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Geachte leden van het HGB 
In deze nieuwsbrief kom ik met een terugblik op de jubileumviering van onze 
vereniging. Het HGB bestond op 16 april 2011 75 jaar.
Dat zo’n jubileumviering veel voorbereiding kost is vanzelfsprekend. Natuurlijk zijn 
wij hiermee al in het vroege voorjaar van 2010 gestart. Grote dank spreek ik dan 
ook uit voor het vele werk dat hieraan is gedaan door een grote groep vrijwilligers 
en het bestuur. De goede zorg en inzet van de Keijserkerkmedewerkers heeft 
bijgedragen aan het welslagen van de echte viering op 21 april.

Heeft u al een partner-lidmaatschap  
van het HGB?

Aanmelden: 0299 684431 of
Info@historischgenootschapbeemster.nl

dagvoorzitter peter van voorst hield het 
programma goed strak. ‘s middags liet hij 
zijn muzikale talenten met matthijs koene 
aan de volle kerk horen.
in de ochtend was er het symposium over 
de toekomst van historische verenigingen. 
het werd een groot succes mede door de 
inbreng van de omliggende verenigingen 
en de leiding van vakvrouw vibeke roeper 
en de afsluiting door piet van mourik, 
kenner van het “spel met de gemeente”. 
het bestuur zal dit najaar de elementen en 
adviezen uit dit symposium bespreken en 
in ons eigen beleidsplan inpassen. 
de middag was voor onze leden. een 
programma met diederik aaten en 
herman pleij afgewisseld met prachtige 
muziek. het geheel werd afgesloten met 
gezellige napraat en een drankje en 
hapje.
we hebben de hgB te danken aan de 
mannen en vrouwen van het eerste uur.  
de jubileum dvd en het jubileumnummer 
van de nieuwe schouwschuit laten dit 
prachtig zien. complimenten aan de 
redactiecommissie en aan de producenten 
van de dvd; allemaal vrijwilligers van onze 
hgB.
eerdaags zijn er een tweetal winterlezin-
gen, reserveer alvast 23 november en  
9 februari 2012.
helaas worden ook wij getroffen door de 
gemeentelijke bezuinigingen. daardoor 
gaan wij de actueel met ingang van 2012 
digitaal verzenden.

ik wil afsluiten met te melden dat wij door 
acties tijdens de viering van ons jubileum 
een 30-tal nieuwe leden verwelkomen. er 
zijn nu bijna 500 leden. wel mooi maar 
nog te weinig. vindt u ook dat minstens de 
helft van de Beemster huishoudens lid van 
ons hgB moet zijn? ik wel! u kunt helpen, 
maak uw buren lid!

met vriendelijke groet, 
uw trotse voorzitter, henk komin.

Actie voor museumkaarthouders 
in de beide musea

afgelopen zomer zijn de beide musea vijf-
donderdagavonden open geweest, speciaal 
voor museumkaarthouders. gastheren en 
gastvrouwen, gekleed in historische kleding, 
waren in diverse vertrekken aanwezig om 
over de tentoonstelling ‘Voor hem en voor 
haar’ te vertellen. de gasten kregen een 
Beemster vruchtensapje en een stukje 
Beemsterkaas aangeboden. 
in het voorjaarsnummer van het museum-
kaartmagazine werd deze actie aangekon-
digd met mooie foto’s en een leuke tekst.
we hebben het gemerkt dit jaar! onze vrij-
willigers vertelden met veel plezier en de 
avonden vlogen om. ook kregen we veel 
complimentjes over de kleding.

niet alleen bij de avonden was er een grote 
opkomst, ook op andere dagen was het 
drukker dan voorgaande jaren. Bezoekers 
kwamen uit het hele land en maakten 
soms een grote reis. toch jammer dat er 
weinig horeca open is in de middenbeem-
ster, dit jaar was er dan ook veel vraag naar 

koffie en thee. meestal konden we aan 
dit verzoek gehoor geven en dronken onze 
gasten hun koffie en thee in de tuin van 
Betje wolff. onze bezoekers hebben veel 
waardering voor de tentoonstellingen in de 
beide musea, de vriendelijke ontvangst, de 
leuke verhalen en onze mooie Beemster.

Blik in het verleden

van midden juni tot begin augustus dit 
jaar heeft een grote opgraving naast de 
protestantse kerk in middenbeemster 
plaats gevonden. de aanleiding was de 
geplande nieuwbouw op de zuidelijke kant 
van de kerkterp, het voormalige kerkhof. 
een archeologisch onderzoek ter plaatse 
was een verplichting omdat het gebied als 
van grote (archeologische) waarde geldt. 
het blijkt een unieke kans te zijn geweest 
met het verleden in aanraking te komen. 
vier groepen belangstellende hgB-leden 
kregen gelegenheid de opgraving te 
bezichtigen, nadat dr. m. hoogland van de 
universiteit leiden voor iedere groep een 
inleiding hield over het hoe en waarom van 
dit onderzoek. naast een uitgebreid fysisch-
antropologisch onderzoek aan de skeletten 
in leiden zal er ook archiefonderzoek 
worden gedaan naar de bewoners die tot 
1867 op dit kerkhof werden begraven. de 
afdeling Beemster erfgoed assisteert bij 
dit archiefonderzoek en men zoekt zelfs 
hgB-vrijwilligers die willen helpen bij het 
zorgvuldig schoonmaken van de oudste, in 
de klei gevonden skeletten. 
Belangstellenden kunnen zich melden via  
v.falger@gmail.com

dit archeologisch-verhaal zal de komende 
jaren bij het hgB veelvuldig aan de orde 
komen!

