Jaarverslag 2020 van Vereniging Oud Hoorn
Algemeen
Het 103ste verenigingsjaar begon met enthousiaste ontwikkelingen van lezingen,
tentoonstellingen, wandelingen en cursussen. Daar werd een dikke streep door
gezet, gezien de uitbraak van de Covid-19 pandemie in de Chinese stad Wuhan.
Wereldwijd greep het coronavirus om zich heen en bereikte de diverse
continenten. Zo ook ons land. Premier Rutte gaf op 9 maart 2020 in de eerste
live persconferentie het advies aan iedereen om geen handen meer te schudden.
In afwachting van de te verwachten maatregelen stuurt het bestuur aan de leden en
vrijwilligers een brief met daarin o.a. deze tekst:
Hoorn, 15 maart 2020
Beste leden en vrijwilligers, ook wij als vereniging Oud Hoorn ontkomen niet aan het feit dat
we maatregelen moeten treffen rond het coronavirus. We voeren de richtlijnen iets strakker
uit dan voorgeschreven gezien de gemiddelde leeftijd van onze leden en vrijwilligers.
Het bestuur heeft dan ook besloten om de komende periode al onze activiteiten op te
schorten. Dit betekent dat ons gebouw het Oost Indisch Pakhuis de komende periode voor
publiek gesloten zal zijn.
Het vervolg van de pandemie heeft een grote impact op het dagelijks leven en
dus ook op ons verenigingsleven, zoals in het verdere jaarverslag wordt
gememoreerd.
Afscheid
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter Harry
van Scherpenberg, vrijwilligster/gids Trudy de Rooy-Fikke en de voormalige
vrijwilliger Joop Hermary. Aan hen denken we terug met waardering en respect
voor wie zij waren.
Ledenexcursie
Dit jaar kon de excursie geen doorgang vinden vanwege het coronavirus.
Monumentenprijs 2020
Ieder jaar wordt er in onze stad weer een prachtige restauratie of
herbestemming opgeleverd. Het afgelopen jaar sprong het Diaconiehuis (Huis
met de drie Egeltjes) eruit, Achterom 3-5. Een prachtig historisch pand met een
rijke geschiedenis. Het pand is herbestemd naar zijn oorspronkelijke functie,
woonhuis. Het verschil met de oorspronkelijke functie is dat er nu veel kleinere
woningen in het pand gerealiseerd zijn, met behoud van de monumentale
waarde. Het bij de prijs behorende bordje is in klein gezelschap uitgereikt aan de
architect en opdrachtgever. Zij zullen hiervoor een mooi plekje vinden zodat de
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bewoners er lang aan kunnen worden herinnerd dat ze in een bijzonder pand
wonen.
Maquette
De driedimensionale maquette van Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650 is jaren
geleden in bruikleen gegeven aan het Westfries Museum en daar nog steeds te
bewonderen.
Jeugdeducatie

Dit jaar konden de geplande activiteiten geen doorgang vinden vanwege het
coronavirus.
Tentoonstellingen
In de Kerkmeijerzaal van de Vereniging Oud Hoorn hingen tot eind maart bijna
vijftig werken van leden van de tekengroep de Modderbacken. Alle werken
hadden op één of andere manier iets met Hoorn te maken. Veel stadsgezichten,
enkele verstilde beelden en een uitstapje naar een boerderij in Twisk (waar de
ouders van J.P. Coen woonden).
Gedurende de zomerperiode waarin de regering besloten had de
coronamaatregelen iets te laten vieren, hebben het Westfries Genootschap, het
Westfries Archief en een groot aantal historische verenigingen (waaronder ook
Oud Hoorn) in het kader van 75 jaar vrijheid het initiatief genomen voor het
samenstellen van een tentoonstelling over de oorlogsgebeurtenissen in WestFriesland. Elke standaardexpositie is aangevuld met borden die toegespitst zijn
op de plaatselijke situatie. Dat betekent dat in Hoorn vijf extra borden te zien
zijn. Die geven aandacht aan het ‘gewone’ dagelijkse leven (en de klokkenroof),
het verzet, de vier moedige verzetsvrouwen Aaf Dell, Dieuw van Vliet, Odile
Moreels en Gré Visser-Ruiter en aan de vijf bij de Grote kerk vermoorde
verzetsmensen. Het vijfde bord toont wat vrijheid in de afgelopen 75 jaar in
Hoorn heeft betekend.
In het najaar was onder de titel ‘Historische foto’s van Hoorn’ een tentoonstelling
te zien van ansichten met daarop afgebeeld Hoornse stadsgezichten en inwoners
van de stad. Deze expositie, samengesteld door Marit Veerman, Femke Uiterwijk
en de dit jaar overleden Trudy de Rooij, was in 2008 al eens eerder te zien. De
drie konden toen gebruik maken van de gigantische ansichtkaartenverzameling
van Giel van der Zel, die op 1 januari 2007 overleed en zijn collectie naliet aan
Oud Hoorn. Gezien de grote belangstelling voor oude stadsbeelden van de
laatste jaren werd het tijd voor een herhaling.

