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Verslag: Wat kunnen we van elkaar leren? 
 
Egbert Ottens 

 
Dat was het thema van het symposium van Vereniging Oud Hoorn op 17 juni jl. in de Oosterkerk, 
één van de activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van het eeuwfeest. Zusterverenigingen 
waren uitgenodigd. Vooraf was gevraagd om hun beste of succesproject met ons te delen. De tien 
meest in het oog springende projecten werden in een symposiumbundel gepubliceerd. Vijf 
projecten werden tijdens het symposium gepresenteerd. De Hoornse organist Edwin Hinfelaar 
verzorgde de muzikale omlijsting op het monumentale Bätz-orgel, gebouwd in 1673 door Johann 
Hartmann Bätz. Hij speelde onder andere werken van de zeventiende eeuwse componist Jan 
Pietersz. Sweelinck en de twintigste eeuwer Cor Kee.   
 
Wie óók van het verleden geniet, leeft dubbel! 
Even na tien uur heette dagvoorzitter Ad Geerdink de ruim 150 symposiumdeelnemers – in het 
bijzonder gedeputeerde Jack van der Hoek, loco-burgemeester Judith de Jong en prof. Kees 
Ribbens – welkom in de goed gevulde ‘huiskamer’ van Hoorn, waar het zou gaan over verleden en 
toekomst van de historische verenigingen. Geerdink wees met een mooi citaat van de Romeinse 
keizer Hadrianus ‘Wie óók van het verleden geniet, leeft dubbel’, op de schoonheid van de 
Oosterkerk, die nog geen halve eeuw geleden bijna gesloopt was en op het onlangs in het koor 
van de kerk geplaatste raam Een ode aan de scheepvaart van weleer. De steeds sneller 
opeenvolgende veranderingen in de samenleving zouden volgens hem wellicht een verklaring 
kunnen zijn voor de toenemende belangstelling voor de historische verenigingen. De grote 
uitdaging voor die verenigingen is om aansluiting te blijven houden met de achterban, en daarbij 
vooral jongere generaties aan te spreken, onder andere door gebruikmaking van de nieuwe 
mogelijkheden die de technologie biedt. Een tweede centrale vraag voor deze dag is, aldus 
Geerdink: wat zijn de kansen en mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen de historische 
verenigingen? 
 
Veerle en Minthe, onze jongste jeugdleden! 
Loco-burgemeester Judith de Jong, die onder meer de portefeuilles erfgoed en cultuur beheert, 
kreeg vervolgens het woord. Na een hartelijke felicitatie voor de jubilerende vereniging, schetste 
zij kort de erfgoedrijkdom van Hoorn met meer dan 800 rijks- en gemeentelijke monumenten, 
1100 beeldbepalende panden en ca 400 monumentale bomen. Daarnaast kent de gemeente 
Hoorn niet één historische vereniging, maar zelfs drie. Ook de in 1979 bij Hoorn gevoegde 
gemeenten Zwaag en Blokker hebben hun eigen actieve verenigingen op dit terrein. De Jong 
noemde ‘Oud Hoorn 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.’ Dat het wel eens anders was geweest, besefte De Jong ook. Al bij de 
oprichting van Oud Hoorn zag de toenmalige burgemeester al te grote bemoeienis van de 
vereniging niet zitten. En ook een latere burgervader vond Oud Hoorn soms maar een lastige 
schoonmoeder. Voor het 600-jarig bestaan van de stad werd Oud Hoorn niet eens officieel 
uitgenodigd. Navraag leerde De Jong dat ‘dit niet op een vergissing berustte.’ Volgens De Jong is 
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de huidige, innige wijze van samenwerking tussen ambtenaren en vereniging redelijk uniek in ons 
land. Kritiek op gemeentelijke plannen en voornemens wordt daarbij indien nodig niet geschuwd. 
In het kader van de actie van Oud Hoorn, toch al de grootste vereniging in onze stad, om in 2017 
de grens van 2.017 leden te overschrijden, meldde een trotse wethouder De Jong twee nieuwe 
jeugdleden aan: haar tweelingdochters Veerle en Minthe. De uitdaging is om ‘niet alleen het 
verleden te behouden, maar ook aandacht te schenken voor nieuwe ontwikkelingen.’ Met een 
citaat van de oprichter van Oud Hoorn Johan Christiaan Kerkmeijer besloot ze haar speech: ‘Het 
oude moet ons leeren. Op de schouders van het oude moet het nieuwe staan.’ 
 
