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Het bestuur van de Stichting bestond ook in 2017 uit de volgende personen: Sijm 

van Lente, voorzitter, Andres Post, secretaris, Gezien Westhoff, penningmeester, 

Diny Eenkhoorn, bestuurslid en Co Mateboer, bestuurslid. Het bestuur van de 

Stichting heeft in het afgelopen jaar niet afzonderlijk als bestuur vergaderd. De 

meeste zaken werden besproken in het ledencontact met de rest van de 

medewerkers of door middel van e-mail.  

 

Op 1 januari 2017 telde de Stichting 26 vrijwilligers/medewerkers, de 

bovengenoemde bestuursleden meegerekend. In de loop van 2017 hebben we 

afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers. Eén voelde zich door tijdgebrek 

gedwongen om haar werkzaamheden, bestaande uit het begeleiden van 

schoolklassen tijdens een bezoek aan het Historisch Centrum Genemuiden, neer 

te leggen. Op 13 november 2017 overleed Bertus Klasen op 93-jarige leeftijd. Hij 

was een man van het eerste uur, zowel voor de Taelkrink als voor de 

Oudheidkamer. Hij was – samen met Marie – ook nauw betrokken bij de bouw 

van de nieuwe Oudheidkamer in 1981-1982. Hij hield van de geschiedenis van 

Genemuiden. Dat blijkt wel uit zijn verzameling documentatie, zijn publicaties in 

de Stadskoerier en uit de fraaie boekjes over ‘Genemuiden in oude ansichten’. 

Maar we hebben gelukkig ook een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen in de 

persoon van Piet Visscher. Zijn belangstelling ligt bij het ordenen van 

documentatie. Op 31 december 2017 telde de Stichting dan ook in totaal 25 

vrijwilligers/medewerkers.  

 

Na de nieuwjaarsvisite op 13 januari is er in 2017 nog 4 keer een ledencontact 

gehouden. Helaas kenden deze reguliere ledencontacten maar een matige en 

wisselende opkomst. Dat is niet voordelig voor een stabiele nieuwsoverdracht en 

gedachtenwisseling met elkaar en voor het samenstellen van roosters, etc. Het 

bestuur heeft overigens niet het gevoel dat er behoefte bestaat aan een 

uitbreiding van het aantal ledencontacten. 

 

De activiteiten waarmee de Stichting naar buiten treedt, rusten op vier pijlers, te 

weten: 

1. het Historisch Centrum Genemuiden; 

2. de werkgroep ‘Klederdracht’; 

3. de werkgroep ‘Genealogie’, en 

4. de Taelkrink. 

 

Richten we ons eerst op de pijler ‘Historisch Centrum Genemuiden’.  
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53 keer heeft het Historisch Centrum Genemuiden in 2017 haar deuren geopend 

voor publiek: 51 zaterdagmiddagen, op 27 april tijdens Koningsdag en tijdens de 

Biestemærk op 17 oktober. Op de reguliere zaterdagmiddagen is de opkomst 

helaas slecht te noemen. Intrigerend is wel dat het bij de mensen, die komen op 

de reguliere zaterdagmiddagen, nogal eens gaat om mensen, die niet in 

Genemuiden woonachtig zijn, maar wel op de een of andere manier een 

(familie)band hebben met Genemuiden. Ook in 2017 hebben we mensen van 

overzee, uit de Verenigde Staten van Amerika, nazaten van de Genemuider 

familie Van der Haar, mogen begroeten in het Historisch Centrum Genemuiden. 

De reacties van deze bezoekers zijn lovend. Het ‘grote’ publiek uit Genemuiden 

zelf komt met name tijdens Koningsdag, de Biestemærk en meer nog tijdens 

Genemusiment/Eikoerei. Verder zijn er in de tweede helft van 2017 diverse 

schoolklassen op bezoek geweest op bezoek geweest in het Historisch Centrum 

Genemuiden. Dit in verband met de expositie ‘Geelmuyden aan de andere kant 

van de wereld’.   

 

Voor 2018 is het weer gelukt om een sluitend rooster van dienst te maken voor 

de zaterdagmiddagen. Wel moeten we vaststellen dat we zo langzamerhand door 

onze reserves heen zijn: als er medewerkers/vrijwilligers om wat voor reden dan 

ook afvallen voor het zittingsrooster, dan kan dat in redelijkheid niet meer 

worden opgevangen door de overige vrijwilligers, die zitting hebben. Dan komt 

het moment heel dichtbij dat het Historisch Centrum Genemuiden in bepaalde 

periodes dicht moet op zaterdagmiddagen, zoals overigens ook het geval is bij 

andere musea in de regio.    

