
Najaarsledenbrief 

Al enige tijd geleden heeft de vereniging bij het gemeentebestuur het verzoek ingediend om 
de Oranjestraat, de flat aan de Spoorstraat en het noordelijk gedeelte van de Baan op de 
Monumentenlijst te zetten. De drie projecten zijn een goed voorbeeld van de naoorlogse 
Wederopbouw architectuur en horen bij het verhaal van de stad. 

De Erfgoedcommissie (de gemeente is verplicht advies aan deze commissie te vragen als er 
een beslissing over monumenten genomen moet worden) organiseerde naar aanleiding van 
ons verzoek een klein symposium waarin verschillende deskundigen hun licht lieten schijnen 
over de vraag in hoeverre je gewone woonhuizen moet beschermen. Unaniem was men van 
mening dat “onze” projecten op de gemeentelijke monumentenlijst thuishoorden. Eén van de 
sprekers verwees naar een recente opmerking van de minister van OCW Jet Bussemaker 
dat de grote monumenten uit de recente geschiedenis, de scholen en de kerken 
bijvoorbeeld, wel de nodige bescherming krijgen. Maar zij maakt zich zorgen over de kleine 
monumenten zoals de gewone woonhuizen. 

Al met al heeft de Erfgoed commissie over de Oranjestraat positief advies opgesteld. Op 
korte termijn zullen de Spoorstraat en de Baan op de agenda komen. 

Om misverstanden te voorkomen: als B&W het verzoek honoreren zal de bescherming 
alleen voor de buitenkant gelden en wat de Oranjestraat betreft zijn wijzigingen aan de 
achterkant van de woningen nog heel goed mogelijk. 

Lezing en Excursie 

De lezing en dus de excursie staan dit jaar in het teken van de VOC.  

Als spreker hebben we iemand uit de groep “Jonge Historici” gevraagd: Erik Odegard. 

Hij heeft geschiedenis gestudeerd in Leiden en is daar in 2012 afgestudeerd met als 
onderwerp de vestingbouw onder de VOC in Zuid-Azië (India en Sri Lanka). Daarna is hij - 
ook in Leiden - aan een promotieonderzoek begonnen met als onderwerp de carrièrepaden 
van Nederlandse koloniale gouverneurs in de zeventiende eeuw. Hierbij lag de nadruk vooral 
op de netwerken en belangengroepen die 'achter de schermen' grote invloed konden hebben 
op de carrières van het personeel van de compagnieën. Tijdens zijn promotieonderzoek is hij 
in de periode oktober 2015 - januari 2017 als research fellow verbonden geweest aan het 
Nationaal Archief. Hier heeft hij meegewerkt aan de tentoonstelling die er nu te zien is, en 
aan de plannen voor het ontsluiten van de gedigitaliseerde archiefstukken. Op dit moment is 
hij als docent verbonden aan de Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam.  

De excursie gaat naar de tentoonstelling waar Erik Odegard aan meegewerkt heeft: 

De wereld van de VOC
Op de mooi vormgegeven tentoonstelling worden we meegenomen langs unieke kaarten, 
scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar geschiedenis. Uiteraard krijgen we een 
rondleiding van een van de medewerkers van het Archief. Na de lunch krijgen we nog een 
rondleiding in de kelders van het Nationaal Archief. Ook dat is een belevenis die je echt een 
keer meegemaakt moet hebben.
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UITNODIGING LEDENBIJEENKOMST

Woensdag 11 oktober 2017 in de Zuiderkerk. Aanvang 20.00 uur. 

19.30 uur kerk open 

20.00 uur opening en bestuursmededelingen 

20.30 uur aanvang lezing Erik Odegard

21.45 uur gelegenheid tot het stellen van vragen en sluiting
In overleg met de spreker wordt de pauze bepaald. 

UITNODIGING LEDENEXCURSIE 

Op zaterdag 14 oktober 2017 wordt onze jaarlijkse ledenexcursie 
gehouden. 

Het programma is als volgt:

9.00 uur vertrek met de bus van Alpha Tours bij het NS-station in Enkhuizen
10.45 uur aankomst bij het Nationaal Archief in Den Haag
11.00 uur koffie

11.30 uur aanvang eerste deel van het programma: bezoek tentoonstelling of archief

12.30 uur lunch (**) 

13.45 uur aanvang tweede deel van het programma: bezoek archief of tentoonstelling

14.45 uur einde bezoek Nationaal Archief

15.00 uur vertrek met de bus naar Enkhuizen

16.45 uur aankomst in Enkhuizen
(**) In het Nationaal Archief is het restaurant op zaterdag niet open, maar direct tegenover het archief 
zijn diverse uitstekende gelegenheden om te lunchen. Wij zullen u de mogelijkheden bij aankomst in 
Den Haag aangeven. Om u de vrijheid te geven zelf een lunch naar keuze te kiezen is de lunch dit 
keer NIET inbegrepen bij de prijs van deze excursie. 

U kunt zich voor deze excursie aanmelden door overmaking van € 20,= per persoon naar 
rekeningnummer NL98 INGB 0000 4519 25 van de penningmeester van Vereniging Oud Enkhuizen, 
o.v.v. ‘ledenreis’ en uw lidnummer of adres. Aanmelding geschiedt in volgorde van binnenkomst. 
Voor deze excursie geldt een maximum van 45 deelnemers.

Het Nationaal Archief is toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn, maar wij vragen u 
toch om zelf voor begeleiding te zorgen.

OUDE STEEVASTEN

In ons clubgebouw hebben we een enorme voorraad oudere Steevasten. Omdat ze veel ruimte 
innemen willen we opruimen. Daarom hebben we besloten dat leden deze oudere Steevasten voor de 
prijs van slechts € 1,= per stuk kunnen aanschaffen! Ja, u leest het goed, slechts één euro per stuk!! 
Dit is uw kans om uw verzameling compleet te maken en eventuele ‘gaten’ in de jaargangen op te 
vullen!

U kunt de Steevasten aanschaffen tijdens de reguliere openingstijden van ons clubhuis/archief: elke 
laatste zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.


