
Verslag van de Jaarvergadering van de Oudheidkundige Ver
eniging "Medenblick", gehouden op donderdag 22 november 1990 
in Café het "Swarte Woifke" te Medemblik.
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. In het 
bizonder de ere-voorzitter de Heer Kramer, die in augustus zijn 
90ste verjaardag vierde.
Verder memoreerde de voorzitter in zijn openingswoord het heuge
lijke feit dat de meelmolen door Z.K.H. Prins Claus werd geopend 
en waar de vereniging trots op is, daar zij door de vereniging is 
ondersteund en ons aller belangstelling had.
Vanuit de vereniging is men ook gekomen tot de oprichting van de 
Stichting Stadsherstel Medemblik, om oude, karakteristieke panden 
te restaureren en het oude stadsbeeld te behouden. Uren, dagen, 
maanden, jaren vliegen als een schaduw heen- dit geldt ook voor 
ons, helaas zijn het afgelopen verenigingsjaar 7 van onze leden 
overleden te weten: Mevr. van Eijk-de Jong, Mevr. Geusebroek-
Lageveen, onze penningmeester de Heer W.S. Heerdt, de Heer 
B. Huesmann- de Heer G.S. de Jong, de Heer M.Kool en 
de Heer P.W.M. Koomen.
Staande werd hierna enige ogenblikken van stilte in acht genomen.
De eerste Jaaruigave van de vereniging werd zeer goed ontvangen, 
een tweede zal zeker verschijnen.
De kosten van deze jaaruitgave zullen in de toekomst zeker leiden 
tot een contributieverhoging.
Aan het einde van het openingswoord las de voorzitter nog een 
schrijven voor van ons zeer gewaardeerd bestuurslid en vice- 
voorzitter Mevr. J. de Vries-Popma die om gezondheidsredenen 
helaas deze jaarvergadering niet kon bijwonen. Zij wenste de 
vereniging een zeer prettige jaarvergadering.
De voorzitter kon zich hierbij aansluiten en wenste Mevr. de Vries, 
die veel voor de vereniging doet, spoedig algeheel herstel toe, en 
opende de vergadering.
Hierna volgde het gebruikelijke voorlezen van de notulen door onze 
onvolprezen secretaris F.J. Bakker en die natuurlijk zonder op- 
of aanmerkingen goedgekeurd werden.
Het Jaarverslag.
Hoogtepunten hieruit waren wel het vermelden van de 5 lezingen 
die door de vereniging georganiseerd waren t.w. : 11 december 
lezing door de Heer J. van der Heyden met als onderwerp: 
Onderwater archeologie.
Donderdag 1 februari 1990- lezing door de Heer J. Wanders uit 
Amsterdam met als onderwerp: Pathéfoons- grammofoons, speel
dozen en toverlantaarns.
Maandag 26 februari Lezing door de Heer P.S. Teeling uit Alkmaar 
met als onderwerp "Notarissen en hun klanten in het oude 
Medemblik".
Donderdag 29 maart. Lezing door de Heer P.P.Ruiter met als onder
werp: "De geschiedenis van de kerken in Medemblik".
Donderdag 26 april. Een lezing door Drs. H. Duco uit Leiden 
met als onderwerp: "De Nederlandse kleipijp".
Bovenstaande avonden werden goed bezocht en blonken uit door 
de gezellige sfeer die er dan altijd heerst.



Excursie.
Ieder jaar wordt het voor het bestuur moeilijker om een geslaagde 
excursie in elkaar te zetten. Toch konden zij op 12 juni een 36-tal 
leden s'morgens om 8.30uur begroeten op de Dam, alwaar men ver
trok naar Naarden, de vestingstad.
In de "Turfloods" werd koffie gedronken met zéér exclusief gebak. 
Hier vandaan ging het gezelschap naar de oude vestingwerken. 
Onder in de verdedigingswerken waren talrijke exposities inge
richt en kreeg men een beeld hoe dat in vroegere jaren geweest 
moest zijn.
Hoogtepunt van dit bezoek was wel het afsteken voor onze leden 
van een kanon.
Jo Fransen- Herman Tieben- Mevr. Kool-Breen en Jan Struik 
bleken volleerde kanonniers te zijn daar zij het voorbereidende 
werk voor hun rekening namen, zoals: t'schoonmaken van de 
loop (rachelen) en Mevr. Kool-Breen, kruit en een prop hooi 
aan stampen (Herman Tiben) het laden van het kanon met een 
kogel (Jan Struik)
Een grote knal deed bij velen de trommelvliezen trillen. Na dit 
intermezzo vertrok men naar Muiderberg voor een zeer uitgebreide 
koffietafel in het oude "Rechthuis".
Na deze versterking van de inwendige mens vertrok het gezel
schap naar Amsterdam.
Velen van het gezelschap brachten een bezoek aan het Historisch 
museum, anderen verkozen een wandeling langs de grachten of 
steken neer op een van de vele terrasjes.
Om 5 uur vertrok het zelschap naar Lambertschaag. Een zeer gesl- 
lig borreluurtje ging vooraf aan een prima diner, s'Avonds 10 uur 
kon deze mooie en zeer geslaagde dag weer worden^ besloten 
op de Dam in Medemblik.
Na het Jaarverslag geeft de Heer J. Struik uitleg over de eerste 
Jaaruitgave van de vereniging. Deze was zeer goed ontvangen bij 
de leden en aan de tweede, 1990, zal ook weer extra aandacht 
geschonken worden.
De financiën werden uiteengezet door de waarnemend penning
meester de Heer A.T.N. Gieling. Bij monde van de Heer Putter 
kan de vergadering vernemen dat de boeken en alle bescheiden 
in orde waren.
De voorzitter de Heer van Leverink deelt hierna mede dat de 
Heer Zwaan uit Amsterdam, een nieuwe Kroniek van Medemblik 
heeft samengesteld. De vereniging heeft de auteursrechten ge
kocht voor f 4.000,—.
Het is de bedoeling dat de vereniging deze Kroniek in de toe
komst gaat uitgeven. Het wordt een zeer uitgebreid gedocumen
teerd boek. De financiën laten de uitgave hiervan nog niet toe. 
Hierna volgen de benoeming van leden van commissie van toe
zicht op de oudheidkamer. Het verslag van de bibliothecaresse 
Mevr. de Vries-Popma. Bestuursverkiezing, de Heer A.T.N.
Gieling wordt gekozen tot nieuwe penningmeester.
Als nieuwe leden van de kascommissie worden benoemd: de Heer 
Th. v.d. Vijver met als reserve de Heer C. Langereis. De Heer 
de Putter wordt vriendelijk bedankt. De rondvraag bracht kleine 
dingen naar voren, waarop het bestuur op gepaste wijzde ant
woord kon geven. Om 22.30u kon de voorzitter de vergadering

sluiten.


