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Beemster 400 jaar 
Het zal niemand ontgaan zijn, volgend jaar bestaat de Beemster 400 jaar. Ook het 
HGB zal hieraan haar steentje bijdragen ook al is zij niet direct betrokken bij de 
Stichting Beemster 400 jaar. Op velerlei terrein zal het HGB haar medewerking 
verlenen en uitvoeren. Hieronder vindt u een kort overzicht.

Heeft u al een partner-lidmaatschap  
van het HGB?

Aanmelden: 0299 684431 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

eenmaal per jaar biedt het hgB haar vrijwil-
ligers een uitje aan en elk jaar is het weer 
een heel gezellige dag.
ook interesse om vrijwilliger te worden? 
vraag de informatie aan via de website.

Opgravingen naast de kerk

op 23 november werd de eerste winterle-
zing gegeven. het ging over de opgravingen 
bij de kerk in de middenbeemster. drs. 
pieter floore, van hollandia archelogen uit 
Zaandijk, vertelde over archeologie in de 
Beemster. de jonge Beemster heeft weinig 
bodemschatten en het is daarom zo uitzon-
derlijk dat op de oude begraafplaats een 
stukje Beemster geschiedenis bloot gelegd 
wordt. eerder archeologisch onderzoek in 
de noordbeemster heeft sporen opgele-
verd van bewoning van ongeveer 800 jaar 
geleden, in de tijd dat de Beemster groten-
deels een veengebied was en geen meer. 
meer vondsten zijn er niet.
Bij de kerk zijn 488 grafresten gevonden, 
sommige met duidelijke kenmerken die 
terug te vinden zijn in de kerkboeken. hier-
door kunnen 150 grafresten met een naam 
benoemd worden. het onderzoek hiernaar 
wordt gedaan door de universiteit van leiden. 
verschillende leden van het hgB helpen 
hierbij door de botvondsten te reinigen.
na de pauze vertelde Bob muller, de voor-
malig voorzitter van de bouwcommissie 
van de kerk, over de bouwwerkzaamheden 
naast de kerk. aan de hand van vele foto’s 
werd verteld over iedere fase van de bouw, 
de voorbereidingen voor het archeologisch 
onderzoek en het onderzoek zelf. het was 
een geslaagde avond en de aanwezigen zijn 
bijgepraat over wat er op het terrein van de 
kerk in de middenbeemster plaatsvindt.

● op een zeven tal 
plaatsen, o.a. in beide 
musea, worden in de 
Beemster karakter-
poppen geplaatst: zij 
tonen vier eeuwen 
kostuumgeschiedenis. 
dit is een initiatief die 
vanuit het hgB, in 
samenwerking met de 
commissie cultuur van 
de Beemster 400 jaar 
organisatie, wordt uitgevoerd. verderop 
leest u hier meer over.
● in het edams museum en in het streek-
archief waterland komen tentoonstellingen 
over 400 jaar Beemster. het hgB en de 
stichting simon de heer verlenen hieraan 
hun medewerking.
● de Beemster 400 jaar organisatie en de 
hierbij aangesloten commissies en vereni-
gingen kunnen aan het hgB informatie en 
advies vragen over historische zaken. dit 
heeft al een aantal malen plaatsgevonden.
● in het agrarisch museum westerhem 
wordt volgend jaar mei en juni een over-
zichtstentoonstelling ingericht van de 
foto’s die gemaakt zijn van vijftig Beemster 
agrariërs.
● tijdens de agrarische fair, in augustus 
2012, zal het agrarisch museum 
westerhem diverse objecten en een deel 
van de tentoonstelling over de akkerbouw 
uitlenen.
● de Beemsterlingen krijgen volgend jaar 
voor beide musea, op vertoon van de 
speciale Beemster 400 jaar pas, een forse 
reductie op de toegangsprijs.
● op de algemene ledenvergadering (zie 
de agenda) zal na de pauze oud foto- en 
filmmateriaal getoond worden van de vorige 
feestelijkheden. 
● samen met de stichting werelderfgoed 
Beemster onderzoekt het hgB de mogelijk-
heid om op het terrein van westerhem, in 
een tijdelijke ruimte, een historisch over-
zicht van 400 jaar Beemster te tonen en 

