Jaarverslag}0l2 van de secretaris
Al weer eenjaar voorbij, zo beginje het nieuwejaar vol goedemoed en zo is hij al weer
afgelopenen zit je tussende kersten het nieuwejaar al weer hetjaarverslagte schrijven.
Op 30 maarthebbenwe hetjaarboek2011gepresenteerd.
ArcheologeDieuwertje Duijn hield dezeavondeenlezing over de stadsgeschiedenis
van
Enkhuizen.
Dieuwertjekon prachtig verhalenover de archeologischeopgravingenvan dezestad,
waarbij zij zelf betrokkenis geweesten ook 'aan de schop' heeft gestaan,wat zij zelf het
mooistevan de archeologievind.
De hele ontwikkeling van Enkhuizenis aande handvan opgravingenin kaart gebracht.
DezeopgravrngenwÍren o.a. mogelijk gewordendoor de vernieuwingvan het stadsriool.
Vanaf het jaar nul tot heden,werd stapvoor stapde ontwikkelingsgeschiedenis
van de
stad,die ooit belangrijker is geweestdan Hoom en Amsterdam,onderde loep genomenen
toegelicht.Veel wagenuit het publiek maakteer eencompleetbeeldvan. Slechtszo'n 30
mensenwaÍen hierop afgekomen,wat wel eenbeetjeteleurstellendwas,maarde
aarwezigenhebbendesondankseenzeerpreuige avondbeleeftl.
Het eersteexemplaarvan het nieuwejaarboekwerd uitgereikt aangastschrijverKrijn van
Klaveren.
Krijn is al vanafde oprichting(1995)donateuren heeftin hetjaarboekeenboeiend
verhaalgeschrevenvan de fam. van Klaverenen mocht zoalsgezegdterechthet eerste
exemplaarin ontvangstnemen.
Op 8 sept.warenwe ook dit jaar weer deelnemeraande landelijke OpenMonumentendag
2011.In Hauwert\Àrar€n
wederomhet Witte Kerkje en musetrm"Jan Duim" opengesteld.
Zowe| in de kerk als in het museumkwamenongeveer60 mensenaf, iets minder dan
vorig jaar, maarzekerniet mindergezellig.
Op zgndag9 septembervqrtrokkenwij pet prachtig zomerwEerom ong€veer9.30 uur
naarLandgoedBeeckestrjnin Velsenalwaarwrj om 10.00uur van eenheerlijk kopje
koffie met wat lekkers genoten.Het restaurantop dit landgoedkwam wat exclusiefover,
want hot lekkersbestond.uiteenpiepklein.geba\ie.
Zoklein zelfsdat wij bij hettweede
kopje koffie ook nog eentweedegebakjekregen,dat danweer wel. Ook met de smaakzat
het overigenswel goed.
Om 11.00uur werd de groepvan 18personengesplitsten kregenwij iedereen
rondleiding,Eerstdoor het pasgerestaureerde,
monumentalegebouwen daarnadoor de
verschillendestijltuinen buiten. Het weer werlÍe zoalsgezegdgoedmee,waardoorde
buitenrondleidingnog meertot zijn recht kwam. PrachtigeEngelseen Fransestf ltuinen
met bijzonderedetailswaar we eigenlijk niet op uitgekekenraakten.
Maar omdatom 13.00uur de lunchop onswachtte,moestenwe onser toch toe bewegen
om het reedsaanschouwde,in het geheugenop te slaan.
De lunch was conform de al eerdergenoemdeexclusiviteit en smaak,zodatwe ons om
14.30richting Heiloo kondenbegevenom daarLandgoedNijenburg(het is tenslottehet
jaar van het landgoed)te bezichtigen.
Hier werdenwe verwelkomddoor eengroot ontvangstcomitéinclusief kopje koffie.
Van eendamevan de plaatselijkehistorischeverenigingkregenwe, op zeerboeiende
wijze, tekst en uitleg over de bewonersvan dit landgobddoor de eeuwenheen.
