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Voor de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden begint het jaar 2018 op 12 

januari met de traditionele Ni-jjoorsvisite. Drieëntwintig vrijwilligers en partners 

komen op deze avond bijeen op de zolder van het Historisch Centrum 

Genemuiden om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar en onder 

het genot van een hapje en een drankje de resultaten van het afgelopen jaar te 

beluisteren. Financieel ziet het er niet slecht uit: we teren weliswaar in op ons 

vermogen, maar dat is geen probleem. Het geld is er en het is beter om het aan 

te wenden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting dan om het op te 

potten op een bankrekening. We zijn per slot van rekening een instelling voor het 

algemeen nut en geen bank. Jammer is wel dat de dalende trend van het aantal 

donateurs zich voortzet. Het jaaroverzicht van de secretaris brengt weer heel wat 

activiteiten ter ore. Vol goede moed begint de medewerkersgroep aan haar 

nieuwe museumjaar.  

 

Het bestuur van de Stichting bestond in 2018 uit de volgende personen: Sijm van 

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

Eenkhoorn, bestuurslid en Co Mateboer, bestuurslid. In de loop van het jaar heeft 

Gezien aangegeven haar werkzaamheden als penningmeester te willen 

neerleggen. Na een korte zoektocht hebben we in december 2018 een nieuwe 

penningmeester gevonden in de persoon van Harwin van Lente, de zoon van Bert 

en Gera van Lente en kleinzoon van Hennie van Lente. Het bestuur van de 

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

meeste zaken werden besproken in de vergadering van vrijwilligers (de nieuwe 

naam voor het ledencontact) met de rest van de vrijwilligers of door middel van 

e-mail.  

 

Op 1 januari 2018 telde de Stichting 25 vrijwilligers/medewerkers, de 

bestuursleden meegerekend. Naast de gemelde bestuurswisseling hebben zich in 

2018 nog twee mutaties voorgedaan onder de vrijwilligers: als bestuur hebben 

we gemeend Jacko Winter te moeten schrappen als vrijwilliger. Dit omdat er niet 

langer sprake was van enige zinvolle respons of vrijwillige activiteit. Op 27 

december 2018 is helaas Jan Altena, de echtgenoot van Tiny, overleden aan de 

gevolgen van kanker. Hij was 71 jaar. Hij was een zeer gewaardeerd vrijwilliger. 

Wij zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de Stichting Vrienden van Oud-

Genemuiden. Altijd konden wij een beroep op hem doen als er iets te maken, op 

te bouwen of te repareren viel in het Historisch Centrum Genemuiden. Ook de 

klederdrachtgroep kon altijd op zijn medewerking rekenen. Na deze – al dan niet 

trieste – mutaties, telt de Stichting op 31 december 2018 in totaal 24 

vrijwilligers/medewerkers.  
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Na de nieuwjaarsvisite op 12 januari is er in 2018 nog 4 keer een vergadering 

van vrijwilligers gehouden. Helaas heeft de trend zich ook dit jaar doorgezet: een 

matige en wisselende opkomst (gemiddeld 8 personen), hetgeen niet voordelig is 

voor een stabiele nieuwsoverdracht en gedachtenwisseling met elkaar en voor het 

samenstellen van roosters, etc.  

 

Maar laten we nu gaan kijken naar de vier ‘activiteitenclusters’ waarmee de 

Stichting naar buiten treedt, 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’.  

 

54 keer heeft het Historisch Centrum Genemuiden in 2018 haar deuren geopend 

voor publiek: 52 zaterdagmiddagen, op vrijdag 27 april tijdens Koningsdag en 

tijdens de Biestemærk op 16 oktober. Op de reguliere zaterdagmiddagen is de 

opkomst helaas zeer matig te noemen. Voor 2018 heb ik in het gastenboek één 

bijzondere zaterdag-bezoeker aangetroffen, een zekere meneer K. de Haan, 

‘knecht van de Polleboer jaren ’60, woont nu in Friesland in het plaatsje 

Burdaard’. Zijn reactie was heel positief te noemen: “zeer leerzaam en heel mooi 

ingedeeld van Genemuiden 25-8-18”. Ik heb in het gastenboek geen verwijzing 

naar bezoeken van schoolklassen aangetroffen. Uit mondelingen inlichtingen is 

gebleken dat slechts een handjevol klassen in 2018 op bezoek is geweest. Er is 

een werkgroep bezig met het analyseren van deze trieste constatering en met het 

bedenken en uitwerken van maatregelen (waaronder lesprogramma’s) om het 

Historisch Centrum Genemuiden aantrekkelijk te houden en te maken voor 

schoolklassen. Uit de notulen van de vergaderingen van vrijwilligers blijkt dat op 

15 juni 2018 burgemeester Bilder met acht collega-burgemeesters nog een kort 

bezoek heeft gebracht aan het Historisch Centrum Genemuiden. Het ‘grote’ 

publiek uit Genemuiden zelf komt met name tijdens Koningsdag, de Biestemærk 

en – voor 2018 – Eikoerei een bezoek brengen aan het Historisch Centrum 

Genemuiden.   

