JAARVERSLAG 2014
VERENIGING OUD ENKHUIZEN
Bestuur
Het bestuur was in 2014 als volgt
samengesteld:
K.E. Koeman
voorzitter
Mevrouw J. Albers
secretaris
J. Koekkoek
penningmeester *)
C. Groot
lid
D. de Jong
lid
J. Keppel
lid
J. van Oostende
lid
G. Vermeer
lid
*) tevens vice-voorzitter
Leden
Op 1 januari 2014 telde de vereniging
1566 leden. Op 31 december waren dit er
1474. Netto waren er dit jaar 92
afzeggingen.
Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2014 elf keer bij
elkaar.
De Algemene Ledenvergadering van 17
april 2014 vond wederom plaats in de
RSG. Ondanks het slechte weer werd de
vergadering door circa 75 leden
bijgewoond. Na de vergadering gaf Sanne
Maasbach van het Westfries Archief een
korte toelichting op het project “Vele
Handen”. De lezing over het opgravingproject ‘Paktuinen Enkhuizen’ werd
verzorgd door archeoloog Christiaan
Schrickx.
De najaarsbijeenkomst werd druk bezocht
en vond plaats op 2 oktober 2014 in de
Zuiderkerk. De lezing werd verzorgd door
architectuurhistoricus/bestuurslid Gerrit

Vermeer en had als thema ‘de
herbestemming van monumenten’. De
najaarsexcursie van zaterdag 4 oktober
sloot aan op het thema van de lezing. Er
werd een bezoek gebracht aan de
Posthoornkerk en het Scheepvaartmuseum, twee aansprekende voorbeelden
van herbestemming.
Vrijwilligers
Vereniging Oud Enkhuizen heeft om en
nabij zeventig vrijwilligers. Dankzij deze
vrijwilligers kan de Vereniging in het
zomerseizoen
de
stadswandelingen
organiseren en de Stadsgevangenis open
stellen voor bezoekers. Gedurende het
hele jaar zorgen de vrijwilligers ook voor
de maandelijkse openstelling van de
bibliotheek, het archiveren van stukken en
het scannen van foto’s. Ook onze uitgave
Steevast wordt geheel gevuld en
geredigeerd door vrijwilligers. Daarnaast
fungeert de redactie van Steevast als
vraagbaak voor de meest uiteenlopende
vragen over de historie van de stad en
haar
bewoners.
Deze
vrijwilligers
verdienen het natuurlijk om in het
zonnetje gezet te worden. Op 15 maart
werden de vrijwilligers uitgenodigd voor
een bezoek aan kasteel Radboud en een
borrel na afloop. In het najaar zijn de
vrijwilligers op bezoek geweest in het
Westfries Museum.
In oktober kwam erelid en oud vrijwilliger
de heer Jan Heideman te overlijden. Jan
was ruim 16 jaar de drijvende kracht
achter de Stadsgevangenis; hij was van
grote betekenis voor Vereniging Oud
Enkhuizen.
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Najaarsexcursie
Voor de jaarlijkse ledenexcursie werd op
zaterdag 4 oktober 2014 een bezoek
gebracht aan Amsterdam. Gerrit Vermeer
gaf een boeiende uitleg over de
herbestemming van de Posthoornkerk.
’s Middags werd onder leiding van een
gids het Scheepvaartmuseum bezocht.

Stadsgevangenis
Ten opzichte van 2013 lag het aantal
bezoekers aan de Stadsgevangenis in 2014
aanmerkelijk hoger: 3402 personen
brachten afgelopen jaar een bezoek, in
2013 waren het er nog 2998. Tijdens de
zomervakantie werd de Stadsgevangenis
bezocht door 2772 volwassenen (in 2013:
2047) en 630 kinderen (in 2013: 446).
Open Monumentendag trok 526 bezoekers ( in 2013: 248).
Open Monumentendag 2014
Voor Open Monumentendag werd er
nauw samengewerkt met de VVV
Enkhuizen. Dit jaar werd er voor gekozen
om zowel de zaterdag als zondag de
monumenten open te stellen. De panden
werden bemand met vrijwilligers van
Vereniging Oud Enkhuizen. Het weekeinde
was een groot succes mede dankzij de
strakke organisatie en het enthousiasme
van de VVV medewerkers.

