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André van den Brink (63 jaar)  

Ik vind dat Hoorn al veel doet. Er zijn hier veel kunstenaars en exposi-
ties. Ik kom wel in de Boterhal. Ook de theaters zijn goed vertegen-
woordigd van ’t Park voor landelijke producties tot theater ’t Pakhuis 
voor kleine producties en amateurtoneel. Het is wel jammer dat zo-
iets als een ontmoetingsplek voor de kunstenaarsvereniging er niet 
meer is. Vroeger was dit in ’t Kroegie. De Kunstroute verdient meer 
aandacht van de gemeente, vind ik. Het zou meer in de wijken 
moeten plaatsvinden en 2-3 keer per jaar een vaste plek op de Kunst- 
en Cultuuragenda moeten krijgen. Ook de Sing- and songwriters kun-
nen meer gestimuleerd worden met open podia, zoals ze dat in het 
BIM-huis in Amsterdam doen. Jong talent in de muziek verdient een 
kans, zodat er nieuwe bands ontstaan. Hoorn zou ook de kunst van 
bekende Horinezen meer mogen uitdragen, zoals beeldend kun-
stenaar Servaas Schoone, die internationaal bekend werd met zijn 
kunstbedrijf Int. Vishandel Servaas & Zn. Holland en de bio-kunst van 
Martin uit den Bogaard. Kunst brengt mensen bij elkaar, het verbindt 
en maakt statements naar de samenleving, waarover mensen 
denken, praten en discussiëren. Daarom zijn de bezuinigingen van dit 
kabinet ook zo jammer.    

 

 
Wilt u ook aan het woord komen? Geef u op via info@pvdahoorn.nl.  

 

Jetty Hemming (21 jaar)  

Ik vind dat we veel kunst- en cultuuraanbod hebben in Hoorn. Het is 
ook een stad, die barst van cultuur door haar rijke verleden. Ik kom 
wel bij Manifesto en er zijn ook veel musea en natuurlijk de Halve 
Maen. Ik denk wel dat het nodig is dat musea meer aan publiciteit 
doen op social media. Op de basisschool zijn er veel excursies naar 
bijvoorbeeld het Westfries Museum, maar op de middelbare school 
wordt dat al minder. Jongeren lezen geen krant meer en lopen ook 
niet vanzelf een museum binnen. Ik denk dat het kunst- en cul-
tuuraanbod daarom beter via social media gecommuniceerd kan 
worden. En meer interactie tussen jongeren en het kunst- en cul-
tuuraanbod zou goed zijn. Dat jongeren bijvoorbeeld een stem 
krijgen in het samenstellen van een tijdelijke expositie. Het valt mij 
ook op dat de kunst in de publieke ruimte vooral gericht is op de 
binnenstad. In de Grote Waal, waar ik jarenlang heb gewoond, zie je 
bijna geen kunst, behalve op de rotondes. Dat is jammer, want kunst 
is mooi. Het verbindt mensen en ik geniet er van. Soms zet kunst je 
aan het denken, dan laat het echt een indruk achter. Het zou beter 
zijn als kunst in de publieke ruimte beter verspreid zou worden in alle 
wijken, want kunst is er voor iedereen. En meer kunst op straat hoeft 
niet duur te zijn. Zeker als je onbekende, beginnende  kunstenaars 
een kans geeft.  

 

 

Leden aan het Woord 

       Wat zou de gemeente Hoorn kunnen verbeteren aan het  

Kunst- & Cultuur aanbod?  

Anne-Marie Meijer 

mailto:info@pvdahoorn.nl
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Wat doet de Stichting Varend Erfgoed? 
 
De doelstellingen van Stichting Varend 
Erfgoed zijn onder andere het het be-
houd van het historisch varend erfgoed 
voor de stad Hoorn. Het samenbrengen 
van eigenaren en mensen met een hart 
voor het varend erfgoed om kennis te 
kunnen delen en samen  voor het be-
houd te zorgen. En het uitdragen van 
het varend erfgoed binnen de gemeen-
schap. De stichting is hierbij verant-
woordelijk voor het beheer van het 
centrum en de museumhaven. 
Daarnaast zijn wij het aanspreekpunt 
van de haven, initiëren wij ideeën voor 

het uitdragen van het varend erfgoed en ondersteunen wij 
evenementen georganiseerd door participanten en derden die 
aansluiten bij het varend erfgoed. 
 

Waarom is deze stichting opgericht? 
 
Aangezien ik nog geen jaar geleden ben aangetreden als voorzitter 
durf ik niet te zeggen wat de precieze reden voor de oprichting van 
Stichting Varend Erfgoed is geweest. Er is met de oprichting een plek 
gecreëerd waar de eigenaren en gebruikers van de verschillende 
historische schepen samen zijn gekomen om te kunnen werken aan 
schepen en ervaringen en kennis met betrekking tot het onderhoud 
van de schepen te kunnen delen. Tevens is er opslag ruimte 
waarmee het mogelijk is om scheepsgerelateerde spullen dichtbij de 
schepen op te slaan. Daarnaast is er met de museumhaven een plek 
gekomen waar mensen kennis kunnen maken met een stuk varend 
en Hoornse historie, die gericht is op een andere periode dan de VOC 
tijd. In de 19de eeuw ten tijde van de Zuiderzee werd er ook vanuit 
Hoorn gevist en handel via het water gedreven. De historische vis-
serij en vrachtschepen getuigen van deze tijd.  

 
Hoeveel leden heeft de Stichting Varend 
Erfgoed? 
 
Op de website van het Centrum Varend Erfgoed is te zien welke 
schepen er aangemeld zijn als participant bij de stichting. De partici-
panten zijn te verdelen in 4 verschillende groepen. Allereerst zijn er 
de historische vissersschepen met botters en schouwen. Deze 
schepen zijn zoveel mogelijk terug gebracht naar hun originele staat 
en vertellen het verhaal van de visserij op de Zuiderzee en het IJssel-
meer van vervlogen tijden. Daarnaast zijn er charterschepen die 
vanaf april tot oktober met gasten op het IJsselmeer en de Wadden-
zee varen en die ‘s winters het centrum gebruiken voor onderhoud 
aan bijvoorbeeld hun zwaarden. Meerdere bewoners van historische 
schepen, die in de haven of aan de kades van het Oostereiland lig-
gen, zijn participanten en zij gebruiken het centrum ook veelal voor 
winteropslag, onderhoud en uitwisseling van kennis. Verder is sinds 
een aantal jaren de Halve Maen participant van het centrum. Naast 
opslag en onderhoud gebruiken zij het centrum ook als museum en 
toegang voor bezoek van de Halve Maen. 
 

 
 

De stichting heeft een eigen centrum varend 
erfgoed. Waar is dat gevestigd en wat is er te 
zien/doen?  
 