 

Voor 2019 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, al dan niet tijdelijk, denk aan ziekte, mantelzorg, overlijden of rouw, afvallen 

voor het zittingsrooster, dan kan dat eigenlijk in redelijkheid niet meer worden 

opgevangen door de overige vrijwilligers, die zitting hebben. Met dat probleem 

hebben we nu al te maken. Kortom: er zijn dringend mensen nodig die mee 

willen draaien in het zittingsrooster.    

 

Ook in 2018 is het de werkgroep ‘Oud nieuws’ weer gelukt om – in samenwerking 

met Comceptum - drie afleveringen van Oud nieuws met een gevarieerd aanbod 

aan onderwerpen te maken en te bezorgen bij onze donateurs. Het mooie format 

(kleurendruk, een wisselende afbeelding op de titelpagina, veel foto’s, wisselende 
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maar ook vaste onderwerpen) heeft ook het afgelopen jaar weer veel positieve 

reacties opgeroepen bij de lezers. Een mooie opsteker!   

 

Op 1 mei 2018 mochten we ons verheugen in twee fraaie luiemottes, waarmee de 

luiemotte-traditie zich toch weer heeft doorgezet! Dit verdient extra waardering 

omdat de weersomstandigheden in de ochtend niet bepaald gunstig waren. 

 

Ook in 2018 is de herinrichting van het Historisch Centrum Genemuiden 

voortgezet. De documentatieruimte is voorzien van nieuwe vloerbedekking en ook 

zijn de wanden en het plafond gesausd/geschilderd. In de documentatieruimte 

zijn nieuwe en meer stellingen geplaatst voor onze groeiende collectie boeken en 

documentatie. Daarnaast is een nieuwe laptop gekocht ter vervanging van de 

verouderde vaste computer. Ook is er een internetverbinding aangebracht door 

Pruim. Verder is het winkeltje onderhanden genomen. Daarbij is ruimte gecreëerd 

voor een lang gekoesterde wens van Jan en Tiny Altena: het overbrengen van het 

kappersmuseum naar het Historisch Centrum Genemuiden. Tot slot kan in dit 

verband nog gemeld worden dat we in de loop van 2018 ook nieuwe tafels met 

stoelen hebben gekregen voor plaatsing op de zolder.  

 

Naar buiten toe stond 2018 voor het Historisch Centrum Genemuiden in het teken 

van drie activiteiten.   

 

Op de eerste plaats het tweede deel van de Olde Oavmd op 8 maart in de 

Meente, die in het teken stond van de verschrikkelijke stadsbrand van 150 jaar 

geleden, de brand van maart 1868. Daarbij hebben Sijm, Andres, Diny en Tiny, 

technisch bijgestaan door Co, Reint en Robert, aan de hand van tekst en 

afbeeldingen de feiten rond deze verschrikkelijke stadsbrand belicht (het 

ontstaan, de bestrijding, de hulpverlening, de reacties van de Gaellemunigers en 

vanuit de rest van Nederland en de wederopbouw van de verwoeste stad). Ook 

dit onderdeel van de Olde Oavmd kon op de aandacht van de vele bezoekers 

rekenen. Vanaf deze plaats ook nog een dankwoord aan Sijm voor het vele 

voorwerk dat hij heeft gedaan rond het uitzoeken en sorteren van de feiten.  

 

In het verlengde daarvan was in de maanden maart tot september op de zolder 

van het Historisch Centrum Genemuiden een kleine expositie ingericht over de 

verschillende stadsbranden en het brandwezen.  

 

De tweede activiteit waarmee het Historisch Centrum Genemuiden zich naar 

buiten toe presenteerde, betrof de restauratie en plechtige ingebruikname van 

het oude torenuurwerk, dat van 1883 tot 1949 in de toren van de Grote Kerk 

dienst heeft gedaan. In de tweede helft van augustus was de restauratie afgerond 

en werd het torenuurwerk naar zijn nieuwe plek in de hal van het Olde Staduus 

vervoerd. Op vrijdag 7 september werd het gerestaureerde torenuurwerk onder 

grote belangstelling en met medewerking van Jan Pleijsier en Loek Romeijn 

plechtig in gebruik genomen.    