Hoeders van de lokale geschiedenis 
Gedeputeerde Jack van der Hoek dook, nadat hij Oud Hoorn namens Gedeputeerde Staten had 
gefeliciteerd, ver terug in de geschiedenis van de jubilerende vereniging. Honderd jaar geleden 
trok de oprichting van de vereniging nationaal de aandacht. Tal van kranten, ook lokale zelfs in  
andere provincies, maakten er melding van. De statuten werden gepubliceerd wat gelet op het 
papiertekort en de hoge papierprijs in dat tijdsgewricht uniek genoemd kan worden. Van der 
Hoek onderstreepte het belang van de historische verenigingen in deze tijd. Zij leveren met hun 
kennis en inzet een belangrijke bijdrage aan de economie, het toerisme en gebiedsontwikkeling. 
Een belangrijk element dat door de verenigingen wordt ingebracht is identiteit. Van der Hoek 
memoreerde de opmerking van toen nog prinses Maxima bij de presentatie van het WRR-rapport 
’Identificatie met Nederland’, dat dé Nederlander niet bestaat. Te lang heeft de provincie 
geprobeerd zonder aandacht voor de veelzijdigheid van de provincie en de eigenheid van de 
regio’s een algemeen beleid te voeren bij het bevorderen van bijvoorbeeld het toerisme. 
Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat Noord-Hollanders van alle Nederlandse provincies de 
minste affiniteit met hun provincie hebben. Met de verschillende regio’s daarentegen, die een 
eigen karakter hebben, hebben de bewoners wel een duidelijke binding. Daar zet de provincie de 
komende jaren op in, onder meer door de ontwikkeling van regionale beeldverhalen, mede op 
basis van het verleden. In expertsessies op het gebied van monumenten, architectuur, landschap 
enzovoorts wordt de kennis van de historische verenigingen meegenomen. Gemeenten doen al 
veel op dit terrein, zoals uit de bijdrage van wethouder De Jong bleek. Maar het kan volgens Van 
der Hoek beter. Historische verenigingen moeten serieuzer worden genomen. Ze zijn meer dan 
een luis in de pels. Er is nauwelijks een plek denkbaar waar zoveel lokale en regionale kennis 
samen komt. Zij zijn de hoeders van de lokale geschiedenis. De verzamelde kennis in de 
jaarboeken en andere publicaties moeten duidelijker over het voetlicht worden gebracht. Met de 
nieuwe Omgevingswet veranderen zaken. Er moeten bijvoorbeeld Omgevingsvisies worden 
geschreven. Daar is de lokale kennis over een buurt, een plek, een gebouw van eminent belang. 
Kennis die vaak niet in de overheidsorganisatie aanwezig is. Een professionaliseringsslag is daarbij 
noodzakelijk. Een belangrijke uitdaging voor de historische verenigingen in de naaste toekomst. 
De geschiedenis van een eeuw Oud Hoorn onderstreept het belang van de historische vereniging. 
Zonder Oud Hoorn was er veel, dat nu als uiterst waardevol wordt ervaren, verdwenen. Meer 
samenwerking is een must. Dat toont Oud Hoorn met de aanzet die het vandaag geeft aan.  
 
