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Van de voorzitter 
Kent u die prachtige website van Michiel 
Hooijberg? Poldersporen.nl heet hij. Natuur-
lijk ooit begonnen rond de tramlijnen 
(“poldersporen”) die indertijd door Noord 
Holland liepen. Maar u vindt er ook goed ge-
documenteerde historische informatie over 
het wegenraster van de Beemster, over  
opschepingen en overhalen en over de oude 
molengangen van onze polder. In 2010 kreeg Michiel hiervoor de 
Complimentprijs van ons Genootschap. Terecht! 
Spannend wordt het als zo’n stukje historie ineens aan de opper-
vlakte komt. Dat hebben we indertijd gezien, toen naast de kerk in 
Middenbeemster de in 1867 gesloten begraafplaats werd opgegra-
ven. Ik denk dat we dat nu óók gaan zien, nu de fundamenten van 
een van de 17e-eeuwse watermolens van de Beemster bij bouw-
werkzaamheden zijn blootgelegd. Of we als HGB mee wilden doen 
aan de opgraving? Of we stukken in het Agrarisch Museum zouden 
willen exposeren? Natuurlijk! Daarvoor zijn we toch een Historisch 
Genootschap? U hoort van ons!◄ 

Afscheid  
Aafje de Jong en Jan Jobsis zetten deze maand officieel een punt 
achter hun bestuurdersfunctie. Jarenlang hebben zij met tomeloze 
inzet de rol van voorzitter van respectievelijk museum Betje Wolff 
en Agrarisch Museum Westerhem uitgevoerd en waren ze ook lid 
van het Algemeen Bestuur van het HGB. Zij nemen graag persoon-
lijk afscheid van u: 

Aafje 
In september 1980 zijn Johan en ik verhuisd van Purmerend naar de 
Beemster. Een plek waar we ons thuis zouden voelen, dachten we. 
Beiden afkomstig van een boerderij met veel ruimte om ons heen, 

wilden we graag terug naar 
zo`n plek. In dat jaar lazen 
we in de Binnendijks een 
uitnodiging voor het bij-
wonen van een lezing/dia 
avond van het Historisch 
Genootschap in het Heeren-
huis. We genoten van die 
avond en raakten in gesprek 
met Jan de Groot. Hij bleek 
een oude foto te hebben van 
ons huis en kon  over de 
historie vertellen. Maar nog 
veel meer over de Beemster. 
Ook op zo`n avond was er 

een oproep aan dames (!) om mee te helpen met de schoonmaak in 
het museum. Ik heb me opgegeven. Later als gastvrouw, vervolgens 
in het bestuur als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.  
Het werk veranderde. Als bestuur merkten we dat we actief moes-
ten zijn op allerlei fronten: niet alleen de Open Dag, maar ook het 
Tuinenweekend, Muziek aan de Middenweg, de boerderijmiddag, 
de organisatie van een familiedag. Een educatief aanbod ontwikke-
len voor de basisscholen, samen met het Agrarisch Museum Wes-
terhem. In de loop der jaren is er een prettige samenwerking ont-
staan tussen de beide musea. 
En nu stopt voor mij het bestuurswerk bij Betje Wolff. 

Wat een mooie maar intensieve periode. Wat een betrokkenheid 
van alle vrijwilligers: je deed zelden tevergeefs een oproep. 
Ik wens de nieuwe voorzitter en het bestuur alle goeds toe. 
En ja, Johan en ik voelen ons erg thuis in de mooie Beemster.◄          
 
Jan 
Adieu Westerhem  
Na tien jaar besturen 
van het Agrarisch  
Museum Westerhem 
en het HGB bestuur zit 
mijn taak er op. Als 
Amsterdammer viel 
het niet altijd mee om 
mij staande te houden 
tussen al die Beem-
sterlingen in het HGB. 
Maar dankzij mijn 
Marjan, met haar 
Beemsterroots, is het 
goed gelukt. Ik heb 
met veel plezier al 
mijn taken vervuld. 
Er is veel gebeurd in 
de afgelopen jaren. In 
Westerhem is veel veranderd, maar ook weer niet. Nog steeds is 
een groot deel van de oude garde aanwezig. Een bewijs hoe leuk 
het is om daar een taak te vervullen. De wijze van de tentoonstellin-
gen is veranderd, de onderwerpen zijn divers geweest, maar de 
agrarische achtergrond is nooit vergeten. Binnen het HGB bestuur 
heb ik diverse activiteiten mee helpen ontwikkelen. 
De samenwerking met andere partijen begint van de grond te ko-
men. Hard nodig om via het verbeteren van het toerisme meer 
bezoekers te krijgen. Het is geen geheim, maar ik ben een groot 
voorstander om Westerhem om te zetten in een Beemstermuseum. 
Ik heb hieraan al het een en ander gedaan en het is mijn intentie 
om hiermee verder te gaan. De samenwerking met het museum 
Betje Wolff, en vooral met Aafje, was de afgelopen jaren prima. 
Verschillende projecten hebben we samen gedaan en het leverde 
soms nog geld op ook.  
Met een goede terugblik neem ik afscheid als bestuurder, maar ik 
vertrek niet. Ik wens mijn opvolger net zo veel plezier toe als ik 
altijd heb gehad.◄  
 
