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Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn 2008 
 

1. Algemeen  

Het jaar na een jubileumjaar is vaak een jaar van enige rust en bezinning. Maar in 
2008 hebben opnieuw allerlei zaken de aandacht gevraagd en was er van rust geen 

sprake. Zo is het voorontwerp Binnenstad ter becommentariëring voorgelegd, waren 
de boompjes van de Weeshuistuin weer in discussie en heeft de vereniging zich 
ingezet voor het behoud van woningen aan de Koepoortsweg. 

Mede naar aanleiding van de publicatie van het boek Gevelstenen en ander 
huistekens in Hoorn, geschreven door Henk Overbeek, is het plan opgevat om 

gevelstenen weer terug te brengen in de stad. Bij het Westfries museum worden 
verscheidene gevelstenen bewaard. Waar mogelijk wil Oud Hoorn deze weer op of 
nabij de oorspronkelijke plaats terugbrengen; eventueel een kopie daarvan. De 

Stichting 1 Hoorn Art heeft een bijdrage van € 5000,- toegezegd om dit project te 
realiseren.  

In het najaar is de monumentenprijs uitgereikt aan IntermarisHoeksteen voor de 
restauratie van het Weeshuis. Behalve het gebruikelijke bordje ontving directeur 
Martin Hoiting ook de toezegging voor een replica van een gevelsteen voor het 

Weeshuis. 
 

Voor de Stichting Stadsherstel, die evenals Oud Hoorn zich inzet voor het behoud en 
de restauratie van historische panden was het een bijzonder jaar vanwege de 
toekenning van de bijzondere prijs, de Europa Nostra Award. In 2008 is de stichting 

gestart met de restauratie van de villa op Koepoortsweg 73, waardoor een 
monument wordt behouden en een nieuwe bestemming krijgt. 

Onder de giften die de vereniging dit jaar ontving was een tekening uit 1949 van de 
hand van Kerkmeijer en een schilderij van Adriaan Volkers. Ook hebben we aan het 
eind van het jaar een erfenis ontvangen van de heer De Flart, maar de afwikkeling 

daarvan moet nog plaatsvinden. 
 

2. Leden  
Het aantal leden van de vereniging is in het afgelopen jaar iets gedaald. Per 1-1-

2009 stonden 1950 leden ingeschreven. De contributie is op hetzelfde niveau geble-
ven. Er worden plannen ontwikkeld om met name scholieren van het voortgezet 
onderwijs meer te interesseren voor de historie van de stad en voor de monu-

menten.  
Aan het einde van het jaar is het cadeaulidmaatschap ingevoerd om vrienden of 

familie te laten kennis maken met de activiteiten van de vereniging. De belang-
stelling voor dit cadeau blijkt zeker aanwezig. 
Ook onder nieuwe bewoners van Hoorn wordt via de gemeente een informatie-

pakket verspreid om hen te laten kennismaken met de stad en de vereniging.  
 

3. Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd.  
Van de penningmeester Jeroen Spiekker is in de voorjaarsledenvergadering afscheid 

genomen. Voor het werk dat hij voor de Vereniging heeft gedaan, is hij hartelijk 
bedankt. In die vergadering is Henk Wokke in zijn plaats benoemd en is Eddy Boom 

toegetreden tot het bestuur met als belangrijkste taak educatieve activiteiten. 
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In de najaarsvergadering is Jaap Bronkhorst afgetreden en opnieuw benoemd voor 

een periode van drie jaar.  
 

Contact met andere historische verenigingen heeft zich beperkt tot de verenigingen 
in Leeuwarden en Enkhuizen. De wandeling die Oud Enkhuizen onze vereniging bij 
het jubileum had aangeboden leidde naar het stadhuis of naar het Snouck van 

Loosenhuis is zeer gewaardeerd en heeft geleid tot de afspraak om eens in de twee 
jaar elkaars stedenschoon te bekijken onder leiding van een deskundige gids.  

 
Contact met de gemeente  
Op verzoek van de Vereniging heeft weer een gesprek plaatsgevonden met 

wethouder Van der Maat over het monumentenbeleid in de stad, de kwaliteit van 
het historisch stadscentrum en de mogelijkheden van voorbescherming voor aan te 

wijzen gemeentelijke monumenten.    
Het bezwaar tegen de kap van de suikeresdoorns aan de Weeshuistuin, dat de 
vereniging in 2007 heeft ingediend, heeft een vervolg gekregen. Hoewel bij de 

beslissing op het bezwaar door het college duidelijk was aangegeven, dat herplant 
van tien behoorlijke bomen aan de kapvergunning verbonden was, bleken in april 

ineens zes in plaats van tien en dan nog dunne bomen te zijn geplant. Het 
bezwaarschrift hiertegen heeft het college in feite ongegrond verklaard en daarmee 

de situatie in stand gelaten. Het bestuur heeft besloten af te zien van verdere 
acties, hoewel de handelwijze van de gemeente laakbaar is,  
 

Voorontwerp Binnenstad  
In mei bood het college het voorontwerp Binnenstad ter becommentariëring aan. 

