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Voorwoord
Voor ons Marker Museum is 2016 uitstekend verlopen. Wij kunnen zeer
tevreden zijn over de belangstelling voor onze tentoonstelling over de
watersnoodramp van 1916. Deze stond dan ook vrijwel geheel in het teken van
deze ramp. Blikvanger was het grote schilderij van Herman ten Kate uit 1887,
getiteld: “Het Alarm”. De nabootsing van dit schilderij in ons “rookhuisje” en
de verdere inrichting van de tentoonstelling werden zeer gewaardeerd.
Het bezoekersaantal was dan ook respectabel, namelijk 17.500, mede dank zij
de inbreng van zo’n kleine 6.000 bezoekers van de reisorganisatie “Tours &
Tickets”. Voorwaar een prima score, maar er gebeurde meer. Zo werden wij dit
jaar weer verblijd met mooie schenkingen en een paar goede aankopen.
Hierover treft u een apart artikel aan, evenals artikelen over toerisme, een
vooruitblik over de tentoonstelling van 2017, napraten over de watersnood van
1916, de vrijwilligers, financiën etc. Verder werkten wij mee aan radio- en Tvopnamen, ontvingen wij buitenlandse journalisten, hielpen wij met het
aankleden van de poppen in de Marker klederdracht bij het Klederdracht
Museum in Amsterdam. Financieel ging het ons ook aardig voor de wind, mede
door de extra bezoekers, de verhoging van de entreegelden en de deelname
aan “Lekker Marken”.
Dan iets over de nieuwe tentoonstelling.
De titel is:

KERKELIJKE PRONK
1517 - 2017
De jaartallen slaan op de herdenking van 500 jaar Reformatie. Deze belangrijke
kerkelijke gebeurtenis biedt ons de gelegenheid de fraaie klederdracht ten toon
te stellen van de verschillende kerkelijke hoogtepunten. De officiële opening
zal plaats vinden op zaterdag 1 april a.s. om 15.00 uur in de Grote Kerk, gevolgd
door het bezoek aan het museum. Vrijwilligers en leden zijn hierbij van harte
welkom.
Piet Korstman, voorzitter
Afbeelding achterzijde uit:
"Beelden van Jan Duyvetter" Openluchtmuseum Arnhem

3

Toerisme op Marken
Vanaf het midden van de 19e eeuw mag Marken zich verheugen op grote
belangstelling van toeristen. Rond 1900 was het al een drukte van belang.
Op onderstaande foto ziet u een bont gezelschap per boot arriveren in de
haven. Op de foto op de rechterpagina ziet u dat niet één, maar twee
toeristenboten aangemeerd liggen. Het is leuk om een korte beschrijving te
geven van een verslaggever van het tijdschrift “De Vriend des Huizes” uit 1893.
De heer W.H. Kieviet verwoordt zijn inleiding als volgt:
“Tot op den huidigen dag is er geen deel van ons Vaderland, dat meer de
aandacht trekt dan bovengenoemd stukje grond. ’t Is waar: in de laatste jaren
begint ook Volendam in de gunst der touristen en schilders (aldaar tezamen
onder den naam van “Engelschmannen” bekend) te delen, doch de verbeterde
vervoermiddelen dragen thans veel tot het vreemdelingenverkeer op Marken
bij. Of de bevolking er bij wint? ’t Is opmerkelijk, zoo weinig men over ’t
algemeen van Markens geschiedenis afweet”.