Het Centrum Varend Erfgoed is gevestigd op het Oostereiland, achter 
de oude gevangenis. Wat is er te zien? Allereerst natuurlijk het va-
rend erfgoed; er liggen verschillende botters, schouwen en 
vrachtschepen. Bij alle schepen staan borden met informatie en het 
staat bezoekers vrij om aan de aanwezige participanten meer in-
formatie te vragen. Daarnaast wordt een grote ruimte uitgebaat als 
museum en toegang tot de Halve Maen. Het mooie van de samen-
werking met de Halve Maen is dat er tijdens de rondleiding en in het 
museum ook volop aandacht is voor het 'jongere' varend erfgoed dat 
in de historische haven ligt. Door deze samenwerking zijn we als 
stichting in staat om meer mensen kennis te laten maken met een 
breder aanbod van ons varend erfgoed. 
Daarnaast hebben we ook het binnenplein, waar in de weekeinden 
vaak aan schepen of scheepsonderdelen gewerkt wordt. Zo is er al 
een keer in het verleden 
een nieuw zwaard gema-
akt voor een van de 
charterschepen en werd 
een oude mast van een 
van de charterschepen 
omgebouwd tot een 
'nieuwe' mast voor een 
schip, dat wordt gereno-
veerd op de kant. Als je op zaterdag participanten aan het werk ziet, 
schroom niet vragen te stellen. Ze waarderen de interesse en hebben 
veel liefde en kennis over hun schepen en materialen. 
 
 
 

Stichting Varend Erfgoed 
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Wat voor activiteiten organiseert de stichting?  
De stichting zelf organiseert geen evenementen maar ondersteunt 
en neemt deel aan evenementen, georganiseerd door participanten 

en of derden zoals de gemeente. Vrij 
recentelijk heeft de opening van het 
monumentenweekeind plaats gevonden 
in het centrum waarbij ook twee ka-
nonnen uit de VOC tijd zijn geïnstalleerd 
op het Oostereiland. Op de website van 
Centrum Varend Erfgoed kunnen de 
verschillende activiteiten gevonden 
worden, maar hierbij een aan-
tal voorbeelden die de doelen van de 
stichting goed weergeven. 
 

Taandag 

De jaarlijkse taandag luidt voor de museale vissersschepen het begin 
in van het nieuwe vaarseizoen.  Dan worden de zeilen, netten en 
touwen weer tevoorschijn gehaald voor een behandeling met een 
heet taanmengsel, om ze te beschermen tegen schimmel en rot. 
Rond dit evenement zijn diverse activiteiten voor het publiek geor-
ganiseerd. 
 

Laden & lossen 
Een aantal historische zeilschepen zal vanaf Oostereiland naar de 
stad zeilen, bomen of jagen om daar tonnen, manden, zakken en 
kisten te lossen en te laden. Daarbij is hulp altijd welkom, net als 
toeschouwers. Natuurlijk is er tijd voor uitleg en vertier. 
 

Bontekoerace Hoorn 
De Bontekoerace is een zeilwedstrijd voor charterschepen en tradi-
tionele vissersschepen, op het Markermeer bij Hoorn. 
 

Lichtjes Avond’ 
Lichtjes aan!’, zullen kinderen roepen, terwijl ze langs de Hoornse 
haven richting Oostereiland lopen of varen. En waar ze voorbijkomen 
wordt de kerstverlichting ontstoken. Zo ontrolt zich een lint van 
feestelijk verlichte schepen, tot aan het Centrum Varend Erfgoed. 
Daar brandt het vuur, klinkt muziek en staan de chocolademelk en 
glühwein klaar.  
 

Open monumentendag 
Hierbij zijn meerdere participanten gezamenlijk bij elkaar afgemeerd 
in de binnenhaven en krijgen bezoekers de kans om alle schepen van 
binnen en van buiten te bezichtigen. Ik heb zelf ook een bezoek ge-
bracht met mijn dochter Mare en wat mij vooral opviel, was het 
enthousiasme waarmee de participanten vertellen over hun 
'levenswerken' en de mooie samenwerking onderling. 
 

Hoe is de relatie van de stichting met de ge-
meente/lokale politiek? 
Door het gezichtsbepalende karakter van het varend erfgoed voor de 
haven van Hoorn, het centrum en de vele participanten zijn 
er meerdere lijnen met de lokale politiek. In principe is het bestuur 
van Stichting Varend Erfgoed Hoorn neutraal als het aankomt op 
politiek. Het college en het beleid van Hoorn veranderen elke vier 

jaar in meer of mindere mate. Terwijl de stichting zich bezig houdt 
met het behoud van varend erfgoed dat al meer dan 100 jaar oud is 
en wat ik over dertig jaar nog wil kunnen bezoeken met mijn klein-
kinderen.  
Maar een goede relatie met de lokale politiek en het gemeente 
bestuur is van essentieel belang voor de stichting en het aanzicht van 
de haven. Uiteindelijk is gemeente eigenaar van de haven en het 
Centrum Varend Erfgoed, maar is het voor langere tijd gepacht door 
de stichting. Als stichting willen wij ons steentje daar ook aan bijdra-
gen, Dit kan door middel van het uitwisselen van ideeën, uitdragen 
varend erfgoed, creëren van een lint van historische schepen door de 
stad en zorgen voor een goede plek voor kennisoverdracht en klein 
onderhoud. Ik zelf ben nog een redelijk onbeschreven blad als het 
aan komt op lokale politiek maar sta altijd open voor de dialoog met 
eenieder om de haven van Hoorn en het varend erfgoed te ver-
beteren. 

Halve Maen en stichting? 
De komst van de Halve Maen heeft zeker in het begin voor strub-
belingen tussen de participanten (waaronder de Halve Maen) ge-
zorgd. Mede omdat het om een replica ging die niet volgens de nor-
men van het erfgoed is gebouwd. Echter inmiddels zijn we een paar 
jaar verder en is er een mooi entrée met museumfunctie waar ook 
het varend erfgoed zijn plek heeft gekregen. Met de komst van de 
Halve Maen en de bijbehorende bezoekersaantallen is de aanloop 
voor het varend erfgoed ook toegenomen. Daarnaast wordt er regel-
matig overlegd hoe we de samenwerking kunnen verbeteren en uit-
breiden. Ondanks de verschillen tussen de Halve Maen en de andere 
participanten hebben we wel gezamenlijke doelen: het uitdragen 
van een stuk geschiedenis van Hoorn, het verfraaien van het histo-
rische aanzicht van de Haven en het promoten van de Haven. 
 

Arjan Dams 
Voorzitter Stichting Varend Erfgoed Hoorn 

  
 Steven de Waart 

Stichting Varend Erfgoed 
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Ontstaan Ateliercomplex Buismangebouw 
 
Begin jaren zeventig is Hoorn aangewezen als groeikern. In het kiel-
zog van de overloop kwamen ook kunstenaars naar Hoorn. Genoeg 
om een hedendaags kunstklimaat te ontwikkelen, te weinig om een 
‘kunstenaarskolonie’ zoals in Bergen te laten ontstaan. De kun-
stwerken van de kunstenaars die zich in Hoorn vestigen zijn zeer 
uiteenlopend. Bovendien is het er de tijd niet naar dat kunstenaars 
zich laten meesleuren in één kunststroming. Er is dus géén Hoornse 
School uit voortgekomen, vergelijkbaar met de Bergense School of 
Haagse School.  

