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Jaarverslag 2021 van Vereniging Oud Hoorn  

Algemeen 

Het 104e verenigingsjaar begon, zoals 2020 eindigde met een doorwoekerend 
Covid virus. Nederland gaat vanaf dinsdag 15 december 2020 tot en met ten 

minste dinsdag 19 januari 2021 in de strengste lockdown tot nu toe. De regering 
besluit tot invoering van een avondklok van 21:00 uur tot 04:30 uur ’s morgens, 
die uiteindelijk tot 28 april zal duren. Uiteraard gaat onze jaarlijkse nieuwjaar 

bijeenkomst niet door, wel kunnen de vrijwilligers hun jaarlijkse “presentje” 
coronaproef ophalen. Via de website/facebook en de nieuwsbrieven worden de 

leden op de hoogte gehouden van de verenigingsactiviteiten en andere 
actualiteiten. Verschillende overleggen van werkgroepen en vergaderingen 
worden digitaal gehouden. Begin mei mag het verenigingsgebouw (OIP)weer 

open voor publiek. De vergaderingen en overleggen mogen gehouden worden 
met onderlinge gepaste 1,5 meter afstand. Eind juli kan de vereniging Oud Hoorn 

de normale gang van zaken weer oppakken, alleen de wandelingen worden nog 
even geparkeerd. 12 november is er weer een persconferentie, de 

contactmomenten moeten verminderd worden. Diverse maatregelen van vorig 
jaar worden heringevoerd zoals thuiswerken, minder personen thuis ontvangen, 
sport zonder publiek, beperking van groepsgrootte en de 1,5 meter afstand. 

Verder sluiten winkels en horeca eerder. Voor het verenigingsgebouw heeft dit 
tot gevolg dat men 1,5 meter moet aanhouden en bij binnenkomst een 

mondkapje moet dragen. Echter wordt bij een latere persconferentie op 26 
november besloten een strengere lockdown in te voeren, tot en met 14 januari 
2022. Hierdoor gaat het verenigingsgebouw voor het publiek wederom dicht. 

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.  
Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten van onze “duizendpoot” Hans 
Rijswijk, vrijwilligster/gids Dirk Tober, voormalige redactieleden Jacques Entius 

en Bert Stuurman. Aan hen denken we terug met waardering en respect voor wie 
zij waren. 

 
Ledenexcursie 
Dit jaar kon de excursie geen doorgang vinden van wege het Corona Virus.  

 
Monumentenprijs 2021 

Dit jaar is de keuze op het Nieuwland 14-16-18 gevallen. Een stukje van onze 

stad dat de afgelopen jaren sterk was verloederd. De panden waren 

verwaarloosd en sommige zelfs bouwvallig. Toch is er door Jonk Vastgoed voor 

gekozen om deze panden weer terug te geven aan de stad. In de media was te 

lezen dat het een moeilijke klus is geweest met veel tegenslagen. Toch is er 

vastgehouden aan restauratie van dit kenmerkende stukje stad, een beslissing 

waar we de ondernemer dankbaar voor zijn. Dat dit is gedaan ten behoeve van 

een sociale functie maakt het plan alleen maar waardevoller voor onze 



Jaarverslag Vereniging Oud Hoorn 2021 

 

gemeenschap. Het plan betreft niet alleen de panden aan het Nieuwland maar 

strekt zich uit tot aan de Achterstraat waar een nieuw pand is verschenen.  

Maquette  
De driedimensionale maquette van Hoorn in de Gouden Eeuw in 1650 is nog 

steeds te bewonderen in het Westfries Museum. De maquette is in bruikleen 
gegeven aan het Westfries Museum. 

 
Jeugd Educatie 
Gelukkig konden begin oktober 700 leerlingen van de groepen 7 en 8 genieten 

van ons educatieprogramma, “Held of Schurk”. Het is leuk om te zien dat er bij 
deze jeugd ook weloverwogen wordt gekozen voor een vaak genuanceerde 

mening. De drie daaropvolgende wandelingen voor de scholen waren dan ook 
zeer in trek.  
 

