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Jaarverslag van de Vereniging Oud Hoorn 2007 
 

1. Algemeen  

Het jaar 2007 was voor de Vereniging een bijzonder jaar. De viering van het 90-
jarig bestaan viel in hetzelfde jaar dat Hoorn 650 jaar stadsrechten herdacht. Dat 

leidde tot veel festiviteiten in de stad. Daaraan heeft Oud Hoorn op diverse wijzen 
bijgedragen. Er is een speciaal jubileumnummer van het kwartaalblad verschenen 
dat geheel gewijd was aan Hoorn 650 Stad. Een aantal bijzondere stadswandelingen 

is georganiseerd die een groot aantal belangstellenden hebben getrokken De leden 
hebben een mapje met ansichtkaarten ontvangen. 

In opdracht van de Vereniging zijn door vijf Hoornse kunstenaars zeefdrukken en 
een lino van de vijf panden van Oud Hoorn gemaakt en deze zijn voor de leden 
verkrijgbaar.  

Hoogtepunt van het jaar was de jubileumviering op 15 november 2007. Voor 
speciale genodigden en de vrijwilligers hielden de voorzitter en gastspreker Herman 

Beliën boeiende toespraken over de geschiedenis van de vereniging en over de 
betekenis van jubileumvieringen. 
Daarna is het eerste exemplaar van de kroniek van Velius uitgereikt aan de jongste 

nazaat van Velius. Deze prachtige uitgave is zo goed ontvangen dat na vijf weken 
de gehele oplage was uitverkocht.  

In dit jubileumjaar heeft de Vereniging diverse cadeaus ontvangen. Zo was er een 
groot legaat van mevrouw Groefsema. Een schilderij van D. Ooijevaar werd door de 
familie Broertjes aangeboden. Een zilveren plaquette van de voorgevel van het St 

Jozefhuis aan het Achterom en gekleurde pentekening van de binnenplaats van dit 
huis uit de nalatenschap van C. van Buchem zijn in dank aanvaard. 

Het bestuur heeft als cadeau voor de jarige Vereniging het beeldje van Kerkmeijer 
gemaakt door Thea van Lier aangekocht. 
In samenwerking met het Architectuurcentrum heeft Oud Hoorn studenten van de 

Hogeschool Arnhem gevraagd plannen te ontwikkelen voor het stationsgebied. Drie 
groepen studenten hebben op 20 december hun plannen gepresenteerd. Het ligt in 

de bedoeling deze plannen op een bijeenkomst met raadsleden te presenteren en 
het debat over dit gebied aan te zwengelen. 

In de najaarsleden vergadering is de monumentenprijs uitgereikt aan de heer L. 
Melcherts voor het herstel en de restauratie van het pand aan de grote nummer 26, 
villa Alewijn. 

 
2. Leden  

Het aantal leden van de vereniging is in het afgelopen jaar is iets gedaald. Per 1-1-
2008 stonden  1963 leden ingeschreven De contributie is op hetzelfde niveau geble-
ven. Er is onder de bewoners van Bangert en Oosterpolder een kwartaalblad 

verspreid om hen te laten kennismaken met de Vereniging.  
 

3. Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. Per jaar wordt een termijn-
agenda en een jaarplanning opgesteld. De termijnagenda geeft de onderwerpen aan 

die een bepaalde maand aan bod moeten komen.  



 2 

Van de secretaris Nelleke Huisman en de notuliste Marian Faber is in de 

voorjaarsledenvergadering afscheid genomen. Voor het vele werk dat zij gedurende 
een groot aantal jaren voor de Vereniging hebben gedaan zijn zij hartelijk gedankt. 

In deze vergadering is Hieke Stapel benoemd en zij neemt onder meer de functie 
van notuliste over. In de najaarsledenvergadering is Rita Lodde benoemd tot 
secretaris. In diezelfde vergadering heeft Liesbeth van Apeldoorn afscheid moeten 

nemen omdat de bestuursfunctie niet te combineren viel met haar werk. 
Er wordt gezocht naar twee leden voor het bestuur: vervanging van de 

penningmeester die in april 2008 afscheid zal nemen en aanvulling van het bestuur 
voor met name educatieve activiteiten. 
 