om de bezoekers een antwoord te geven op 
vaak gestelde vraag: 
Waar kan ik het werelderfgoed zien?
het hgB zit niet stil in 2012 en uw hulp 
kunnen we best gebruiken. als u het leuk 
vindt om volgend jaar actief te helpen bij 
een van bovenstaande evenementen, laat 
dit dan weten aan de pr commissie van 
het hgB. (zie de colofon op pagina 2)
in ieder geval wensen we u een prachtig 
en onvergetelijk feestjaar toe en voor de 
komende tijd prettige feestdagen en een 
goed en gezond 2012.

jan jobsis, pr commissie van het hgB.

Vrijwilligersuitje Monnickendam

op een prachtig zonnige zaterdag bezochten 
een groot aantal vrijwilligers het fraaie stadje 
monnickendam. 
om drie uur werden we in de grote Kerk 
ontvangen met koffie en thee. daarna werd 
de groep gesplitst. eén groepje bleef in de 
kerk en kreeg een uitgebreide rondleiding in 
en om de kerk. het imposante gebouw is kort 
geleden prachtig gerestaureerd en ziet er van 
buiten en binnen weer indrukwekkend uit. 
de andere vrijwilligers gingen op pad met de 
monnickendamse stadsgidsen.
in de straatjes heel dicht rond de kerk zijn 
veel historische panden en er is veel over 

te vertellen. de stadsgidsen krijgen een 
gedegen opleiding en dat is duidelijk te 
merken. het aardige is, dat wat betaald wordt 
voor een rondleiding door de stadsgidsen, 
besteed wordt aan iets dat monnickendam 
ten goede komt. het terugbrengen van de 
gevelstenen is bijv. zo`n doel geweest. terug 
in purmerend bij partycentrum concordia 
stond een heerlijk stamppot buffet voor ons 
klaar. 
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Colofon:
de hgB actueel is een uitgave van het historisch genootschap Beemster. 
redactie: aafje de jong, henk Komin, theo molenaar en jan jobsis.
foto’s: tetje falentijn, johan de jong en jan jobsis.
informatie: tel: 0299 684431 of via mail: info@historischgenootschapbeemster.nl
email pr commissie en redactie hgB actueel: prc.hgb@gmail.com
postadres: hgB-pr commissie, postbus 73 1462 Zh middenbeemster
lidmaatschap individueel: eerste jaar € 10,00, daarna € 17,00 per jaar. 
gezinslidmaatschap en voor bedrijven en instellingen het eerste jaar € 20,00, daarna € 25,00 per jaar.

Jongeren in gesprek met 
bewoners van de Beemster

op een zonovergoten erf aan de midden-
weg, vertelden sanny leenstra en dick 
ruyter twee middagen in september ver-
halen uit hun eigen jeugd aan 75 middel-
bare scholieren. 
de kinderen uit purmerend en grootebroek 

doen mee aan jongerenproject low 
holland dat wordt georganiseerd door 
landschap noord-holland. 
Zes donderdagmiddagen fietsen de kinderen 
door het landschap van laag holland, praten 
met bewoners en zetten hun ervaringen om 
in kunst. er wordt gerapt, getrommeld, gete-
kend en toneel gespeeld. op 10 november 
presenteren de kinderen hun kunstwerken 
en gaan in debat met een gedeputeerde en 
wethouders. wethouder jan Klaver van de 
Beemster opende de eerste bijeenkomst.