Tentoonstellingen 
In de Kerkmeijerzaal van de Vereniging Oud Hoorn werd eind 2020 de 

tentoonstelling van de grote verzameling ansichtkaarten van Giel van de Zel 

heropend vanwege de grote belangstelling uit het verleden. Echter “corona 

gooide roet in de tentoonstelling” ,pas begin april kon het OIP weer worden 

opengesteld voor publiek om de fraaie beelden te kunnen aanschouwen. 

Gedurende het 3e kwartaal werd een expositie getoond onder de naam 

“Buitengewoon Hoorn”. Stadsschilder Ruud Spil toonde zijn werk van breed 

opgezette stadssilhouetten en gaf met zijn kenmerkende stijl een panoramische 

blik op de stad Hoorn. 

Eind november wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen van de 

tentoonstelling “88 jaar Deen: Geschiedenis van een familiebedrijf”. Nadat de 

vrijwilligers klaar waren met de fraaie expositie slaat het noodlot weer toe en is 

de nieuwe corona variant omikron de boosdoener. Het verenigingsgebouw moet 

voorlopig wederom dicht.  

 

Het bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd. Vanwege de corona 

maatregelen is een aantal keer digitaal vergaderd via teams van Microsoft Office. 
Naast de vaste agendapunten werden diverse zaken behandeld die tot een 

gezamenlijk besluit werden vastgesteld. Vrijwilligers van de diverse werkgroepen 
werden uitgenodigd voor de vergaderingen om het wel en wee van hun 
werkgroep mede te delen en te bespreken. Andere huisvesting voor ons 

verenigingsgebouw is voorlopig in de ijskast gezet. Het bestuur heeft een aantal 
brieven verstuurd om hun standpunt, aan- en opmerkingen of bezwaar aan te 

geven. Onder andere aan Burgerinitiatief Westerdijk (bomenkap), College van 
B&W gemeente Hoorn (Glasbak, Monumenten status huidig 
gemeentehuisstadhuis, Plan de Vrijheid, Rozenbuurt, Holenkwartier, Poort van 

Hoorn, Omgevingsvisie, Verrommeling binnenstad, Hoogbouwvisie). Deze 
brieven werden ter informatie aan de leden en andere belangstellenden op onze 

website gepubliceerd. De gebruikelijke Algemene Leden Vergadering kon 
gelukkig wel “normaal” plaatsvinden in de Oosterkerk onder de dan geldende 
coronamaatregelen. De samenstelling van het bestuur is gelijk gebleven aan het 



Jaarverslag Vereniging Oud Hoorn 2021 

 

afgelopen jaar: Jaap 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. Aftredend en 

herkiesbaar waren Jaap van der Hout en Matt Wever. Met algemene stemmen 
werden zij weer herbenoemd. Hieke Stapel is vanwege haar jarenlange vrijwillige 
werkzaamheden voor de vereniging benoemd tot erelid. 

 
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. Het overleg met de wethouder erfgoed en de Historische 

verenigingen Blokker en Zwaag en VOH kon geen doorgang vinden van wege de 
coronaperikelen. 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. Het pand Onder de Boompjes 8 is stevig onder 
handen genomen, met name het dak is asbest vrij gemaakt en volledig 
gerenoveerd. Voor het Oost Indisch Pakhuis zal mogelijk 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. 

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

• Stichting vrienden van de Begraafplaats Keern wordt vertegenwoordigd 

door Rita Lodde. 
• 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 Sebastiaan Hol en 

Jeroen van Miert (m.i.v. 16-11-2021 Peter Bouwhuis). 
• Comité 40-45 wordt door oud bestuurslid Eddy Boom vertegenwoordigd. 
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Kwartaalblad 

De redactie van het kwartaalblad nam afscheid van Egbert Ottens die vele jaren 
en tijd besteed heeft als hoofdredacteur aan ons fraaie blad. Arnoud Landsdaal is 

zijn vervanger en zeker geen vreemde eend in de bijt als zoon van oud 
redactielid Herman Landsdaal. De informatie en interessante artikelen bieden aan 
de lezers een welkom leesplezier. 