4

Hierna volgt een historische beschrijving, die ik jullie wil besparen. Ook het
huidige toerisme vindt niet iedereen even aangenaam. Maar ons museum trok
het afgelopen seizoen de aandacht van de bij iedereen bekende “Tours &
Tickets”. Zij brachten ons in kleine groepjes van circa 20 personen zo’n 6.000
extra bezoekers. Volgend jaar hopen wij op minstens hetzelfde aantal, want
deze toeristenstroom is wel een echte stimulans voor ons museum.
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Aankoop schilderij van: Augustin Hanicotte (1870 – 1957)
Na een tip van Peter Kersloot (Lieveland collectie) uit de Rijp konden wij met
zijn hulp een schitterend olieverf schilderij kopen bij een klein veilinghuis in
Frankrijk. Het in goede staat verkerende doek is geschilderd door Augustin
Hanicotte. Augustin werd geboren in Béthune in Noord- Frankrijk en kwam uit
een gezin van 17 kinderen en was op zijn 13e al wees. Zijn artistieke talenten
bleven, ondanks zijn misère, niet onopgemerkt. Hij volgde zijn opleiding in
Parijs, tezamen met o.a. Paul Gaughin. In 1899 vertrok hij naar Holland en
ontdekte daar het bijzondere Volendam. Hij nam zijn intrek in Hotel Spaander
en kwam zodoende in contact met de dochter van Leendert Spaander (1855 1954). Trinette was de 4e dochter van Leendert en zijn vrouw Aaltje Kout.
In 1914 trouwde het stel en Augustin kon zich nu geheel wijden aan de
schilderkunst. Volendam was voor hem één grote bron van inspiratie en
bovendien was hij zeer ijverig.
Volendammers geven iedereen een bijnaam, zo ook Hanicotte. Ze noemden
hem in de wandelgangen “Annie Kot”. Rampspoed werd hem echter niet
bespaard, want tijdens de watersnoodramp van 1916 ging een groot deel van
zijn collectie verloren. Gezondheidsproblemen dwongen hem in 1916 weer
terug te keren naar het zonnige Zuid-Frankrijk. In 1957 overlijdt Augustin in
Narbonne. Zijn fraaie kunstwerken werden geëxposeerd in heel Europa,
Amerika, Canada en Japan. Gelukkig voor ons heeft hij ook een uitstapje naar
Marken gemaakt, waarvan ons schilderij een schitterend bewijs van is en
waarschijnlijk het enige schilderij van hem van Marken.
Ook dit schilderij is gefinancierd uit het legaat van de Louisa van der Velden
Stichting.
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Napraat over de grote watersnood van 1916
Heel veel moeite is gedaan om bovengenoemde watersnood onder de
aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek. Groot was de
waardering van al het werk wat tot stand is gebracht door de diverse
commissies, musea en andere instanties. Groot was ook de belangstelling voor
alles wat was georganiseerd. Marken kreeg heel veel aandacht, temeer omdat
hier 16 slachtoffers te betreuren vielen en vele huizen wegspoelden of
ingestort waren. Veel van deze verwoestingen waren te zien op foto’s, welke
gepubliceerd werden in de Nederlandse tijdschriften en op ansichtkaarten die
werden uitgegeven. Opvallend was dat van sommige buurten geen enkele
foto was. Zo ook van de Moeniswerf. Zeer tot onze verbazing dook er op
Youtube een kort filmpje op onder de titel “Floods in Amsterdam 1910 – 1919”.
Het zijn indrukwekkende beelden, waarvan wij 5 foto’s kunnen laten zien,
hoewel de kwaliteit te wensen over laat. Het zijn beelden van de verwoeste
Moeniswerf, waar meer dan de helft van de huizen was ingestort of weggespoeld en 7 mensen verdronken. Ons museum kreeg ook behoorlijk veel
geïnteresseerde bezoekers, die op Marken zelf wilden kijken, om de ramp beter
te kunnen begrijpen. Tot en met 1931 liep Marken met grote regelmaat onder
water. In 1931 was er voor de laatste maal hoogwater en wel juist op het
moment dat Ds. Treffers en zijn vrouw arriveerden om zijn intrede te doen als
de nieuwe predikant van de Hervormde Gemeente van Marken. Over zijn
aanwezigheid op Marken kunt u lezen in het volgende artikel.
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Moeniswerf 1916
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Moeniswerf 1916
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De laatste keer hoogwater op Marken

