Jaarverslag
van Stichting Langedijker Verleden en museum ’t Regthuis
over het seizoen 2013 t/m september 2014
Bestuur
Door omstandigheden hebben Evert van der Plas en Jacob Greeuw hun bestuursfunctie per 1 juli
2014 beëindigd. Evert en Jacob blijven als vrijwilliger verbonden met het Langedijker Verleden.
Het bestuur bestaat per 1 juli 2014 uit:
Voorzitter:
Hans de Graaf
Secretaris:
Dick Zuiderbaan
Penningmeester:
Tanja Ursem-Kuiper
Bestuurslid:
Ria Put-Luken
Bestuurslid:
Ida Tauber-de Waard
Bestuurslid:
Jan Marsman
Bestuurslid:
Jaap Plakman
Bestuurslid:
Piet van Kleef
Bestuurslid:
Frans Tromp
Gedurende dit seizoen kwam het bestuur zeven keer bij elkaar voor een bestuursvergadering.
Het dagelijks bestuur vergaderde niet apart.
Verschillende bestuursleden traden op als vertegenwoordiger van de stichting in de verschillende
regionale overlegstructuren zoals:
- Platform voor Cultuurhistorie & toerisme in Langedijk;
- De samenwerkende kleine musea in Langedijk;
- Regionaal museumoverleg (provincie);
- Regionaal Archief Alkmaar;
- Cultuur compagnie Noord-Holland;
- Federatie van musea in Noord-Holland;
- Stichting Regionale Archeologie “Gheestmanambocht”
- Bibliotheek Langedijk.
Vrijwilligers
Zonder een vaste groep vrijwilligers kunnen wij museum ’t Regthuis gedurende het seizoen niet
wekelijks open houden. Volgens rooster waren er, naast één of twee bestuursleden, minimaal twee
vrijwilligers aanwezig. Wij danken daarom hartelijk: Will Boots, Wim Bruyn, Margriet Bullooper,
Jacob Greeuw, Siem Groot, Arie Kaan, Janny Meinsma-Huisman, Tiny van Meurs, Janny Oudendijk,
Wijb en Aat Ouweltjes, Gerda Plakman, Evert en Guus van der Plas, Ben Rijkes en Herman Veltum.
Donateurs
Gedurende het seizoen 2013-2014 is het aantal donateurs gestegen van 800 naar 861. Een prima
prestatie omdat we met een vergrijzend ledenbestand helaas ook te maken hebben met donateurs
die overlijden. Een stijgend aantal betekent dus dat er ook een behoorlijke instroom is en daar zijn
we blij mee. Gelukkig zijn er ook steeds meer jongeren die zich aangetrokken voelen tot de historie
van hun dorp of hun gemeente.
Jaarvergadering / Donateursavond
Op 9 november 2013 hield Langedijker Verleden haar jaarlijkse donateursavond, tevens jaarvergadering. Zoals gewend werden voor deze avond alle donateurs uitgenodigd. Dit resulteerde
opnieuw in een tjokvol ‘Celavie’ in Oudkarspel.
Het jaarverslag werd vastgesteld en de penningmeester (Tanja Ursem-Kuiper) werd gedechargeerd
door de kascommissie die bestond uit de heren Jan Spaansen en Rob Eecen.
De kascommissie voor 2014 zal bestaan uit: Ria Bouma en Rob Eecen. Als reserve heeft Gerrit Smit
zich aangemeld.
Na de vaste onderwerpen die kenmerkend zijn voor de jaarvergadering werd er gestart met de
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lezing ‘Arm en rijk in het Geestmerambacht’ door de bekende Langedijkers Bram Leegwater en Nico
Vader. Kool, verkaveling en de impact hiervan op de bevolking waren de kernwoorden van Bram
Leegwater. Nico Vader vertelde over het ontstaan van het Oosterdelgebied en vertoonde
een samenvatting van de film ‘Langedijker muizen - De eerstelingen van het Oosterdelgebied’.
Tentoonstelling in museum ’t Regthuis
In 2013 hadden wij een tentoonstelling met de titel: ‘Kiek nu, voor later’. Een tentoonstelling die 756
bezoekers heeft gehad.
De tentoonstelling van het seizoen 2014 was getiteld ‘Hoog water, droge voeten. De tentoonstelling
ging over de strijd van de Langedijkers tegen en met het water door de eeuwen heen.
De tentoonstelling werd door Henk Komen geopend met een interessante lezing over ‘Het ontstaan
van de Langedijk in de Middeleeuwen’.
Gedurende dit seizoen hebben wij 589 bezoekers mogen ontvangen. Zoals we al verwachte waren
dat er minder dan vorig jaar. Toch zijn we best tevreden.
Nationaal Museumweekend
Al weer voor de 19e keer deden wij mee aan het Nationaal Museumweekend op 5 en 6 april 2014.
Over beide dagen maakten in totaal 113 bezoekers dankbaar gebruik van de gratis toegang tot het
museum.