HGB Actueel nr 9.indd   1 19-09-11   06:27



Historisch
Genootschap
Beemster

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: jaap Bos en jan jobsis. tekstbijdrage: vincent fälger.
informatie: tel: 0299 - 68 44 31 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.

De Fortfair

op het terrein van fort kwadijk in de Zuid-
oostbeemster werd op 16 juni 2011 een 
fortfair georganiseerd. er stonden vele 
kramen met allerlei artikelen. het was mooi 
weer en de bezoekers belangstelling was 
groot. samen met de stichting werelderf-
goed Beemster had ook het historische 
genootschap een kraam. op een mooie 
plek, aan het einde van de wandelroute van 
de fair, stond de kraam opgesteld. 

een aantal hgB vrijwilligers bemande in 
wisseldienst de kraam. er werd reclame 
gemaakt voor de beide musea en de 
nieuwe afdeling Beemster erfgoed gaf 
uitleg over een aantal Beemster historische 
zaken. het mag niet onvermeld blijven dat 
johan de jong een solistisch functie op 
deze dag opeiste. op onnavolgbare wijze 
bracht johan het hgB aan de man-vrouw 
en dit leverde toch een aantal nieuwe hgB 
leden op. ook was de stichting de nach-
tegaal vertegenwoordigd en had zelfs een 
werkend mobiele graanmolen laten komen. 
als een soort voorbode voor de nachtegaal 
kon hier terplekke gemalen meel gekocht 
worden. de samenwerking met de stich-
ting werelderfgoed verliep perfect en deze 
samenwerking zal in de toekomst, op welke 
wijze dan ook, zeker een vervolg krijgen.

Jaarlijks vrijwilligersuitje 

het jaarlijkse vrijwilligersuitje is dit jaar 
op 22 oktober en dit keer bezoeken we 
monnickendam.
de ontvangst met koffie is in de grote kerk 
en daarna is er een keuzeprogramma.
Zoals u misschien weet heeft de grote 
kerk nog maar kort geleden een grote 
restauratie ondergaan en ziet er nu weer 
prachtig uit. 
er zijn gidsen aanwezig om u een uitge-

breide rondleiding door de kerk te geven. 
maar u kunt ook kiezen voor een rond-
wandeling door het stadje monnickendam 
onder leiding van stadsgidsen. 
na afloop vertrekken we weer naar 
purmerend waar de middag afgesloten zal 
worden met een etentje.
u ontvangt binnenkort de uitnodiging met 
alle informatie.

De eerste paal voor korenmolen 
“De Nachtegaal” is op 

26 augustus 2011 geslagen

De heer J. de Harder, van het VSB-fonds, slaat 
de 1e paal.
Bert Jaarsma kijkt vol trots toe.

Digitale verzending Actueel

vanaf 2012 wordt de actueel digitaal 
verzonden. de hoofdreden is de hoge 
kosten terug te dringen. dit is ook de reden 
waarom er dit jaar maar driemaal een 
actueel uit kwam. Bezit u geen computer of 
kunt u niet over een e-mailadres beschikken 
dan sturen we u de actueel toe, echter in 
een eenvoudige zwart-wit uitgave. omdat 
we digitaal gaan hebben we uw e-mailadres 
nodig. dit is ook de reden dat we die 
gevraagd hebben te vermelden op de 
aanmelding van de vrijwilligersmiddag. heeft 
u uw e-mailadres nog niet gemeld stuur dan 
een mailtje met uw naam, adres en mail-
adres gegevens naar 
info@historischgenootschapbeemster.nl 
met in de kop: mailadres hgB lid. omdat 
we de actueel digitaal gaan verzenden 
kunnen we ook wat vaker uitkomen. we 
kunnen wat beter op de actualiteit inspelen 
en we zijn niet gebonden aan twee kantjes. 
Zo heeft ieder nadeel toch weer zijn voordeel.

Nieuwe Kroniek van de Beemster

eind van dit jaar wordt de publicatie 
verwacht van de nieuwe kroniek en Biblio-
grafie van de Beemster, een herziene uitge-
breide heruitgave van het boek van dr a.j. 
kölker uit 1981. de tijdsspanne van de 
Beemster geschiedenis omvat de jongste 
steentijd (ca. 3200 voor christus) tot en met 
2012. het boek, geschreven door v.s.e. 
falger, c.a. Beemsterboer-köhne en a.j. 
kölker, is een chronologische opsomming 
van gebeurtenissen uit het verre tot (zeer) 
recente verleden en is voorzien van registers 
op persoonsnamen en onderwerpen. een 
bibliografie van publicaties over de Beemster 
geeft iedereen die zich in een bepaalde tijd 
of onderwerp wil verdiepen aanknopings-
punten. het boek zal ruim 400 pagina’s en 
ongeveer 250 (kleuren)illustraties tellen. de 
uitgave wordt uitgebracht door antiquariaat 
serendipity en uitgeverij canaletto uit alphen 
aan den rijn en is in nauwe samenwerking 
met het waterlands archief purmerend 
samengesteld. ook het hgB leverde een 
onmisbare inhoudelijke bijdrage, o.a. illustra-
ties. de prijs van het boek bedraagt waar-
schijnlijk € 42.50. meer inlichtingen: zie  
www.serendipity-books.nl

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
nog niet een ieder heeft de contributie 
voor het hgB voor 2011 (en sommige 
ook nog niet voor 2010) betaald. dit 
betekent dat er extra kosten en werk 
moet worden gedaan om deze gelden 
alsnog binnen te krijgen.
het bestuur van het hgB verzoek u na 
te gaan of u een betalingsachterstand 
heeft en deze alsnog te betalen.
met dank, het bestuur van het hgB.
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