Het gemaal in aanbouw 1930
Zoals u al in het vorige artikel heeft kunnen lezen, kwam dominee Treffers en
zijn vrouw aan op Marken op 18 januari 1931. Op treffende wijze beschrijft hij
zijn eerste en tevens laatste ervaring met hoogwater op Marken:
“Toen wij 18 januari 1931 in onze nieuwe woonplaats kwamen, stond het eiland
onder water. De motorboot die ons van Monnickendam naar Marken bracht,
bracht ons aan de steigerplaats. We stonden op de dijk. Maar we stapten nu
aan de andere kant weer in een roeibootje, die ons naar de pastorie voer.
We zijn, wat niet iedereen overkomt, met de huwelijksboot naar ons huis
gevaren. Dat was een interessant begin, wat ons ondanks het vreemde
helemaal niet afschrikte. In die week zakte het water flink en zaterdags voor de
intrede waren de wegen schoon en gaf de burgermeester last om de paden
schoon te spuiten, omdat het water veel klei had achtergelaten”.
Tot zover genoeg over Ds. Treffers zijn eerste ervaring met hoogwater op
Marken, maar gelijktijdig voor de Marker bevolking gelukkig voor de laatste
keer.
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Iets over Ds. Treffers
Zoals al eerder vermeld, kwamen Ds. Treffers en zijn echtgenote aan op
Marken op 18 januari 1931. Het hoogwater op die dag ervoeren zij niet als
storend of bedreigend. Dit bleek uit stukjes, die de dominee had geschreven. In
zijn aantekeningen, op vele vellen briefpapier, beschreef hij de historie, de
klederdracht, de bevolking enz. Ook blijkt er veel gefotografeerd te zijn.
Dit is gebleken, toen wij onlangs van de nabestaanden van Ds. Treffers een
schenking ontvingen met prachtig fotomateriaal en zijn geschriften.
Vooral het fotomateriaal was voor ons erg interessant, omdat het inzage gaf in
de leefomstandigheden van dit dominees gezin. Fraaie interieur foto’s van de
pastorie, foto’s van de tuin, van de binnenkant van de Grote Kerk en van hun
uitzicht geven een mooi beeld van hun leefomgeving. Enkele foto’s hiervan
tonen wij u hierbij. Hoewel de familie Treffers maar 3 ½ jaar op Marken
verbleef, kun je uit het bovenstaande ervan uitgaan dat zij het hier zeer naar
hun zin hebben gehad.
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Vooruitblik in ons museum
Thema voor 2017 is:

KERKELIJKE PRONK
1517 - 2017

De titel van de nieuwe tentoonstelling oogt misschien wat vreemd, maar de
twee jaartallen staan voor 500 jaar Reformatie. Deze belangrijke gebeurtenis
was een mooie kapstok om onze tentoonstelling aan te hangen. Tijdens de
kerkelijke hoogtijdagen werd immers de mooiste klederdracht uit de kast
gehaald. Maar wat houdt de Reformatie nu eigenlijk in. Een korte toelichting is
hier wel op zijn plaats. Op 31 oktober 1517 slaat Maarten Luther zijn 95
stellingen aan de deuren van de slotkapel te Wittenberg (Duitsland). Dit was
een soort protest tegen bepaalde onwenselijkheden , welke werden bedreven
door de Kerk van Rome. Maarten Luthers eerste stelling betrof de noodzaak
van de hervorming door verkondiging van het Evangelie. Hij vond het Evangelie
de ware schat van de kerk en dat de vreze des Heeren het beginsel is van de
wijsheid. Luthers grootste grief betrof echter de verwerpelijke handel in
aflaten. Door het kopen van aflaten konden gepleegde en nog te plegen zonden
worden afgekocht. De opbrengsten van deze handel werden aangewend voor
de nieuwbouw van de Sint Pieter in Rome.
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De protesten waren niet meer te stuiten en leidden uiteindelijk tot de grootste
kerkscheuring aller tijden en een eeuw van godsdienstoorlogen. Ook op
Marken werden de gevolgen van de Reformatie merkbaar, al duurde dat op
Marken nog een hele tijd. Pas in 1578 ging de laatste pastoor, Clements van
Naarden, over tot het Calvinisme. In 1579 kwam Christophorus Joannis
Macheupëus als de eerste reformatorische predikant naar Marken. Over de
Katholieke periode is ontzettend weinig bekend en datzelfde geldt overigens
ook over de periode ná de Reformatie. Alleen de namenlijsten van de
predikanten zijn goed bijgehouden en hangen op 3 grote panelen in de Grote
Kerk. Hoewel er volgens pater Roemelee een doopregister uit 1696 is, vinden
wij pas rond 1750 de eerste archiefstukken. Pas in het midden van de 19e eeuw
werd de kerkgeschiedenis secuur vastgelegd. Ook toen stond Nederland weer
voor een kerkscheuring. Op Marken resulteerde dat in 1889 in de oprichting
van een Gereformeerde Gemeente met eigen kerk en school.
Enkele jaren geleden zijn
de beide kerkgemeentes
weer samen op weg
gegaan. Nu weer terug
naar de tentoonstelling.
De gedragen klederdracht
op de kerkelijke hoogtijdagen is schitterend,
zeldzaam en zeer kleurrijk
en wij doen er derhalve
alles aan, om de
bezoekers een zeer
kleurrijke en bijzondere
tentoonstelling te bieden
met tevens een religieuze
achtergrond.