 

De derde activiteit waarmee het Historisch Centrum Genemuiden zich naar buiten 

toe presenteerde, betrof het opzetten van een expositie op de zolder van het 

Historisch Centrum Genemuiden over de rijke muziekgeschiedenis van 

Genemuiden. Verschillende Gaellemuniger zang- en muziekverenigingen (zoals 
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Ons Genoegen, de Lofstem, Excelsior, etc.) hebben aan de hand van foto’s, 

voorwerpen, e.d. iets laten zien van hun (rijke) geschiedenis. De 

muziekverenigingen hebben daarvoor geput uit hun eigen archief maar ook uit de 

voorwerpen/documenten van de Stichting. Het waren de verschillende zang- en 

muziekverenigingen zelf die hun ‘panelen’ en tafels vulden met hun geschiedenis. 

De expositie liep van september tot begin december en kon op Open 

Monumentendag, Eikoerei en de Biestemærk rekenen op een goede 

belangstelling; tijdens de reguliere zaterdagen waren er helaas niet veel 

bezoekers. Positief is nog te noemen dat veel zang- en muziekverenigingen bij 

het afbreken van de expositie voorwerpen en documenten ‘nalieten’ aan onze 

Stichting. Vanaf deze plaats wil het bestuur Co nog bedanken voor de vele uurtjes 

die hij heeft gestoken in het opzetten van deze expositie. 

 

In dit verband kan verder nog gewezen worden op de bijdrage die Robert Pleijsier 

en Sijm van Lente hebben geleverd aan de totstandkoming en opening van de 

Koppelbrug, de symbolische overgang van het oude naar het nieuwe centrum. Op 

2 oktober 2018 is deze brug officieel ‘geopend’.  

Co Mateboer heeft op 30 juni 2018 middels het organiseren van een kleine 

expositie over de kribben en het voorlezen van een verhaal een bijdrage geleverd 

aan de organisatie van een fietstocht ter gelegenheid van 100 jaar 

Zuiderzeewerken.   

 

Tot slot wenst het bestuur nog de vinger te leggen bij wat meer ‘stille’ 

werkzaamheden in het Historisch Centrum Genemuiden. Zo hebben Andres en 

Piet ook het afgelopen jaar nagenoeg iedere dinsdagavond gewerkt aan het 

ordenen en inventariseren van onze grote collectie boeken, documenten, foto’s en 

ansichtkaarten.    

 

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

hun activiteiten in 2018. Op 23 maart 2018 hebben leden van de werkgroep 

Klederdracht een klederdrachtpresentatie gegeven in de Meente met daarbij een 

verhaal over de “Scheerboazen van Genemuiden”. Het afgelopen jaar is er ook 

weer veel kleding ingebracht, waaronder verschillende mutsen. Daarnaast hebben 

de leden van de werkgroep zich bezig gehouden met het wassen, repareren en 

sorteren van klederdracht. En verder heeft Gezien steeds weer gezorgd voor een 

interessante bijdrage over klederdracht voor plaatsing in Oud nieuws.       

 

Wat de stamboomactiviteiten betreft, kan het volgende worden gemeld over 

2018. Het afgelopen jaar is de Kamper stamboomonderzoeker Dik van der Kolk 

nagenoeg iedere dinsdagavond en ook regelmatig op de zaterdagmiddag acte de 

présence gegeven in het Historisch Centrum Genemuiden. Hij houdt zich onder 

andere bezig met het doen van stamboomonderzoek naar diverse Gaellemuniger 

families. Daarbij deelt hij ook zijn kennis met ons. Het afgelopen jaar is 

stamboomonderzoeker Albert Kroes ook weer diverse zaterdagmiddagen op 

bezoek geweest in het Historisch Centrum Genemuiden. Samen met Andres 

probeert hij de stamboom van de Gaellemuniger familie Beens uit te werken. Dit 

onder andere met behulp van oude jaargangen van de Stadskoerier en het aan de 

tand voelen van bezoekers en langskomende vrijwilligers. Daarnaast heeft Andres 

via e-mail vragen van stamboomonderzoekers over Gaellemuniger families 

beantwoord.  
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Dan is het nu tijd om de activiteiten van de Taelkrink in 2018 voor het voetlicht te 

brengen.  

 

Voor de Taelkrink was 2018 toch vooral het jaar van ‘Braand’. Dit project, waar 

de Taelkrink met een aantal andere vrijwilligers vanuit de St. Vrienden van oud 

Genemuiden al vanaf de zomer van 2017 aan werkte, kwam in maart 2018 tot 

voltooiing en uitvoering. Een verteller, onderbroken door verhalen van 

zogenaamde ooggetuigen en eigengemaakte liederen met begeleiding door een 

groep musici, vertelde het verhaal van de grote stadsbrand van 11 maart 1868. 