Als laatstewoondenhier de familie van Foreest,waarvanin Hauwertnog een naraat
woont.
De wouwelijke 'spraakwaterval'bleek over eenbehoorlijke dosiskennisvan de
geschiedeniste beschikkenen ze stoptede rest van ons geheugendan ook vol met alle

kennisdie ze hieromfient bezrÍ, Dezs taak vervulds ze me.tzoveelpassieen humor dat we
alleenhiervan al enormgenoten.
W'ederomwerdonze groepgesplitst,waarnaeenrondleidingvolgde.Ook hier een
prachtigmonumentaalgebouwmet diverseauthentiekedetailsen eenrondleiding door de
boomgaardmet diverseoudefruitrassen.Voldaandoor alle indrukkenvan dezedag
verhokkenwe tenslotteweer naaÍ Hauwert.Ook hier monumentalegebouwen,
boomgaarden,diversestijlen van tuinen,maaÍ toch zo heel andersdan wat wij dezedag
gezíenen beleefdhebben.
Op 2 en 3 juni hebben\ile eententoonstellinggeorganiseeÍd,waarbij de donateursook nu
weer zelf foto's kondenaanleveren.Aangevuldmet foto's uit ons archief, leverdedit al mt
al eenleuke en boeiendetentoonstellingop. Het is natuudijk altijd leuk uranneerje
mensenvan woeger op eenfoto herkent,maaralsje daarbij tevensons archief kunt
geeftdit wat extra's.Ook de film met oogstwerkzaamheden
was een'groot'
completereno
ons geheugen
succes.'Giooto omdatdefam. Groot mel diverSewerkzazrmheden
van de gebr.Koster'kostelijk'
behoorlijkopfriste.Verderwarende hooiwerkzaamheden
om te zien. Ook van C. de Winkel, die je met dit werk helemaalmeeterugnamnaarde
veertigeren vijftiger jaren, warenvoor de liefhebberseenbelevenis.Ook nu weer een
ietwat teleurstellendaantalbelangstellenden,
ongeveer50 bezoekersover twee dagen
voldeedniet helemaalaande verwachtingen?Maar degenedie wel de moeitehebben
genomen,hebbenenorÍngenoten,zoalswe uit de reactieskondenopmaken.
Het aantaldonatetnsbednaagt245,we btijven geluftÍcigredelijk stabiet.Met 23 andere
(historische)verenigingenworden gegevensenjaarboekenuitgewisseld.
De donateurbijdrage
bedroegvoor 2012nog steeds€ 15,00en dit zal ook voor 2013
gelden.
In het afgelopenjaar zíjnde volgendedonateursontvallen:
Dhr. Smetz,woonachtigte Hauwert en Dhr. Grossatte Woerden.
gehouden.De vergaderingenworden
ln20l2 zïjner 10 bestuursvergaderingen
genotuleerddoor JaapSurink.
Ook krijgen wij gelukkig nog steedshulp van 'buitenaf . JolandeSchoonemanmet het
dagboekvan C. Ruijterman,Ludo Westrusmet de Kroniek van Hauwert,en'natuurlijk'
AgnesKrijnen en Ton Antes, die zich bezighoudenmet de website,de bewoningsgeschiedenis,het foto-archief digitaliserenen ga zo maaÍdoor. MaartenGrootodie de
completelay-out van onzejaarboekenop zich neemt,mag ook genoemdworden.
tMezijn druk doendeom oÍrzeplannendie in 2012 wet of niet helemaaltot wasdomzijn
gekomen,tot uitvoering te brengen.Geengrote of schokkendedingen,maaÍ gewoon
allerlei lopendezakenowelke nodig zijn om eenhistorischeverenigingdraaiendte houden.
En zolangwe het draaiendehouden,kunnenwe ook in 2013 weer eenjaarboekvullen.
Nico Boots.secretaris