 
Vrijwilligers algemeen 

Wederom werden dit jaar de ruim 100 vrijwilligers min of meer op een zijspoor 
gezet. De pandemie denderde voort van covid 19 naar delta variant en omikron, 
waardoor de werkzaamheden veelal niet konden doorgaan. Via digitaal overleg 

werden de contacten voor zover mogelijk onderhouden en als de lockdown regels 
het toe lieten was er op gepaste afstand activiteiten mogelijk. Toch was er aan 

het eind van het jaar weer een presentje als blijk van waardering. 
 
Beheer Pakhuis 

De heropening 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 26 
november 2021 is ons clubhuis weer gesloten.  

 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie wordt al jaren vakkundig beheerd door Bert van den 

Hoogen. Dit jaar hebben 108(66) nieuwe leden zich aangemeld en zijn er 
110(89) opzeggingen. Het aantal leden bedraagt per 1-1-2022: 1919(1921) 

() is vorig jaar 
 
Documentatiecentrum 

Er is nog steeds een vacature voor het beheer van het documentatiecentrum. 
Het is een groot gemis en door andere vrijwilligers wordt zo goed mogelijk 

geprobeerd de werkzaamheden te vervullen 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: 

September: "Toen niet, nu niet, nooit" door Martin Menger. 

Martin Menger, journalist bij het Noordhollands Dagblad vertelt over het leven 
van zijn moeder. Truus Menger besloot al jong in het verzet te gaan. Samen met 

anderen pleegde ze aanslagen, brachten Joodse onderduikers in veiligheid en 
trad ze op als koerierster voor de Raad van Verzet. Na de oorlog werd Truus 
Menger een beeldhouwster. Op scholen en bijeenkomsten getuigde ze van haar 

oorlogservaringen en waarschuwde ze voor antisemitisme en 
onverdraagzaamheid.  

Oktober: De slag op de Zuiderzee door Hans Muntjewerff 
In de geschiedschrijving is deze gebeurtenis lange tijd onderbelicht gebleven. De 
Slag op de Zuiderzee in 1573 is een belangrijk keerpunt in de oorlog met de 

Spanjaarden. Hans Muntjewerff, historisch onderzoeker en publicist, vertelt het 
verhaal van deze roemruchte episode uit de Tachtigjarige Oorlog. 

November: Geschiedenis van huis tot huis door professor dr. Gerrit Vermeer 
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Sinds 2006 vindt er bouwhistorisch onderzoek plaats in Enkhuizen en worden 

gegevens over gebouwen verzameld. Dat levert gegevens op over bakstenen, 
balken, constructies, hout, maar de vraag is hoe al die data kunnen bijdragen 

aan de lokale geschiedenis van de stad. Gerrit Vermeer was bouwhistoricus 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurslid van Vereniging Oud 
Enkhuizen. 

Stadswandelingen 

Helaas kon dit jaar geen stadswandelingen gehouden worden vanwege de 

coronamaatregelen. Alleen op 5 september tijdens cultuurweekend Hoorn, 

werden Stadswandelingen verzorgd. Om toch de mogelijkheid te geven om een 

wandeling te lopen, werden digitale stadswandelingen op de website geplaatst. 

Uit de cijfers van Google Analytics blijkt dat deze 4694 keer zijn bezocht. 