Veel gemeentelijke gebouwen in de binnenstad kwamen in de 
tachtiger jaren leeg te staan door herhuisvesting. Het schoolgebouw 
aan de Muntstraat werd door de toenmalige wethouder Buisman in 
1984 aan beeldend kunstenaars ter beschikking gesteld om er atel-
iers te vestigen. De kunstenaars verenigden zich in de Stichting Ate-
liers Muntstraat 7 (SAM7), waardoor gezamenlijke belangen worden 
behartigd. Het ateliercomplex wordt sinds 2000 Buismangebouw 
genoemd. 
In het Buismangebouw zijn tien ateliers gevestigd, waarvan er vier 
worden bezet door kunstenaars van het eerste uur. Door de aard van 
het gebouw zijn er geen beeldhouwers. Het merendeel van de kun-
stenaars produceren teken- en schilderkunst. Er is één modeontwer-
per. 
Sinds een jaar herbergt het Buismangebouw ook een gastatelier, dat 
op dit moment gebruikt wordt door Hotel Maria Kapel (HMK). Hier 
verblijven veelal jonge kunstenaars uit het buitenland die aan 
presentaties werken in de aangrenzende Mariakapel in de 
Weeshuistuin. 

 

GééN HOORNSE SCHOOL 
 
De eerste expositie heeft als titel GééN HOORNSE SCHOOL. Zij is ge-
maakt om de artistieke diversiteit binnen het Buismangebouw te 
laten zien. De tentoonstelling is samengesteld door Joep Neefjes, 
voorzitter van SAM7. Hij heeft de werken daarvoor persoonlijk 
uitgekozen waarbij zijn inspiratie pure kwaliteit was. Het afgelopen 
halfjaar zijn plafonds en wanden in de gezamenlijke ruimten, hal en 
gangen, in het Buismangebouw gerestaureerd en gewit. SAM7 wil de 
representatieve lokaliteit gebruiken om er voor publiek toegankelijke 
tentoonstellingen te maken. Met representatieve lokaliteit bedoeld 
hij dat het gebouw nu atelierwaardig, galeriewaardig en/of            
museumwaardig is! 
Tijdens de opening van de tentoonstelling op zaterdag 22 september 
was er een concert voor twee piano’s van Wietse Stuurman in 
samenwerking met Hans Weenink. 

 
 
 
 

 

 
 

Wie zijn de Atelierhouders?  
 

- Nuray Atas (schilderijen en installatie) http://www.nuray.nl/cv.php  
- Boxie (wandschilderingen en 2D figuren) 

 http://www.boxie.nl/index.php/home/ 
- JChristiaan Heydenrijk (tekeningen en gedreven lood) 

 http://www.christiaanheydenrijk.nl/ 
- Arie de Jong (tekeningen en collages) https://www.ariedejong.com/ 

- Ton van Kesteren (schilderijen) 
http://www.tonvankesteren.nl/profiel.html 

- Thea van Lier (schilderijen) https://www.theavanlier.nl/ 
- Sepehr Maghsoudi (haute couture) https://sepehrmaghsoudi.com/ 

- Peter de Rijcke (schilderijen) http://peterderijcke.nl/ 
- Ruud Spil (tekeningen) https://ruudspil.com/ 

Louis Swagerman (schilderijen) http://www.swagerman.nl/ 
 
 

Vervolg ->  

GééN HOORNSE SCHOOL 

Een volwaardig atelierbeleid in de stad is een van de 
hoofdpeilers voor een goed kunstklimaat! 

http://www.nuray.nl/cv.php
http://www.boxie.nl/index.php/home/
http://www.christiaanheydenrijk.nl/
https://www.ariedejong.com/
http://www.tonvankesteren.nl/profiel.html
https://www.theavanlier.nl/
https://sepehrmaghsoudi.com/
http://peterderijcke.nl/
https://ruudspil.com/
http://www.swagerman.nl/
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En met Gastexposanten: 
- Carolus heeft schilderprojecten gedaan in De Achterstraat 
(Mariakapel), het huidige HMK. Van  hem worden schilderijen 
getoond uit de zolderopslag van het Buismangebouw. 
- Tinus D maakte in 2013 voor het Buismangebouw het gevelobject 
‘money gets our love now’. In de bovenhal wordt een bijzonder ob-
ject van hem getoond.  
   http://www.freakysteel.com/gallery/index.html  
- Ria Pacquée heeft installaties gemaakt en performances gedaan in 
De Achterstraat. In het  Buismangebouw bevindt zich een schilderij 
van haar hand.  http://riapacquee.com/ 
- Wietse Stuurman (componist) werkt soms samen met kunstenaars 
uit het Buismangebouw. Van hem werd de partituur ‘Walking over 
small peas’ getoond, die tijdens de opening werd gespeeld. 

 

Tentoonstelling bezichtigen 
 

De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en met 31 december 

2018. Als u direct op bezoek wilt komen kan men  zich aanmelden bij 

JChristiaan Heydenrijk via de glazen deur op de Muntstraat. Op werk-

dagen is hij altijd geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Ook kunt u een 

telefonische afspraak maken (06-36164741) of via e-mail op  

jch.lokaal01@gmail.com.  

Daarnaast kunt u contact met de individuele atelierhouders opne-

men. Dat kan via de hierboven gegeven websites.   

Steven de Waart 

GééN HOORNSE SCHOOL 

De nieuwe fractie van de PvdA-Hoorn is vol enthousiasme gestart 
met de nieuwe bestuursperiode. We zijn met twee kersverse nieuwe 
raadsleden en één oudgediende (ikzelf). Een mooie combinatie 
waarin nieuw elan en ervaring samen komen. 

De fractie heeft als uitgangspunt genomen, dat wij er vooral willen 
zijn voor onze inwoners. Natuurlijk is het ook belangrijk om aanwezig 

te zijn bij vergaderingen op het stadhuis. Maar als je wilt kan je 24/7 
aan de slag zijn op het stadhuis zelf. Nog belangrijker is het om ook 
naar buiten te gaan, aanwezig te zijn bij acti-viteiten en bijeenkom-
sten met inwoners en vooral….in te gaan op wat door onze inwoners 
wordt aangedragen. 

 

Dat betekent dat we graag langs komen, bijvoorbeeld als het gaat 
over hondenpoep in Risdam Noord. Of over een wandelpad in de 
Grote Waal. En soms blijkt dan zomaar dat onze ondersteuning hard 
nodig is. Zoals nu voor de bewoners rond het Plukkerspad in Blokker. 
Daar dreigen 33 grote bomen gekapt te worden om ruimte te maken 
voor woningen in de Bangert en Oosterpolder. Omwonenden hadden 
de gemeente gevraagd om rekening te houden met hun wensen 
(geen kap). Nog voordat zij een reactie van de gemeente hadden 
gekregen was de kapvergunning al aangevraagd. De bewoners 
moesten dit uit de krant lezen.  