 

Ook in 2017 is het de werkgroep ‘Oud nieuws’ weer gelukt om drie afleveringen 

van Oud nieuws met een gevarieerd aanbod aan onderwerpen te maken en te 

bezorgen bij de ongeveer 1100 donateurs, zij het niet altijd in de gewenste 

maand. Dit laatste is een punt van zorg en aandacht in verband met het tijdig 

kunnen versturen van betalingsherinneringen. De nieuwe format (kleurendruk, 

een wisselende afbeelding op de titelpagina, veel foto’s, nieuwe onderwerpen) 

heeft wel veel positieve reacties opgeroepen bij de lezers. Een mooie opsteker!   

 

Op 1 mei 2017 mochten we ons verheugen in twee fraaie luiemottes, waarmee de 

luiemotte-traditie zich toch weer heeft doorgezet! 

 

In 2017 is er veel aandacht geweest voor de inrichting van het Historisch 

Centrum Genemuiden. Begin 2017 is de bovenverdieping, de zolder van het 

Historisch Centrum Genemuiden door een plaatselijk schildersbedrijf geschilderd. 

Daarna hebben Co Mateboer en Sijm van Lente veel tijd gestoken in het 

aanbrengen van nieuwe verlichting. Het is de bedoeling dat op de vernieuwde 

zolder voorwerpen worden geëxposeerd, die direct te maken hebben met 

Genemuiden: bijvoorbeeld de maquette van Genemuiden en van het Blokhuis, 

voorwerpen rond de stadsbrand van 1868 en Gaellemuniger klederdracht. Ook  

het tv-scherm heeft een plekje gekregen op de zolder. In de loop van 2017 is de 

UV-folie voor de ramen vervangen door nieuwe folie. In de permanente 

expositieruimte is een zogenaamde traditiezuil in gebruik genomen. Deze 

traditiezuil is ontwikkeld door Robert Pleijsier en Pruim automatisering. Op de 

traditiezuil zijn diverse filmpjes over Gaellemuniger tradities te bezien en te 

beluisteren, zoals over het melkbusschieten, de Biestemærk en de bovenstem.  
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Naar buiten toe stond 2017 voor het Historisch Centrum Genemuiden in het teken 

van twee activiteiten.   

 

Op de eerste plaats is in samenwerking met Gert-Jan Westhoff een expositie 

opgezet met de titel ‘Geelmuyden aan de andere kant van de wereld’. Gert-Jan 

Westhoff heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar eilandjes in de Noord-Molukken, 

die namen dragen van plaatsen uit onze regio, zoals Klein- en Groot-Geelmuyden, 

Hasselt en Hattem. De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in een fraai 

boekwerkje. Over dit onderwerp is een mooie expositie opgezet, die heeft 

gelopen van 16 september tot en met 23 december 2017. Samen met Prestige is 

een aantal mooie panelen met afbeeldingen en begeleidende tekst gemaakt. Ook 

zijn voorwerpen uit de Molukken tentoongesteld, afkomstig van ds. H. 

Schuurman, zendeling op Halmahera, en van het Moluks Historisch Museum. Ook 

was een maquette van een fluitschip van het Noordelijk Scheepvaartmuseum te 

zien. Robert Pleijsier heeft een aantal filmpjes over het betreffende gebied 

opgespoord en bewerkt. Co Mateboer heeft voor de schoolklassen een mooi 

ganzenbordspel ontwikkeld, dat gebaseerd is op de lange zeereis van Kaap de 

Goede Hoop naar Indië, waarbij uiteindelijk iedereen behouden aankomt, wat in 

het verleden lang niet altijd het geval is geweest. We kijken terug op een mooie 

boekpresentatie en opening van de expositie op vrijdag 15 september 2017. 

Zeezeiler Henk de Velde heeft het eerste exemplaar van het boekje in ontvangst 

genomen en een mooie presentatie gegeven van zijn eigen reizen in het gebied. 

Daarna heeft hij de expositie geopend. Tijdens Genemusiment op zaterdag 16 

september 2017 is de expositie heel goed bezocht. Op andere zaterdagmiddagen 

werd de expositie helaas matig bezocht. Op vrijdag 27 oktober 2017 mochten we 

ons verheugen op een goed bezochte lezing in de Garfkamer. We konden 

luisteren naar de verhalen van ds. Schuurman en van onze oud-plaatsgenoot, ds. 

H. van der Steeg, die zendeling is geweest op het relatief nabijgelegen Papua. Tot 

slot kijken we terug op een aantal goed verlopen bezoeken van schoolklassen aan 

de expositie, waarbij het ganzenbordspel steevast de aandacht trok.  

