
 1 

Jaarverslag 2011 van de Vereniging Oud Hoorn 

Rita Lodde-Tolenaar, secretaris 

1. Algemeen 

Met de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers startte het nieuwe 

verenigingsjaar. Daarbij waren bijzondere gasten aanwezig, de wethouders 

Westerberg en Louwman en mevrouw Van der Zel en de beide zonen van Giel 

van der Zel. De bijeenkomst was tevens de opening van de tweede 

tentoonstelling Rondje Hoorn uit de verzameling van Giel van der Zel. Deze was 

samengesteld door het vaste trio, Trudy de Rooij, Marit Veerman en Femke 

Uiterwijk. De 80ste verjaardag van erelid Albert de Graaf is niet ongemerkt 

voorbijgegaan. Hij is bovendien een halve eeuw lid van de vereniging. 

In zijn vooruitblik besteedde voorzitter Egbert Ottens speciaal aandacht aan het 

jaar van de vrijwilligers, de restauratie van het Oostereiland en de komende 

viering van de 500ste geboortedag van Hadrianus Junius.  

In 2011 zijn de schrijver Jos Leenders en de redactiecommissie bezig geweest 

met het boek over Hoorn in de 19de eeuw. Er zijn stappen gezet voor de 

opknapbeurt van de maquette Hoorn 1650 en de plannen voor de nieuwe locatie. 

Ook is er druk gewerkt aan de voorbereiding van de activiteiten rond de 500ste 

geboortedag van Hadrianus Junius.  

De vaste activiteiten van de vereniging kunnen alleen plaatsvinden dankzij de 

meer dan honderd vrijwilligers die ervoor zorgen dat de vereniging op tal van 

terreinen actief is. Voor oude en nieuwe inwoners en voor tal van organisaties 

heeft de vereniging een belangrijke rol als vraagbaak vervuld.  

Het aantal leden van de vereniging is in het afgelopen jaar enigszins 

toegenomen. Per 31 december 2011 stonden bijna 1900 leden ingeschreven. 

Tijdens de wandelingen, lezingen, in de winkel en bij tentoonstellingen wordt het 

belang van een lidmaatschap onder de aandacht gebracht.  

Inmiddels is een jeugdlidmaatschap geïntroduceerd dat via de contacten met 

scholen van voortgezet onderwijs onder de aandacht wordt gebracht. De eerste 

jeugdleden zijn inmiddels ingeschreven. Per jaar ontvangen bijna 20 personen 

via vrienden of bekenden een cadeaulidmaatschap. Een deel van hen blijft na 

een jaar lid.  

2. Het bestuur 

Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. Jaap Bronkhorst en Eddy 

Boom traden in de voorjaarsledenvergadering volgens het rooster af en zijn 

herbenoemd.  

3. Contact met de gemeente  
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Met de wethouder voor monumentenzaken heeft een informatief en constructief 

gesprek plaatsgevonden en daarbij is de afspraak gemaakt elkaar tweemaal per 

jaar te ontmoeten. 

Wethouder Louwman heeft in de voorjaarsvergadering de plannen voor de Poort 

van Hoorn toegelicht. De consequenties voor de Binnenstad en onder meer de 

begraafplaats aan het Keern zijn in een geanimeerde discussie aan de orde 

gekomen. Daarbij is met name de noodzaak van de spoortunnel en de gevolgen 

hiervan voor de historische binnenstad besproken. 

De relatie met de gemeente is zeker goed te noemen. Bij diverse gelegenheden 

zijn vertegenwoordigers van het college aanwezig geweest. 

4. Eigendommen 

De panden die de Stichting Monumenten naast Onder de Boompjes 21/22 in 

bezit heeft (Schoolsteeg 7, Breed 12, Bierkade 10, Onder de Boompjes 8) zijn 

het gehele jaar verhuurd.  

5. 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 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 Eddy Boom. 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 onderhouden en is de 

contactpersoon voor bomen en groen en met name voor de Bomenstichting. Het 

lidmaatschap van deze laatste stichting is opgezegd. 

Aan de commissie naamgeving openbare ruimte neemt Marjan Faber namens de 

vereniging deel. Bij de Hoornse Schouw is de Vereniging vertegenwoordigd door 

Femke Uiterwijk. 

De financiële commissie die in april 2010 is benoemd is in 2011 herbenoemd en 

bestaat uit Piet de Munnik en Jan Wigard. 

Historisch informatiepunt   

De Vereniging Oud Hoorn is een actieve partner van het samenwerkingsverband  

van de bibliotheek, het Westfries Archief, Vereniging Oud Hoorn en het Westfries 

Museum. In dit verslagjaar is speciaal aandacht besteed aan WO II. 

