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Dames en heren, goedemiddag. 

 

In mijn vorig leven als bestuurder wás ik wethouder/locoburgemeester. Vanuit die rol heb ik veel 

100-jarigen bezocht. 

Hoe trof ik die dan aan? In zeer wisselende conditie. 

Waar de één nauwelijks besef had dat hij/zij nog leefde en zelfs het gesprek met de 82-jarige 

kinderen al moeilijk was, daar is mij het meest bijgebleven de  100 jarige mevrouw die elke dag nog 

zelf boodschappen deed en tijdens mijn bezoek haar 75-jarige zoon aan het werk zette in de keuken, 

smoezend met mij over dat hij in het keukenkastje de koffie niet kon vinden, omdat zij dat altijd 

deed. 

Ik vond het altijd boeiende en over het algemeen leuke bezoeken. Ik deed het graag.  

En nu werd ik gevraagd om als gedeputéérde óók bij een 100-jarige op bezoek te gaan. Maar u weet, 

de Provincie is wat bestuurlijker, dus niet bij een 100-jarig mens maar een 100-jarige vereniging. Dus 

je vraagt je dan af, in wat voor conditie zou die 100-jarige verkeren? 

Vaak vraag je dat bij een bezoek aan die 100-jarige zelf en na de felicitaties van het college, in deze  

GS  … Wanneer bent u geboren? 

Dat is gelukkig goed gedocumenteerd in het geval van deze 100-jarige! 

“Te Hoorn is opgericht een vereeniging “Oud –Hoorn”, ten doel hebbende het nemen van 

maatregelen tot het behoud van het antieke karakter der stad en van haar oude bouwwerken.” 

Dit krantenbericht is te vinden in het Algemeen Handelsblad en de Telegraaf van 7 juni 1917 en een 

dag later, het nieuws verspreidde zich destijds nog niet zo snel, in de Leeuwarder Courant. 

Nationale persaandacht voor de oprichting van een vereniging voor het behoud van ons erfgoed. Zo 

hoort het!  

De persaandacht voor de vereniging bleef ook nog even. Ook het aannemen van de statuten en het 

krijgen van de Koninklijke Goedkeuring, haalde de landelijke pers.  

Nu moet ik wel vertellen dat een paar maanden nadat het bericht ook in Maasbode was verschenen, 

de redactie een “dringend verzoek aan inzenders” plaatste.  Inzenders werd verzocht om – gelet op 

de hoge papierprijs – alleen prijzenswaardige mededelingen aan de katholieke medeburgers in te 

zenden. 

Maar goed, ook daar wist de vereniging raad mee. Een paar maanden later verschijnt er een mooi 

artikel over de ontdekking van een 17
e
 eeuws poortje bij de verbouwing van een café ‘aan den 

Rooden Steen’. 



Ik ben gevraagd om iets te vertellen over het belang van historische verenigingen in Noord-Holland 

en eigenlijk heb ik dat met deze berichten al gedaan. Zonder verenigingen als de uwe was veel 

erfgoed verdwenen én zou er nog veel meer erfgoed verdwijnen, of  vergeten worden. 

Als ik kijk naar het beleid van de Provincie Noord-Holland maken wij – dankbaar – gebruik van uw 

kennis. Bijvoorbeeld bij onze projecten waar wij identiteit van steden en regio’s gebruiken om 

toeristische kansen te verzilveren, of als drager van gebiedsontwikkelingen. 

Nu is “identiteit” een lastig iets. Zeker zoiets als een “provinciale identiteit”. Het is immers heel 

persoonlijk. En aan de andere kant spreken we pas van een identiteit als die door een brede groep 

wordt erkend. 

Ik moest denken aan de ophef rondom Prinses Maxima bij de presentatie van rapport van de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid,  bijna 10 jaar geleden.  “Nederland is té veelzijdig 

om in één cliché te vatten”. Ik denk dat zij daar volledig gelijk in had en ik denk dat dat ook op gaat 

voor Noord-Holland. Noord-Holland is té veelzijdig om in één cliché te vatten. 

Uit onderzoek is gebleken dat Noord-Hollanders de minste affiniteit hebben met hun provinciale 

identiteit. Dáár zetten wij dan ook niét op in. De provincie kijkt vooral naar de kansen die identiteit te 

bieden heeft. Zo is met de Noord-Hollandse kustplaatsen gezocht naar de eigenheid van de 

kustplaatsen.  

