passie molens 

en molenaar worden, Harrie over de historie 

van de molen, Ko over de producten in de 

molenwinkel en brood bakken, Theo leidde 

de programmamakers rond in de molen en 

René Konijn vertelde hoe het was om op te 

groeien bij een molen. Het weer werkte mee 

en het werd een prachtige ochtend.  

De “Nachtegaal” stond letterlijk en figuurlijk in het zonnetje.◄ 

 

 

Vrijwilligersuitje 

Eindelijk kon er weer een uitstapje voor alle vrijwilligers georgani-

seerd worden. Bij de verschillende afdelingen van het HGB zijn zo’n 

60 vrijwilligers actief. Het bestuur 

wil met het jaarlijkse uitje haar 

dankbaarheid tonen voor hun 

inzet. Zonder vrijwilligers staat 

alles stil. Daarover gesproken: 

mocht u iemand in uw omgeving 

kennen die bereid is om een paar 

uur per maand bij te willen dragen 

aan het in stand houden van de 

musea, de weegbrug, het Beemster erfgoed, noem maar op: laat 

het vooral weten! Het HGB is hard aan verjonging toe, voor het 

behoud en voortbestaan van de 

afdelingen. Zodat de toekomstige 

generaties ook nog kunnen genie-

ten van de historische omgeving 

en alle kennis die er nu nog over 

de Beemster is. 

 

 

 

 

Het uitje op zaterdag 29 oktober jl. was dit jaar op de Zaanse 

Schans. Ontvangst met koffie en iets lekkers in het restaurant, ver-

volgens naar het Zaans museum en als afsluiter een heerlijke lunch. 

Het was een geslaagd uitje!◄ 

 

 

 

 

En dit schilderij van Claude  

Monet was voor de vrijwilligers 

van Westerhem extra leuk om te 

zien: 

“De Voorzaan met de WESTER-

HEM”◄ 

 

 

Samen met Purmerend 
Het samengaan van Beemster en  
Purmerend heeft voor de musea ook 
z’n voordelen. Er is een samenwer-
kingsverband gestart met o.a. het  
Purmerends museum, VISIT Beemster 
en de bibliotheek Purmerend. Dit op 
initiatief van de gemeente Purmerend, 
die hierin ook participeert. Op dit mo-
ment wordt aan twee speerpunten een nadere uitwerking gegeven. 
Het opstellen van een (gemeenschappelijk) educatief plan voor de 
scholen en we onderzoeken de mogelijkheid voor het verkrijgen van 
exploitatiesubsidie voor de musea. Uiteraard betrekken we, als dit no-
dig is, de andere HGB afdelingen hierbij. 
De gemeente Purmerend is ook een onderzoek gestart naar de inzet 
van vrijwilligers bij de verschillende organisaties. Doel is om te zien wat 
we van elkaar kunnen leren en wat een organisatie nodig heeft om een 
goed vrijwilligersbeleid uit te voeren. De wijze hoe het HGB met haar 
vrijwilligers omgaat werd als zeer positief ervaren.◄ 

 
 

Griezelmolen 

Zaterdag 29 oktober toverden we de molen om tot een Griezelmolen. 

Het bleek een uitstekende locatie voor kinderen om naar het verhaal 

van de heks, gespeeld en geschreven door Sharon Engers, te luisteren. 

Sharon is tevens molenaar in opleiding. 

Een verhaal over de bonkelaar en vang 

die op de molenzolder huisden. De 

horrormolenaar (Paul Buurmans) liet 

duidelijk van zich horen op de molen-

zolder. Het werd een succes met vier 

drukbezochte voorstellingen na elkaar. 

Af en toe spannend, maar de heks wist 

de kinderen ook gerust te stellen.◄ 

 

Weegbrug Beemster 
Achteraf viel het reuze mee met de schade, maar de schrik zat er in 
eerste instantie goed in. Nadat een zware truck met oplegger het 
weegdek had laten verzak-
ken, zag het er niet al te best 
uit.  
Gelukkig werd de weegbrug 
vlot hersteld door Precia 
Molen Nederland B.V. en 
kon er spoedig weer volop 
gewogen worden.◄ 
 
 
 
 
 
 

Kort nieuws 

- De musea zijn tot 1 mei 2023 alleen op zondagmiddag open (van 
13.30-17.00 uur). 
- Bent u al Vriend van het Historisch Brandweermaterieel? Opgeven 
kan via info@historischgenootschapbeemster.nl. Ieder bedrag is  
welkom! 
- Op de website www.historischgenootschapbeemster.nl staat veel 
informatie. 
- Het HGB is present op de Historische Markt op zondag 22 januari in 
het Buurthuis Zuidoostbeemster, van 12.00-16.00 uur.◄ 
 

 