Monumentenprijs 2011 



 3 

De monumentenprijs is tijdens de zeer drukbezochte najaarsledenvergadering in 

Cinema Oostereiland toegekend aan de gemeente Hoorn voor de inzet om het 

historische karakter van het Oostereiland te behouden en dit eiland nieuwe 

bestemmingen te geven. Projectwethouder Tonnaer nam de oorkonde in ont-

vangst. Tijdens de officiële opening in 2012 zal de door de vereniging 

aangeboden gevelsteen worden onthuld. 

Maquette  

Met het Westfries Museum zijn plannen ontwikkeld om de maquette na de 

verbouwing in de kelderruimte te plaatsen met een moderne presentatie. 

Inmiddels is een deel van de maquette opgeknapt en tijdens de kerstdagen te 

zien geweest in het Museum. In het najaar van 2012 zal de gehele maquette met 

een presentatie te zien zijn.  

Kwartaalblad 

Ook in 2011 was er weer zoveel kopij dat de redactie soms voor een moeilijke 

keuze werd gesteld. Het blijft een prachtig visitekaartje van de vereniging, maar 

het bestuur heeft zich wel beraden op mogelijkheden om de omvang en de 

kosten in de hand te houden. Alle artikelen die sinds 1979 zijn verschenen zijn 

digitaal beschikbaar. 

6. Educatie 

Het project met scholieren van het voortgezet onderwijs is in 2011 voortgezet. 

Heel wat scholieren van de basisscholen hebben deelgenomen aan de speciale 

wandelingen onder de inspirerende leiding van gidsen van Oud Hoorn.  

7. Werkgroepen  

Vrijwilligers algemeen. 

De inzet van de vele vrijwilligers is zoals we gewend zijn, groot en onmisbaar. De 

vereniging bloeit en boeit door nieuwe initiatieven om het aanbod van de 

vereniging nog interessanter te maken.  

Beheer Pakhuis. 

Een vaste basis van de vereniging is de groep vrijwilligers die de winkel en het 

beheer van het Pakhuis regelt en ervoor zorgt dat mensen graag langs komen en 

een praatje komen maken. In de expositieruimte worden geregeld groepen 

bezoekers waaronder veel scholieren ontvangen.  

Ledenadministratie. 

Deze is door een deskundig vrijwilliger geautomatiseerd en gestroomlijnd, zodat 

de rekeningen voor een belangrijk deel digitaal kunnen worden verstuurd. 

Bovendien kunnen nu brieven en berichten aan de meeste vrijwilligers per mail 

worden verzonden. 
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Documentatiecentrum. 

Via de website is de bibliotheek gemakkelijk toegankelijk. Ook andere bronnen 

zijn op die manier te raadplegen. De boekenverzameling is weer uitgebreid door 

aankopen en schenkingen. Zo is het boekje Hoornse legenden, ’t Nieuw Groot  

Hoorns Liedboek aan de verzameling toegevoegd evenals drie boeken die wij van 

de Historische Vereniging Holland bij hun bezoek hebben ontvangen.  

Stadswandelingen 

Ook dit jaar was de belangstelling voor de stadswandelingen op de vrijdagavond 

groot. Aantrekkelijk is de speciaal voor kinderen georganiseerde zondagmiddag-

wandeling. Op zijn verjaardag werd gewandeld met Junius. Het totaal aantal 

deelnemers bleef ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. 

Beeldbeheer. 

Door de werkgroep Beeldbeheer is weer veel werk verzet. Mensen komen graag 

hun oude foto’s en ansichtkaarten bij de werkgroep beeldbeheer brengen. Het 

scannen en het rubriceren vragen veel tijd. Vooral het voorzien van de juiste 

omschrijving levert vaak hoogoplopende discussies op tussen de echte 

Horinezen. Het aantal foto’s en ansichtkaarten is in het afgelopen jaar weer flink 

toegenomen. 

Website. 

In november 2010 ontving de werkgroep Internet de Hollandprijs in de categorie 

van verenigingen boven de 500 leden. De uitreiking vond plaats in het 

Gemeentearchief in Den Haag. De vrijwilligers die bij de website en beeldbeheer 

betrokken zijn hebben in april een bezoek aan dit archief en het restauratieatelier 

gebracht. 

Het aantal bezoeken van de website is in 2011 ongeveer gelijk gebleven, ruim 

230.000 bezoekers. Het aantal bekeken pagina’s neemt echter toe. Het meest 

bekeken wordt het kwartaalblad. 

Lezingen  

Aan de onderwerpen en de sprekers heeft het niet gelegen maar de belang-

stelling loopt wat terug. Er wordt geprobeerd met een andere opstelling in de 

zaal van de bibliotheek de locatie weer aantrekkelijk te maken.  