Belang en opdracht van de historische vereniging 
In een doorwrocht betoog – hoewel door hemzelf geen alomvattende analyse genoemd – ging 
professor Kees Ribbens, hoogleraar geschiedenis aan de Erasmusuniversiteit en verbonden aan 
het NIOD, in op de betekenis van de historische verenigingen nu en in de toekomst. Op de vraag 
of deze na een eeuw over hun uiterste houdbaarheidsdatum heen waren, antwoordde Ribbens 
met een volmondig nee. Hij zag zelfs een duidelijke overeenkomst tussen de opkomst van de 
verenigingen als Oud Hoorn aan het begin van de vorige eeuw, en de huidige tijd. Toen werd het 
land grondig gemoderniseerd en was het niet vanzelfsprekend dat erfgoed behouden bleef. En 
ook nu moeten erfgoedbeschermers nog vaak in de bres springen voor behoud ervan. In een 
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drukbevolkt land als Nederland moet bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen voortdurend een 
afweging worden gemaakt met het belang van ons erfgoed.  
 
Ribbens onderscheidde drie betekenissen bij het behoud van erfgoed: een sociaal psychologische, 
een toeristisch-economische en een cognitief-historische. Bij het eerste gaat het om de eigen 
identiteit van een stad of dorp en om het welbevinden van de inwoners in een voor hen 
vertrouwde en dierbare omgeving. Bij het tweede aspect om aantrekkelijkheid voor bezoek van 
‘vreemdelingen’ en hun financiële bijdrage aan de instandhouding van musea, horeca, etc. In de 
derde situatie biedt het ons telkens weer de mogelijkheid om door het bevragen van onze 
geschiedenis onze kennis te vergroten en onze hedendaagse nieuwsgierigheid te bevredigen, ook 
als dat om minder welgevallige onderwerpen gaat, zoals in Hoorn de discussie rond Jan Pietersz. 
Coen of de collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vervolgens wees Ribbens op de poging 
tot oprichting van een nationaal historisch museum welke mislukte. De nationale canon van de 
Nederlandse geschiedenis daarentegen werd wel succes. Vooral omdat dit voorbeeld werd 
gevolgd door talloze initiatieven, op lokaal niveau en voor specifieke thema’s. Waar het succes 
van de lokale projecten vooral van culturele aard is, sneefde het nationale museum omdat daar 
een tot mislukken gedoemd politiek monsterverbond aan ten grondslag lag.  
 
Wat leert het ons, vervolgde Ribbens? Daarop vroeg hij aandacht voor vier aspecten.  
Er bestaat, in de eerste plaats, ook buiten de historische verenigingen om, maatschappelijke 
belangstelling voor de onderwerpen die de verenigingen als hun kerntaak zien, maar die 
belangstelling is meestal latent. Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de individualisering en 
het verenigingsleven dat in deze tijd op zijn retour lijkt, vragen om aanpassing in aanpak en 
werkwijze. Betaald lidmaatschap, dat soms een hoge drempel opwerpt, kan worden 
gecombineerd met een betrokkenheid light, bijvoorbeeld door middel van een gratis e-
mailnieuwsbrief en het beschikbaar stellen van digitale informatie.  
Ten tweede worden verenigingen nog teveel geassocieerd met een verenigingsorgaan – tijdschrift 
of jaarboek – en lezingen en exposities. Dat imago moet veranderen, ook omdat het vaak niet 
klopt. Tekst alleen is niet meer voldoende, beeldcultuur wint aan belang. Mensen willen het 
verleden ook zintuigelijk ervaren, zoals bijv. het experiment van het Westfries Museum met 
virtual reality. 
In de derde plaats adviseerde Ribbens de verenigingen, zonder daarbij de eigenheid van de 
vereniging uit het oog te verliezen, nauw samen te werken met professionele instellingen op het 
terrein van erfgoed, bibliotheken, musea, archieven, erfgoedconsulenten van provincie en 
gemeenten, en met de VVV en andere toeristisch-culturele organisaties. Door samen te werken 
kan het publieksbereik worden vergroot en kunnen de lasten worden gedeeld. Door het 
gezamenlijk presenteren van lokale historische informatie op bijvoorbeeld Wikipedia, kan het 
bereik ook worden vergroot.  
Tot slot wees Ribbens op het feit dat de meeste verenigingen erg op zichzelf zijn gericht. 
Bovendien mist er een overkoepelende infrastructuur voor historische verenigingen, waar zij voor 
advies en raad terug kunnen vallen. Elke vereniging is op zichzelf aangewezen terwijl van elkaars 
kennis en kunde gebruik gemaakt kan worden. Op landelijk niveau ontbreekt elk inzicht in het 
aantal historische verenigingen – schattingen noemen meer dan duizend – en hoeveel leden ze 
tellen, of er groei is of krimp? Hoe kunnen verenigingen op politiek of maatschappelijk gevoelige 
zaken inspelen, actuele en die uit het verleden. Hoe kunnen  ze potentiële doelgroepen 
aanspreken? Overigens weten ook verenigingen vaak zelf niet wat hun leden van de vereniging 
verwachten? Zien die tekortkomingen of verbeterpunten? 
Een periodieke uitwisseling van vragen waar men mee wordt geconfronteerd en ideeën, waar 
Oud Hoorn met dit symposium een voorzet voor gegeven heeft, tussen historische verenigingen 
en professionals in de historische en culturele sector, kan zowel de inhoudelijke expertise 
versterken als de manieren waarop die kennis wordt gedeeld. In die uitwisseling van ervaringen 
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valt veel te leren en te halen. Voorwaarde is een duidelijke structuur en een herkenbaar adres 
waar verenigingen bij kunnen aankloppen, om dat overleg een structurele basis te geven.   
 