 

Cursus Cultuurhistorie Hoorn 

Dit jaar werd door de werkgroep educatie een nieuwe cursus gegeven over de 

geschiedenis en het erfgoed van Hoorn. De praktijkbijeenkomsten bestonden uit 

een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals rondleidingen, speurtochten, 

presentaties, kaartstudie en films. De zes praktijkbijeenkomsten vonden om de 

twee weken plaats op de zondagmorgen. Gezien de vele aanmeldingen voor de 

cursus mag dit een groot succes worden genoemd. 

 

Kroniek van Hoorn 

Hulde aan Koos van Bockxmeer en Pim van der Waal, die 2021 in beeld 

brachten. De kroniek bevat korte samenvattingen van het stadsnieuws die door 

Koos van Bockxmeer sinds 1997 vrijwel dagelijks zijn opgetekend. Het geeft een 

boeiend overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in woord en beeld van de 

stad Hoorn. Alle exemplaren over de jaren 1996 tot en met 2021 zijn digitaal op 

de website geplaatst. 

 

Kennisbank 
De totale bezoekersaantallen van de Kennisbank zijn in 2021 licht toegenomen. 

Daarnaast is de vele aanwezige informatie gekoppeld om de bezoekers zoveel 

mogelijk in hun behoeften te voorzien. Op de achtergrond is er veel werk verzet 

en is alle materiaal van de gemeente Hoorn bestemd voor het Hoorns 

Documentatie Systeem gescand, gedigitaliseerd en raadpleegbaar. De Beeldbank 

vraagt nog veel werk, gezien de grote aantallen foto’s die nog gescreend moeten 

worden op dubbele en nog aan te vullen gegevens. 
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Website 

De website heeft een prima huisstijl en wordt door meerdere mensen inhoudelijk 

onderhouden. Marc Roosendaal is dit jaar aangeschoven als technisch 

webmaster, de vervanger van de helaas gestopte Hillebrand Peerdeman. De 

analytische gegevens van de website zijn inclusief die van de Kennisbank en 

Beeldbank, aangezien deze via de website geraadpleegd kan worden  

In 2021 is er een grote stijging te zien van het aantal bezoekers tot bijna 63500. 

Er waren 20% bezoekers meer dan in 2020 die onze website wisten te vinden. 

De bezoekers bladerden door 404.214 pagina’s om de verschillende informatie 

op te zoeken. De stadswandelingen werden 14% meer bezocht en konden 

worden gedownload, dit zal zijn oorzaak hebben in de pandemie. 

Facebook 
De populariteit van de Oud Hoorn Facebook pagina blijft gestaag door groeien. 

Op 31 december 2021 heeft de pagina 1821 ‘likes’ en zijn er 2004 volgers. Het 

meest populair op de FB-pagina zijn oude foto’s en grappige of leerzame 

anekdotes, en de serie van ‘ergens in Hoorn’ Het populairste bericht van 2021 is 

over de historie van supermarkt DEEN. Met een bereik van ruim 8800 personen, 

kreeg het 204 ‘likes’, er werden 36 opmerkingen geplaatst en het bericht werd 

nog 19 keer gedeeld. Gevoelige onderwerpen bleken de Poort van Hoorn en de 

wandeling “Held of Schurk” voor scholieren waarin de rol van JPz. Coen ter 

sprake komt. Ten aanzien van andere vergelijkbare FB pagina’s uit andere 

gemeenten blijkt dat we meedoen in de top  

Open Monumentendag 
In september participeerde VOH in diverse activiteiten van andere stichtingen 

zoals “De vrienden van het Keern”. Tijdens de cultuurmarkt op 5 september werd 
de kraam van de Vereniging Oud Hoorn door veel mensen bezocht. Nieuwe leden 

meldden zich aan en boeken werden verkocht. Vele gesprekken werden gevoerd 
over het mooie Hoorn. 
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Nieuwsbrief 

Dit jaar zijn er 5 digitale nieuwsbrieven aan de leden gezonden, dit blijkt een 
mooie en snelle manier om 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 2022 

Matt Wever 
Secretaris vereniging Oud Hoorn 

 


