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Jaarverslag MGM 2008 
 

Voor u ligt het jaarverslag van het eerste volle jaar van ons Middeleeuws Genootschap 

Monnickendam, kortweg MGM. Terugkijkend op 2008 kunnen we eigenlijk maar één conclusie 

trekken en dat is dat we een enthousiaste club mensen bij elkaar hebben die het zo nu en dan 

leuk vindt om iemand anders te zijn. Stuk voor stuk echte acteurs, zoals we in verslagen van 

organisaties worden genoemd. En dat vinden wij een groot compliment. Acteur; wie had dat 

voor het ontstaan van MGM over zichzelf gezegd. Een enkeling. “Acteur” is volgens de Dikke 

van Dale een toneelspeler. Maar wij staan zomaar ergens op straat, op een veldje of een plein 

bij een nieuwsgierig publiek. De reacties vanuit het publiek zijn onberekenbaar, maar die zijn 

juist zeer welkom. Dat maakt het allemaal extra moeilijk, want niets is zo lastig als 

improviseren en inspelen op de spontaan ontstane mogelijkheden die dit publiek biedt. En tot 

nu toe met groot succes. Het enthousiasme dat wij in de buitenwereld hebben opgeroepen 

met onze optredens is zeer groot. Medische wetenschap in de Middeleeuwen was nieuw naast 

al die re-enactors en re-enactmentgroepen. We brengen iets anders dan ridders, 

zwaardvechters, boogschutters, roofvogels en goochelaars. Daarnaast is de impact die we met 

onze groep hebben op een evenement niet te onderschatten. Zelfs op een heel groot 

evenement als de Elf Fantasy Fair 2008 (24.000 bezoekers) waren wij na afloop veelvuldig 

gespreksonderwerp op allerlei forums.  

 

2008 was ook een jaar van tegenstellingen. De voorjaarstry-outs in Monnickendam waren 

nuttig. De euforie van ons succesvolle optreden tijdens de Elf Fantasy Fair 2008 tegenover de 

late afzegging van het midwinterevenement in Bussloo. Ook de afzegging voor de 

evenementen in Hooge Mierde en Velsen was een teleurstelling. Zeker toen achteraf bleek dat 

we er niet zouden hebben misstaan. Het optreden in Medemblik daarentegen was leerzaam en 

lastig, maar met een geweldige afsluiting.  

 

De uitbreiding van materialen zoals de prachtige handkar, kookdriepoot en het winterklaar 

zijn van veel deelnemers. De kledinggroep heeft 10 capes voor de pelgrims gemaakt en ook 

nog wintercapes. Die hebben we dan wel niet gebruikt, maar zeker weten dat we deze capes 

het komende jaar nodig zullen hebben. De timmerclub heeft verder het decor van Herman 

voor de podiumacts verstevigd en we hebben nog een decor van een weldoener geschonken 

gekregen. Met de opslag bij de familie Sluis zijn we uiteraard ontzettend geholpen. De 

oefenruimte bij de fam. Van Geemen heeft het Appelparadijs enorm geholpen om van de 

grond te komen. 

We hebben een uitbreiding van de acts gerealiseerd met een pelgrimsoptocht en de 

pestuitbraak. Er wordt een voorzichtige start gemaakt met een chirurgijnenact. Daarnaast 

hebben we het toneelspel “het Appelparadijs”, de Dodendans en de Ballade van de Dood aan 

ons programma kunnen toevoegen. Met die laatste drie acts is MGM zelfs over de grenzen te 

bewonderen geweest en niet zonder succes. De Belgen in Museum Ten Duinen in Koksijde 
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waren zeer enthousiast over dit optreden; de dodendans hebben zij ervaren als een waar 

spektakel. 

 

MGM heeft een aantal keren de lokale kranten gehaald, waarvan twee keer de voorpagina. De 

website is in april in de lucht gekomen. Het onderhoud van de website is een probleem 

gebleken. Dat gaan we in 2009 oplossen; inmiddels is een vernieuwde website aanbesteed bij 

een professioneel bedrijf. Ook hebben we een flyer laten maken. 

Het vervoer naar de locaties door middel van de bus lijkt een heel goede ontwikkeling. Ook 

voor dit onderdeel was het jammer dat Bussloo niet doorging. De hele club overziend wordt 

zo’n reis in die bus één groot feest. We verheugen ons wat dat betreft al op de evenementen 

in 2009. 

 

Is er dan alleen euforie over het afgelopen jaar? Nee, er zijn ook wel wat aandachtspunten of 

uitdagingen zoals dat zo mooi heet. Zo moeten we kritisch durven te kijken naar onze eigen 

acts. Nu is de tijd gekomen om meer te perfectioneren. Is de performance, onze kleding en 

overige accessoires in overeenstemming met de geldende normen van de 14e eeuw? Daar 

gaan we het komende jaar flinke aandacht aan besteden. Er waren al mooie schoenontwerpen 

op de genootschapsavond van 4 november te zien. 

 

De startsponsoring van Rabobank Waterland heeft ons geweldig in het zadel geholpen. We 

sluiten af met een batig saldo. We hebben 4 trekkersbijeenkomsten gehouden en twee 

geslaagde genootschapsbijeenkomsten voor alle deelnemers. Het bestuur heeft 4 keer 

vergaderd. Dat bestuur heeft enkele wijzigingen ondergaan. Marten en Bert zijn vervangen 

door Ko en Tineke. Marten blijft betrokken voor de artistieke inbreng. 

We eindigen 2008 met een lijst van 66 actieve genootschappers 

 

We kunnen eigenlijk alleen tot de conclusie komen dat we het jaar positief afsluiten met leuke 

optredens, die ook het komende jaar weer de revue zullen passeren. 2009 lijkt daarmee 2008 

te gaan overstijgen met reeds geboekte optredens, zoals Elf Fantasy, het veelbelovende Dikke 

Tinne Festival in Hattem in augustus en het Festival Gezondheid in Utrecht in juni. Ook het 

Appelparadijs is in beeld bij organisatoren van leuke evenementen. Ook voor 2010 zijn de 

eerste gesprekken gevoerd. Kortom de toekomst ziet er zonnig voor ons uit. Zie de Agenda. 

 

Wij nodigen u uiteraard uit om onze optredens in 2009 te bezoeken en we wensen de MGM-

medewerkers een zeer leuk middeleeuws jaar toe met veel leuke optredens en artistieke 

successen. Als bestuur zullen wij ons daar voor inzetten. 

 

Het bestuur MGM 

Nard Jansen (voorzitter), Jan van Wijk (secretaris), Nandy Frie (penningmeester), Ko Kant 

(bestuurslid), Tineke Poel (bestuurslid), Marten Horjus (ad hoc - artistieke adviezen) 