 

Namens de PvdA-fractie heb 
ik vragen gesteld aan het 
college. De gemeente handelt 
namelijk niet in lijn met de 
afspraken met de gemeenter-
aad. De PvdA-Hoorn vraagt 
het college om de bomen 
alsnog  in te passen in de 
woningbouwplannen.  We 
kijken met belangstelling uit 
naar de reactie van het col-
lege. Wordt vervolgd… 

      

 Judith de Jong 

     Raadslid PvdA Hoorn  

    judith.dejong@planet.nl 

Focus op onze inwoners 

http://www.freakysteel.com/gallery/index.html
http://riapacquee.com/
mailto:jch.lokaal01@gmail.com
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Klein feestje 

Het gesprek met Wouter Hakhoff (Hoorn, 1968) was voor mij een 

klein feestje. Een zeer bevlogen man vragen naar de onderwerpen 

waarin hij met hart en ziel het overgrote deel van zijn leven bezig is, 

levert een boeiend en informatief gesprek op. Als kind komt hij in 

aanraking met muziek. Zijn vader neemt hem op zijn tiende mee naar 

de Hoornse Brassband en daar begint zijn liefde voor de trompet. De 

muziek krijgt hem langzaam meer in de greep en hij mag meespelen 

in het Noord-Hollands Jeugdorkest. In zijn tienerjaren ontdekt hij de 

jazz en de popmuziek. Bij The Fruitcakes doet hij de nodige ervaring 

op. Op die leeftijd kom je voor de keuze: ga ik ermee door of gooi ik 

het over een andere boeg. Het werd doorgaan. Ook in zijn militaire 

diensttijd, want dankzij Jan van Ossenbruggen krijgt hij de kans om 

ook daar muziek te maken. Het is een tijd waarin hij zich verder kan 

scholen.  

Het conservatorium wordt de logische volgende stap en daar kiest hij 

voor jazztrompettist en dirigent van klassieke muziek. Toentertijd 

twee gescheiden muzikale werelden, waar het beslist niet vanzelf-

sprekend is dat je je in beide werelden begeeft. Wouter voelt zich 

echter thuis in beide werelden en wellicht is hij een van de mensen 

die de koppeling van deze muzieksferen een stuk normaler heeft 

gemaakt. Hij studeert af als trompettist en klassiek dirigent.  

Werken met mensen 

In de jazz leert hij improviseren en verkrijgt hierdoor een extreem 

gevoel voor samenwerken met andere musici. Datzelfde kun je ge-

bruiken als dirigent. Je improviseert met je handen, legt hij me uit. 

De dirigent is in samenspraak met de muzikanten bezig muziek-

uitvoeringen gestalte te geven. Werken met mensen is zijn ding. Een 

uitvoering is een momentum waarin het samenspel tot stand kan 

komen. Het dirigeren heeft hij kunnen uitleven in verschillende 

muzikale settingen. Wouter is in het hele land en daarbuiten actief 

geweest. Hij speelde in een flinke rits bands en gaf leiding aan heel 

wat big-bands, waarmee hij door het land en Europa op tournee 

ging. 

Muziekonderwijs 

Hij heeft een bijzonder interesse in het muziekonderwijs. Ook op de 

basisscholen. Hij brengt daar klassieke muziekinstrumenten naar toe, 

waarop kinderen oefenen. Zo ontstaan groepjes kinderen uit de 

groepen 5 t/m 8 die leren samen muziek te maken. Hij doet dat in 

Amsterdam en op andere plaatsen in het land. Voor een verjaardag 

van Máxima leidt hij een leerorkest van zo’n 5000 kinderen uit heel 

Nederland. Na zijn veertigste laat hij zijn oren richten naar de pop-

muziek. Wouter componeert en schrijft arrangementen. Muziek 

uitvoeren en laten uitvoeren vullen zijn dagen. Jazz, pop en klassiek, 

voor Wouter zaken die bij hem als vanzelfsprekend samen komen. 

Grote orkesten, kleinere ensembles, dirigeren en zelf spelen houdt 

hij nog even vol, wanneer Muziekschool Boedijn hem vraagt voor een 

directiefunctie. In zijn tijdje als interim lukte het hem een korte tijd 

veel van zijn activiteiten buiten de muziekschool nog naast zijn di-

rectietaak te doen. Hij is nu twee jaar directeur en het zelf actief 

spelen is een stuk minder geworden.  

De bevlogenheid die hem kenmerkt als uitvoerend musicus is onver-

minderd in zijn werk als directeur van Muziekschool Gerard Boedijn. 

Visie op muziekonderwijs heeft hij beslist wel. Niet in beton gegoten, 

maar zoals dat bij improviseren in jazzmuziek ook geldt: volledig 

gericht op een goed resultaat, maar wel dankzij een goed samenspel. 

Door zijn drive om zo goed mogelijk visie en voornemen te kunnen 

uitvoeren vergroot hij zijn inzicht en ervaring door zowel aan de 

voorkant als aan de achterkant bezig te zijn. De voorkant is het 

uitvoerende werk, de achterkant heeft te maken met de organisato-

rische zaken. Daarom is zijn werk als directeur van de muziekschool 

iets wat hoort bij zijn passie en dadendrang. 

De politiek is voor hem geen onbekend terrein. Voor GroenLinks is hij 

in diverse functies in Hoorn actief geweest. Nu is hij provinciaal 

bestuursvoorzitter van GroenLinks. Zijn zus Karin toont haar 

bevlogenheid in een lokale partij met een andere kleur.  

 

Peter Ursem 

Wouter Hakhoff met en voor muziek 
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Stiefkindje in onze samenleving? 

Sinds 1990 is de muziekschool van Hoorn vernoemd naar een 

bekende muzikale stadgenoot Gerard Boedijn. De school is al enige 

tijd gevestigd in de Noorderstraat. De huidige directeur is Wouter 

Hakhoff, die zijn sporen in de muziek ruimschoots heeft verdiend in 

bands, big-bands, als componist en als de man die met muziekedu-

catie in Amsterdam en elders bezig was. 

Muziekeducatie en kunstzinnige educatie in zijn geheel lijkt af en toe 

het stiefkindje te zijn in onze samenleving. Kunstzinnige en daarin 

muzikale vorming biedt het opgroeiende kind veel meer dan het 

aanleren van enkele vaardigheden. Het beoefenen van muziek 

bevordert eigenschappen die ook zeer goed op andere gebied kan 

worden toegepast. Wouter beschrijft de relatie tussen drie elemen-

ten: visie, vakmanschap en flexibiliteit (passie, inzet en motivatie 

horen daarbij) Wanneer één van die elementen wegvalt, komen de 

andere twee ook onvoldoende uit de verf.  