Na de pauze deden andere leden van de Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 

allerlei aspecten van de brand, de brandbestrijding en de nasleep uit de doeken, 

één en ander steeds verlucht met fotomateriaal op de beamer. Maar voorafgaand 

aan de voorstelling op 8 maart moest er flink worden geoefend! In januari kwam 

de Braand-groep drie keer speciaal voor dit doel bij elkaar, en in februari nog drie 

keer, waarvan twee keer samen met de muziekgroep. Op 8 maart was daar in de 

Meente dan eerst nog de generale repetitie, en ’s avonds de uitvoering, die gerust 

een doorslaand succes genoemd mag worden. Met ruim 300 bezoekers was de 

zaal ook nagenoeg geheel bezet. Wel waren er deze dag hele dubbele gevoelens: 

juist deze middag overleed Annie Nijboer, de vrouw van Wim. Hoewel dit niet 

geheel onverwacht gebeurde en er voor vervanging van Wim was gezorgd (Jan 

Last nam zijn taak over) zette deze gebeurtenis toch wel een domper op de dag. 

Dinsdag 13 maart hebben de Taelkrinkers Annie begeleid naar haar laatste 

rustplaats. 

De Taelkrink kwam in 2018 zes 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. 

Ook dit jaar verzorgde de Taelkrink weer twee keer een programma voor een 

vereniging, beide keren in Genemuiden. Op 9 januari bracht ze het 

‘eetprogramma’ voor vrouwenvereniging Passage, en op 16 januari een 

voorleesmiddag voor de PCOB. Al met al was dus zeker het eerste kwartaal van 

2018 dus een drukke tijd voor de Taelkrink. Naast de Ni-jjoorsvisite kwamen ze 

in januari zes keer, in februari drie keer en in maart vier keer bij elkaar voor 

diverse activiteiten! 

Op 13 april werd evengoed nog weer ‘Veurleezn op zolder’ gehouden. Dit jaar, 

vanwege alle drukte rond de Braand-uitvoering in maart, zonder verdere toeters 

en bellen als muziek of een wedstrijd. En hoewel er werd gevreesd dat de 

belangstelling na de Braand-uitvoering wel minder zou zijn, bleek dat toch niet 

het geval: de zolder van het Tapijtmuseum was weer geheel gevuld en ook van 

het open podium werd gretig gebruik gemaakt! 

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

2018 voortgang. Twee keer per jaar (in 2018 in februari en in juli) werden er 

verhalen en gedichten voor ingelezen in de CBO-studio. Dit materiaal wordt dan, 

aangevuld met muziek, verwerkt tot het maandelijkse dialectprogramma. 

En natuurlijk was er elke week weer de rubriek in de Stadskoerier. Vóór de 

zomervakantie beëindigde de Taelkrink de rubriek ‘De Winkelbelle’, waarin elke 

week een verdwenen Genemuider winkel werd belicht. Na de zomervakantie werd 
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gestart met de rubriek ‘Kiepies en Aenties’, waarin wekelijks in een 12-regelig 

gedichtje een bloem, plant of dier wordt beschreven, die naast zijn Nederlandse 

ook een speciale dialectnaam heeft. Natuurlijk wordt daarbij dan een foto van de 

betreffende bloem of dier geplaatst. Deze rubriek zal duren tot de zomervakantie 

van 2019 en de Taelkrink is al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe 

rubriek.  

Om het seizoen 2017-2018 af te sluiten, sloten de Taelkrinkers deze keer aan bij 

de Noord-West Overiesselse Skrieversgroep, die op 18 juni op locatie ging 

schrijven aan de Geute. Het was als vanouds weer een inspirerende avond. 

Al kort na de uitvoering van ‘Braand’ werd de Taelkrink benaderd met het verzoek 

deze voorstelling tijdens Eikoerei nogmaals te herhalen, nu in het Hervormd 

Centrum, tijdens de Eikoerei-streektaalavond. Dat gebeurde op 14 september, 

natuurlijk weer voorafgegaan door enkele repetities. Deze avond begon met een 

streektaalspel, eveneens verzorgd door de Taelkrink, en na de pauze de herhaling 

van (het eerste deel van) Braand. Wederom was de zaal uitstekend bezet en 

oogstte de Taelkrink veel lof, niet in het minst van het college van B&W, dat 

voltallig acte de présence gaf op deze avond. Gelukkig kon Wim Nijboer deze keer 

zelf zijn rol vertolken. 

Het jaar 2018 mag voor de Taelkrink dus gerust een druk en enerverend jaar 

worden genoemd. Een jaar waarin nieuwe dingen werden gedaan en oude 

activiteiten niet werden nagelaten. Ook voor de toekomst speelt de Taelkrink al 

weer met nieuwe ideeën. Want de haren mogen dan grijzer worden, de Taelkrink 

blijft onverminderd actief! 

Alles overziende zijn er in 2018 door de verschillende vrijwilligers weer veel 

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

vooruitgekeken naar 2019 en zelfs verder! 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 2019 een goed en gezegend jaar mag worden voor onze Stichting! 

 

Genemuiden, 18 januari 2019 

 

 

 

 


