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Het	  Historisch	  Genootschap	  Beemster	  is	  verheugd	  dit	  jaar	  de	  HGB	  Complimentprijs	  2012	  te	  
mogen	  uitreiken	  aan	  (opnieuw)	  een	  van	  haar	  zeer	  gewaarde	  leden.	  
	  
Geheel	  in	  lijn	  met	  de	  doelstelling	  van	  het	  HGB	  “belangstelling	  opwekken	  voor	  historie	  in	  het	  
algemeen,	  en	  voor	  de	  historie	  van	  de	  Beemster	  in	  het	  bijzonder”	  	  heeft	  het	  bestuur	  
gemeend	  mevrouw	  Dr.	  Katja	  Bossaers	  deze	  onderscheiding	  te	  willen	  toekennen.	  
	  
Katja	  heeft	  gedurende	  vele	  jaren	  belangrijk	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  historie	  van	  de	  
Beemster,	  waarover	  diverse	  publicaties	  zijn	  verschenen.	  Het	  is	  onmogelijk	  daar	  op	  dit	  
moment	  een	  compleet	  overzicht	  van	  te	  geven.	  Maar	  bij	  enkele	  recente	  uitgaven	  wil	  ik	  hier	  
toch	  graag	  even	  stil	  staan.	  
	  
Zo	  was	  zij	  onder	  andere	  co-‐auteur	  van	  het	  prachtige	  boek	  “400	  jaar	  Beemster”.	  	  
	  
Gelijktijdig!	  heeft	  zij	  zorg	  gedragen	  voor	  een	  goot	  deel	  van	  de	  bronvermeldingen	  in	  het	  
eveneens	  onlangs	  verschenen	  prachtige	  boek	  “Nieuwe	  Kroniek	  van	  de	  Beemster”.	  
	  
Onlangs	  ook	  heeft	  zij	  diepgaand	  historisch	  onderzoek	  gedaan	  naar	  de	  Beemster	  
buitenplaatsen	  en	  haar	  bewoners,	  waarover	  ,	  geheel	  in	  de	  geest	  van	  deze	  tijd,	  ook	  een	  zeer	  
interessante	  website	  is	  gemaakt.	  	  
	  
De	  enorme	  hoeveelheid	  overige	  verdiensten	  en	  prestaties	  kunnen	  wij	  hier	  niet	  allemaal	  
vermelden.	  	  
	  
Het	  is	  dan	  ook	  niet	  voor	  niets	  dat	  zij	  in	  2012	  ook	  de	  erepenning	  van	  de	  gemeente	  Beemster	  
ontving.	  
	  
Zoiets	  kunnen	  realiseren	  is	  mede	  te	  danken	  aan	  de	  hulp	  van	  haar	  echtgenoot	  de	  heer	  Han	  
Hefting,	  maar	  eerst	  en	  vooral	  ook	  haar	  eigen	  enorme	  doorzettingsvermogen	  getuige	  ook	  het	  
feit	  dat	  zij	  ondanks	  haar	  zwakke	  gezondheid	  hier	  toch	  aanwezig	  wilde	  zijn.	  	  
Voor	  dit	  alles	  is	  het	  Historisch	  Genootschap	  Beemster	  haar	  zeer	  erkentelijk.	  
	  
Namens	  het	  Historisch	  Genootschap	  Beemster	  is	  het	  mij	  dan	  ook	  een	  groot	  genoegen	  jou	  de	  
HGB	  Complimentprijs	  2012	  te	  mogen	  overhandigen.	  
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