Beleidsplan 2014.
Korte Geschiedenis.
De vereniging genaamd "Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer" is 10
december 1992 opgericht. Op 23 december 1992 is de oprichtingsakte getekend ten overstaan
van notaris mw D. Butijn te Hippolytushoef.
Het Genootschap is bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar ingeschreven onder nummer
40637248.
De vereniging is opgericht om de geschiedenis van de Wieringermeerpolder voor het nageslacht
veilig te stellen.

Ledenaantal.
Het Genootschap had op 1 januari 1999 - 328- leden t.w. 243 leden, 79 gezinsleden en 6
instellingen.
Per 31 december 2012 telde het Genootschap 1079 leden.

Doelstelling.
De doelstelling van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor
de geschiedenis van de Wieringermeer. Een historie die in zijn ontstaan niet los gezien kan
worden van de Zuiderzeewerken en die zich nu verder ontwikkelt als onderdeel van een groter
Noord-Hollands poldergebied.
Zij tracht deze doelen te bereiken door o.a.:
- het bevorderen van de kennis van de plaatselijke geschiedenis;
- het behoud van al zodanige zaken van betekenis voor deze geschiedenis;
- het toegankelijk maken van de geschiedenis door het geven van voorlichting en het
uitgeven van publicaties;
- het organiseren van lezingen, voordrachten en excursies;
- het opbouwen en beheren van een historisch archief Wieringermeer;
- het beheren van het Genootschapshuis.

Actieviteiten
In de afgelopen periode zijn een aantal belangrijke zaken de revue gepasseerd. In dit verband
noemen wij:
- de ontvangst en de archivering van allerhande publicaties, boeken, kaartmateriaal, foto’s,
voorwerpen enz.
- de schrijversgroep van het Genootschap heeft in de loop van tijd veel verhalen
vastgelegd o.a. door het interviewen van pioniers.
- het verenigingsblad ‘de Kroniek’ verschijnt driemaal per jaar en is nu toe aan nummer 66.
- op initiatief en verzoek van de Kopgroep Bibliotheken verzorgt het Genootschap
in de bibliotheek te Wieringerwerf een Historisch Informatie Punt (HIP).
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elk jaar worden een drietal themamiddagen georganiseerd. Deze vinden plaats in het
Genootschapshuis en zijn toegankelijk voor elke belangstellende. De onderwerpen zijn
zeer divers. Om er enkele te noemen: Kreileroorders over hun dorp, de
Volkstuinverenigingen, de proefboerderij Van Bemmelenhoeve,50 jaar LTS, enz.
het digitaliseren van alle foto- en filmmateriaal. Het rubriceren van de foto’s heeft nu alle
aandacht. Vrijwel al het filmmateriaal van het Genootschap is nu digitaal beschikbaar
voor intern gebruik.
in samenwerking met het Zijper Collectie Beheer Systeem wordt langzamerhand de
fotocollectie van het Genootschap via het internet voor een ieder toegankelijk.
zoveel mogelijk werkt het Genootschap mee aan markten en beurzen om het belang van
de geschiedenis uit te dragen. Daartoe besteedt de vereniging ook veel aandacht aan de
nodige persberichten.
de website is nog steeds in ontwikkeling.
de contacten met de buurt-geschiedkundige verenigingen worden steeds hechter.
Samenwerken versterkt.
in voorbereiding zijn een middenstandsboek en een boerderijenboek.
de samenwerking met ‘Oude Glorie’, een landbouwmachines-verzamelaars-collectief in
de Wieringermeer, verloopt naar verwachting.
tijd noch moeite wordt gespaard om goede sprekers vast te leggen voor de
ledenbijeenkomsten. De eerstvolgende spreker is mevr. Eva Vriend, de schrijfster van
‘Het nieuwe Land’.
voor de basisschoolleerlingen zijn nu twee lespakketten beschikbaar.

Huisvesting.
Reeds vanaf de oprichting is het Genootschap op zoek gegaan naar een geschikt eigen
onderkomen. In het kort een verslag van die zoektocht.
De vereniging mocht in den beginne alles opslaan in het woonhuis van dhr en mw Teeling,
Beukenlaan 46 te Middenmeer. Er werden zoveel goederen aangeboden dat daar de opslag niet
meer mogelijk was. Gelukkig bood het bestuur van de Rabobank Wieringermeer een grote
kamer in het gebouw te Middenmeer aan om alles onder te brengen.
Helaas kon, na ruim vier jaar, deze gastvrijheid wegens verkoop van het pand niet meer worden
verleend.
Spoedig na de oprichting heeft het Genootschap diverse pogingen ondernomen om een eigen
ruimte te krijgen b.v. in het Waterschapsgebouw; in het gemaal Lely samen met de
Oudheidkundige Vereniging Medenblick; de aankoop van een boerderij. Maar helaas slaagden
deze pogingen niet.
Reeds in juni 1997 begonnen de besprekingen in verband met overname van de NH Kerk te
Slootdorp. Tot in augustus 1999 heeft het Genootschap kontakt gehad met het betreffende
bestuur. Helaas kon het Genootschap niet langer op een definitieve beslissing over het al dan
niet verkopen van dit kerkgebouw wachten.
Omdat de vereniging om eerder genoemde oorzaken geen onderdak kon vinden is besloten tot
aankoop van het kantoorpand Brugstraat 11.
Deze zaak kon zonder enige verbouwing worden gebruikt. Het pand bevat o.a. een
bestuurskamer, een leeskamer, een 2 grote ruimtes, boven tevens 2 kleine kamers en een
zolder. Verder is een invalidentoilet aan gebracht alsmede een invaliden opgang.
Het gebouw ligt aan een doorgaande winkelstraat met veel parkeergelegenheid.
Bovendien heeft het pand historische waarde. Gebouwd in 1932/1933 heeft het nagenoeg als
enig gebouw tijdens de inundatie aanzienlijk minder schade opgelopen dan andere percelen.