Visie, vakmanschap en flexibiliteit 

Met die visie neemt Wouter school, bestuur en medewerkers mee 

op de zoektocht naar een instelling die in deze tijd past. Hij wil niet 

blijven hangen in kortetermijndoelstellingen. Muzikanten zijn 

gewend te denken binnen een kort tijdsbestek. Als directeur moet hij 

de langere termijn in het oog hebben, maar is hij blij met elke 1% 

vooruitgang. Dat is de realiteit. Grote sprongen voorwaarts zijn   

meestal niet haalbaar of verwateren. Dat een muziekschool zich 

voortdurend moet blijven vernieuwen is een noodzaak. ‘De 

oplossingen van vroeger zijn de problemen van nu,’ stelt hij. 

 Op de muziekschool en op andere instellingen die de creatieve edu-

catie ondersteunen is in de afgelopen jaren zeer veel bezuinigd. Zelfs 

zoveel dat hier en daar voorzieningen wegvallen. Het is onzinnig om 

te denken dat een instelling als de muziekschool de eigen broek kan 

ophouden. De muziekdocenten werken met kleine groepen en zijn 

allemaal hoog opgeleid in een bepaalde discipline. Dat kost veel 

meer dan een docent voor een grote groep leerlingen te zetten.   

Voorstellingsvermogen 

Kunstzinnige educatie is belangrijk voor de samenleving. Geen enkele 

dan deze sector richt zich zo duidelijk op het voorstellingsvermogen. 

Vanuit dat voorstellingsvermogen is groei mogelijk. Tijdens spelen en 

creatieve activiteiten leert een kind (en ook volwassenen!) de eigen 

mogelijkheden kennen, zodat een passende richting kan worden 

gekozen voor later. Een politicus die dit blokkeert snoeit in de ver-

mogens van de mensen. Het is jammer dat op scholen de mo-

gelijkheden om op dit gebied professionals in te zetten veelal zijn 

afgebouwd.  

Muziekscholen hebben de verantwoording om uitvoerende muziek in 

de toekomst veilig te stellen. Het is jammer dat op de PABO’s geen 

muzieklessen meer worden gegeven waarin je een instrument leert 

bespelen. Vanuit de muziekschool, maar ook andere instellingen, 

moet er een aanbod zijn naar (basis)scholen om daar die creatieve 

lessen weer mogelijk te maken. Niet op projectbasis, maar struc-

tureel. Wouter noemt nadrukkelijk de geweldige manier waarop de 

vorige wethouder van cultuur, Judith de Jong, heeft meegedacht en 

meegewerkt om dat te realiseren. 

Gebouw inruilen 

Muziekschool Gerard Boedijn staat klaar om kinderen, maar ook 

volwassenen in Hoorn de kans te bieden hun voorstellingsvermogen 

te laten ontwikkelen. In de basisscholen, maar ook binnen hun eigen 

gebouw in de Noorderstraat. Een gebouw overigens dat best wel 

eens kan worden ingeruild voor een plek waar ook andere aanbie-

ders voor de creatieve ontwikkeling gehuisvest kunnen worden. 

Maar dat is toekomstmuziek!   

 

Peter Ursem 

 

 

Muziekschool Gerard Boedijn 
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Hoorn: 19e plek 

Op 13 september j.l. was er een bijeenkomst op het Stadhuis over de 

toekomst van Hoorn. Daar bleek dat Hoorn het als aantrekkelijke 

stad goed doet in de top 50 van grootste gemeenten van Nederland. 

De top 3 bestaat natuurlijk uit Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, 

maar na geografische correctie blijkt Hoorn toch mooi op de 19e plek 

te staan. Deze hoge score hebben wij met name te danken aan de 

historische binnenstad en ons brede aanbod aan Kunst & Cultuur. 

Dat onze stad veel waardering oogst vanwege onze historische bin-

nenstad, is wel bekend. Maar dat zowel de inwoners als bezoekers 

van Hoorn zoveel waarde hechten aan het diverse aanbod van Kunst 

& Cultuur, dat is de laatste jaren wel een beetje onderbelicht 

gebleven. 

Kunst en Cultuur maakt stad aantrekkelijk 

Gemeenten die veel aandacht besteden aan Kunst & Cultuur zijn 

natuurlijk aantrekkelijker dan gemeenten waar minder te beleven 

valt. Mensen genieten daarvan en hebben meer geld over voor wo-

nen in een plaats met veel Kunst & Cultuur. Bedrijven vestigen zich 

bovendien daar waar hun medewerkers graag willen wonen. 

Daarnaast genereren culturele instellingen zelf ook veel bedrijvigheid 

en daardoor werkgelegenheid, bijvoorbeeld in de creatieve sector, 

bij toeleveringsbedrijven, de toeristenbranche en de horeca. De aan-

wezigheid van Kunst & Cultuur heeft daarom langdurig positieve 

effecten op de plaatselijke economie en het leefklimaat. Zo wordt 

het ook een van de knoppen waaraan beleidsmakers kunnen draaien 

om de economie te bevorderen.  

Creatief talent 

Kunst & Cultuur zijn van en voor iedereen en geven vorm aan ons 

gezamenlijk verleden. Ze verwoorden en verbeelden de waarden van 

onze democratische identiteit. Huizen, straten en pleinen met monu-

mentale allure en een indrukwekkend vormgegeven inrichting maken 

mensen trots op de eigen buurt en stad. Popconcert, expositie, 

koorvereniging of harmonie nodigen mensen uit elkaar op te zoeken 

in een theater- of museumzaal, in een repetitielokaal of op een festi-

valterrein. Zo dragen ze ook hun steentje bij op het gebied van de 

eenzaamheidsbestrijding. Door in aanraking te komen met Kunst & 

Cultuur komen meer talenten uit verschillende culturen tot bloei. 

Talenten die verbinden en die we in de toekomst hard nodig zullen 

hebben. Alle kinderen vroeg in aanraking brengen met kunst levert 

uiteindelijk een slimmere, creatievere bevolking op. En met creatief 

talent kunnen we morgen ons voordeel doen.  

Linkse hobby redt de stad 

De PvdA Hoorn heeft de afgelopen jaren de bezuinigingen op Kunst & 

Cultuur gelukkig nog enigszins beperkt weten te houden. En dat was 

niet altijd makkelijk in een tijd waarin men cultuur een linkse hobby 

noemde en beweerde dat de kunstwereld aan het overheidsinfuus 

hing. Ik hoop dat wij onze culturele iconen zoals het Westfries Muse-

um en Schouwburg Het Park blijven koesteren, maar ook oog blijven 

houden voor nieuwe initiatieven zoals Op Roet. Deze stichting maakt 

prachtige kunst & theaterprojecten, waarbij immaterieel erfgoed de 

inspiratiebron is en verbindingen gelegd worden tussen verschillende 

culturen. Maar ook Expoost -de nieuwe tijdelijke expositie ruimte 

aan het Grote Oost- kan op onze sympathie rekenen, net zoals het 

internationaal befaamde Hotel Maria Kapel. Bij elkaar opgeteld 

maken al deze prachtige initiatieven van Hoorn zo’n fijne stad om in 

te wonen, werken en recreëren. En daar mogen wij met zijn allen 

best een beetje trots op zijn!  

