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Het belang van de historische verenigingen voor Hoorn 
Judith de Jong 17 juni 2017 
 
De gemeente Hoorn mag zich gelukkig prijzen meerdere historische verenigingen te hebben. 
Uiteraard de vereniging Oud Hoorn als één van de oudste en grootste historische verenigingen van 
Nederland, maar ook de stichting historisch Zwaag die ruim 12,5 jaar bestaan en de historische 
vereniging Blokker die ook al ruim 15 jaar oud is. Daarnaast zijn er in Hoorn nog diverse andere 
organisaties die zich bezighouden met de historie van onze stad: denk bijvoorbeeld aan het Westfries 
genootschap, stichting Varend Erfgoed, de museum stoomtram, de Kaap Hoorn vaarders, stichting 
Stadsherstel en stichting Bas Baltus. 
 
En dat is natuurlijk niet voor niets. Hoorn heeft een zeer rijke geschiedenis, ruim 800 monumenten, 
vele beeldbepalende panden, varend erfgoed, industrieel erfgoed en bijna 400 monumentale bomen. 
De historische verenigingen zetten zich in voor behoud van het cultuurhistorisch erfgoed in Hoorn en 
het genereren van aandacht voor dit erfgoed in de breedste zin. Dat gebeurt met veel inzet en passie 
door en voor de bewoners van Hoorn.  
 
Oud Hoorn is een sprekend voorbeeld van een bloeiende en betekenisvolle historische vereniging. Ik 
zou haast willen zeggen dat Oud Hoorn van doorslaggevende betekenis is geweest voor de wijze 
waarop de stad Hoorn in de afgelopen 100 jaar tegen haar erfgoed heeft aangekeken. En dat niet 
alleen, Oud Hoorn is ook van doorslaggevende betekenis geweest voor de manier waarop wij 
vandaag de dag van ons erfgoed kunnen genieten en het verhaal van Hoorn kunnen uitdragen aan 
inwoners en bezoekers. Steeds meer komen we erachter dat ons erfgoed en onze monumenten niet 
alleen onze identiteit als stad bepalen, maar ook van grote betekenis zijn voor ons verblijfsklimaat, 
onze economische aantrekkelijkheid en het toerisme. Reden voor dit stadsbestuur om erfgoed en 
monumenten te koppelen aan stadspromotie en hier een topprioriteit van te maken. 
 
De grote betekenis van Oud Hoorn begon al direct na de oprichting van de vereniging. Kerkmeijer 
heeft destijds de basis gelegd voor de eerste monumentenlijsten die later ook de basis hebben 
gevormd voor de aanwijzing van onze rijksmonumenten. 
 
Een tweede initiatief van Kerkmeijer en Oud Hoorn was de oprichting van een zogenaamde 
bouwcommissie, de voorloper van onze huidige monumenten en welstandscommissie. Sinds de 
oprichting van deze commissie, maakt de vereniging Oud Hoorn onafgebroken deel uit van deze 
commissie. Door deze betrokkenheid draagt de vereniging bij aan een afgewogen gemeentelijk 
beleid met betrekking tot de historische binnenstad en de linten.  
 
Gevraagd en ongevraagd geeft de vereniging daarnaast op een constructieve wijze haar mening over 
actuele zaken die binnen de gemeente spelen. Dit betreft stedenbouwkundige zaken, openbare 
ruimte en cultuurhistorische zaken. Geregeld houdt Oud Hoorn de stad een spiegel voor en komt met 
kritische feedback, eigen voorstellen of alternatieve plannen. De relatie met het stadsbestuur is dan 
ook wel eens spannend geweest.  
 
Dat begon overigens al bij de oprichting van de vereniging. De toenmalige burgemeester zag dit niet 
zitten en had bezwaren. Waarschijnlijk had hij geen zin in een lastige schoonmoeder die zich teveel 
met de gemeente zou bemoeien. Ook op andere momenten is er wel een gesproken over een haat-
liefde verhouding tussen gemeente en stadsbestuur. Dit ging zelfs zover dat Oud Hoorn niet werd 
uitgenodigd voor de officiële herdenking van ‘600 jaar stad’’ in 1957. Navraag bij de gemeente wees 
uit dat ‘dit niet op een vergissing berustte’’. In de jaren zestig en zeventig werd er strijd geleverd met 
het stadsbestuur. Er lagen hoogmoedige plannen om het havenkwartier te slopen en er moest een 
brede autoweg langs het Hop komen. Waar Oud Hoorn het in eerste instantie geen bezwaren had, 
sloot het zich later aan bij de protesten. Een aantal actiebereide jonge leden verrijkte het bestuur dat 
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de strijd tegen kaalslag en verpaupering aanging. Niet altijd was er waardering voor de stevige acties 
van Oud Hoorn bij het gemeentebestuur maar met anderen lukte het beleid te keren. Met resultaat! 
de stad staat er goed bij, met behoud van veel historische panden en structuur! 
 
Gelukkig is de relatie de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde samenwerking. Ik 
denk zelfs dat de innige wijze waarop ambtenaren en vereniging hier de afgelopen jaren invulling aan 
hebben gegeven redelijk uniek is. Oud Hoorn blijft ons verassen en inspireren. Bijvoorbeeld met hun 
jaarlijkse monumentenprijs, met het Initiatief tot heroprichting van de carillionvereniging van de 
grote kerk en met hun verzoeken om panden gemeentelijk monument te maken en de aandacht voor 
nieuwe monumenten, bijvoorbeeld het stadhuis. 
 
Maar bovenal is Oud Hoorn een vereniging die de geschiedenis van Hoorn uitdraagt. Dit gebeurt via 
lezingen, excursies en via publicaties. De vereniging heeft een groot aantal werkgroepen die zich 
bezig houden met het beheer van de panden, met het documenteren van historische informatie en 
bijvoorbeeld het uitgeven van een kwartaalblad. Daarnaast wordt een zeer professionele website 
beheerd die een bron van informatie is, zowel op lokaal niveau als nationaal niveau. Een andere 
belangrijke activiteit is het geven van rondleidingen door de stad door betrokken gidsen.  De 
vereniging wordt gedragen door zeer betrokken vrijwilligers. 
 
Ik ben er erg trots op dat Oud Hoorn de grootste vereniging is van Hoorn. Ik heb begrepen dat jullie 
er naar streven dit jaar 2017 leden aan de vereniging te verbinden. Dat is de reden dat ik gisteravond 
onze dochters Veerle en Minthe jeugdlid heb gemaakt van Oud Hoorn. Ik wil een ieder graag 
oproepen om hetzelfde te doen. Als symbool voor de verbinding tussen oud en nieuw, jong en oud 
waar Oud Hoorn voor staat:  
 
Niet alleen het verleden behouden, maar ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen: 
 “Studeer op het oude,  
opdat ge ’t onthoude,  
en krachten moogt winnen 
om het nieuwe te beginnen.” 
 
 Zoals Kerkmeijer schreef: ‘Het oude moet ons leeren. Op de schouders van het oude moet het nieuwe 
staan”. 
 
 
Dank u wel. 
 
 
 
 