‘De slotbalans van mijn verkenning’, aldus Ribbens, ‘is dat we niet moeten onderschatten wat 
historische verenigingen op dit moment doen en dat hun lokale bereik vermoedelijk zeer 
behoorlijk is. Maar ondanks het feit dat erfgoed tegenwoordig booming business is, lijken de 
activiteiten van historische verenigingen nogal eens onder de radar te blijven. In hoeverre ze 
innovatief inspringen op veranderingen in de historische interesse, en op veranderingen in de 
manieren waarop mensen graag voorgelicht worden over thema’s uit de geschiedenis, valt nog te 
bezien. De echte wereld zal niet worden vervangen door de virtuele werkelijkheid van het 
internet, net zo min als een speelse en creatieve omgang met het verleden een meer serieuze 
benadering van geschiedenis zal doen verdwijnen. Maar een historische vereniging functioneert in 
een context waarin deze uiteenlopende wensen en realiteiten een rol spelen voor hun achterban 
en soms sterk geïndividualiseerde doelgroepen. Het verleden zelf verandert niet, maar de blik 
waarmee we daar, ook op lokaal niveau, naar kijken is wel aan verandering onderhevig, zoals ook 
de manieren waarop geschiedenis en erfgoed aangereikt worden de grillen van de tijd volgen. 
Historische verenigingen zijn particuliere initiatieven die draaien op grote toewijding en inzet. Zij 
kunnen simpelweg niet alles doen wat ik hier geschetst heb. Maar in onderling overleg kunt u wel 
een bewuste afweging maken voor wie en op welke manier u de lokale geschiedenis naar de 
toekomst brengt.’ 
 