Steevast
Begin september verscheen Steevast
2014, de 36e jaaruitgave van de vereniging
Oud Enkhuizen, met een nieuwe omslag.
Grafisch vormgever Rob Tuytel die al jaren
3D-beelden van Enkhuizen maakt is
verantwoordelijk voor het ontwerp.
Archeologie / Bouwhistorie
De archeologen waren in de binnenstad
o.a. actief in de Davidstraat en op het
Albert Heijn terrein. De resultaten werden
gepubliceerd in een blog op onze website.
In september kon een bezoek worden
gebracht aan de opgravingen uit de
Bronstijd nabij de Oosterdijk.
Librije
Op 22 mei werd de Librije feestelijk
heropend door burgemeester Jan Baas.
Wegens restauratie van de Westerkerk
waren de boeken tijdelijk ondergebracht
bij de Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
Mede dankzij een bijdrage van o.a.
Vereniging Oud Enkhuizen is de originele
ruimte volledig beveiligd en geklimatiseerd waardoor deze unieke boekencollectie weer terug kon keren naar de
Westerkerk.
Judith Albers, secretaris
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JAARVERSLAG GIDSEN 2014
Ook in 2014 heeft de Vereniging weer een
aantal stadswandelingen verzorgd.
Koningsdag had de primeur: een nieuwe
wandeling “Van brood naar brons”, uitgewerkt
door één van onze gidsen. De wandeling
bracht ons van de voormalige broodfabriek
naar de eveneens voormalige bronsgieterij bij
de huidige begraafplaats.
Op 21 mei hebben de gidsen weer een
bijdrage geleverd aan de “Bevrijding van
Enkhuizen”.
Een jaarlijks
terugkerend
evenement met als thema “Enkhuizen voor
de Prins”.
Vanwege de weersomstandigheden waren er
tijdens de eerste wandeling “maar” 65
deelnemers.

Buiten de reguliere stadswandelingen hebben
de gidsen ook bijgedragen aan wandelingen in
het kader van:
- “Witte Schuur” activiteiten
- verzoeken van de gemeente
Enkhuizen (6x)
- bezoek van de vereniging “VOC
Caemer die Haege.”
- schoolactiviteiten
Resumerend: in 2014 heeft men 88x een
beroep op onze stadsgidsen gedaan. Dit alles
was niet mogelijk geweest zonder de inzet van
deze vrijwilligers
Ook voor 2015 zijn weer leuke en interessante
zomeravondwandelingen
gepland.
Zie
hieronder voor een overzicht.

Cees Groot

De tweede wandeling, met speciale aandacht
voor de jeugd, is voor wat betreft het aantal
bezoekers gesneuveld in het voetbalgeweld.
Er hebben zich slechts 10 deelnemers gemeld.
Uiteraard is de wandeling doorgegaan.
Na deze eerste twee wandelingen is het een
stuk beter gegaan. Het weer werd beter; de
bezoekers meldden zich in grote aantallen.
Uitschieter dit jaar was de architectuur
wandeling. Een nieuw project, opgezet door
een 3-tal gidsen. Zij hebben zich intensief in
deze omvangrijke materie verdiept waardoor
dit evenement, geleid door 7 gidsen, een
groot succes werd. In totaal hebben we in
2014 tijdens de zomeravond wandelingen 730
bezoekers mogen verwelkomen
Het najaar 2014 is gestart met een nieuwe
gidsencursus, waarvoor zich 14 deelnemers
hebben ingeschreven. Alle cursisten zijn
geslaagd en kunnen zich nu voorbereiden op
hun taak. Spannend, het wordt hun vuurdoop.

LEDENBRIEF 2015 / 1 VERENIGING OUD ENKHUIZEN
12

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2014
Vrijwilligers
De volgende vrijwilligers hebben een
bijdrage aan het inventariseren en
digitaliseren van het bronmateriaal
geleverd:
Siem Duys
Bert Erdmann
Tamara Lukácsi
Edwin Lijnzaad
Ger Zurburg
Marius van Buuren
Gert-Jan van der Ploeg

Wij stellen het zeer op prijs als u
eventuele aanvullingen of correcties op
deze lijst meldt aan de archivaris,
archief@oudenkhuizen.nl.
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

Siem Duys digitaliseert al jaren ons foto
materiaal. Inmiddels heeft hij ruim 22.000
afbeeldingen ingescand en beschikbaar
gesteld via de website.
Tamara Lukácsi en Edwin Lijnzaad
verzorgen de maandelijkse openstelling
van de bibliotheek en het archiveren van
het binnenkomend archiefmateriaal. In de
loop van 2014 hebben zij assistentie
gekregen van Frans van Langen. Hij schept
orde in het archief. Zijn bijdrage wordt
hogelijk gewaardeerd.
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”.
Schenkingen
Ook dit jaar werd de vereniging weer
getrakteerd op een groot aantal
schenkingen. De lijst met schenkingen,
alsmede de lijsten van de voorgaande
jaren, zijn te vinden in het digitaal archief
via de zoekterm “schenkingsregister”.
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