De Langedijker(zomer)dagen
Dit jaar deden we voor de 4e keer mee aan de Langedijker(zomer)dagen. Via de website
www.toerismelangedijk.nl en de regionale kranten werden de Langedijker(zomer)dagen gepromoot.
Ook dit jaar werden er in juli en augustus culturele fietstochten georganiseerd. Onder leiding van
Frans Tromp (gids) werd een bezoek gebracht aan kunstschilder Sietse Wiersma, glaskunstenares
Marije Wolfswinkel, de kerk en het parochiemuseum St. Jan de Doper, de Allemanskerk en museum
’t Regthuis. Onderweg werd het een en ander verteld over de geschiedenis van Langedijk wat de
deelnemers zeer op prijs stelden. Dit seizoen was op de woensdagmiddagen museum ’t Regthuis
alleen geopend voor deelnemers aan deze culturele fietstocht. 40 Personen hebben hier aan deel
genomen en waren zeer enthousiast.
Open monumentendag
Op 13 en 14 september 2014 deden wij traditie getrouw mee aan de open monumentendag.
Het thema was dit jaar ‘Op reis’. Evert van der Plas verzorgde op beide dagen een doorlopende
Power Point presentatie over ‘Het vervoer in Langedijk van 1920 t/m 1970’. De oude vrachtwagen
(Commer) van Jan Luken die voor ’t Regthuis stond trok veel belangstelling. 110 bezoekers hebben
op de open monumentendag ’t Regthuis bezocht.
De Otterplaat
De jaarlijkse uitgave van Stichting Langedijker Verleden is inmiddels niet meer weg te denken en
beleefde al weer haar 19e editie. De ‘Otterplaat’ wordt door meerdere tekstschrijvers geschreven,
samengesteld door de werkgroep ‘Otterplaat’ en vakkundig gedrukt door drukkerij Gerja uit
Waarland. Dit alles onder de deskundige leiding van Arie Kaan. De oplage bedroeg 1100 exemplaren.
De reacties waren weer lovend; altijd leuk om reacties te krijgen en bij de ‘Otterplaat’ is dat gelukkig
nooit een negatieve. De losse verkoopprijs van de ‘Otterplaat’ is evenals de donatie voor 2014 gelijk
gebleven aan die van 2013.
Mocht u nog leuk onderwerp of een mooi verhaal weten over Langedijk of over Langedijkers laat het
ons weten. Wij nemen dan contact met u op en zullen u helpen met het op papier zetten hiervan.
Website
De website www.langedijkerverleden.nl bestaat al weer 8 jaar en wordt veelvuldig bekeken; dit
verslagjaar door in totaal 3985 bezoekers. In verband met de kosten is in 2008 gestart met het
onderbrengen van onze foto’s op een aparte, speciaal voor dit doel ingerichte website, te weten
www.pbase.com. Het is de bedoeling dat alle gedigitaliseerde foto’s hierop gepubliceerd worden.
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Het beeldarchief is rechtstreeks te benaderen via het adres www.pbase.com/langedijk, maar ook via
een link op onze website www.langedijkerverleden.nl.
Het beeldarchief op de site bestaat tot dusverre uit foto’s uit het ‘Gemeentearchief’, de foto’s van de
‘Fotoherkenning zomer 1967’ en de gescande afbeeldingen van ‘Ansichtkaarten’ uit eigen bronnen.
In dit verslagjaar werd het beeldarchief ruim 100.000 keer bezocht.
De serie foto’s die in 1967 van de gehele gemeente Langedijk zijn genomen wordt zodanig
gepresenteerd dat men de gemeente, anno 1967, als het ware van noord naar zuid doorloopt. Dit
vergemakkelijkt het zoeken naar een bepaald adres of woning.
Ook kunnen de digitale versies van de ‘Otterplaat’ van 1995 t/m 2013 op de website bekeken
worden.
Meerdere keren is het secretariaat benaderd met de vraag of de getoonde foto’s ook besteld konden
worden. Al deze mensen hebben wij gelukkig kunnen maken met een afdruk van een foto of een foto
per e-mail.
Films
De videofilms van de dorpen Oudkarspel, Noord-, en Zuid-Scharwoude zijn gedigitaliseerd en op
DVD verkrijgbaar bij het Langedijker Verleden. Wilt u een DVD of meerdere DVD’s bestellen dan kan
dat bij Jan Marsman, onze film- en DVD-coördinator.
Als u nog oude super-8 of videofilms over Langedijk heeft en u kent daar een bepaalde historische
waarde aan neem dan eens contact op met Langedijker Verleden. Wij kunnen deze films laten
digitaliseren zodat u ze thuis op uw PC of DVD kunt bekijken. Het zou natuurlijk erg leuk zijn als wij
er dan ook een kopie van mogen maken.
Nieuwsbrief
In augustus is de eerste nieuwsbrief naar een groot aantal donateurs per e-mail verstuurd. Het
streven is om dit vier keer per jaar te doen. Daar hebben wij wel uw actuele e-mailadres voor nodig.
Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen geef dan uw e-mailadres even door aan het secretariaat
info@langedijkerverleden.nl. Dan kunnen wij u op de mailinglijst plaatsen.
Activiteiten
Diverse bestuursleden hebben dit seizoen op evenementen en markten reclame gemaakt voor
Stichting Langedijker verleden. Bezocht werden o.a. de:
- Vrijmarkt in Broek op Langedijk;
- Streekmark op het terrein van Wijndomein de Koen;
- Midzomernachtmarkt van Het Behouden Huis;
- Kunst- Antiek en Curiosamarkt in Oudkarspel.
Door het ‘laten zien’ van foto’s en Otterplaten hebben veel nieuwe donateurs zich aangemeld.
Voor de ouderen in Langedijk zijn er aan de hand van films en foto’s diverse presentaties verzorgd.
In verzorgingshuis Buitenzorg en in de Overbrugging zijn vier presentaties verzorgd. In het
Kloosterhof zijn voor het KVG (Katholieke Vrouwen Gilde) twee presentaties verzorgd en voor de
leden van Wonen plus Welzijn en de ANBO zijn eveneens twee presentaties verzorgd.
De schilderijen van de scheepswerf van Gerrit Bakker
In de trouwzaal van ’t Regthuis hangen al jarenlang drie opvallende schilderrijen. 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 Noord- Scharwoude waar toentertijd nog houten schuitjes werden gebouwd. Deze
schilderijen had Langedijker Verleden in bruikleen.
Onlangs gaven de erfgenamen van de familie aan dat ze de schilderijen wilden verkopen.
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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.
Het bestuur van Langedijker Verleden is Lief Langedijk zeer dankbaar dat deze unieke schilderijen nu
eigen bezit zijn en in ‘t Regthuis kunnen blijven hangen.
Toekomst van museum ’t Regthuis
In het kader van de bezuinigingen van de gemeente Langedijk is door het college een nieuw
subsidie- en accommodatie besluit vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat in 2015 Langedijker Verleden
40% minder subsidie voor de huur ontvangt. Voor 2016 ontvangt Langedijker Verleden geen
subsidie meer voor de huur maar naar het aantal maatschappelijke activiteiten dat zij gaat doen.
Het subsidie- en accommodatiebeleid worden apart behandeld. Het college heeft de opdracht om
eerst het accommodatiebeleid aan te pakken. Als hier al veel winst uit behaald kan worden hoeft er
minder gekort te worden op het subsidiebeleid.
Voor de accommodatie ’t Regthuis vraagt de gemeente zich af of de museale activiteiten van
Langedijker Verleden afhankelijk zijn van ‘t Regthuis, of dat deze ook elders kunnen worden
ondergebracht, bijvoorbeeld in museum “BroekerVeiling”. Ook zou het onderbrengen van deze
activiteiten in CEC De Binding tot de mogelijkheden behoren. De combinatie met bijvoorbeeld de
bibliotheek kan wellicht vernieuwende verbindingen tot stand brengen.
Voor wat betreft de trouwzaalfunctie: de gemeente heeft geen wettelijke verplichtingen (meer) om
hier in te faciliteren.
De voorlopige keuze van het college is om ’t Regthuis af te stoten en te verkopen aan Stichting
Langedijker Verleden (huidige gebruiker) op basis van een belaste marktconforme situatie.
Inmiddels is er vanuit het bestuur een werkgroep samengesteld die onderzoekt wat de
mogelijkheden zijn om ’t Regthuis te kunnen behouden voor Langedijker Verleden.
Wij zullen u hierover op de hoogte houden.
Inventarisatie
Ook gedurende 2013-2014 is verder gegaan met het inventariseren van alle historische voorwerpen
en curiosa. Dit werk houdt echter nooit op. Gelukkig zijn er steeds weer mensen die ons spullen en
materialen komen leveren. Niet alles past in de collectie, maar toch zijn wij blij met iedere
aanbieding.
Alle gulle gevers: hartelijk dank!
Veel voorwerpen van onze collectie zijn opgeslagen bij de firma PontMeyer in Oudkarspel. Voor
voorwerpen die niet vochtig mogen worden zoals boeken, kleding e.d. hebben wij een gedeelte van
de zolder van Het Behouden Huis kunnen huren.
Resumerend kunnen we stellen dat het seizoen 2013-2014 een succesvolle periode is geweest.
Naast het bezoek, op de vastgestelde openingstijden, aan de tentoonstelling ‘Hoog water, droge
voeten’ maakte veel groepen een afspraak voor een bezoek aan ’t Regthuis. Het ging hierbij om
familiebezoeken (reünies), bedrijfsuitjes, club en vereniging bezoeken.
Wij danken alle donateurs en belangstellenden voor hun bijdrage en werken al weer vol
enthousiasme aan een toch wat onzeker nieuw seizoen 2014-2015.
Vanzelfsprekend hopen wij u dan weer te zien.

Namens het bestuur van de Stichting Langedijker Verleden,
Dick Zuiderbaan,
secretaris.
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