NH-Kerk 1931
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NH-Kerk ca. 1900
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Rechtsonder de Gereformeerde kerk en school (1927)

Gereformeerde kerk en school ca. 1920
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Nieuwe aanwinsten
Ook dit jaar werd ons museum weer rijkelijk bedeeld met heel veel
schenkingen. Zo ontvingen wij uit enkele nalatenschappen een uitgebreide
prachtige verzameling klederdracht, zowel voor vrouwen, mannen, als ook
kinderen. Hier waren zeer fraaie antieke stukken bij. Bovendien zaten er nog
veel andere antieke stukken bij, zoals bijvoorbeeld klompen op scherp, een 18e
eeuws oliekruikje, beddebankjes enz. enz. Maar er werd verder nog veel meer
geschonken, zoals fraaie merklappen, diverse boeken (o.a. over klederdracht),
diverse beschilderde- en uitgesneden klompen, een hang petroleumlamp, 2
aquarellen, goudsteen, prachtige en zeer interessante albums met knipsels en
foto’s, een kappendoos, miniatuur binnenkamer uit 1948 en prachtige door Jan
Moenis beschilderde rozenklompen etc. Al met al stuk voor stuk mooie
aanvullingen op onze collectie. Alle gevers zijn uiteraard hartelijk bedankt. Dit
jaar zijn de aankopen beperkt gebleven tot het volgende:
- een olieverf schilderijtje van de haven;
- een nieuw gemaakte Marker wieg;
- divers foto materiaal en dekseldoosje;
- een collectie 18e eeuwse Delfts blauwe borden, bestaande uit 22
stuks klein formaat en 5 stuks van groot formaat;
- enkele boekjes.
Vrijwilligers
De rol van de vrijwilligers is zeer belangrijk. Zonder hen zou ons museum geen
bestaansrecht hebben. Zo’n kleine tachtig zeer gemotiveerde vrijwilligers
houden ons museum draaiende. Het is dan ook van groot belang dat wij u
informeren over het wel en wee. Zoals wij jaarlijks melden, is ons team
kwetsbaar in verband met de tamelijk hoge gemiddelde leeftijd.
Ook in 2016 moesten 3 vrijwilligers om gezondheidsredenen stoppen en kwam
Aaltje Kaars te overlijden. Gelukkig komen er steeds weer nieuwe
aanmeldingen, zodat wij tot op heden geen al te grote organisatorische
problemen hebben. Maar nieuwe aanmeldingen zijn zeer welkom en eigenlijk
dringend noodzakelijk.
Bent u het Marker culturele erfgoed een warm hart toegedaan en wilt u in een
gezellige sfeer ons team komen versterken, neem dan contact op met Trijntje
Stoker (0299-601285), of één onzer bestuursleden.
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Het jaarlijkse vrijwilligersuitje
Op vrijdag 26 augustus was het zover. Ons jaarlijkse vrijwilligersuitje. De reis
ging dit keer richting de mooie stad Dordrecht, waar wij het Gemeente
Museum en Museum “Huis van Gijn” wilden bezoeken. Gelukkig hadden wij
prachtig weer, want het bleek dat de bus niet het historisch centrum in mocht
rijden. Maar de wandeling door deze prachtige stad was meer dan de moeite
waard. Als eerste bezochten wij het Gemeente Museum. De collectie aldaar
omvat meer dan zes eeuwen Nederlandse schilderkunst van de meesters uit de
Gouden Eeuw tot kunst van vandaag. In dit museum werd tevens het nuttige
met het aangename verenigd. Er stond rond het middaguur een heerlijke lunch
voor ons klaar. Wij vervolgden onze tocht dwars door het centrum van
Dordrecht naar Museum “Huis van Gijn”.
Dit huis aan de Nieuwe Haven werd in 1729 gebouw in opdracht van Johan van
Neurenberg, een rijke regent. Simon van Gijn, zakenman, jurist en verzamelaar
woonde hier van 1864 tot zijn dood in 1922. Hij liet het huis en het merendeel
van zijn verzamelingen na aan de Vereniging Oud-Dordrecht. Naast interieurs
uit de 17e, 18e en 19e eeuw beschikt het museum over een collectie kunstnijverheid, een speelgoedverzameling en een grote collectie historieprenten,
de Atlas van Gijn. Na de bezichtiging was er nog gelegenheid om een terrasje
op te zoeken, waarna wij weer de bus opzochten, om te vertrekken naar “Brasa
Kaagzicht”, Buitenkaag voor het diner. Wij kunnen terugkijken op een prachtige
dag!