8. Tentoonstelling en publicaties 

In januari werd de tweede serie Rondje Hoorn geopend. In juli zijn vergrote 

illustraties uit de biografie van Hadrianus Junius tentoongesteld, Tijdens 

openmonumentendag zijn foto’s van het jaar daarvoor te zien geweest. In het 

najaar zijn prachtige foto’s van Hoorn gemaakt door leden van Fotovrienden 

West-Friesland getoond.  
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Naast de biografie van Junius zijn dit jaar nog twee boeken verschenen: in juni 

zijn de eerste exemplaren van het boek over de Ridderikhoffpanden aan monu-

mentendeskundige Henk Zantkuijl en oud-wethouder Cilia van Weel overhandigd. 

In november is het boek over het Visserseiland met door ras-Horinees en stads-

gids Huub Ursem opgetekende verhalen en verzamelde foto’s verschenen, dat na 

een week was uitverkocht. 

9. Ledenexcursie en bezoek 

De jaarlijkse ledenexcursie vond op 18 juni plaats. Er werd in Utrecht een bezoek 

gebracht aan de Dom en het Museum De Speelklok.  

De Historische Vereniging Holland bracht bezoek aan Hoorn. 

10. Hadrianus Junius 

Op zijn geboortedag 1 juli werd in de Parkschouwburg tijdens een feestelijke 

bijeenkomst met lezingen, muziek van het Hoorns Kamerkoor, waaronder een 

wereldpremière van een compositie van Woestenburg, de biografie van 

Hadrianus Junius en de vertaling van zijn grote werk onder de titel “Holland is 

een eiland” gepresenteerd. De activiteiten rond Junius waren al in april gestart 

met de opening van de Juniusmuseumwinkel, muziek uit zijn tijd tijdens het 

festival Oude Muziek, het Junius tekengenootschap en atelier in de Boterhal en 

een tentoonstelling in het Pakhuis en in het Westfries Archief. Op de plaats van 

zijn geboortehuis, nu Kerkstraat 9, werd zijn gedenksteen onthuld. De dag erna 

zijn in de feestelijk versierde Juniusstraat de foutieve straatnaambordjes 

vervangen onder het genot van muziek, dans en lekkere hapjes van de 

buurtbewoners. De samenwerking met allerlei organisaties is heel goed bevallen. 

11. Gesprek van de dag, gesprek van het jaar 

In 2011 was er in Hoorn over heel wat om over te praten. Niet alleen in het 

Overleg Leefbaarheid Binnenstad werd gesproken over de voortgang van het 

project Oostereiland.  

Tot op het landelijk niveau hoorbaar werd er gediscussieerd over Coen, die zowel 

figuurlijk als letterlijk van zijn voetstuk is gevallen. Met een aangepaste tekst 

wordt nu aandacht gevraagd voor de schaduwkanten van de handelswijze van 

Jan Pieterszoon Coen. Het in april onthulde beeld van Willem IJsbrantszoon 

Bontekoe op het Houten Hoofd gaf weer andere stof tot praten. 

Over de Poort van Hoorn is behalve in de ledenvergadering ook gesproken in de 

klankbordgroep die in het leven is geroepen om een inbreng te leveren bij de 

totstandkoming van de visie voor het gebied de Poort van Hoorn. Het is de 

bedoeling dat de gemeenteraad deze in 2012 vaststelt. Frans van Iersel heeft 

namens Oud Hoorn aan deze groep deelgenomen. 
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Ook over de Structuurvisie 2010-2025 mocht worden meegepraat. De Vereniging 

heeft een schriftelijke reactie gestuurd. 

De discussie over de renovatie/gedeeltelijke sloop van de Sterflats is in 2011 

voortgegaan en gaat voorlopig nog door. 

Op de Oude Doelenkade sprak men over de terrassen en de kademuur en ook 

dat gesprek is nog niet verstomd.  

De vraag was niet wie het heeft gedaan, want dankzij de speurneus boven een 

martiale snor van de politie-inspecteur is de Hoornse taartmoord al 100 jaar 

geleden opgelost. Tijdens de herdenking in de Noorderkerk is ook het leed van 

Grietje Appelman door haar zoon geschetst. 

Voor het eerst heeft Hoorn een vrouwelijke ereburger, Gré Visser. Zij bood haar 

verhaal over hoe zij samen met anderen tijdens de Tweede Wereldoorlog haar 

eigen leven op het spel zette om dat van anderen te kunnen redden aan de 

vereniging aan. Deze tot dan toe onbekend gebleven verzetsdaden zijn voor de 

gemeente Hoorn aanleiding geweest haar tot ereburger van de stad te benoe-

men. In 2012 wordt een gedenksteen op het pand Grote Oost 35 aangebracht. 

2011 Was voor de vereniging een jaar vol bijzondere en interessante activiteiten. 

Het nieuwe jaar staat in het teken van de viering van het 95-jarig bestaan in 

november 2012 , de opening van het Oostereiland, over Kerkmeijer, de oprichter 

van de Vereniging, zal een boek verschijnen en ook Bleijs, Hoorns architect,  

komt aan bod.  