Het bestuur
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. Vanwege de
coronamaatregelen is een aantal keer digitaal vergaderd via Teams van Microsoft
Office. De gebruikelijke ALV in het voorjaar kon geen doorgang vinden vanwege
het virus.
De samenstelling van het bestuur is gelijk gebleven aan het afgelopen jaar: Jaap
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van der Hout (voorzitter), Matt Wever (secretaris), Jos Renckens
(penningmeester), Ron Dol (publiciteit), Jan Haring (beheer), Anja Morit
(erfgoededucatie) en gesteund door notulist Jan Floris. Tijdens de digitale
najaars-ALV waren Jan Haring en Ron Dol aftredend en herkiesbaar. Met
algemene stemmen werden zij onder digitaal applaus herbenoemd. Gezocht
wordt naar kandidaat-bestuursleden met de nodige expertise om het bestuur aan
te vullen. Helaas is dat nog niet gelukt.
Naast de vaste agendapunten werden in de bestuursvergaderingen diverse zaken
behandeld die uiteindelijk tot gezamenlijke besluitvorming leidden. Vrijwilligers
van de diverse werkgroepen werden uitgenodigd voor de vergaderingen om het
wel en wee van hun werkgroep mede te delen en te bespreken. Een eventuele
andere huisvesting voor ons verenigingsgebouw gaat gezien de stroperige
ontwikkelingen vooralsnog niet door. Het Huishoudelijk Reglement van onze
vereniging is tijdens de ALV goedgekeurd en aan de statuten toegevoegd. Het
bestuur heeft over diverse zaken een aantal brieven verstuurd om haar
standpunt, aan- en opmerkingen of bezwaar aan te geven. Onder andere aan
Alliantie Markermeerdijken (verzwaring dijken, stadsstrand) en College van B&W
gemeente Hoorn (Glasbak, Sloop Stadhuis, Holenkwartier, Poort van Hoorn,
Beeldenroute, Veegplan). Deze brieven werden ter informatie aan de leden en
andere belangstellenden op onze website gepubliceerd.
Contact met de gemeente
De nieuwe werkgroep Stadsontwikkeling heeft namens het bestuur verschillende
brieven opgesteld gericht aan het college, waarin aandacht wordt gevraagd voor
specifieke onderwerpen. (Zie onze website) De doorontwikkeling en herinrichting
van de stad Hoorn worden op de voet gevolgd en waar nodig wordt hierop
gereageerd. Elk jaar is er overleg met de Wethouder Erfgoed en de Historische
verenigingen Blokker en Zwaag. Regelmatig is er contact met de medewerkers
van de afdeling Erfgoed van de gemeente Hoorn over subsidies, archivering en
andere zaken die in het belang zijn van Oud Hoorn.
Eigendommen

De panden die in eigendom zijn worden regelmatig onderhouden om het gebruik
en woongenot te waarborgen. Voor het Oost Indisch Pakhuis zal een vereniging
van eigenaren worden opgericht.
Vertegenwoordigingen en representaties
De vertegenwoordigingen van de vereniging zijn grotendeels gelijk aan die van
het voorgaande jaar.
•

In de Commissie voor Monumenten en Welstand is Frans van Iersel de
vertegenwoordiger namens de Vereniging en Jaap Bronkhorst zijn
plaatsvervanger.

•

In de Stichting Kerkmeijer-De Regt vertegenwoordigt Co van Langen de
vereniging.

•

Stichting vrienden van de Begraafplaats Keern is dit jaar opgericht en
wordt vertegenwoordigd door Rita Lodde.
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•

In de Publicatiestichting Bas Baltus wordt de vereniging vertegenwoordigd
door Ben Leek en Rita Lodde.

