JAARVERSLAG 2013
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
Bestuur
Het bestuur was in 2013 als volgt samengesteld:
K.E. Koeman
voorzitter
E. Lijnzaad
vice-voorzitter *)
Mevrouw J. Albers secretaris
J. Koekkoek
penningmeester
E. Fijma
lid
C. Groot
lid
D. de Jong
lid
J. Keppel
lid
J. van Oostende
lid
*)
Tevens bibliothecaris en webbeheerder
Leden
Op 1 januari 2013 telde de vereniging
1589 leden. Op 31 december waren dit er
1566. Was er in 2012 sprake van netto 91
afzeggingen, in 2013 is het beperkt
gebleven tot netto 23 afzeggingen.
Ledenwerving vond plaats tijdens de
stadswandelingen. Ook tijdens de themamarkten in de zomervakantie werd actief
leden geworven door vrijwilligers.
Daarnaast zijn Vereniging Oud Enkhuizen
en De Vesting Makelaars een samenwerking aangegaan waarbij elke koper van
een huis een jaar lid wordt van de
vereniging.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2010 twaalf keer
bijeen.
De Algemene Ledenvergadering van 18
april 2013 vond plaats in de RSG om
tegemoet te komen aan de leden die in de
nieuwbouw
woonachtig
zijn.
De
vergadering werd door circa 120 leden
bijgewoond. Architect Hans Kuiper gaf een
toelichting op het restauratieplan van de
Drommedaris. Archeologe Dieuwertje

Duijn toonde de resultaten van het
bouwhistorisch en archeologisch onderzoek.
De najaarsbijeenkomst van 3 oktober 2013
in De Nieuwe Doelen werd in verband met
een activiteit in de Westerkerk op deze
avond matig bezocht. Meindert Schroor
hield een lezing over het thema ‘de
ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van de stad Harlingen’. De
najaarsexcursie van 5 oktober sloot aan op
dit thema.
Vrijwilligers
Vereniging Oud Enkhuizen wordt gedragen
door vele vrijwilligers. Om hen te
bedanken werden zij op zondag 21 april in
de gelegenheid gesteld om een bezoek te
brengen aan de pas verbouwde Librije.
Aansluitend werd er geborreld in Onder
de Wester. Om en nabij de 50 vrijwilligers
waren bij de middag aanwezig.
Tijdens de najaarsbijeenkomst werd
stilgestaan bij het beëindigen van de
werkzaamheden van de heer Jan
Heideman. Ruim 16 jaar was hij als
vrijwilliger de drijvende kracht achter de
Stadsgevangenis. Voor zijn betrokkenheid
ontving de heer Heideman de speld van
Oud Enkhuizen en werd hij benoemd tot
erelid van de Vereniging.
Najaarsexcursie
Voor de jaarlijkse ledenexcursie werd op
zaterdag 5 oktober 2013 een bezoek
gebracht aan Harlingen waar onder leiding
van Meindert Schroor en een stadsgids
een wandeling door het oude centrum
werd gemaakt. Het was een zeer
geslaagde excursie, helaas viel het aantal
deelnemers tegen.
Stadsgevangenis
Ten opzichte van het jaar 2012 viel in 2013
het totaal aantal bezoekers tegen. In het
afgelopen jaar brachten 2998 personen
een bezoek aan dit kleine monument, het
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jaar daarvoor bedroeg dat aantal nog
3617. Tijdens de zomervakantie werd de
stadsgevangenis bezocht door 2047
volwassenen (in 2012: 2352) en 446
kinderen (in 2012 536. In het voor- en
naseizoen werden 257 bezoekers geteld.
Open
Monumentendag
trok
248
bezoekers (in 2012: 530).
In de stadsgevangenis werd de oude, niet
goed meer functionerende verlichting
vervangen door nieuwe, energiezuinige
armaturen. De kosten hiervoor werden
gedeeld met de gemeente Enkhuizen.
Open monumentendag 2013
Onze vereniging participeert in het
bestuur van de Stichting Open Monumentendag Enkhuizen. De belangstelling
voor dit evenement viel tegen in verband
met de slechte weersomstandigheden.
Een aantal panden in de gemeente werd
bemenst door vrijwilligers van Oud
Enkhuizen.

horeca in het havenkwartier. Daarnaast
hebben wij gevraagd om specificaties op
te nemen ter voorkoming van de
aantasting van het beschermd stadsgezicht. Dit verzoek is niet opgenomen in
het Bestemmingsplan maar wordt nader
uitgewerkt in een beleidsnota.
Cursus Stadsgeschiedenis
Besloten is om in 2014 een cursus
stadsgeschiedenis te organiseren. Deze
zal worden gegeven door Klaas Koeman en
beslaat drie avonden en een wandeling op
zaterdagochtend. Plaats (eerste keer in
Westerstraat 158), datum nader te
bepalen. Maximaal aantal deelnemers 12.
Kosten € 15,- niet leden (zijn dan meteen
lid) en € 5,-- voor een lid.
Opgave bij de penningmeester
Judith Albers, secretaris
.