Arnold Wegner 

“Portefeuillehouder Kunst & Cultuur”  

Raadslid PvdA Hoorn 

Kunst & Cultuur in Hoorn:  

“Van linkse hobby tot redder van de stad”. 
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We zitten in het gebouw van A19 Ateliers in 
de oude Jozefschool aan het Achterom. Om 
mij heen veel licht, 3 grote werken in zwart 
wit, posters met pakkende teksten. We 
zitten in het atelier van STHOM. Deze jonge 
kunstenaar is opgegroeid in Hoorn en werkt 
sinds 2 jaar vanuit deze ruimte aan zijn kun-
stwerken. 

STHOM.’s le-
ven kende 
flinke hobbels: 
pas op het 
voortgezet 
onderwijs 
kwam hij er 
achter dat hij 
hoogbegaafd 
en hoogsensi-
tief is. Als ge-
volg hiervan 
liep STHOM. 
vast in zijn 
puberteit. De 

enorme onrust in zijn hoofd bestreed hij met 
joints. Dan losten alle moeilijkheden even 
vanzelf op. Hij raakte verslaafd aan blowen 
daarna ging het bergafwaarts met hem. Zijn 
moeder sleepte hem door HAVO 3 heen en 
hulpverlener Michiel was zijn reddende en-
gel. Hij stimuleerde STHOM. om te schrijven 
als remedie tegen de drukte in zijn hoofd. 
STHOM. ontdekte zijn talent om te schrijven 
en merkte dat uiting geven aan zijn gevoel via 
kunst helend voor hem werkte. Bovendien 
bereikte hij mensen. Hij kon ze via zijn werk 
laten lachen en sterker maken. STHOM. on-
twikkelde zich autodidactisch tot autonoom 
kunstenaar. Hij is nu 24 jaar en het gaat goed 
met hem. 

STHOM. zegt: “Ik ben vanuit huis begonnen. 
Eerst op mijn slaapkamer, maar al snel stond 
het hele huis vol schilderijen. Toen ben ik op 
zoek gegaan naar atelierruimte. Er is bijna 
geen atelierruimte of broedplaats voor jonge 
kunstenaars in Hoorn. Dat is jammer, want zo 
gaan er veel kunstinitiatieven verloren. Pas 
toen ik van de daken schreeuwde, wat ik doe, 
kwamen er dingen op gang,” vervolgt 
STHOM. “Mijn samenwerking met onder 
andere Jaap Stiemer en Boxie heeft er voor 
gezorgd dat ik, via een gemeente, een ruimte 
kon krijgen in A19 Ateliers. Hier zit ik nu 2 
jaar. Ik ben er heel blij mee, maar een per-
soonlijk netwerk zou niet de ingang moeten 
zijn om bij de gemeente in aanmerking te 
komen voor atelierruimte. Een jonge kun-

stenaar heeft namelijk geen netwerk! Dat 
netwerk moet hij nog opbouwen. De ge-
meente zou jonge kunstenaars daarom meer 
moeten stimuleren. Bijvoorbeeld met een 
laagdrempelig, pro-actief Kunst & Cultuur 
loket, waar je toegang krijgt tot informatie en 
mogelijkheden voor alle kunstenaars. Maar 
waar ook particulieren terecht kunnen die op 
zoek zijn naar een kunstenaar die werk maakt 
dat bij hen past. Hoorn vergrijst. Jonge men-
sen trekken weg naar de randstad. Dat geldt 
ook voor de  kunstenaars, terwijl kunst een 
stad en zijn inwoners zoveel te bieden heeft. 
Ik sta bijvoorbeeld te popelen om die lelijke 
Big Belly’s vuilnisbakken in de binnenstad te 
verfraaien. Fietstunneltjes en transforma-
torhuisjes zouden zoveel toffer kunnen zijn, 
als ze verfraaid zouden worden.  Waarom 
vraagt de gemeente kunstenaars niet om 
daar hun inbreng aan te leveren vanaf de 
start van een publiek project?“ 

STHOM. laat zich inspireren door alles wat hij 
stom vindt en draait het om naar het posi-
tieve. Wat is gestart als zelfhulp wil hij nu 
delen. Hij voelt de roeping om met kunst bij 
te dragen aan de samenleving. STHOM. wil 
mensen aan het denken zetten en bewust 
maken door ze een spiegel voor te houden. 
Mensen kennen hem van zijn Street Art “Was 
ik maar een bloemetje” of “Dit is een mooie 
plek om te kussen”. In zijn werk zit iets 
tragisch, maar ook iets komisch of vrolijks. 

STHOM. zegt: “Hoorn biedt veel kansen aan 
jongeren als het gaat om podiumkunsten en 
muziek: de samenwerking met de mu-

ziekschool, de Stadsfeesten, Manifesto, Her-
berg Hoorn etc. Dat wordt gestimuleerd. 
Hoorn biedt daarentegen weinig aan jonge 
kunstenaars. De Boterhal en Hotel Maria 
Kapel zijn er vooral voor de gevestigde orde. 
Daar kom je als jonge kunstenaar niet tussen. 
Gelukkig zijn er wel initiatieven uit het 
Hoornse kunstwereldje: bijvoorbeeld de 
oude V&D als plek waar creatieve ondernem-
ers hun producten kunnen etaleren. Maar 
dat is helaas tijdelijk. Of het voormalige 
Affichemuseum, waar in een atelierruimte 8 
kunstenaars – waaronder ik zelf - werken aan 
panelen met als thema De Gouden Eeuw. En 
Stadslab vind ik ook een mooi initiatief.”   

Als ik STHOM. vraag naar zijn droom, zegt hij 
ervan te dromen een positief steentje bij te 
dragen aan de samenleving. Dat zou bijvoor-
beeld kunnen door een KUS-route langs de 
kust te maken. “Er zijn in Hoorn heel veel 
mooie plekken om te kussen. Ook als het 
stadsstrand klaar is. Zo kan je jouw geliefde 
kussen en wordt de stad een beetje 
liefdevoller. Wat is nou mooier dan liefde 
met elkaar delen? Het zou geweldig zijn als 
geliefden en toeristen naar Hoorn komen om 
langs de KUS-route te wandelen om zo-
enende selfies maken bij een KUS-kunstwerk. 
En dan delen op social media!” 

Hij vervolgt: “De basis ligt er al, Hoorn heeft 
genoeg kunstenaars en een rijke kunstge-
schiedenis, die nu inspireert en in de 
toekomst. De gemeente hoeft het kunstpo-
tentieel alleen maar aan te boren door initi-
atieven op te zetten en kunstenaars actief te 
benaderen. Kunstwerken kunnen zorgen voor 
verbinding tussen mensen. Zeker in zwakke 
wijken, zodat kunst een bijdrage levert aan 
de verbetering van de leefbaarheid. Dat zou 
prachtig zijn.” 