Van bespiegeling naar praktijk: vijf presentaties 
Na de koffie presenteerden in alfabetische volgorde Alkmaar, Castricum, Enkhuizen, Haarlem en 
Zutphen de projecten die de voorbereidingscommissie uit de inzendingen had geselecteerd. 
Alkmaar  
was trots op de Walk of history, een lichtpad met geschiedenisonderwerpen in de belangrijkste 
winkelstraat van de stad. Vijftig in het plaveisel aangebrachte lichttegels vertellen de 
hoogtepunten uit Alkmaars historie. De teksten zijn in het Nederlands, Duits, Engels en Chinees 
beschikbaar (Chinees omdat volgens prognoses het komende decennium een tsunami aan 
toeristen verwacht wordt), terwijl naast de website een boek is uitgebracht met alle verhalen en 
zo’n tweehonderd afbeeldingen.  
Castricum 
realiseerde enkele jaren geleden een zeer bijzonder educatief filmproject over de Slag bij 
Castricum in 1799, ook wel ‘de vergeten oorlog’ genoemd. In drie maanden tijd vielen daar 20.000 
doden, merendeels Franse, Engelse en Russische soldaten, die nog altijd onder het duinzand 
begraven liggen. Meer doden dan in de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem vielen. Bij 
het project waren leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs nauw betrokken.    
Enkhuizen 
vertelde gepassioneerd over haar Kenniscentrum. Oud Enkhuizen verzorgt de bouwhistorische 
rapportages die bij de aanvraag voor een monumentenvergunning behoren en de waardestelling. 
De gemeente maakt in veel publicaties gebruik van het door Oud Enkhuizen verzamelde en 
gedigitaliseerde materiaal. Feitelijk bepaalt Oud Enkhuizen het monumentenbeleid in de stad, 
werd met gevoel voor understatement opgemerkt. Dat is een risicovolle zaak, want de vereniging 
is een vrijwilligersorganisatie, terwijl zij een overheidstaak uitvoert.   
Haarlem 
bereidt zich met de instelling van een speciale projectgroep ‘Erfgoed’ waarin veel kennis en 
deskundigheid is samengebracht voor op de grote veranderingen die het gevolg zijn van de 
nieuwe Erfgoed- en Omgevingswet. Op basis van de nieuwe wet wordt een nieuw 
monumentenbeleid voor de Oud Haerlem uitgewerkt met daarbij de veranderde rol van de 
vereniging in het beleid. Veel eigenaren van rijksmonumenten zijn om die reden recentelijk tot de 
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vereniging toegetreden. De werkgroep ‘jonge muggen’ reikt jaarlijks een prijs uit voor het beste 
historische werkstuk dat door een van de Haarlemse scholieren is gemaakt.  
Zutphen 
tot slot, haakte met een in opdracht van de Historische Vereniging Zutphen geschreven jeugdboek 
over de geschiedenis van de stad, rond het verdwenen stadszegel, en een stadswandeling voor 
leerlingen in het basisonderwijs, in op de groeiende belangstelling voor de lokale geschiedenis in 
het onderwijs. De deelnemende leerlingen worden verrast met een stadszegel in chocolade.   
 
Middagprogramma 
Aan het eind van het ochtendprogramma trok Eva Bleeker, als publiekshistoricus werkzaam bij 
Oneindig Noord-Holland, een aantal eerste conclusies. Uitwisseling van kennis en ervaringen is 
van belang. Er bestaat behoefte bij veel verenigingen aan professionele ondersteuning op 
meerdere terreinen, zoals fondswerving, infrastructuur, schrijven. Tegelijk is het van belang om 
met de professionaliseringsslag die veel verenigingen moeten maken, niet de eigenheid, het 
enthousiasme en het elan te verliezen. Faciliteren, kennis delen, organisaties verbinden en 
onderzoek naar kansen en behoeften, zo vatte zij haar conclusies samen. ONH wil op basis van het 
symposium een beleidskader ontwikkelen als vraagbaak en steunpunt voor nieuwe activiteiten en 
uitdagingen van de historische verenigingen in de provincie. Dit initiatief van Oud Hoorn is 
volgens haar, zoals ze van verschillende kanten vernam, voor herhaling vatbaar.  
Tijdens de lunch werd druk met de inleiders en de andere symposiumdeelnemers van gedachten 
gewisseld. Daarna waren er excursies naar de Halve Maen, het Westfries Museum, Villa Alewijn 
en het Foreestenhuis, een specifieke stadswandeling en een vaartocht door de havens, waarop 
men tevoren had ingetekend. De dag werd besloten met een geanimeerde nazit in de Oosterkerk. 
Deelnemers en organisatie kunnen terugzien op een geslaagd symposium.   
 
  
NB: de volledige tekst van de speeches en de inleiding is op de website te vinden.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   