 

De andere activiteit waarmee het Historisch Centrum Genemuiden zich naar 

buiten toe presenteerde, betrof de restauratie van het oude torenuurwerk, dat 

van 1883 tot 1949 in de toren van de Grote Kerk dienst heeft gedaan. Op 14 

februari 2017 heeft de gemeente Genemuiden het oude torenuurwerk in 

eigendom overgedragen aan de Stichting. Dat was noodzakelijk voor het werven 

van fondsen voor de bekostiging van de restauratie van het oude torenuurwerk. 

Met een door Robert ontworpen prospectum in de hand, zijn Sijm van Lente, Co 

Mateboer en Jan Pleijsier vervolgens bij menig bedrijf langs geweest. Ook heeft 

Sijm bij een aantal overheids- en particuliere instellingen subsidieverzoeken 

ingediend. Dit alles heeft succes gehad. Hoewel de inmiddels toegezegde en 

ontvangen subsidies en bijdragen van instellingen en bedrijven nog niet 

voldoende zijn om alle kosten te dekken, is de stand inmiddels zodanig, dat het 

bestuur van de Stichting het in november verantwoord achtte om opdracht te 

geven aan de restaurateur om de restauratiewerkzaamheden ter hand te nemen. 

Op 23 november 2017 is het torenuurwerk met dat doel opgehaald door de 

restaurateur. Het streven is dat de restauratie vóór Eikoerei 2018 (15 september 

2018) is afgerond en dat het gerestaureerde torenuurwerk met een grote 

wijzerplaat dan een mooi plekje heeft gekregen in de hal van het Olde Staduus.   
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Tot slot wenst het bestuur nog de vinger te leggen bij wat meer ‘stille’ 

werkzaamheden. Zo heeft onze voorzitter Sijm, vanaf de tweede helft van dit jaar 

bijgestaan door onze nieuwe vrijwilliger, Piet Visscher, ook het afgelopen jaar 

weer veel uren besteed aan het ordenen van onze steeds groeiende voorraad 

documenten, foto’s en ansichtkaarten. In de tweede helft van het jaar is Andres 

begonnen met het bijwerken en aanvullen van de inventarislijst van onze 

eveneens groeiende voorraad boeken.    

 

Wat de werkgroep ‘Klederdracht’ betreft, kan het volgende gemeld worden over 

de activiteiten in 2017. In 2017 is het helaas niet gekomen tot het geven van een 

klederdrachtshow. Wel hebben de leden van de werkgroep zich bezig gehouden 

met het schoonmaken van pakken en mutsen, het schoonmaken van kasten, het 

haken van eiernetjes, waarvan er weer vele zijn verkocht in de periode vóór 

pasen, en met het inplakken van zogenaamde Wiba-kiekjes in ordners.      

 

De activiteiten van de werkgroep ‘Genealogie’ staan om allerlei oorzaken al jaren 

op een laag pitje. Desondanks is het stamboomonderzoek ook in 2017 niet 

helemaal van de agenda verdwenen. Het afgelopen jaar is stamboomonderzoeker 

Albert Kroes ook weer diverse keren langs geweest. Samen met Andres probeert 

hij de stamboom van de Genemuider familie Beens uit te werken. Dit met behulp 

van oude jaargangen van de Stadskoerier en het aan de tand voelen van 

bezoekers en langskomende vrijwilligers. Daarnaast beantwoorden Andres en 

Robert via e-mail ingekomen vragen van stamboomonderzoekers over 

Genemuider families.  

 

Dan is het nu tijd om de activiteiten van de Taelkrink in 2017 voor het voetlicht te 

brengen.  

 

Na het drukke jaar 2016 (met naast het normale programma de jubileumavond, 

de Stadsdichter, de mooiste menswoordenverkiezing, de gedichtenwedstrijd en 

Eikoerei) was 2017 voor de Taelkrink een relatief rustig jaar, met tijd om nieuwe 

plannen te maken en ideeën op te doen. Het jaar ook waarin Bertus Klasen 

overleed: Taelkrink-lid van het eerste uur en hoewel al jaren niet meer actief, 

toch altijd nog belangstellend en meelevend. Ook de Taelkrink heeft veel aan 

hem te danken. Op zaterdag 18 november hebben wij hem begeleid naar zijn 

laatste rustplaats.  

De Taelkrink kwam in 2017 vijf keer bij elkaar in een reguliere vergadering. In 

deze vergaderingen worden de lopende zaken geregeld als de rubriek in de 

Stadskoerier, het inlezen van de streektaalprogramma’s voor de CBO, eventuele 

optredens en wat er verder aan bijzonderheden op het programma staat. 

