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Bestuur
Het bestuur was in 2018 als volgt samengesteld:
Dhr. K.E. Koeman
voorzitter
Mw. J. Albers
secretaris
Dhr. J. Koekkoek
penningmeester en vicevoorzitter
Dhr. C. Groot
lid
Dhr. J. Keppel
lid
Dhr. G. Vermeer
lid
Mw. S. de Wit
lid
Leden
Op 1 januari 2018 telde de vereniging 1495 leden. Op 31 december 2018 waren dit er 1415. Netto
daalde het aantal leden met 80 personen.

Vergaderingen
Het bestuur kwam in 2018 elf keer bij elkaar voor de reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast
vond er in het kader van de verhuizing regelmatig overleg plaats met betrekking tot de verhuizing
en het jubileumjaar 2019.
De Algemene Ledenvergadering van 18 april 2018 vond plaats in de Zuiderkerk. De vergadering
werd gevolgd door een lezing verzorgd door Martine de Bruin, onderzoekster aan het Meertens
Instituut. Titel van de lezing was ‘Uitstekende nieuwe liedekens voor vissers, vogelaars, amoureuze
jonge mannen en jongedochters: Enkhuizer liedcultuur, vooral in moderne tijd’. Het ensemble De
Zoete Inval van Cor van Sliedrecht en Danielle Janssen zorgde voor de muzikale omlijsting.
De najaarsvergadering vond plaats op 18 oktober 2018, opnieuw in de Zuiderkerk. De lezing werd
verzorgd door Klaas Koeman en Gerrit Vermeer. Beiden zijn al enige jaren bezig met uitgebreid
bouwhistorisch onderzoek in de stad. Er werd verslag gedaan over hoe een bouwhistorisch
onderzoek in een pand in zijn werk gaat en hoe de bewoningsgeschiedenis van een hele wijk wordt
onderzocht.
Omdat de oorspronkelijk uitgenodigde spreker, die over West-Friesland in de vroege middeleeuwen
zou spreken, vlak voor de ledenbijeenkomst moest afzeggen, kwam het ledenuitje, de vertoning van
de film Redbad, te vervallen.
In memoriam
In mei 2018 kwam Evert de Vries te overlijden. Hij was voor de vereniging van groot belang door de
vele historische artikelen die hij voor onze jaaruitgave Steevast schreef. Daarnaast was hij als oudbestuurslid en erelid zeer betrokken bij de vereniging.
Ook het overlijden van Jan van der Haar in oktober was een groot verlies voor de vereniging.
Jarenlang was hij actief als stadsgids die bevlogen over de historie van Enkhuizen kon vertellen.
De Waag
In oktober 2018 is het onderkomen in de Westerstraat 158 verlaten en werd er verhuisd naar De
Waag. Een aantal bestuursleden en vrijwilligers hebben hier veel tijd en moeite in gestoken.
Namens de vereniging hartelijk dank voor hun bijdrage!
De eerste tentoonstelling in De Waag stond in het teken van Zacheus de Jager. Hij is één van de
oprichters van het chirurgijnsgilde dat sinds 1636 bijeenkwam op de bovenverdieping van De Waag.
Van 18 tot en met 27 oktober kon er een bezoek worden gebracht aan archeologische vondsten,
portretten en archivalia rond het leven van Zacheus de Jager. De tentoonstelling haakte aan bij het
pas verschenen boek ‘Zacheus de Jager, een huwelijk aan diggelen’ geschreven door archeologe
Dieuwertje Duin et al.
Stadsgevangenis
In 2018 bezochten 4121 personen de Stadsgevangenis. Dat is 1,8% meer ten opzichte van 2017.
Bijzonder weinig groepen hebben in 2018 de Stadsgevangenis bezocht. De beide Open
Monumentendagen waren zeer goed bezocht.
Op zaterdag werden 629 bezoekers geteld. Op zondag waren dat er 613.
Dankzij een grote groep vrijwilligers kon de Stadsgevangenis elke middag geopend zijn van 7 juli tot
en met 10 september.