 

Vrijwilliger bij Westerhem 

Zoekt u een leuke en zinvolle tijdbesteding en heeft u 1 tot 2 dagen 
in de maand hiervoor over? Dan is vrijwilliger worden bij museum 
Westerhem een mooie uitdaging. U komt in een leuk museum waar 
u de rol van gastdame/heer vervult. U wordt opgenomen in een 
fijne groep met andere vrijwilligers. Wat we nog meer te bieden 
hebben? Dat vertellen we u graag zelf of, nog beter: dat willen we 
best een keertje door u laten ervaren. 
Meld u aan via info@historischgenootschapbeemster.nl onder ver-
melding van: Ik wil vrijwilliger worden bij Westerhem. We nemen 
dan contact met u op.◄ 
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Voorjaarslezing 

'De gekaapte brieven van Betje Wolff aan haar neef Jan Bekker 
Teerlink'  
Dr. Roelof van Gelder verzorgt op woensdag 5 april a.s. in ‘Onder de 
Linden’ een lezing over 'De gekaapte brieven van Betje Wolff aan 
haar neef Jan Bekker Teerlink'. Historicus en redacteur van NRC 
Handelsblad Roelof van Gelder vond in de archieven van de Britse 
marine duizenden persoonlijke en zakelijke brieven van 17e-19e-
eeuwse Nederlanders. Deze brieven vormden een deel van de 'buit' 
die de Britse marine aantrof op overmeesterde Nederlandse sche-
pen en ze worden nog steeds goed bewaard. Vier brieven van Betje 
aan haar neef leverden niet alleen nieuwe informatie op over de 
naamgeefster van ons museum, maar ook een fascinerend inkijkje 
op neef Jan die o.a. verwoed zaden verzamelde. En hoe ging die 
kaapvaart in zijn werk? Wat gebeurt er met al die brieven? Archie-
ven hebben een stoffig imago maar onderzoek daarin is dat aller-
minst.◄ 
 

Museum Betje Wolff 
Filmplan 

Een jaar geleden heeft het bestuur van 
het museum Betje Wolff  de heren Gijs 
Bakker en Paul Kramer uitgenodigd om 
deel te nemen aan een aantal overleg-
gen.                                                                                                                                     
                                                                                          
                                                                                      

                         Paul Kramer 

Gijs vanuit zijn expertise als begeleider van innovatieve projecten 
en Paul als ervaren filmmaker van culturele programma's. Doel van 
de gesprekken was te komen tot verbeteringen in het museum, 
waardoor ook meer bezoekers uit het overvolle Amsterdam een 
reden zouden krijgen om het werelderfgoed De Beemster te bezoe-
ken, waaronder het museum Betje Wolff. Daarom is er gekeken 
naar een manier om het erfgoed van Betje Wolff breder te delen. 
Met betrekkelijk eenvoudige middelen zou een inloopfilm(pje) te 
maken zijn dat in het museum gedraaid kan worden. Het kan ook op 
de website van het HGB geplaatst worden om mensen meer bekend 
te maken met het gedachtegoed van Betje Wolff en van het  
museum. De film kan ook worden ingezet om cultuurfondsen en 
sponsors te overtuigen van het belang van het museum en hoe het  
museum werkt aan verbeteringen in de toekomst. 

De vorm 
Omdat het museum ook aantrekkelijker wil zijn voor jongeren heeft 
Paul Kramer gezocht naar een jonge hoofdpersoon die het verhaal 

kan dragen. Die heeft hij gevonden in Bregje 
Hofstede, een schrijfster met de leeftijd van 
Betje toen ze in de polder leefde. Zij debuteer-
de met de roman De hemel boven Parijs, 
schreef een boek over burn-out en was onlangs 
te gast in VPRO-Boeken. 
Bregje zal uiteraard naar het museum komen 
en zich willen inleven in het leven van Betje 
Wolff. Hoe ze dat gaat doen, hoe ze er over zal 
schrijven en hoe het verfilmd wordt is natuurlijk 

een grote verrassing voor ons allen. Ze voelt zich in elk geval zeker 
verwant aan Betje: zo schrijft ze nog  “ouderwets” met een vulpen 
en is ze erg geïnteresseerd in de authentieke brieven van Betje. 
Het museum hoopt dat de producten beschikbaar zijn bij de start 
van het nieuwe seizoen in mei 2017 en zij dankt bij voorbaat alle 
betrokkenen voor hun bereidwillige inzet.◄ 