Aan de gevel is dan ook aangegeven hoe hoog het water zomer 1945 stond.

Het Genootschapshuis nu.
In dit gebouw kunnen in een gesloten archiefruimte alle documenten en foto's zonder risico van
vergeling/verzuring/vocht worden bewaard.
De leeszaal biedt zowel leden als andere geïnteresseerden de mogelijkheid alle gewenste
stukken in te zien en eventueel een kopie van een voor hen belangrijk document te verkrijgen.
In de grote kamer kunnen wisselende tentoonstellingen worden ingericht. Eventueel in
samenwerking met verenigingen uit de omgeving. Op de eerste verdieping is plaats voor een
permanente
expositie over de beginperiode van de polder. Daar is ook plaats ingeruimd voor de
aangrijpende historie van het Joods Werkdorp.
Verder is op die verdieping ruimte voor de digitaliseergroep.
Op de tweede etage is een archief ingericht voor ‘al het andere’.
Openstelling: Iedere woensdag- en zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur.

Planning.
De geschiedenis van Wieringermeer ligt deels ook ergen anders opgeslagen.
Het gemeentearchief is ondergebracht in het regionaalarchief te Alkmaar. In museum Nieuw
Land Lelystad ligt het archief van de Directie Wieringermeer en van de latere Dienst der
Domeinen. De R.K.Kerk-archieven zijn opgeslagen in het regionaalarchief te Alkmaar. Her
Bisdomsarchief te Haarlem bevat daarnaast een archief m.b.t. correspondentie tussen kerk en
bisdom. De archeologische poldervondsten worden verspreid bewaard bij diverse musea. Op
Schokland, in Leiden, in het Provinciedepot te Wormerveer, enz.
Verder zijn er veel particuliere verzamelingen met waardevolle stukken. We mogen
veronderstellen dat al het materiaal in goede handen is en daar willen we weinig aan veranderen
maar wél lijkt het ons zinvol om een inventarisatie te maken van al die stukken. Met een
gedegen overzicht bieden wij onze bezoekers beter zicht op het hele verhaal van de polder.
Educatie staat hoog in het vaandel. Voor de basisschoolleerlingen is een en ander beschikbaar.
Contacten met het vervolgonderwijs heeft tot nu weinig voor de jeugd opgeleverd. Daaraan moet
meer aandacht besteed worden.
De samenwerking met de verzamelaarsgroep ‘Oude Glorie’ willen we zo mogelijk nog
uitbreiden.
Via contacten met velerlei instellingen zoals Cultuurcompagnie Noord Holland, de stichting Open
Monumenten Dag, gemeente Hollands Kroon, Kopgroep Bibliotheken en Nieuwlanderfgoed
Lelystad kunnen we meewerken aan een aantal interessante projecten.
Verder ontvangt de vereniging steeds meer voorwerpen zodat in de nabije toekomst kan worden
gedacht aan een oudheidkamer/museum.
Het Genootschap streeft er naar ook de vakantieganger c.q. toerist te interesseren voor de
polder en voor alles wat daar in de dorpen en de bossen te zien is en gedaan wordt. Maar ook
voor de landbouw in de breedste zin, voor de windenergie en voor de bedrijvigheid op Agriport.
Het bestuur heeft in overweging om de jaarlijkse excursie weer op te nemen in programma.
Schenkingen maken het wellicht mogelijk om een eigen boekenfonds in te stellen.
Het bestuur werkt, onder voorwaarden, mee aan de plannen om het voormalig gemeentehuis in

Wieringerwerf te gaan gebruiken als Cultuurschuur Wieringermeer.
Het Genootschap steunt de plannen om te komen tot museum Nieuw Joods Werkdorp.
De Schrijversgroep van het Genootschap wordt aangemoedigd om nog meer polderverhalen
vast te leggen.
Eén van de speerpunten voor de toekomst is ook, om te trachten het huidige ledental te
handhaven of zelfs te vergroten.
Het Genootschap is doende, om de ‘huisstijl’ te verbeteren.
Tevens blijft het ontvangen van groepen en verzorgen van lezingen een belangrijk onderdeel
van het werk binnen het Genootschap.
Wij trachten in de toekomst meer bezoekers te genereren tijdens de openstelling van ons
Genootschapshuis.
Onze financiële situatie is momenteel gezond. Dit dient op orde te blijven.
De werkgroepen, zijnde Archief, Redactie, Schrijvers, Activiteiten, Gidsen, Bezorgers en
Bestuur,zullen streven, om bovenstaande planningen te kunnen realiseren.
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