Open Monumentendag 2018
Al jaren is Open Monumentendag een goed geoliede samenwerking tussen VVV Enkhuizen,
Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Open Monumentendag Enkhuizen. In de opengestelde
monumenten staan vrijwilligers klaar die de bezoekers van informatie voorzien. Open
Monumentendag trekt allerlei bezoekers, zowel nieuwsgierige buurtbewoners als gasten uit andere
delen van het land of zelfs buitenland. Het evenement wordt bijzonder positief gewaardeerd.
Cursussen
In verband met de verhuizing naar De Waag was er in 2018 geen gelegenheid om een cursus
stadshistorie te organiseren.
Steevast
Begin september verscheen Steevast 2018, de 40e jaaruitgave van de vereniging Oud Enkhuizen.
Bouwhistorie/monumentenbeleid
Ook dit jaar is er weer een groot aantal bouwhistorische onderzoeken door Gerrit Vermeer en Klaas
Koeman verzorgd. Een kleine twintig rapporten konden op de website van de vereniging en de
Universiteit van Amsterdam geplaatst worden. Zoals al werd aangekondigd in het vorige jaarverslag
zijn de Oranjestraat en Spoorstraat aangewezen tot gemeentelijk monument waarmee een start is
gemaakt met de bescherming van gewone woonhuizen uit de Wederopbouwperiode.
Judith Albers, secretaris

JAARVERSLAG GIDSEN 2018
Onderstaande opsomming van activiteiten is alleen mogelijk geweest door de inzet van een fantastische
groep gidsen die zich altijd weer spontaan aanmeldt voor een stadwandeling en zich verdiept in de
stadsgeschiedenis.









De scholenwandeling was weer een succes. Zowel in maart als in oktober was er vanuit de lagere
scholen veel belangstelling.
De toneelgroep “Drommedaris” heeft in het Snouck van Loosen-ziekenhuis de voorstelling
“Tsjechov remixed” georganiseerd. Wij hebben hier onze medewerking aan verleend door middel
van een rondwandeling in het ziekenhuis. Er waren die dagen 150 deelnemers.
In samenwerking met “de Ontdeckingh” zijn er 6 wandelingen geweest waarbij er 8 gidsen 90
personen hebben rondgeleid.
Bij de stadswandelingen van 2018 was 49 keer een gids actief om 830 deelnemers rond te leiden.
Een prachtig aantal. Een paar gidsen ontwierpen nieuwe wandelingen, “Van Brood naar
Brons” (Carla Moonen) en “Enkhuizers van vroeger” (Joke Appelo).
De voorzitter en twee gidsen hebben rondleidingen gegeven aan de interim en de nieuwe
burgemeester, in het gezelschap van familie en de beide wethouders.
In samenwerking met het Zuiderzeemuseum geven we voor de winter een stadswandeling als
aanvulling op de tentoonstelling “Mooi Samen”.

Wandelcommissie: Joke Appelo, Ferry Verboom en Cees Groot

JAARVERSLAG ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK 2018
De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met het archief en de bibliotheek heeft er vier nieuwe leden
bij: Maria Diez, Charissa Franke, Tejo Teunen en Walter van Dam. Door de verhuizing is er veel werk te
doen, zij zijn dan ook zeer welkom. Gelukkig hebben we op de zolder van De Waag veel meer ruimte
dan in het oude gebouw en kunnen we het archief nu op een overzichtelijke manier opstellen. We zijn
natuurlijk ook bezig de collectie te inventariseren, te digitaliseren en toegankelijker te maken voor
leden. Nieuw is dat onze kunstcollectie geïnventariseerd en gefotografeerd is en binnenkort online
staat. Uiteraard zijn het archief en de bibliotheek, net als voorheen, elke laatste zaterdag van de
maand open voor leden.
Frans van Langen / Jorien Kant