Wat te zien in Westerhem 
Vanaf mei komt er een tentoonstelling over brongas. Verleden, 
heden en toekomst zullen belicht worden. De Brongasvereniging 
werkt aan deze tentoonstelling mee.  
In de tuinhoek wordt een 
vaste plek ingeruimd voor de 
bijen. Zonder bijen is er geen 
leven. We moeten er zuinig 
op zijn. In de tuin staan drie 
bijenkasten. Deze zijn van 
Westerhem vrijwilligster 
Mieke van Voorbergen.  
Samen met Jan Bakker rich-
ten zij de bijententoonstel-
ling in.  

De zomerstal wordt weer 
zomerstal. Het was een 
goed gebruik in het ver-
leden om in de zomer de 
stal schoon te schrobben, te 
witten en te versieren met 
allerlei mooie spullen. Een 
beetje pronken hoorde 
daarbij. Nadat we jaren de 
zomerstal ook voor andere 

doelen hadden gebruikt wordt deze vanaf mei weer in oude glorie 
terug gebracht. Hebt u nog afbeeldingen of verhalen over de zo-
merstal, wij willen die graag van u lenen.◄ 
 

Kunst van Zolder  
U kent “Tussen Kunst en Kitsch”? In museum Westerhem doen we 
ook zoiets. Samen met de Stichting Beemster Gemeenschap organi-
seren we “Kunst van Zolder” op zondag 26 maart 2017. Vanaf half 
11 kunt u zich aanmelden met maximaal 3 objecten. Per object kost 
de beoordeling € 3,00. U hoort dan ook hoe laat u ongeveer aan de 
beurt bent. Aanmelden kan tot 14.55 uur. De beoordeling wordt 
gedaan door een expert en u krijgt een taxatieverslag mee. Net als 
bij “Tussen Kunst en Kitsch” worden er wetenswaardigheden over 
en de geschatte waarde van het ingebrachte object verteld. Ook als 
bezoeker bent u welkom. De toegang is deze dag gratis.◄ 

 

De agenda 2017 
 
zo. 26 maart        Kunst van Zolder i.s.m. Stichting Beemster  
                               Gemeenschap  
wo. 29 maart     Algemene Ledenvergadering 
wo. 5 april    Voorjaarslezing, zie stukje in deze Nieuwsbrief 



Zomertentoonstelling museum Betje Wolff 

“Denk nooit aan Betje Wolff of denk aan Aagje Deken” 
(uit een brief van Betje aan J. Grave) 
Deze zomer alle aandacht voor de twee schrijfsters: Betje en Aagje. 
De tentoonstellingscommissie is al enige maanden bezig om deze 
tentoonstelling een mooie vorm te geven. Voor het verkrijgen van 
bruiklenen is veel tijd nodig: dit moet met de nodige zorgvuldigheid 
gebeuren. Het Zeeuws Museum in Middelburg geeft ons het 
breitobbetje van Betje in bruikleen. Heel mooi dat we iets ‘echts’ 
van Betje kunnen laten zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betje en Aagje. Dit beeld staat in Nes aan de Amstel, gemaakt door kunste-
naar Hans Bayens 

 
Binnenkort zal de figuur ‘Betje’ klaar zijn. De kleding die Betje 
draagt hadden wij in ons bezit. Betje zit aan haar schrijftafel en kijkt 
de bezoeker aan, dat is een prachtige binnenkomer op ‘Kipperust’. 
In de schrijfkamer komt een vitrine met o.a. de originele brieven die 
ons in december geschonken zijn.  

Op de tentoonstellingszolder aandacht voor de schrijver Jan Mens 
die het boek ‘Elisabeth’ heeft geschreven. De commissie is heel 
enthousiast aan het werk. Van harte welkom deze zomer! 
De zomertentoonstelling is van 1 mei tot 1 oktober. ◄ 
 

De Weegbrug 

Het was een rustige winterperiode, maar met het voorjaar in aan-
tocht verwachten de weegvrijwilligers meer klandizie. Wie wat te 
wegen heeft, bijvoorbeeld een caravan, kan een afspraak maken 
met de weegvrijwilliger van dienst, tel. 06-83899703.◄ 
 

 

 
 

