Bestuursverslag van Publicatiestichting Bas Baltus over 2014.
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Doel van de stichting
De publicatiestichting Bas Baltus is een samenwerkingsverband tussen gemeente Hoorn,
Vereniging Oud Hoorn en Stichting Stadsherstel Hoorn. De stichting is genoemd naar de in
1994 overleden voorzitter van de Vereniging Oud Hoorn Bas Baltus. Het doel van de stichting
is het uitgeven van publicaties op historisch en bouwhistorisch terrein van de stad Hoorn en
omgeving, en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.
De stichting is 13 december 2004 opgericht. Voorafgaande aan de formele oprichting van de
stichting, was sinds 1992 voor de uitgaven van boeken over historische onderwerpen al
sprake van een los samenwerkingsverband van de genoemde organisaties. De eerste uitgave
van dit samenwerkingsverband betrof het Sint Pietershof en stamt uit 1993. In verschillende
reeksen zijn totaal ruim 40 publicaties uitgebracht.
Bestuur
In 2014 is opnieuw gesproken over de rol van de gemeente binnen de publicatiestichting. De
gemeente heeft besloten om de oorspronkelijke opzet van de samenwerking te volgen en in
beginsel twee bestuursleden te leveren, waarvan één vertegenwoordiger van het gemeentestuur. De in 2014 aangetreden wethouder van cultuur mevr. Judith de Jong heeft daarom zitting in het bestuur genomen. Bij die discussie is ook de wenselijkheid van een onafhankelijk
voorzitter naar voren gekomen. Als voorzitter is benoemd het al aanwezige bestuurslid Jack
van Es. Daarmee komt de omvang van het bestuur op 7 leden.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
 Jack van Es (voorzitter)
Namens gemeente Hoorn:
 Wethouder Judith de Jong;
 Joost Buchner;
Namens Vereniging Oud Hoorn:
 Ben Leek
 Rita Lodde (penningmeester)
Namens Stichting Stadsherstel;
 Jan van der Heijden (secretaris)
 Rudy Kleintjes.
Publicaties in 2013
 27 september 2014: “Kijk eens Achterom”, een boek over de Hoornse straat Het Achterom, door Annelies van Braam;
 14 november 2014: “Van de west naar het Oosten gezien, Binnenluiendijk 2 te Hoorn”,
van Laura Jonkhoff, Kees Klaarhamer en Pieter Meijers.
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Kijk eens Achterom door Annelies van Braam;
Dit boek is in opdracht van Publicatiestichting Bas Baltus uitgegeven als deel 2 in de reeks
“Hoornse verhalen” . Het is een boek vol verhalen en foto’s van bewoners en oud-bewoners
van Het Achterom, een straat achter de deftige straten in de binnenstad van Hoorn. Daarbij
is gebruik gemaakt van nog nooit vertoonde foto’s uit familiealbums en archieven. Voor de
uitgave zijn bijdragen verstrekt door onder andere het Prins Berhard Cultuurfonds, Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm, Kerkmeijer de Regt Stichting, Dick van der
Knaapfonds, Deen B.V. en de Vereniging Oud Hoorn.
De Waag van Hoorn, door Laura Jonkhoff en Pieter Meijers;
Het boek is verschenen als deel 18 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn en is uitgegeven in
opdracht van de het Dick van der Knaapfonds Hoorn door Publicatiestichting Bas Baltus. Al
bij de laatste restauratie in 1991 was er sprake van een publicatie over de Waag. Toen is het
er niet van gekomen. Door toedoen van het Dick van der Knaapfonds is het mogelijk geweest om over dit belangrijke gebouw op zo’n markante plek in de stad alsnog de bouw- en
gebruiksgeschiedenis te boekstaven.
Publicaties in voorbereiding
Hoorn in de 20e eeuw:
Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van Vereniging Oud Hoorn wordt aan een
publicatie over Hoorn in de twintigste eeuw gewerkt. Deze uitgave zal in 2017, het jaar van
het honderdjarig bestaan, verschijnen. De werkzaamheden aan het boek zijn in 2014 van
start gegaan.
De ontwikkeling van Hoorn na de tweede wereldoorlog
Er zijn plannen om over de (stedenbouwkundige) ontwikkeling van Hoorn na de tweede wereldoorlog, maar vooral na 1960, een publicatie te verzorgen. Hierover is overleg met de
gemeente Hoorn geweest. In 2014 is gesproken over de opzet van het boek en de werkwijze
om tot het boek te komen. De werkzaamheden aan het boek zijn begin 2015 van start gegaan. Het boek zal waarschijnlijk in 2018 worden uitgegeven.
Grote Oost 26 (villa Alewijn)
Dit pand is in 2011/12 gerestaureerd. De eigenaar overweegt ter gelegenheid daarvan een
publicatie over dit pand te laten verzorgen door PSBB. Voor de uitwerking zijn in beeld Willeke Jeeninga en Laura Jonkhoff. Ook aan de restauratie zal aandacht worden besteed. Een
van de restauratiearchitecten, Boudewijn van Langen heeft de restauratie vastgelegd.
Grote Oost 38
Dit pand is in 2012/2013 gerestaureerd door de nieuwe eigenaar. Deze restauratie is aanleiding geweest om de mogelijkheid van een uitgaven van dit pand in de bouwhistorische reeks
te onderzoeken. Door bijdragen van verschillende partijen, waaronder de eigenaar, de aan-
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nemer en Stichting Stadsherstel, wordt de publicatie mogelijk. Het boek zal in 2015 gereedkomen.
Biografie van Johannes Theodorus Tenthoff
Arnout Schaake heeft het plan opgevat om in de Biografische Reeks Hoorn een publicatie te
wijden aan Johannes Theodorus Tenthoff, de rode dominee. Hij zal zelf de tekst verzorgen.
Voor de financiering is onder andere een beroep gedaan op Vereniging Oud Hoorn. Het boek
zal in 2015 worden uitgegeven.
De Michaelskerk in Blokker
Naar aanleiding van de aankoop en restauratie van deze kerk door Stichting Stadsherstel
Hoorn is de mogelijkheid van een uitgave in de bouwhistorische reeks onderzocht. Stichting
Stadsherstel Hoorn zal opdracht geven voor een dergelijk boek.
De onderwijsgeschiedenis van Hoorn
De heer en mevrouw van Zoonen onderzoeken de onderwijsgeschiedenis van Hoorn. Er
wordt onderzocht of het mogelijk is hier onder auspiciën van PSBB een uitgave over te laten
verschijnen.
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