•

Aan de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte neemt Marjan Faber
namens de vereniging deel. Haar plaatsvervanger is Hieke Stapel.

•

Werkgroep samenwerking regionaal niveau, waarin Westfries Genootschap
en Westfries Archief, wordt vertegenwoordigd door Arnoud Schaake,
Egbert Ottens, Rita Lodde en vanuit het bestuur Jaap van der Hout.

•

Werkgroep samenwerking provinciaal niveau, waarin de historische
verenigingen Alkmaar en Haarlem, wordt vertegenwoordigd door Arnoud
Schaake, Egbert Ottens, Rita Lodde en vanuit het bestuur Jaap van der
Hout en Matt Wever.

•

Open Monumentendag is vertegenwoordigd door Anja Morit en Harm
Stumpel.

•

De financiële commissie van de Vereniging bestaat uit Jeroen van Miert
(m.i.v. 16-11-2020 Sebastiaan Hol) en Gerard van Stijn.

Kwartaalblad
Zowel door de inhoud als door de vormgeving is het Kwartaalblad een prachtig
visitekaartje van de vereniging. De enthousiaste redactie verkeert in de luxe
maar soms ook moeilijke positie dat de hoeveelheid geschikte kopij groter is dan
de ruimte in het blad.
Vrijwilligers algemeen
In dit coronajaar kwamen ook onze ruim 100 vrijwilligers op een zijspoor terecht.
De virustrein denderde voort en de werkzaamheden konden daardoor veelal niet
doorgaan. Via digitaal overleg werden de contacten onderhouden voor zover
mogelijk. Natuurlijk was er toch aan het eind van het jaar een presentje als blijk
van waardering.
Beheer Pakhuis
De opening van het Oost Indisch Pakhuis leek wel een flipperkast. Na een
lockdown kwam weer een openstelling met voorwaarden en werden voor zover
mogelijk tentoonstellingen of kleine vergaderingen georganiseerd. Sinds 15
december 2020 is ons clubhuis weer gesloten.
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt al jaren vakkundig beheerd door Bert van den
Hoogen. Dit jaar hebben 66 nieuwe leden zich aangemeld en zijn er 89
opzeggingen. Het aantal leden bedraagt per 1-1-2021: 1921. Dat zijn er 27
minder dan voorgaand jaar.
Documentatiecentrum
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Helaas is het het bestuur nog steeds niet gelukt een vervanger te vinden voor de
gestopte Christ Stoffelen. Het is een groot gemis en door andere vrijwilligers
wordt zo goed mogelijk geprobeerd zijn werkzaamheden op te vullen De
boekenverzameling is ook dit jaar weer uitgebreid met giften en opgekochte
boeken. Op onze website is ook alles digitaal te vinden.
Lezingen
Dit jaar konden er slechts drie lezingen worden gehouden:
Januari: ‘Troll en de Jeugdcultuur in de jaren 70’ door Herbert Boerendonk.
Herbert Boerendonk, toenmalig projectleider en coördinator, nam ons mee in de
ontwikkeling van jong Hoorn en de maatschappelijke impact die Troll met een
breed scala van activiteiten had op het Hoorn van het laatste kwart van de 20e
eeuw.
Februari: ‘Hier is alles gewoon’ door Egbert Ottens.
Egbert Ottens vertelt over het leven tijdens de bezetting in Hoorn tijdens de 2e
Wereldoorlog. Hij gaat in op goed en kwaad en op het grijze gebied
daartussenin.
Maart: ‘Rijkdom van de Westfriese Omringdijk’ door Michiel Bartels
Er wordt ingegaan op het archeologisch en historisch onderzoek van de
monumentale dijk van 126 km lang. De dijkversterking tussen Hoorn en Edam
komt ook ter sprake.
Stadswandelingen
In 2019 konden nog ruim 1500 deelnemers genieten van onze ‘live’
stadswandelingen. Nu moesten helaas alle wandelingen geschrapt worden. Alleen
op 6 september tijdens Cultuurweekend Hoorn werden korte stadswandelingen
verzorgd. Op vier locaties in de stad startte die middag ieder uur een
rondleiding. Onderwerpen waren: Poortjes, Kerk als Middelpunt, Nering achter de
Kerk en Dijken en Eilanden. De groepjes konden beperkt gehouden worden door
met tijdsloten te werken. Op deze manier genoten 200 mensen evengoed nog
van de verhalen over onze historische binnenstad.
Om toch nog iets aan te kunnen bieden, werden digitale stadswandelingen op de
website geplaatst. Uit de cijfers van Google analytics blijkt dat hier toch heel veel
vraag naar was. De betreffende webpagina met de 4 stadswandelingen ‘Torens
en kapellen’, ‘Gouden Erfgoed’, 'Gouden Handel’ en ‘Hoornse Poortjes' werd door
4321 gebruikers bekeken. Hieruit blijkt duidelijk dat onze website in een grote
behoefte voorziet.
Kroniek van Hoorn
De rubriek Kroniek van Hoorn bevat korte samenvattingen van het stadsnieuws
die door Koos van Bockxmeer sinds 1996 vrijwel dagelijks zijn opgetekend voor
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het blad ‘Hoorn oh ja’. Het blad, met als ondertitel: ‘Van mensen en dingen die
voorbij gingen’, gaf een boeiend overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in
woord en beeld van de stad Hoorn over het jaar 2020. De bijpassende foto's zijn
gemaakt door Riet Karssies. In 2019 en 2020 is de fotografie verzorgd door
Sietse Postma. In 2020 gaat Pim van der Waal als fotograaf aan de slag. Alle
exemplaren over de jaren 1996 tot en met 2020 zijn digitaal op de website
geplaatst.
Kennisbank