Een werkgroepje heeft zich hierover geboden en een uitgebreide reactie gestuurd. 
Een aantal van de aangedragen punten is door de raad overgenomen: het beperken 
van het samenvoegen van panden, het weren van winterterrassen en het als 

uitgangspunt accepteren van de bestaande maatvoering van de panden in de stad. 
Maar belangrijke punten van kritiek blijven bestaan zoals het buiten dit bestem-

mingsplan houden van belangrijke delen van de binnenstad waardoor de 
samenhang ontbreekt. Nu moet het Ontwerp Bestemmingsplan worden gemaakt en 
dan zal dat weer worden voorgelegd.  

 
4. Eigendommen 

In het bezit van de vereniging zijn de panden Schoolsteeg 7, Breed 12, Bierkade 10, 
Onder de Boompjes 8. Deze panden waren het hele jaar verhuurd. Het reguliere 
onderhoud is uitgevoerd. De monumentenwacht inspecteert jaarlijks de panden. 

 
5. Stadsbeeldbewaking 

Het afgelopen jaar heeft een klein groepje mensen panden geïnventariseerd die het 
verdienen opgeknapt te worden. Er is daarover met IntermarisHoeksteen en ook 
met stichting Stadsherstel gesproken. In 2009 zullen wij gezamenlijk bekijken wat 

wij met die partijen kunnen betekenen voor het behoud van de monumentaliteit van  
de binnenstad.  

 
6. Vertegenwoordigingen en representaties 
 



 3 

Commissie voor Monumenten en Welstand 

Deze commissie is in 2007 ontstaan door samenvoeging van de monumentencom-
missie en de welstandscommissie. Er wordt eenmaal per 4 weken vergaderd. Frans 

van Iersel is de vertegenwoordiger namens de Vereniging en Jaap Bronkhorst is zijn 
plaatsvervanger. 
In de stichting Kerkmeijer- De Regt vertegenwoordigt Ton van Weel de vereniging. 

In de Stichting Open Monumentendag wordt de vereniging vertegenwoordigd door 
Tiny Eggers en bij Hoorn Oh ja door Koos van Boxmeer. 

In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd door Ton 
van Weel en Rita Lodde. 
Henk Overbeek heeft de relatie met het Nationaal contact Monumenten onder-

houden en is de contactpersoon voor bomen en groen en met name voor de 
Bomenstichting.  

Voor het contact met de historische verenigingen in West-Friesland wordt een nieuw 
contactpersoon aangewezen. 
Aan de Straatnaamcommissie neemt Hieke Stapel namens de vereniging deel. Er 

wordt gewerkt aan de straatnamen van Bangert en Oosterpolder, de Blauwe Berg 
en het bedrijventerrein de Kromme Leek. 

Bij de Hoornse Schouw is de Vereniging vertegenwoordigd door Femke Uiterwijk. 
   

7. Werkgroepen  
 
Vrijwilligers algemeen. 

De belangrijkste pijler voor de verenigingsactiviteiten zijn de vrijwilligers. In het 
afgelopen verenigingsjaar telde de vereniging meer dan 110 vrijwilligers: er 

kwamen wat mensen bij en er vielen helaas enkele vrijwilligers af. Hoewel een deel 
van de vrijwilligers slechts een beperkte taak heeft, is een toenemend aantal met 
veel plezier heel wat uren per week met verenigingswerkzaamheden bezig.  

Het bestuur heeft besloten om met ingang van 2008 alle werkgroepen die dat 
wensen, een voorschot te geven van 200 euro. Dit heeft goed gewerkt en aan het 

eind van het jaar worden de uitgaven door de werkgroep middels bonnen 
verantwoord.   
Het bestuur heeft de nota Vrijwilligersbeleid en het organisatieschema 

geactualiseerd. De gemeente Hoorn heeft een collectieve verzekering voor 
vrijwilligers en bestuursleden afgesloten. Het betekent dat de verantwoordelijkheid 

hiervoor van het bestuur is overgenomen. 
 
Beheer Pakhuis. 

Met veel enthousiasme werkt een vaste groep vrijwilligers in de winkel, geeft 
antwoord op vele vragen van bezoekers, leidt mensen rond in de expositieruimte en 

verzorgt het beheer van het Pakhuis. De omzet van de winkel bedroeg in 2008 bijna 
5.500 euro. 
Het pakhuis is steeds meer een plek waar een vaste kern van vrijwilligers graag 

komt om onder het genot van een kop koffie of thee wat bij te praten. 
In de expositieruimte worden geregeld groepen bezoekers ontvangen.  