Molen De Nachtegaal 

Een fluisterstille nachtegaal 

Windmolens draaien zoals iedereen wel weet louter en alleen op wind-
kracht. Ook buitenlandse bezoekers aan De Nachtegaal weten het; "no 
wind, no work" en "pas de vent, pas d'argent".  Dat er naast wind nog 
wel wat meer komt kijken bij het jaar in jaar uit laten draaien van soms 
eeuwenoude onderdelen mag duidelijk zijn. 
Zo wordt ook bij De Nachtegaal trouw iedere woensdag en zaterdag de 

grote bovenas van een gezonde 
hoeveelheid reuzel voorzien. 
Nagenoeg alle molens in ons 
land worden met ditzelfde vet 
in beweging gehouden.  
Uiteraard zijn er meer molen-
onderdelen die ieder zo hun 
bijzondere wensen kennen qua 
smering en onderhoud. Een 
essentieel draaipunt in een 
molen is bijvoorbeeld het zoge-
naamde taatslager van de ko-
ningsspil. De koningsspil is de 
centrale verticale as, vaak 
letterlijk een boomstam, die 
alles in beweging brengt. 
 

Van het lager van De Nachtegaal was bekend dat het qua vorm en uit-
voering een vreemd geval is. De exacte ouderdom en oorsprong zijn 
onbekend hoewel duidelijk is dat er in de loop van de geschiedenis flink 
aan gesleuteld moet zijn. Vervelend bij onze molen was vooral het feit 
dat de koningsspil zich in toenemende mate knarsend en piepend in dit 
lager leek te boren. Met regelmaat is daarom met lapmiddelen gepro-
beerd om het storende gepiep een halt toe te roepen. Omdat onduide-
lijk was of het tot meer slijtage en grotere schade zou kunnen leiden is 
afgelopen jaar besloten om dit brok oude techniek aan een deskundig 
oordeel te onderwerpen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek 
gedaan waarna is besloten om geen modern lager aan te brengen maar 
de oude onderdelen 
te demonteren en in 
authentieke toestand 
terug te brengen. 
Hiermee wordt geen 
afbreuk gedaan aan 
het historisch ka-
rakter van de molen 
en kan De Nachtegaal 
straks zonder proble-
men haar 350 jarig 
jubileum tegemoet 
zien.    
Wilt u uw steentje 
bijdragen of als vrij-
williger helpen bij de 
ondersteuning van 
deze unieke molen 
kom dan eens langs 
op de Hobrederweg 
4a in Middenbeemster (woensdagmiddag en zaterdag).   

www.nachtegaalbeemster.nl  /  info@nachtegaalbeemster.nl.◄ 
 
 
  
 



Beemster Erfgoed 

 

De afdeling Beemster Erfgoed heeft een geschreven boekje uit 1857 
in handen gekregen met daarin alle (683) adressen in de Beemster 
met de namen van de hoofdbewoner(s). 
De adressen werden in die tijd genoteerd met een wijk- of straat-
naam en een wijk-/huisnummer, bijvoorbeeld Klaterbuurt B82. 
Probleem is dat het vaak niet duidelijk is welke huidige adressen 
overeenkomen met de toenmalige aanduiding. 
 
Al langere tijd zijn enkele leden van onze vereniging op zoek naar de 
sleutel die leidt tot de oplossing van dit vraagstuk. 
Met de vondst van dit boekje komt dat moment wel al dichterbij. 
 
Als er mensen zijn die ons hiermee mogelijk verder op weg kunnen 
helpen dan houden we ons ten zeerste aanbevolen. 
Tijdens de HGB Inloop op elke eerste maandagavond van de maand 
kunt u dit boekje inzien, net als alle andere nieuwe aanwinsten van 
onze bibliotheek.◄ 
 
Uit boekje van 1857, wijknummer, straatnaam en hoofdbewoner: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Theo Molenaar 

 

Nieuws van onze buurvereniging 
De Vereniging Historisch Purmerend houdt elke laatste zaterdag 
van de maand van 13.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag in het 
VHP-huis aan de Kanaaldijk 10. Foto’s en ansichtkaarten van oud-
Purmerend, plattegronden, kaarten, prenten, schilderijen en objec-
ten van Purmerendse bedrijven zijn er te bewonderen. Voor de 
verzamelaars zijn er dubbele ansichtkaarten te koop, evenals boe-
ken. Wie foto’s aan de vereniging ter beschikking wil stellen of deze 
(ter plaatse of later) wil laten scannen, kan ook terecht. Ook voor 
vragen of zomaar een praatje staat de deur open. Zowel voor leden 
als niet-leden.◄ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Impressie van de filmdag bij museum Betje Wolff op zaterdag 
18 februari jl. 
Op pagina twee heeft u gelezen over de realisatie van een filmpje over 
het leven van Betje Wolff. Hieronder nog een drietal foto’s van die dag. 
 

 