Als je weet wie je bent kun je dat inzetten om onderscheidend te zijn ten opzichte van anderen. Dit 

klinkt logisch maar is nog niet zo makkelijk. Wat maakt Zandvoort, Zandvoort en Schoorl, Schoorl? 

Aan de andere kant is een identiteit niet iets vergezochts maar iets dat vanzelfsprekend is. De 

campagne,  en dit weekend ook het festival,  “IJmuiden rauw aan Zee” is volgens mij een mooi 

voorbeeld. Het geeft weer dat IJmuiden een rauw randje heeft dat eigenlijk in alles tot uitging komt. 

Een identiteit wordt grotendeels bepaald door het verleden. In West-Friesland onderzoekt de 

Provincie of het maritiem verleden en de gouden eeuw gebruikt kunnen worden om een regionaal 

beeldverhaal te ontwikkelen. Dat betekent dat de provincie met de West-Friese gemeenten aan de 

hand van dit verhaal de regio wil profileren en dat gebiedsontwikkelingen in West-Friesland 

bijdragen aan dat verhaal.  

Historische verenigingen zijn in dit soort trajecten onmisbaar. Er is vaak geen organisatie waar zo veel 

kennis is over de lokale geschiedenis en bouwwerken, die samen het verhaal van de stad of regio 

vertellen. Het verhaal is echter niet de belangrijkste rol van historische verenigingen. Zij zijn ook de 

hoeders van de lokale geschiedenis. Dat is een belangrijke maar helaas vaak onderschatte rol. 

Het zijn de historische verenigingen die als hoeder van ons verleden misstanden signaleen of juist 

bepaalde dingen agenderen door bijvoorbeeld het belang van een bepaald gebouw aan te geven. 

Denk aan het artikel uit 1919 over het ontdekte poortje.  

Dat is volgens mij ook de rol die historische verenigingen verder moeten ontwikkelen. Veel 

gemeenten, maar ook wij als Provincie hebben niet de kennis in huis om op lokaal niveau precies te 

weten welk erfgoed aanwezig is en wat het belang daarvan is. 



Dat weet ú wel en ik heb persoonlijk ook veel bewondering voor de manier waarop – en de 

vasthoudendheid waarmee – verenigingen ieder jaar weer, zoals bijvoorbeeld ook in mijn eigen dorp 

Uitgeest, voor hun jaarboek nieuwe verhalen en onderwerpen weten te presenteren.  

De Provincie organiseert dit, vaak indirect, door historische verenigingen mee te nemen in 

expertsessies over onderwerpen als archeologie en het monumentenbeleid. Daarnaast bieden wij via 

Oneindig Noord-Holland een platform om de lokale verhalen aan de medeburgers te vertellen.  

En dan niet (zoals toen)  alleen aan de Katholieke. Bij de gemeente moet de kennis van de historische 

vereniging en het beleid samen komen. Ik zie dat verschillende gemeenten dit goed oppakken door 

de historische verenigingen in een vroeg stadium bij ontwikkelingen te betrekken. Dat kan op veel 

plekken nog veel beter en vraagt van gemeenten een open houding en een luisterend oor.Een 

belangrijke voorwaarde is natuurlijk ook dat de gemeente de informatie serieus neemt en meeneemt 

in haar afweging.  

Historische verenigingen zouden dus in veel gemeenten en door de Provincie meer ‘gezien’ mogen 

en móeten worden.  

Vanuit historische verenigingen vraagt dat aan de ene kant een iets minder ‘op de barricade houding’ 

en aan de andere kant voor sommigen ook een professionaliseringsslag om daadwerkelijk mee te 

kunnen praten over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Zoals zo vaak is samenwerking hierbij 

essentieel. Op die manier hoeft u niet alleen het wiel uit te vinden en kunt u van elkaar leren. Ik ben 

dan ook erg benieuwd naar de goede voorbeelden die vandaag worden gepresenteerd. 

Ik wil graag eindigen met u te bedanken voor uw inzet. 

Want ik ben ervan overtuigd:  

Zonder u was veel van ons erfgoed verdwenen en door  uw nzet leert u ons zien waar wij naar kijken.  

Ik wens de jarige, die volgens mij nog in blakende conditie verkeerd, voor de toekomst veel vitaliteit 

en een lang leven toe, zoals ik dat ook graag de andere verenigingen toewens, in sámenwerking met 

elkaar.  

Bedankt en een fijne dag! 
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