het doel van low holland is om de jeugd het 
landschap te laten ervaren en ze bewust te 
maken van hun groene omgeving. door te 
praten met bewoners krijgen ze inzicht hoe 
het land is opgebouwd en gebruikt. 
landschap noord-holland is dan ook heel 

blij met de enthousiaste medewerking van 
de twee leden van historisch genootschap 
de Beemster. 
een interview door de jongeren met dick 
ruyter en sanny leenstra wordt gepubli-
ceerd op www.oneindignoordholland.nl. 
low holland wordt gesponsord door de 
provincie noord-holland, de postcode 
loterij en het prins Bernard cultuurfonds

Vier eeuwen kostuumgeschie-
denis met zeventien karakter-
poppen op zes locaties 
we hebben u al eerder bericht over het 
maken van de karakterpoppen. in de zomer 
stonden de werkzaamheden wat op een 
lager pitje, maar begin september wordt er 
weer volop aan gewerkt.
er zijn inmiddels zestien hoofden en bijpas-
sende handen uitgesneden uit piepschuim. 
voor de afwerking wordt alles met heel dun 

papier beplakt . daarna gaan de hoofden 
en handen terug naar beeldhouwer herman 
van elteren: hij beschildert alles. een werk-
groepje is bezig om etalagepoppen zo aan 
te passen dat er een natuurlijke houding 
ontstaat. al werkend komen er oplossingen.
een ander groepje is bezig om de kleding 
uit te zoeken en te verzamelen. we 
hebben veel kleding in ons bezit, maar 
gelukkig zijn er ook goede contacten met 
de ons omringende musea. we kunnen 
kleding in bruikleen krijgen. en dan nog de 
locaties: het gemeentehuis, de katholieke 
pastorie in de westbeemster, de Beem-
ster hofstee, zorgcentrum Zuiderhof en de 
beide musea. ook daar moeten aanpas-
singen komen. veel is al op papier uitge-
werkt en met hulp van vrijwilligers van de 
beide musea denken we alles voor 1 april 
2012 klaar te hebben.

Agenda

noteer de volgende data in uw agenda:
16-12-2011, kerstborrel (zie hieronder)
9-2-2012, lezing over de nachtegaal.
28-3-2012, algemene ledenvergadering 
met na de pauze beelden van de vorige 
Beemster jubilea.

Kerstborrel
de jaarlijkse kerstborrel voor vrijwilligers van 
het hgB is dit jaar op vrijdagmiddag 16 
december 2011 in het agrarisch museum 
westerhem. dit jaar wordt de kerstborrel 
georganiseerd door Beemsters welvaart. u 
ontvangt hiervoor een uitnodiging.

De website 

de website van het hgB is deels veranderd. 
de technische zorg is toevertrouwd aan 
michiel hooiberg.

een bezoekje aan de veranderde website is 
meer dan de moeite waard. Kijk op  
www.historischgenootschapbeemster.nl  
de komende tijd komen er meer vernieu-
wingen op de website.

De volgende Actueel 
de volgende actueel zal digitaal verschijnen. 
is uw mailadres al bekend bij het hgB? Zo 
niet stuur dan een mailtje aan:  
info@historischgenootschapbeemster.nl  
met in de kop “mailgegeven hgB lid” en in het 
bericht uw naam en adresgegevens. diegene 
die geen mail kunnen ontvangen krijgen een 
eenvoudige uitgave van de actueel toege-
zonden. door bezuinigingen zijn we genood-
zaakt op deze wijze met u het nieuws te delen.

Voor grafische communicatie  
kom naar www.hoogcarspel.com

Wilt u iets kwijt aan de redactie:  
PR commissie, postbus 73,
1462 ZH Middenbeemster

of: prc.hgb@gmail.com

Contributie HGB
heeft u uw contributie over 2011 en 
2010 al betaald? wilt u dit nagaan en 
dit zo nodig alsnog betalen. hiermee 
voorkomt u dat het hgB extra kosten 
maakt om u aan te schrijven.
namens het bestuur, bedankt.
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