Groepsfoto voor Museum “Huis van Gijn”
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Verslag ledenvergadering 27 februari 2016
Piet Korstman heet alle aanwezigen van harte welkom en staat even stil bij de
vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Daarna geeft hij een
samenvatting van de zaken die zich afspeelden in 2015. Op 16 februari werd
ons museum officieel geregistreerd, maar diverse zaken rond de registratie
moeten nog verder afgerond worden. Het archief van Paul Kuiper is inmiddels
overgebracht naar het museum. Ook hier moet nog heel wat gebeuren, daar
veel dia’s / negatieven vastgeplakt zitten aan de mapjes. Dit zal op een professionele wijze moeten geschieden en hiervoor heeft het museum de hulp
ingeroepen van een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. In het jaarboekje
staan de aankopen vermeld. Zo is er o.a. een schilderijtje aangekocht van
Herman ten Kate uit het midden van de 19e eeuw. Het museum heeft een
schenking ontvangen van de Louisa van der Velde Stichting groot EUR 10/m
voor de aanschaf van bijzondere stukken. Inmiddels is hier EUR 1.500,-- van
uitgegeven. Wij mochten ook weer prachtige geschenken ontvangen w.o. een
aquarel van een Vlaardingse logger, een antieke olielamp, een mooie
kappendoos en diverse klederdrachtstukken.
Het vrijwilligersbestand is stabiel, maar uitbreiding is, mede gezien de
gemiddelde leeftijd, van harte welkom. Jannetje Zeeman neemt haar plaats
weer in als vrijwilligster, na een ziekte periode. Ook daar zijn wij heel blij mee.
Nam het bezoekersaantal fors toe in het begin van het seizoen, later liep dat
weer terug. Per saldo bleef het bezoekersaantal ongeveer gelijk t.o.v. 2014.
Voor het nieuwe seizoen wordt behoorlijk aandacht besteed aan reclame voor
de nieuwe tentoonstelling. Er is al veel werk, tijd en aandacht besteed door de
vrijwilligers om een prachtige tentoonstelling neer te zetten over “Marken en
de Grote Watersnood van 1916”. Er is een groot schilderij en een aquarel door
het Zuiderzeemuseum in bruikleen gegeven (“Het Alarm” van Herman ten
Kate). In het rookhuisje wordt de afbeelding op het schilderij zoveel mogelijk
nagebootst. Het museum is een samenwerking aangegaan met Tours&Tickets.
Vijf keer per week wordt het museum in de middag aangedaan door een groep
welgestelde bezoekers, die meer van Marken willen zien dan de gemiddelde
toerist. Ook dit zal het bezoekersaantal hopelijk vergroten in het komende
seizoen.
Bestuursverkiezing: Onze penningmeester Kees Schouten is aftredend. Hij stelt
zich weer herkiesbaar. De leden stemmen hier mee in.
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Verslag penningmeester: Kees Schouten geeft een toelichting op de cijfers 2015
en de begroting. Er zijn geen verdere vragen van de leden over de jaarrekening
en de begroting.
Verslag kascontrole commissie: Egbert Commandeur doet verslag van de
controle. Van de controle is een verslag opgesteld. Hij verzoekt de leden het
bestuur te dechargeren. De commissie bestond uit Ria Korstman (3e keer /
treed uit de commissie), Egbert Commandeur (2e keer) en Trijntje de Waart
(1e keer). Fred Zoomers is bereid om de plaats van Ria Korstman in te nemen.
Rondvraag: Fred Zoomers merkt op dat er nog niets vermeld staat op de
website van het museum over het Watersnoodmonument, Watersnood 1916
en de tentoonstelling van dit jaar. Piet licht toe dat hier bewust voor gekozen is
voor deze opzet. Het museum opent echter pas haar deuren op 25 maart.
Overigens hebben de vrijwilligers en bestuursleden van het museum
ontzettend veel werk verzet v.w.b. het aankleden van de Toneelvereniging voor
het toneelstuk “De Street was de Zee” en het aankleden van de kinderen en
begeleiders voor de onthulling van het Watersnoodmonument. Er wordt thans
hard gewerkt om de website up to date te krijgen voor de komende tentoonstelling en tevens zal er voor gezorgd moeten worden, dat de website gaat
voldoen aan de ANBI-normen van de Belastingdienst. Fred vraagt of er een
samenwerking / overleg is met de omliggende musea over de tentoonstellingen
over de Watersnood van 1916. Cor deelt mee dat er een paar keer gezamenlijk