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

Van der Maat over het monumentenbeleid in de stad, de kwaliteit van het historisch 
stadscentrum Ten aanzien van éen van de gebouwen waar we aandacht voor 
vroegen, werd onmiddellijk actie ondernomen. Van de kant van de gemeente werd 

gevraagd of Oud Hoorn in bepaalde situaties zelf actie kan ondernemen bijv. in 
samenwerking met Stichting Stadsherstel.  

Er zijn brieven geschreven over de aantasting van het Stationsgebouw en over de 
voetgangersbrug naast dit rijksmonument 

Het bezwaar tegen de kap van de suikeresdoorns aan de Weeshuiskade, dat de 
Vereniging heeft ingediend is ongegrond verklaard. Wel is de voorwaarde van de 
herplant van behoorlijke bomen aan de kapvergunning verbonden.  

Ook is aandacht gevraagd voor de moderne monumenten zoals Engelbewaar-
derskerk en de “zaagtandlokalen” van TSH.   

 
Contact met andere historische verenigingen heeft met name met Heereveen, Enk-
huizen, Zwaag en Blokker plaatsgevonden. Het ligt in de bedoeling de samen-

werking met Zwaag en Blokker te intensiveren. 
 

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. Dit betrof schilderwerk aan Onder de Boompjes 8 aan de 
achterzijde en schilderwerk en de bestrijding van houtrot aan het pand Breed 12. 

In het bezit en in gebruik bij de vereniging waren de panden Onder de Boompjes 21 
en 22 beide gedeeltelijk. Op de zolder van het pand Onder de Boompjes 21 is een 
opslagruimte gecreëerd voor de vereniging. In het pand Onder de Boompjes 22 zijn 

datakabels naar de 2e verdieping aangelegd. Ook is de C.V.ketel op zolder 
vernieuwd. 

Voor het scheepsmodel “de Risdam” ontvangen van de heer J. Drijver, dat in de 
Kerkmeijer-zaal staat opgesteld is een vitrine gemaakt.  
 

5. Stadsbeeldbewaking 
Aandacht voor de verkrotting is aan de orde geweest in het gesprek met wethouder 

Van der Maat. Het bestuur beraadt zich op welke wijze samen met stichting 
Stadsherstel dit onderwerp kan worden aangepakt. 
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6. Vertegenwoordigingen en representaties 

Monumentencommissie/welstandscommissie, 
Met ingang van 1 januari 2007 zijn de monumentencommissie en de welstands-

commissie samengevoegd. 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 heeft Ton van Weel de plaats ingenomen van 

Albert de Graaf. 
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 Ton van Weel en Pim van der Waal. Deze laatste 
neemt per 1 januari 2008 afscheid en zal worden opgevolgd door Rita Lodde. 

Nelleke Huisman vertegenwoordigde de vereniging in de stichting Hoorn 650. 
Henk Overbeek onderhield de relatie met het Nationaal contact Monumenten 
In het Westfries Genootschap heeft namens de vereniging Jaap Schaper zitting. 

Voor het contact met de historische verenigingen in West-Friesland wordt een nieuw 
contactpersoon aangewezen. 

In het verslagjaar is de vereniging lid geworden van de bomenstichting. De contact-
persoon hiervoor is Henk Overbeek.  

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 bijna 100 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. Met deze maatregel wil  het bestuur 
voorkomen dat voor alle kleine uitgaven vooraf toestemming moet worden 
gevraagd. Aan het eind van het jaar worden de uitgaven door de werkgroep middels 

bonnen verantwoord.   
 

Beheer Pakhuis. 
Met veel enthousiasme is een vaste groep vrijwilligers actief geweest in de winkel 
en het beheer van het Pakhuis. Het resultaat mag er ook zijn. De omzet van de 

winkel was weer groter dan in 2006. Het pakhuis wordt ook 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. 
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Ook vinden in de expositieruimte  steeds meer ontvangsten plaats van groepen 

bezoekers. In het pakhuis is een aantal bouwkundige verbeteringen aangebracht. 
Zo is de akoestiek van de expositieruimte  door aanpassingen sterk verbeterd.   

 
Ledenadministratie. 
De vrijwilligers die zich inzetten voor de ledenadministratie hebben vanaf de zomer 

veel extra werk gehad vanwege de invoering van een nieuw automatiserings-
programma. Met dit nieuwe programma 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. 
 