Ben je geïnteresseerd in STHOM.?  Zijn werk 
is binnenkort te zien op www.sthom.nl. 
Daarnaast ben je altijd welkom in A19 Ate-
liers om zijn werk te bekijken of nieuwe initi-
atieven te bespreken. Neem contact op via e-
mail: buitengewoonsthom@gmail.com, Insta-
gram: @buitengewoonsthom. of Facebook: 
STHOM.   

     
   Anne-Marie Meijer 

STHOM. WIL KUS-ROUTE LANGS HOORNSE KUS(T) 

http://www.sthom.nl/
file:///C:/Users/jankollen/Mijn%20teksten/pvda%20politiek/prospekt/prospect%20oktober%202018/Interview%20STHOM.%20def..docx#_top#_top
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Interview met Jaap van der Hout voorzitter 

Oud Hoorn is met een ledenaantal van ruim 2000 leden de grootste 
vereniging in Hoorn (vergelijk voetbalvereniging Always Forward ruim 
1250 leden). Dat geeft aan dat we ons historisch erfgoed een warm 
hart toedragen.  

Klaar voor de volgende 100 jaar 

Het afgelopen jaar heeft Oud Hoorn zijn 100 jarig bestaan gevierd. 
Met een nieuwe toekomstvisie van de vereniging wil Oud Hoorn ook 
toekomstbestendig zijn voor de komende 100 jaar. 

Jaap is stedenbouwkundige van beroep. Dat vakgebied heeft hem 
geleerd vakmatig naar architectuur en steden te kijken en bouwk-
waliteit te herkennen. Die kennis komt ook uitstekend van pas bij de 
vereniging Oud Hoorn. Jaap geeft aan: “Je moet bouwobjecten 
beoordelen op hun kwaliteit en wat deze toevoegen aan hun omgev-
ing. Springt een pand er dan in positieve zin uit, dan heeft het cultu-
urhistorische waarde.”  

Goede samenwerking 

De vereniging is goed betrokken bij de ruimtelijke / bouwkundige 
ontwikkelingen in Hoorn. De hedendaagse werkwijze waarbij ook de 
ontwikkelaar belanghebbenden betrekt bij de bouw, biedt kansen 
voor de vereniging. Soms lukt het om de kwaliteit van plannen te 
verbeteren. Dit is vooral te danken aan hun vertegenwoordiger in de 
monumenten en welstandscommissie. Daarbij helpt ook de pro-
actieve houding van de vereniging. Al in een zeer vroeg stadium 
zoeken ze contact met gemeente of ontwikkelaar. Het door de 
vereniging ingebrachte 10-punten plan voor de binnenstad is door de 
gemeente dankbaar ontvangen en gebruikt bij het ontwikkelen van 
de binnenstadsvisie. 

Soms loopt er ook weleens wat mis. Zo is de recente ontwikkeling 
van de herenhuizen aan de Westerdijk (oude schouwburg locatie) 
wel goed gegaan qua ruimtelijke kwaliteit, maar zijn er nog 
kanttekeningen te plaatsen bij het materiaalgebruik.   Hoorn is een 
stad waar de rode baksteen de toon van de stad bepaalt, een enkel 
wit huis past daar in, maar een hele witte rij detoneert in het 
stadsgezicht. 

De vereniging zou graag een bouwbeleid voor hoogbouw zien. Zeker 
gezien de bouw van de hoge woontoren aan de provinciale weg. Niet 
dat de vereniging tegen hoogbouw is, maar ze zien wel graag dat het 
gaat passen binnen kaders die de stad fraaier maken. Nu is dat niet 
zeker. 

Met voormalig PvdA-wethouder (kunst, cultuur, erfgoed en monu-
menten) Judith de Jong had de vereniging een uitstekend contact. 
Met de opvolger Samir Bashara (Groen Links) hopen ze ook zo’n goed 
contact op te bouwen.  

Bij de recente ontwikkeling van het Kerkplein is de vereniging inten-
sief betrokken. Ze hebben deelgenomen in de werkgroep. De soms 
tegengestelde belangen, horeca wil terrassen, winkels willen par-
keren, bewoners willen ruimtelijke kwaliteit en rust, zijn volgens Jaap 
in overleg tot een goed evenwicht gekomen. Het plan past in de his-
torische context. In het verleden was het plein ook één ruimte, 
trottoirs e.d waren er destijds niet. Graag ziet Jaap een waterspeel-
plaats met kwaliteit op het Kerkplein. Jaap geeft aan: “ Bewoners, 
zeker met kinderen, gaan steeds meer naar de stad om de stad te 
beleven. Dan moet het voor kinderen ook leuk zijn. Wat is er dan 
leuker om op een terras te zitten en te zien hoe je kinderen zich ver-
maken bij een fraaie fontein. Zeker, kwaliteit kost geld, maar dat 
verdient zich terug door de extra aantrekkingskracht van de stad.  Wil 
je als stad aantrekkelijk blijven, dan moet je bezoekers blijven ver-
leiden om naar de stad te komen.” 

Activiteiten Oud Hoorn 

Oud Hoorn is een zeer actieve vereniging met meer dan 15 
werkgroepen die zelfstandig hun werk doen. Zo is er een werkgroep 
die educatieve programma’s voor scholen organiseert. Vorig jaar was 
het thema: “Held of Schurk.” Kinderen worden door de gegeven in-
formatie aangezet tot zelfstandig denken. Ze kunnen dan zelf beoor-
delen of ze een persoon uit de geschiedenisboekjes een held of een 
schurk vinden. In het lesprogramma zit het maken van een werkstuk 
en een prijsvraag. Dit jaar start het programma: “Verdien ik een 
standbeeld?”  

 

 

Vervolg –> 

 

Vereniging Oud Hoorn  
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Oud Hoorn en de toekomst 

Kansen zijn er genoeg. Meewerken aan bijvoorbeeld de ontwikke-
lingen van “De Poort van Hoorn” , “Holenweg” of kleinschaliger, 
maar minstens zo waardevol: het behouden van waardevolle details 
van gebouwen en het terugbrengen van  oude reclames in het straat-
beeld zal een fraaiere stad opleveren.  

Kansen ziet Jaap ook in het langzaam veranderende autobeleid. Een 
autoluwe binnenstad biedt kansen op cultuur historisch verant-
woorde stadsverbetering. 

Jaap zegt: “We willen graag nog meer zichtbaar zijn. Ons onderko-
men in het oude pakhuis van de VOC  aan Onder de Boompjes is 
natuurlijk al fraai, maar we zouden liever op een locatie zitten waar 
we voor bewoners en andere bezoekers van Hoorn meer zichtbaar 
zijn. Zo was Rode Steen 14 een mooie locatie geweest, die was ech-
ter te prijzig voor de vereniging. Het vinden van een meer zichtbaar 
onderkomen zou eventueel samen kunnen met een andere culturele 
instantie, die zich ook richt op bewoners en bezoekers. Op die ma-

nier kunnen we nog meer betekenen voor de leden en de be-
woners”. 