Op vrijdag 3 april vond in het Tapijtmuseum weer Veurleezn op Zolder plaats. 

Voor de pauze lazen de Taelkrinkers elk een verhaal voor, verlucht met 

illustraties via de beamer. Na de pauze was er weer een open podium, waar ook 

dit jaar gretig gebruik van werd gemaakt. De zaal was, zoals de laatste jaren 

gebruikelijk, weer tot de laatste stoel bezet en al met al mag het zeker weer een 

geslaagde avond worden genoemd.  

Twee keer trok de Taelkrink er in 2017 op uit om ergens een avondprogramma te 

brengen: op 20 oktober was dat een voorleesavond in De Meente en op 8 
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november een optreden voor een vrouwenvereniging in Hattemerbroek, met ‘De 

boek op de lieste’ oftewel het eetprogramma. Deze avonden mogen we eveneens 

geslaagd noemen.  

Naast de optredens van de Taelkrink als geheel komt het ook regelmatig voor dat 

de leden afzonderlijk worden benaderd om voor een vereniging of iets dergelijks 

te komen voorlezen. Dat doet een ieder natuurlijk met plezier, maar staat verder 

buiten de Taelkrinkactiviteiten. 

Het maandelijkse streektaalprogramma ‘De Kniepliende’ voor de CBO vond ook in 

2017 voortgang, en natuurlijk was er elke week weer de rubriek in de 

Stadskoerier. Vóór de zomervakantie beëindigde de Taelkrink de rubriek ‘Gerak 

en Gerei’; na de zomervakantie werd er gestart met een nieuwe rubriek: ‘de 

Winkelbelle’. Elke week wordt er een verdwenen winkel in Genemuiden belicht in 

een 12-regelig gedicht, verlucht met een foto van de betreffende winkel. Het 

blijkt geen gemakkelijke rubriek: niet eens zozeer het gedichtje, maar vooral de 

geschikte foto’s vormen een probleem. Dat deze rubriek, net als zijn voorganger, 

meer dan vier jaar zal duren, lijkt dan ook onwaarschijnlijk. Maar mocht iemand 

nog over een goede foto van een verdwenen winkel beschikken: de Taelkrink 

houdt zich aanbevolen! 

Op 19 juni sloot de Taelkrink het seizoen 2016-2017 af met een avond-op-

locatie-schrijven in het Zwartewaterklooster: een gezellige avond met mooi weer, 

die inspireerde tot mooie verhalen en gedichten. 

Mocht het lijken dat 2017 voor de Taelkrink dus een wat ‘kabbelend’ jaar was, 

niets is minder waar. In stilte is er vanaf de zomervakantie gewerkt aan een 

(voor de Taelkrink) groot project. In 2018 is het namelijk 150 jaar geleden dat op 

11 maart de grote stadsbrand woedde, en de Taelkrink werkt aan een grote 

presentatie daarover: met een verteller, onderbroken door verhalen van 

zogenaamde ooggetuigen en eigengemaakte liederen met begeleiding door een 

groep musici. Na de pauze zullen andere leden van de Stichting Vrienden van Oud 

Genemuiden allerlei aspecten van de brand, de brandbestrijding en de nasleep 

ervan uit de doeken doen, één en ander verlucht met afbeeldingen op de beamer. 

Om dit te realiseren is er al enkele malen muzikaal overleg geweest en hebben er 

in 2017 vier speciale Braand-vergaderingen plaatsgevonden. Een tijdrovend, 

maar ook wel heel uitdagend en leuk project. Noteer vast de datum: 8 maart in 

de Meente. Met dit programma verlegt de Taelkrink weer haar grenzen om ook 

jongere plaatsgenoten te overtuigen van de waarde van de streektaal!  

Alles overziende zijn er in 2017 door de verschillende vrijwilligers weer veel 

activiteiten ontplooid ten gunste van de Stichting. En er wordt al weer hard 

gewerkt aan de plannen voor 2018: 

- de Olde Oavmd in maart over de stadsbrand van 1868; 

- de herinrichting van de documentatieruimte; 

- Eikoerei.   

 

Maar voor dit alles geldt – en dat blijkt maar weer uit alle gebeurtenissen in de 

wereld om ons heen, ver weg en dicht bij ons - Deo Volente = Zo de Heere wil en 

wij leven! Laten we hopen en bidden dat het jaar 2018 een goed en gezegend 

jaar mag worden voor onze Stichting! 

 

Genemuiden, 12 januari 2018. 