 
Ledenadministratie. 
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De invoering van een nieuw automatiseringsprogramma in 2007 heeft veel 

verbeteringen opgeleverd en functioneert naar tevredenheid. Er kunnen nog meer 
gegevens worden opgeslagen. Bovendien is het nu voor de ledenadministratie 

mogelijk om de ledenadministratie vanaf de eigen computer thuis te doen door in te 
loggen. Jacques Wester is na een aantal jaren gestopt met zijn werkzaamheden 
voor de ledenadministratie. Zijn taak is overgenomen door Wai Low en Jan Lodde. 

 
Documentatiecentrum. 

Het afgelopen jaar is de collectie weer uitgebreid door aankopen maar vooral door 
schenkingen. Daaronder zaten zeer interessante boeken en een catalogus van de 
Collectie Verloren.  

Er wordt door enkele vrijwilligers nog steeds hard gewerkt aan het toegankelijker 
maken van het boekenbestand  van het documentatiecentrum voor de bezoekers. 

Hopelijk is een en ander eind 2009 gerealiseerd. 
 
Kwartaalblad 

De redactie heeft weer vier mooie kwartaalbladen gezorgd. Er zijn plannen om het 
uiterlijk van het blad te verbeteren en het geheel in kleur te laten verschijnen. 

Aan de auteurs die in de afgelopen jaren een artikel voor het Kwartaalblad hebben 
geleverd is gevraagd of dit ook via de website in gescande vorm beschikbaar mag 

zijn. De meeste auteurs zijn inmiddels bereikt en hebben hun toestemming 
gegeven.  
 

Stadswandelingen 
Ook in het afgelopen seizoen was er grote belangstelling voor de totaal zeven 

wandelingen. Speciaal voor kinderen werd op zondagmiddag een wandeling 
georganiseerd. Totaal hebben ruim 1000 mensen deelgenomen aan de zomer-
avondwandelingen.  

 
Beeldbeheer. 

Regelmatig komen oude foto’s bij de werkgroep beeldbeheer binnen. Ook dit jaar is 
door vrijwilligers weer hard gewerkt om alle foto’s te digitaliseren en te rubriceren. 
Inmiddels is een groot aantal foto’s gedigitaliseerd, maar het werk is nog lang niet 

klaar. Een groot deel van de tijd werd in beslag genomen door het digitaliseren van 
de fotocollectie van G. van der Zel. 

 
Website. 
De werkgroep heeft weer een prachtige prestatie geleverd. Onze website werd weer 

genomineerd voor de archievenprijs 2007. Dit resulteerde opnieuw in een eervolle 
vermelding. De toegankelijkheid van de website is inmiddels opnieuw verbeterd en 

het aantal rubrieken is weer uitgebreid.  
Het aantal bezoekers van de website is belangrijk toegenomen. In 2008 zijn er 
230.479 bezoekers geweest, dus gemiddeld 631 bezoekers per dag.   

 
Lezingen. 

In 2008 zijn vijf lezingen gehouden voor totaal meer dan 200 bezoekers. Zij hebben 
naar sprekers over diverse onderwerpen zoals fluitschepen voor de VOC, de 
kruisgang in het middeleeuwse klooster, de admiraliteit van West Friesland en het 
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Noorderkwartier gehoord en nog niet eerder vertoonde films van Hoorn kunnen 

zien. 
 

Begraafplaatsen 
In 2008 is een nieuwe werkgroep ontstaan. De aandacht die Albert de Graaf vroeg 
voor de vervallen graven op de begraafplaats aan het Keern, leidde tot het initiatief 

van John Lamers om het graf van Mr. Gerard Lodewijk Carbasius te herstellen. 
Het is de bedoeling om ook andere verwaarloosde graven van historische betekenis 

op te knappen  
Alvorens concreet de schop en hark ter hand kunnen worden genomen moet 
uitgezocht worden wie de eigenaren van de graven zijn en of deze toestemming 

voor het plegen van onderhoud. 
Enkele leden zijn sedert april 2008 na toestemming van de gemeente bezig om de 

1800 graven in kaart te brengen.  
 
8. Tentoonstelling en publicaties 

In mei werd de tentoonstelling van de te vroeg overleden kunstfotograaf Jeroen Kho 
geopend. Tot november zijn foto’s van stadsgezichten, gebouwen en mensen in 

Hoorn getoond. De familie Kho heeft een prachtige foto van de haven geschonken. 
Op 7 november werd de tentoonstelling over de verzameling van Giel van der Zel 

geopend. De oude ansichten trekken veel belangstelling en geven de bezoekers heel 
wat stof voor gesprekken over hoe het toen was en wie waar woonde.  
 

In 2007 is de tentoonstelling over het leven van Velius en de ontwikkeling van de 
stad Hoorn in zijn tijd gehouden. Naar aanleiding daarvan wordt een boek met 

gegevens over de persoon Velius en de politieke verwikkelingen die in die periode 
zich afspeelden voorbereid.  
 

Aan het einde van het jaar kon de vereniging terugkijken op een actief jaar en de 
voorbereiding van het volgende jubileum in 2012 krijgt al enige vorm.  

 
 
Rita Lodde, secretaris februari 2009 