vergaderd is en dat de musea op de hoogte zijn van elkaars tentoonstellingen.
Tevens is er een gezamenlijke folder uitgegeven via de stichting WaterKustLand
m.b.t. de lokale exposities. Derde vraag van Fred is, of er een pinapparaat
aangeschaft kan worden. Kees deelt mee dat veel vrijwilligers al moeite hebben
met het kassasysteem, laat staan met een pinapparaat. Er is overigens al eerder
hierover gesproken. Heeft wel de aandacht van het bestuur. Trijntje de Waart
vraag naar de status van de dia’s / negatieven van Paul Kuiper. Piet deelt mee
dat er momenteel onderzoek gedaan wordt naar de staat, waarin deze
verkeren. Er wordt binnenkort een quick scan uitgevoerd door specialisten.
Aan de hand van het rapport zullen wij verder bezien wat er moet gebeuren en
wat de kosten zullen worden. Het is wel de bedoeling dat t.z.t. de afbeeldingen
op DVD komen.
Na de pauze worden er oude beelden vertoond over 1916 en filmpjes van vóór
en ná 1916 door Marten van Altena en Egbert Commandeur.
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Van het Registratieteam
Wat doet nu eigenlijk het Registratieteam?
De 7 dames komen elke donderdagavond bij elkaar om de eigendommen van
het Marker Museum te registreren volgens een internationaal systeem.
Hoe dat gaat proberen we uit te leggen aan de hand van het volgende
voorbeeld;
U schenkt, via een bestuurslid, een boezeroen aan het Marker Museum, deze
wordt dan door het bestuurslid (die hiervoor is aangesteld) genoteerd bij de
schenkingen.
Dan komt de boezeroen bij het Registratieteam. De dames kijken of de kwaliteit
in orde is, van wat voor stof de boezeroen is gemaakt, nemen de maat, kijken of
er initialen in geborduurd staan, zitten er knopen aan, door wie vervaardigd en
wie de boezeroen heeft geschonken. Dit alles wordt genoteerd op een
registratiekaart.
Deze registratiekaart bevat verder een Museumnummer, een registratienummer, een categorienaam, een trefwoord, plaats in het depot.
Vervolgens wordt er een soort pasfoto gemaakt van de boezeroen, deze komt
op de registratiekaart, dan wordt er een kaartje aan de boezeroen genaaid
waar het registratienummer op staat en de plaats waar het in het depot wordt
bewaard.
Dan worden alle gegevens van de registratiekaart gedigitaliseerd, zo is het
gemakkelijk terug te vinden op nummer of trefwoord.
Op termijn worden onze gegevens digitaal gekoppeld aan de internationale
systemen. Tevens wordt er nog een extra digitale opslag gemaakt voor back-up.
De boezeroen wordt daarna op een vaste plaats in de klimaatkamer van het
depot opgeslagen.
Bij het aan en uitkleden van de poppen is het dus van groot belang dat de
kaartjes aan de objecten bevestigd blijven!
Elk geschonken of aangekocht voorwerp moet op dezelfde manier worden
geregistreerd. Een gigantische klus, want er is 30 jaar verzameld maar nooit iets
geregistreerd! En dan hebben we het nog alleen over de spullen die al eigendom van het Marker Museum waren. Daarbij komen nog de schenkingen uit
nalatenschappen en dat zijn vaak dozen/zakken vol.
Vaak zitten daarbij ook voorwerpen die we nog niet in onze collectie hebben en
dan zijn we weer heel dankbaar dat men eerst aan het Marker Museum heeft
gedacht.
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Gelukkig mogen we overtollige voorwerpen vaak ook verkopen of uitwisselen
met musea zoals het Openluchtmuseum in Arnhem en het Zuiderzeemuseum
in Enkhuizen. En van voorwerpen in slechte staat worden delen gebruikt voor
restauratie of om (knikker)poppen te maken. Zo gaat er niets verloren van wat
er binnen komt, alles wordt (her)gebruikt.
U begrijpt dat het Registratieteam zodoende de komende jaren nog genoeg
werk heeft.
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MARKEN IN BEELD de digitale collectie van het Marker Museum
Ook in het afgelopen jaar zijn we bijna elke donderdagavond op de bovenverdieping van het museum bezig geweest met het scannen, beschrijven en
opslaan van foto’s, ansichtkaarten, fotoalbums, dia’s, smalfilms, video’s en
dvd’s van het museum. We hebben nu meer dan zesduizend afbeeldingen in de
computer en op de externe harddisk staan.
En we zijn nog lang niet klaar.

