
Jaarverslag}0l2 van de secretaris

Al weer een jaar voorbij, zo begin je het nieuwe jaar vol goede moed en zo is hij al weer
afgelopen en zit je tussen de kerst en het nieuwe jaar al weer het jaarverslag te schrijven.

Op 30 maart hebben we het jaarboek 2011 gepresenteerd.
Archeologe Dieuwertje Duijn hield deze avond een lezing over de stadsgeschiedenis van
Enkhuizen.
Dieuwertje kon prachtig verhalen over de archeologische opgravingen van deze stad,
waarbij zij zelf betrokken is geweest en ook 'aan de schop' heeft gestaan, wat zij zelf het
mooiste van de archeologie vind.
De hele ontwikkeling van Enkhuizen is aan de hand van opgravingen in kaart gebracht.
Deze opgravrngen wÍren o.a. mogelijk geworden door de vernieuwing van het stadsriool.
Vanaf het jaar nul tot heden, werd stap voor stap de ontwikkelingsgeschiedenis van de
stad, die ooit belangrijker is geweest dan Hoom en Amsterdam, onder de loep genomen en
toegelicht. Veel wagen uit het publiek maakte er een compleet beeld van. Slechts zo'n 30
mensen waÍen hierop afgekomen, wat wel een beetje teleurstellend was, maar de
aarwezigen hebben desondanks een zeer preuige avond beleeftl.
Het eerste exemplaar van het nieuwe jaarboek werd uitgereikt aan gastschrijver Krijn van
Klaveren.
Krijn is al vanaf de oprichting (1995) donateur en heeft in het jaarboek een boeiend
verhaal geschreven van de fam. van Klaveren en mocht zoals gezegd terecht het eerste
exemplaar in ontvangst nemen.

Op 8 sept. waren we ook dit jaar weer deelnemer aan de landelijke Open Monumentendag
2011. In Hauwert \Àrar€n wederom het Witte Kerkje en musetrm "Jan Duim" opengesteld.
Zowe| in de kerk als in het museum kwamen ongeveer 60 mensen af, iets minder dan
vorig jaar, maar zeker niet minder gezellig.

Op zgndag 9 september vqrtrokken wij pet prachtig zomerwEer om ong€veer 9.30 uur
naar Landgoed Beeckestrjn in Velsen alwaar wrj om 10.00 uur van een heerlijk kopje
koffie met wat lekkers genoten. Het restaurant op dit landgoed kwam wat exclusief over,
want hot lekkers bestond.uit eenpiepklein.geba\ie. Zoklein zelfs dat wij bij hettweede
kopje koffie ook nog een tweede gebakje kregen, dat dan weer wel. Ook met de smaak zat
het overigens wel goed.
Om 11.00 uur werd de groep van 18 personen gesplitst en kregen wij ieder een
rondleiding, Eerst door het pas gerestaureerde, monumentale gebouw en daarna door de
verschillende stijltuinen buiten. Het weer werlÍe zoals gezegd goed mee, waardoor de
buitenrondleiding nog meer tot zijn recht kwam. Prachtige Engelse en Franse stf ltuinen
met bijzondere details waar we eigenlijk niet op uitgekeken raakten.
Maar omdat om 13.00 uur de lunch op ons wachtte, moesten we ons er toch toe bewegen
om het reeds aanschouwde, in het geheugen op te slaan.
De lunch was conform de al eerder genoemde exclusiviteit en smaak, zodatwe ons om
14.30 richting Heiloo konden begeven om daar Landgoed Nijenburg (het is tenslotte het
jaar van het landgoed) te bezichtigen.
Hier werden we verwelkomd door een groot ontvangstcomité inclusief kopje koffie.
Van een dame van de plaatselijke historische vereniging kregen we, op zeer boeiende
wijze, tekst en uitleg over de bewoners van dit landgobd door de eeuwen heen.
Als laatste woonden hier de familie van Foreest, waarvan in Hauwert nog een naraat
woont.
De wouwelijke 'spraakwaterval' bleek over een behoorlijke dosis kennis van de
geschiedenis te beschikken en ze stopte de rest van ons geheugen dan ook vol met alle



kennis die ze hieromfient bezrÍ, Dezs taak vervulds ze me.t zoveel passie en humor dat we
alleen hiervan al enorm genoten.
W'ederom werdonze groep gesplitst, waarna een rondleiding volgde. Ook hier een
prachtig monumentaal gebouw met diverse authentieke details en een rondleiding door de
boomgaard met diverse oude fruitrassen. Voldaan door alle indrukken van deze dag
verhokken we tenslotte weer naaÍ Hauwert. Ook hier monumentale gebouwen,
boomgaarden, diverse stijlen van tuinen,maaÍ toch zo heel anders dan wat wij deze dag
gezíen en beleefd hebben.

Op 2 en 3 juni hebben \ile een tentoonstelling georganiseeÍd, waarbij de donateurs ook nu
weer zelf foto's konden aanleveren. Aangevuld met foto's uit ons archief, leverde dit al mt
al een leuke en boeiende tentoonstelling op. Het is natuudijk altijd leuk uranneer je
mensen van woeger op een foto herkent, maar als je daarbij tevens ons archief kunt
completereno geeft dit wat extra's. Ook de film met oogstwerkzaamheden was een'groot'
succes. 'Giooto omdat defam. Groot mel diverSe werkzazrmheden ons geheugen
behoorlijk opfriste. Verder waren de hooiwerkzaamheden van de gebr. Koster'kostelijk'
om te zien. Ook van C. de Winkel, die je met dit werk helemaal mee terugnam naar de
veertiger en vijftiger jaren, waren voor de liefhebbers een belevenis. Ook nu weer een
ietwat teleurstellend aantal belangstellenden, ongeveer 50 bezoekers over twee dagen
voldeed niet helemaal aan de verwachtingen? Maar degene die wel de moeite hebben
genomen, hebben enorÍn genoten, zoals we uit de reacties konden opmaken.

Het aantal donatetns bednaagt 245,we btijven geluftÍcig redelijk stabiet. Met 23 andere
(historische) verenigingen worden gegevens en jaarboeken uitgewisseld.
De donateurbijdrage bedroeg voor 2012 nog steeds € 15,00 en dit zal ook voor 2013
gelden.
In het afgelopen jaar zíjnde volgende donateurs ontvallen:
Dhr. Smetz, woonachtig te Hauwert en Dhr. Grossat te Woerden.

ln20l2 zïjner 10 bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen worden
genotuleerd door Jaap Surink.
Ook krijgen wij gelukkig nog steeds hulp van 'buitenaf . Jolande Schooneman met het
dagboek van C. Ruijterman, Ludo Westrus met de Kroniek van Hauwert, en'natuurlijk'
Agnes Krijnen en Ton Antes, die zich bezighouden met de website, de bewonings-
geschiedenis, het foto-archief digitaliseren en ga zo maaÍ door. Maarten Grooto die de
complete lay-out van onze jaarboeken op zich neemt, mag ook genoemd worden.

tMe zijn druk doende om oÍrze plannen die in 2012 wet of niet helemaal tot wasdom zijn
gekomen, tot uitvoering te brengen. Geen grote of schokkende dingen, maaÍ gewoon
allerlei lopende zakeno welke nodig zijn om een historische vereniging draaiend te houden.
En zolang we het draaiende houden, kunnen we ook in 2013 weer een jaarboek vullen.
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