De totale bezoekersaantallen van de Kennisbank zijn in 2020 wederom met bijna
de helft toegenomen (7973). De kennisbank bewijst op deze manier dat er een
grote behoefte is naar de informatie die in de inmiddels 9 databases is
opgeslagen. De database met notarisaktes en de database ‘Begraven op het
Keern' zijn namelijk in de loop van het jaar toegevoegd. Daarnaast is de website
ook aangepast voor het gebruik van smartphones. Wellicht heeft dit
pandemiejaar ook invloed op het bezoek van de kennisbank, nu veel musea en
bibliotheken gesloten zijn.

Website
De website ziet er aantrekkelijk uit en wordt door meerdere mensen inhoudelijk
onderhouden. Hillebrand Peerdeman, technisch webmaster, moet vanwege
problemen met zijn ogen helaas het basiswerk wat hij uitvoert met het
programma Dreamweaver stoppen. Er is een goed overdrachtsdocument
opgesteld waarmee we een nieuwe webmaster zouden kunnen verwelkomen.
In 2020 is er een lichte stijging te zien van het aantal bezoekers tot bijna 53000.
Er waren 633 bezoekers meer dan in 2019 die onze website wisten te vinden. De
bezoekers bladerden door 201.610 pagina’s om de diverse informatie op te
zoeken. Het gebruik van de smartphone neemt toe ten koste van tablet- en pcgebruik.
Facebook
De Facebookpagina van Vereniging Oud Hoorn, die sinds 2013 ‘in de lucht’ of ‘op
het Web’ te volgen is, is opnieuw populairder geworden: van 1605 ‘likes’ op 31
december 2019 naar 1735 ‘likes’ op 2 januari 2021. En we hebben 1792 volgers:
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dus er zijn mensen die ons niét ‘liken’, maar wel onze Vereniging of Facebook in
de gaten houden, om te checken of er bijvoorbeeld iets ‘verkeerds’ gezegd wordt
over Jan Pietersz. Coen of kennis te nemen van de ideeën voor hoogbouw in
Hoorn.
We kregen in 2020 eindelijk de eerste recensie van onze Vereniging op onze
Facebook-pagina: vijf sterren! En daarbij de opmerking: “Past goed op ons
erfgoed en heeft veel informatie.”
Open Monumentendag
De Open Monumentendag kon geen doorgang vinden vanwege het coronavirus.
Nieuwsbrief
Dit jaar zijn er 7 digitale nieuwsbrieven aan de leden gezonden. Het blijkt een
mooie en snelle manier om onze leden te informeren en oproepen te doen.
Vrijwilligers worden, wanneer daartoe aanleiding bestaat, via een aparte digitale
brief geïnformeerd over voor hen belangrijke zaken.

Hoorn, januari 2021

Matt Wever
Secretaris vereniging Oud Hoorn
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