Zoekt u een oude foto van uw huis op Marken, van een bepaalde gebeurtenis
of van een (Marker) voorouder?
Neem dan contact met ons op; misschien kunnen wij u wel helpen.
Een heel klein deel van de gescande afbeeldingen is al te zien via de website
van het museum.
Ga daarvoor naar www.markermuseum.nl en click op Archief. Houd de
website in de gaten, want er komen regelmatig updates. En, laat ons weten wat
u ervan vindt.
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Buurt 3
Ook het scannen van de ‘collectie Paul Kuiper ’ is nog in volle gang. Honderden
dia’s - gemaakt op Marken door de fotograaf Paul Kuiper in de jaren zestig liggen nog te wachten op publicatie. Kortom, er is nog heel wat werk aan de
winkel.
Egbert Commandeur (commandeur3@kpnmail.nl )
&
Marten van Altena mjva@ziggo.nl
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Waar nu de KNRM is stonden vroeger deze huizen. Zij werden in 1903 door
brand verwoest.

© Piet Korstman

Enige bekende foto van deze buurt op de havendijk.
Het gebouw links stond op de scheepswerf (helling).
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Lidmaatschap
Als u ons jaarboek met genoegen heeft gelezen en u bent nog geen lid van ons
museum, laat uw waardering dan blijken door lid te worden. Voor de kosten
hoeft u het niet te laten, want de kosten voor een gezin bedragen slechts EUR
9,-- per jaar en voor één persoon slechts EUR 4,50 per jaar. Voor dat geld heeft
u onbeperkt toegang tot onze tentoonstellingen en ontvangt u tevens ons
jaarboek. Met uw lidmaatschap ondersteund u ons werk, want wij moeten het
vrijwel zonder verdere subsidies doen. U kunt lid worden door uw bijdrage te
storten op bankrekeningnummer NL 06 INGB 0004301668 ten name van
Vereniging Historisch Eiland Marken onder vermelding van uw adresgegevens,
of via een e-mailbericht naar secretariaat@markermuseum.nl.
Bij voorbaat hartelijk dank en tot ziens in ons museum.

(Oogsttijd voor nieuwe leden)
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