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Beste lezers,
Daar is’t ie dan, de eerste e-mail nieuwsbrief van de Stichting Langedijker Verleden. Het
is onze ambitie om deze nieuwsbrief met een frequentie van 1x in de twee maanden uit
te sturen. Dat zal de ene keer met meer nieuws en wetenswaardigheden zijn dan de
andere keer. Wij doen ons best.
Voor nu zijn er de volgende onderwerpen:
1. De schilderijen van de scheepswerf van Gerrit Bakker.
Deze schilderijen zijn in 1945 geschilderd door prof. Jacob Luttge
(1904-1989). Professor Luttge, die een vaardige schilder, graficus
en tekenaar was, kwam in de hongerwinter net als zoveel
Amsterdammers naar Langedijk om voedsel. Hij raakte daarbij
bevriend met een echtpaar uit Oudkarspel waarvoor hij uit
dankbaarheid voor hun hulp de schilderijen maakte. Op de
schilderijen zien we de scheepswerf van Gerrit Bakker in NoordScharwoude waar toentertijd nog houten schuitjes werden
gebouwd.
Deze schilderijen had de Stichting Langedijker Verleden al jarenlang in bruikleen.
Onlangs gaven de erfgenamen van de familie aan dat ze de schilderijen wilden verkopen.
Langedijker Verleden had niet de financiële middelen beschikbaar om de schilderijen te
kunnen kopen maar tegelijkertijd zou het vanuit
cultuurhistorisch perspectief heel spijtig zijn als deze
schilderijen eventueel uit Langedijk zouden verdwijnen. Na een
deskundige taxatie is het bestuur op zoek gegaan naar
mogelijkheden om de aankoop te financieren. Stichting Lief
Langedijk bleek bereid de aankoopkosten voor haar rekening te
nemen. Hiermee is een uniek stukje cultuur historisch erfgoed
voor Langedijk behouden gebleven. Het bestuur van
Langedijker Verleden is St. Lief Langedijk dan ook heel
Marieke Neesen en dhr Smits van
Lief Langedijk met Tanja Kuiper
dankbaar dat deze unieke schilderijen nu eigen bezit zijn en in
van Langedijker Verleden
het Regthuis kunnen blijven hangen.

2. Expositie “Hoog water, Droge voeten”
Na de overweldigende belangstelling bij de opening van de expositie “Hoog water, Droge
voeten” is het rustiger geworden tijdens de wekelijkse opening op zondagmiddag. We
hadden ook niet dezelfde aantallen bezoekers verwacht als vorig jaar met de uitgebreide
foto expositie van Dhr. Möller. Toch zijn we best tevreden. Leuke reacties ook in het
gastenboek van bezoekers uit Australië en Engeland. De expositie is nog te zien tot 14
september. Groepen kunnen op afspraak het Regthuis ook op andere dagen bezoeken.
3. Digitaliseren film- en fotomateriaal, brieven, ansichtkaarten, tekeningen.
Langedijker Verleden is erg geïnteresseerd in alle materiaal uit vroegere tijden: foto’s,
brieven, tekeningen etc. worden door ons gescand en digitaal opgeslagen. Uiteraard
krijgt de eigenaar er een digitale kopie van voor eigen gebruik. In overleg met de
eigenaar worden de kopieën al dan niet op de website LangedijkerVerleden.nl gezet, in
een veel lagere resolutie om commercieel gebruik door anderen te voorkómen.
We zijn ook heel geïnteresseerd in oude super-8 of videofilms. Als we er een aantal
tegelijk aanbieden, kunnen we ze tegen een voordelig tarief laten digitaliseren. En als we
ze eenmaal digitaal hebben, is een verdere bewerking van de film niet zo moeilijk meer.
De eigenaar zou bijvoorbeeld zelf geluid kunnen inspreken bij super-8 films, of stukjes
muziek en tekst toevoegen. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als wij er dan ook een kopie
van mogen maken.
Dus, als u iets interessants heeft en het slaat op Langedijk, laat het ons weten en we
komen langs of u komt langs bij ons in ’t Regthuis.
4. Bijzondere uitlening
Op 3 augustus werden de aanwezige suppoosten in ’t
Regthuis verrast met een bezoek van Emiel Maigoda uit
Utrecht. Emiel is de zoon van Coba Veltum, inderdaad
de zus van onze vrijwilliger Herman. En hij
overhandigde ons de documenten, die zijn opa en oma
in 1979 namens het Yad Vashem Instituut hadden
gekregen van de regering van Israël als blijk van
dankbaarheid, respect en waardering. Zij hadden een
joods echtpaar vanaf 1944 tot de bevrijding in hun huis
verborgen gehouden voor de Duitsers. Deze
documenten zijn tijdelijk aan ons uitgeleend en vormen
een welkome aanvulling voor een volgende expositie of
verhaal in de Otterplaat, met dank dus aan de familie
Veltum.
Ook is onze Stichting verblijd met een kopie op dvd van
een videofilm van Jaap Zwaaf (een van de onderduikers) met een verhaal over hun
onderduikperiode en een interview met moeder Veltum.
5. “Vacature”
Langedijker Verleden kan best nog wat hulp gebruiken. Vooral het scannen, rangschikken
en beschrijven van alle foto’s vragen veel tijd. Dus als u nog een paar uurtjes in de week
over heeft en u vindt het leuk werk, neem dan contact op met Jan Marsman (tel.
315844) of Jaap Plakman (tel. 341047).