Documentatiecentrum. 
Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het voor de bezoekers beter toegankelijk 

maken van het documentatiecentrum. Ook daar zal de automatisering haar intrede 
doen, waardoor bezoekers sneller een antwoord kunnen krijgen op hun vragen. 
Helaas is het proces door gebrek aan menskracht nog niet afgerond. De twee meest 

in het oog springende aanwinsten zijn 'De ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en 
Willem Cornelisz. Schouten' en 'Hoogtepunten uit Hoornse bodem'. 

 
Kwartaalblad 

De redactie is dit jaar versterkt met een aantal nieuwe medewerkers. Naast de 4 
kwartaalbladen is ter gelegenheid van het 650 jaar Hoorn door de redactie een 
prachtig jubileumnummer uitgebracht met als onderwerp  ‘Hoorn 650 jaar stad’. 

 
Stadswandelingen 

Ook in het afgelopen seizoen namen weer enkele honderden mensen deel aan de 
zeven zomeravondwandelingen. Omdat het een jubileumjaar was , ontvingen de 
wandelaars tijdens de wandelingen steeds een kleine traktatie. Bij enkele 

wandelingen waren zelfs meer dan 200 mensen  van de partij. Ter gelegenheid van 
het 90 jarig bestaan van de vereniging en vanwege 650 jaar stad vond in 

september bovendien een jubileumwandeling plaats met als thema ‘poortjes en 
tuinen’.  Ook hier liepen meer dan 200 mensen mee. 
 

Beeldbeheer. 
Het aantal oude foto’s dat bij de werkgroep beeldbeheer binnenkomt is weer 

toegenomen. Een bijzonderheid was de collectie G. v.d. Zel, waarvan de vereniging 
eigenaar is geworden. Ook dit jaar is door vrijwilligers weer twee dagen per week 
hard gewerkt om alle foto’s te digitaliseren  en te rubriceren.  Inmiddels zijn enkele 

duizenden foto’s gedigitaliseerd. Er wachten echter nog een paar duizend. 
 

Automatisering 
Zoals bij de ledenadministratie en beeldbeheer al is vermeld, neemt de auto-
matisering in de vereniging toe. Nieuwe computers, een groot beeldscherm voor de 

expositieruimte en een nieuw scanner zijn dit jaar aangekocht.  
 

Website. 
De werkgroep heeft weer een prachtige prestatie geleverd: werd onze website in 
2006 genomineerd voor de archievenprijs in de categorie historische verenigingen, 
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dit jaar werd in de ogen van de jury een nog betere prestatie geleverd. Dit 

resulteerde naast opnieuw een nominatie in een eervolle vermelding. De 
toegankelijkheid van de website is opnieuw verbeterd en het aantal rubrieken is 

uitgebreid. Het aantal bezoekers van de website is in belangrijke mate toegenomen. 
 
Lezingen. 

Dat de lezingen aanslaan bij een groot publiek is ook dit jaar weer gebleken: steeds 
volle zalen in het  Theaterpakhuis. De keuze van de onderwerpen en de belang-

stelling voor de historie van Hoorn blijft onverminderd groot. Dat is o.a. gebleken 
uit de enorme belangstelling voor de oude films over Hoorn. Steeds was er een 
(nagenoeg) uitverkocht huis. 

 
Rondje cultuur. 

Ook dit jaar werd i.s.m. de Kunstcompagnie een activiteit georganiseerd waarbij 
leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis maken met het historische karakter 
van Hoorn. Aan deze activiteit namen 50 jongeren deel. 

 
 

8. Tentoonstelling en publicaties 
De tentoonstelling Velius over het leven van Velius en de ontwikkeling van de stad 

Hoorn in zijn tijd is verzorgd door Marit Veerman. Er wordt nagegaan of de 
informatie van de tentoonstelling aangevuld met gegevens over de persoon en de 
politieke verwikkelingen die in die periode zich afspeelden. 

Voor scholieren is een boekje gemaakt over oude en moderne monumenten in de 
stad.  

De heruitgave van de Kroniek van Velius is hiervoor al gememoreerd. 
 
Aan het einde van het jaar kon de vereniging terugkijken op een bijzonder geslaagd 

feestelijk jaar en voorzichtig is al gestart met de voorbereiding van het eeuwfeest in 
2017.  

 
 
Rita Lodde, secretaris januari 2008 