Jaarboek Steevast
Begin september verscheen Steevast
2013, de 35e jaargang van de Vereniging
Oud Enkhuizen en de eerste uitgave in
“full colour”. In deze uitgave vindt men
een artikel over een portret van Blauhulck
dat in 2013 door de Vereniging Oud
Enkhuizen is aangekocht. Op verzoek van
de redactie hebben John Brozius en Anton
Groot onderzoek gedaan naar deze
Enkhuizer regentenfamilie.
Archeologie / Bouwhistorie
Onder leiding van de archeoloog Michiel
Bartels werden aan de Paktuinen restanten van patriciërswoningen, waterputten en andere constructies ontdekt en
opgegraven.
In zake het nieuwe Bestemmingsplan
gemeente
Enkhuizen
heeft
onze
vereniging bezwaar aangetekend tegen de
verruiming van de mogelijkheden voor
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JAARVERSLAG GIDSEN 2013
Het leek in 2013 drukker dan in andere
jaren tijdens de stadswandelingen.
Mogelijke oorzaken hiervoor zijn waarschijnlijk niet alleen de goed verzorgde
reclame voor deze evenementen, maar
ook het interessante programma en het
fraaie wandelweer. Een uitschieter was
wel de ‘Stegen en Steigers’ wandeling met
een bezoekersaantal van 230 personen.
Kunt u zich dit voorstellen? Onder leiding
van acht gidsen liepen de deelnemers,
bijna op hetzelfde moment, dezelfde
route door de vele smalle steegjes in de
stad. Een hectisch maar ook een gezellig
gebeuren.
Ook telden wij bij de andere stadswandelingen veel bezoekers. Zo kon het
gebeuren dat we tijdens de laatste
wandeling in de Boerenhoek de duizendste bezoeker konden verwelkomen.
Mevrouw D. Kuiper werd in het zonnetje
gezet; zij mocht een bos bloemen en een
aantal boeken in ontvangst nemen. De
stadswandelingen van het seizoen 2013
telden een dikke 1100 deelnemers.
Buiten deze terugkerende activiteit
hebben onze gidsen ook hun bijdragen
geleverd aan wandelingen in het kader
van de ‘Witte Schuur’ en de ‘historische 21
mei herdenking’. Bovendien leidden wij
een delegatie van zusterverenigingen
(Vereniging Het Schermereiland en de
Historische Vereniging Sneek) door onze
mooie stad.
Voor de Enkhuizer buurtvereniging BEO is
zowel een lezing als een stadswandeling
verzorgd. Samenvattend: gedurende het
jaar 2013 is 21 maal een beroep gedaan

op de medewerking van onze stadsgidsen.
Zonder de inzet van deze vrijwilligers was
dit niet mogelijk geweest.
Cees Groot

Vrijwilliger en ‘cipier’ Jan Heideman sluit op
Monumentendag 2013 voor de laatste keer ‘zijn’
gevangenis
Activiteit

Gidsen Bezoekers

24.4

Wandeling Witte Schuur

3

21.5

Bevrijding 21 mei

6

05.6

Snouck v Loosen wandeling

6

12.6

Voorwandelen gevelstenen

8

19.6

Gevelstenen wandeling

7

26.6

Voorwandelen stegen & steigers

8

3.7

Stegen & Steigers wandeling

8

10.7

Voorwandelen Drommedaris

12

17.7

Drommedariswandeling

23.7

Voorwandelen VOC

14

31.7

VOC wandeling

12

6.8

Voorwandelen Boerenhoek

6

14.8

Boerenhoek wandeling

9

210

21.8

Bezoek OV Schermereiland

1

20

20.9

Bezoek HV Sneek

3

51

8

10.10 Lezing Buurtvereniging BEO

2

13.10 Stadswandeling BEO

1

14.10 Wandeling Witte Schuur

3

15.10 Wandeling Witte Schuur

6

16.10 Wandeling Witte Schuur

3

17.10 Wandeling Witte Schuur

3

21
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129

145
130
230
175
200

1161

Vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben een
bijdrage aan het inventariseren en
digitaliseren van het bronmateriaal
geleverd:
Siem Duys digitaliseert al jaren ons foto
materiaal. Inmiddels heeft hij ruim 20.000
afbeeldingen ingescand en beschikbaar
gesteld via de website.
Bert Erdmann fotografeert alle panden in
het huidige Enkhuizen, met name de
panden die gesloopt of verbouwd gaan
worden.
Tamara Lukacsi en Edwin Lijnzaad
verzorgen de maandelijkse openstelling
van de bibliotheek en archiveren van het
binnenkomend archiefmateriaal.
Marius van Buuren en Jaap Koning
houden zich bezig met het inscannen van
oude kranten.
David Grent heeft alle inscripties in de
stadsgevangenis gefotografeerd en ze
bijna allemaal met beschrijving in het
.digitaal archief opgenomen. Ze zijn terug
te vinden via de zoekterm ‘inscriptie’.
Ger Zurburg inventariseert de persoonlijke archieven.
De inventarislijsten van de archieven zijn
via ons digitaal archief te vinden. Ze zijn
terug te vinden via de zoekterm ‘inventarislijst’.
Joke Barends inventariseert de posters en
plattegronden.

deze lijst meldt aan de
archief@oudenkhuizen.nl.

archivaris,

Tussen de schenkingen treft u zo nu en
dan ook een bedrijfsarchiefje aan. Dit zijn
voor ons schenkingen van onschatbare
waarde, omdat voor wetenschappelijk
onderzoek vaak gebruikt wordt gemaakt
van dit soort bronnen. Mocht u uw archief
gaan opschonen, wilt u dan aan Oud
Enkhuizen denken?
Edwin Lijnzaad

Schenkingen
Ook dit jaar werd de vereniging weer
getrakteerd op een groot aantal
schenkingen. De lijst met schenkingen in
2013, alsmede de schenkingslijsten van de
voorgaande jaren, zijn te vinden in het
digitaal archief via de zoekterm
‘schenkingsregister’.
Wij stellen het zeer op prijs als u
eventuele aanvullingen of correcties op
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