
Jaarverslag van de conservatrice van de Oudheidkamer -seizoen 1988/1989
Opnieuw mochten wij vele voorwerpen voor de Oudheidkamer ontvangen 
zoals:
2 ingelijste foto's van de kansel van de Ned. Herv. kerk. Schenking

P. Ruiter.
Etui met glasplaten, 1 meetlatje, een pijpenkopje. Schenking P.Ruiter.
1 Bols kruik door Chr. Manshande beschilderd. Schenking L. Winnubst.
I kruik van de Algemene Christelijke Stichting voor Bejaardenzorg 
1 medicijndoosje afkomstig van Dokter van Dooren. Schenking R.B.Hoek

stra-Vijn.
1 pak Dobbelman Golden Shag.
1 kaartje linnenkussen-loopknopen.
Schilderij van het opleidingsschip Kon. Marine de "Urania" Schenking

Mevr. Saai- Oostwoud.
1 zwarte hoge hoed welke gedragen werd door de dragers van de

Begrafenisvereniging Schenking A. Zwaan.
1 eivormige chocoladevorm. (aangekocht op rommelmarkt).
1 houten plankje- beschreven door de heren G. de Jong en H. Langereis 

gedateeerd 1926 hetwelk bij een verbouwing in het huis van Meester 
in de Brake is teruggevonden.

1 gaskousje Schenking Mevr.Bakker
1 omslagdoek je Schenking Mevr. Bood.
6 vorken en 4 messen, waarvan de stelen van blauw wit porcelein. Dit 

tesamen in een langwerpig doosje met Chinese opdruk, tevens een 
theepot en melkkan van wit gebloemd porcelein. Schenking G. Kramer,

1 kruikje- gevonden Pekelharinghaven-sportvelden Schenking J. Groenen.
1 Fluwelen schaatsenrijdersjasje van dhr Thomas Bijlsma, waarmede hij 

omstreeks 1890 vele kortebaanwedstrijden gewonnen heeft.
Van de Kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk kregen wij in bruikleen;
1 Bijbel van 1829 met opdruk Medemblik.
Deze bijbels lagen tot voor enkele jaren op de banken in de kerk totdat 
men er achter kwam dat daarvoor belangstelling was van personen van 
buiten de kerk.
Tevens een zeer fraaie geldkist uit de 18e eeuw met prachtige schilder
ingen van eind 19de begin 20ste eeuw.
Ter gelegenheid van de 700ste verjaardag van de stad Medemblik 
kreeg de Oudheidkundige Vereniging Medenblick een onderscheiding 
uitgereikt op de feestelijke vergadering welke in het kasteel Radboud 
gehouden werd op 25 maart 1989 om 14.00uur.
Deze onderscheiding werd uitgereikt aan enkele personen of instellingen 
welke zich verdienstelijk hebben gemaakt voor onze stad.

In de loop der jaren is onze Oudheidkamer verrijkt met talrijke voor
werpen welke geschonken zijn en die ons iets vertellen over het leven 
en de geschiedenis van onze stad Medemblik.
Mocht U tekeningen, ansichten, boeken, schilderijen, gebruiksvoor
werpen of iets dergelijks met betrekking op Medemblik hebben, dan 
houden wij ons hiervoor gaarne aanbevolen.



Afscheid van Mevr. Tiny Manshande en haar man Jan, als conservatrice
van de Oudheidkamer.
Tijdens de laatste jaarvergadering nam Mevr. Tiny Manshande en haar 
man Jan officieel afscheid als conservatrice.
Reeds een jaar geleden maakte zij kenbaar dat het haar te veel werd 
en of het bestuur naar een conservator of conservatrice wilde gaan uit
zien.
En dat was voor het bestuur wel een opgave, want waar vind je mensen 
die zó enthousiast zijn als het echtpaar Manshande.
Het was hun Oudheidkamer geworden en hielden alles schoon en goed 
geordend. Talrijke mensen en gezelschappen heeft ze enthousiast rond
geleid en het bestuur is hen daarvoor zeer dankbaar.
Tijdens de Jaarvergadering las ze haar laatste verslag voor hetwelk 
hieronder is vermeld.
"Dit is de laatste keer, dat ik mijn jaarverslag voorlees. 14 jaar geleden 
werd ik door mijnheer Kramer gevraagd of ik conservatrice wilde worden 
van de Oudheidkamer, toen nog in de torenkamer van het kasteel Radboud. 
Die eerste 5 jaren kostte dat heel weinig tijd, maar met de verhuizing 
naar de zolder van het Weeshuis in 1980, kwam er meer werk aan de 
winkel. Zomers zorgen voor de oppas voor de openingsdagen en s'winters 
alle weken een ochtend er heen om de spullen, die we het voorgaande 
jaar hadden gekregen, een plaatsje te geven, te timmeren, te witten, 
schoonmaken en alles inschrijven in het stamboek en kaartsysteem.
Heel veel tijd hebben we aan de Oudheidkamer besteed om alle spullen 
zo goed en zo mooi mogelijk uit te laten komen om dan vervolgens belang
stellenden met trots rond te leiden. Totdat voor enkele jaren gelden we 
het zagen aankomen, dat het verstandiger zou zijn om de oudheidkamer 
op te geven. We hebben er samen lang over gepraat en tot het besluit 
gekomen: "we stopper er mee". Het was niet gemakkelijk maar het is 
beter zo.
De afgelopen twee zomers hebben de Heer Bakker en Mevr. de Vries 
het werk van ons over genomen. Daarvoor onze hartelijke dank. Ook 
gaat mijn dank uit naar Mevr. Kuipers, die mij twee winters geassisteerd 
heeft met het inboeken van gekregen voorwerpen.
De Heer G. Kramer, die de Oudheidkamer van ons overneemt, wens ik 
veel inspiratie en werkplezier, want na mijn vluchtige blik heb ik wel 
gezien dat er nog heel veel moet gebeuren voordat zich in het voorjaar 
de bezoekers weer melden. Wij hebben hem de toezegging gedaan dat, 
mocht hij ergens niet uit kunnen komen, wij hem indien mogelijk daarin 
willen helpen. Mijnheer Kramer, nogmaals heel veel succes.
Wij gaan nog niet op onze lauweren rusten want ik ben door de ANBO tot 
tweemaal toe benaderd om in het bestuur te komen, maar aan ge zien ik de 
vier zomermaanden geen tijd heb, heb ik dit niet aangenomen. Je moet 
in een bestuur volledig meedraaien en anders moet je het niet op je nemen, 
althans dat is mijn mening. Maar we hebben toegezegd, dat we in de 
overige acht maanden onze tijd voor ze beschikbaar willen stellen, hetgeen 
in dank is aangenomen.
Dit, geachte voorzitter, leden van het bestuur en aanwezigen was wel 
een lang verhaal maar ik eindig niet alvorens het bestuur hartelijk te 
bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons."
Het bestuur bedankte Mevrouw Manshande en haar man voor al wat zij 
voor de Oudheidkamer heeft gedaan en gaf als blijk van dank een ets 
van het Weeshuis, waar zij zoveel jaren onze collectie hebben verzorgd. 
Tevens een fraaie boeket bloemen.