 

Met de toekomstvisie worden de 
doelstellingen van de vereniging 
herijkt en wordt de organisatie ge-
moderniseerd. Zo wil de vereniging 
ook de komende eeuw een con-
structieve (historische)  inbreng   
blijven geven in het woon- en 
leefklimaat van Hoorn. Zo kan 
Hoorn een prachtige stad blijven. 

 

 

 

Jan Kollen 

Vereniging Oud Hoorn Vereniging Oud Hoorn 
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Overzicht Festivals 2018 

  

datum type 

Vreipop 5 mei Bevrijdingsfestival 

ROCKNROLL festival 27 mei Rock & Roll 

Hoornse Stadsfeesten 14,15 en 16 juni Divers 

Live in Hoorn 22 juni Kensington, Maan  en André Hazes 

Outdoor stereo festival 25 aug House, hardstyle, classics, deophouse, EDM, hard-
core, techhouse, techno, urban 

Jordaan festival 26 aug Levenslied 

Vestivolt 8 september Massada 

Family Festival 15 september IJsbaan de Westfries 

Goof Life Party 22 september Master Kaseko, Zwaag 

Hoorn beweegt festival 23 september Infokramen sport 

Popronde Hoorn 28 oktober Reizend muziek festival 

CUBE indoor 3 november Muziekfestival 

Hoornse  filmdagen 2 – 4 november Film 

Westfriese cultuurmiddag 7 november Lezing/debat, workshop, cultureel festival 

Swaftival 10 november Kleinste indoorfestival 

Lappendag Winternight 7 december Muziekfestival , varia 

We all love 80’s 90’s 00’s 8 december Muziekfestival 
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Jaarstukken 2017: Kunst en Cultuur, lasten 23,5 

miljoen en baten 6,4 miljoen 

Jaarlijks ruim 15 festivals in Hoorn   

Hoofddoelstelling: Hoorn is een bruisende stad met een veelzijdig 

aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed 

Kunst- en cultuurmarkt trekt jaarlijjks 40.000 bezoekers  

In Hoorn staan 165  beelden / gevelsteenen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_beelden_in_Hoorn 

In 2017 zijn ruim 60 incidentele subsidies verleend voor kunst en cultuur  

Kunst en cultuur ontvangst jaarlijks ca. 5 miljoen subsidie  

De Hoornse kunstmarkt is met zijn lint van meer dan 150 kramen de grootste van Nederland! 

Jan Kollen 

Veel bestuurders kennen de bevindingen van Gerard Marlet uit De 

aantrekkelijke stad en Muziek in de stad maar al te goed. Uit beide boeken 

blijkt namelijk dat onder andere het aanbod van kunst en cultuur en de 

aanwezigheid van de creatieve klasse van groot belang is voor steden. 

Hoorn 18e plaats in de cultuurindex Atlas van Nederlandse gemeenten 

Hoornse stadsfeesten kosten €0,25- per inwoner, bedrijfsleven draagt €0,75 per inwoner bij. 

Hoorn heeft 5 musea: Museum van de 20e eeuw, Oudheidkamer Kaaphoornvaarders, 

Stoomtram Hoorn-Medemblik, Halve Maen / Museumhaven , Westfries Museum 

Hoornse stadsfeesten draait voor 100% op vrijwilligers  

http://www.voc-uitgevers.nl/shop_artikel.asp?boek=De%20aantrekkelijke%20stad%20&ac=5000
http://www.voc-uitgevers.nl/shop_artikel.asp?boek=De%20aantrekkelijke%20stad%20&ac=5000
http://www.voc-uitgevers.nl/shop_artikel.asp?boek=Muziek%20in%20de%20stad&ac=7000
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Hoe komt Hoorn zo Hoog? 

 
In de recente Atlas van Nederlandse Gemeenten heeft Hoorn van de 
50 grootste gemeenten van het land de 18e plaats in de cultuurindex 
binnengehaald. Dat is een hoge score als je ziet dat we steden zoals 
 Alkmaar (23) en Purmerend(39) achter ons laten. Het is duidelijk: 
Hoorn staat zijn mannetje, (vrouwtje of is het transgendertje) op 
kunst- en cultuurgebied. En dat mag best wel eens worden gezegd. 
Maar hoe komt Hoorn zo hoog op de lijst? 

Rond de zeventiger jaren in de vorige eeuw heeft Hoorn vanuit Den 
Haag de opdracht gekregen om te groeien naar zo’n 80 duizend in-
woners. In Amsterdam is de woningnood fors en een groot gedeelte 
van die stad is bouwvallig. De overloop vanuit de hoofdstad naar 
steden als Alkmaar, Purmerend, Heerhugowaard en Hoorn wordt 
vanuit de overheid gestimuleerd. Zo ontstaan er rond de historische 
binnensteden grote uitleglocaties met heel veel bouwactiviteiten. De 
keuze is vrij eenvoudig voor mensen die in een afgekeurde woning 
drie hoog achter in Amsterdam wonen, zij kiezen voor een nieuwe 
woning met een tuin in een schone omgeving.  

Kraakacties 

En zo is de ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en kunst 
in onze stad van start gegaan. Met de grootschalige overloop van 
nieuwe bewoners komen natuurlijk ook kunstenaars uit Amsterdam 
naar Hoorn. Kunstenaars gaan zich manifesteren in de stad en zoeken 
atelierruimtes. Vele historische panden staan leeg en in sommige 
gevallen moeten ze eigenlijk broodnodig opgeknapt worden. 
Werkgroep Leefruimte? een bewonersorganisatie, houdt zich in deze 
periode ondermeer bezig met het oplossen van woningproblemen bij 
jongeren en kunstenaars. Haast vanzelfsprekend ontstaan daaruit 
kraakacties in vooral de historische panden. De nieuw aangekomen 
kunstenaars nemen het recht in eigen handen en gaan de vrijgek-
omen ruimtes in gebruik nemen. In een paar jaar tijd worden de 
Dropgebouwen aan de Nieuwstraat, de Boterhal, de Mariakapel, de 
kerk (nu Action) aan de Ramen, het Pakhuis, tot zelfs een groot indus-
triegebied rond de Karperskuil gekraakt en veelal omgetoverd tot 
expositie- en atelierruimtes.  

Er wordt een kunstenaarsvereniging opgericht en in de Mariakapel 
wordt moderne en experimentele kunst ontwikkeld en getoond, mo-
gelijk gemaakt door Stichting De Achterstraat. Deze organisatie weet 
tot op de dag van vandaag subsidie los te krijgen via het Mondri-
aanfonds. De Achterstraat, nu Hotel Mariakapel, bestaat al zo’n veer-
tig jaar. Het is uniek in Nederland, een prestatie van jewelste. 
Voortdurend is er sprake van vernieuwing met spectaculaire kun-

stmanifestaties in de openbare stadsruimte. Zoals For Real Now, 
Ku(n)stlijn met vele internationale kunstenaars, Maria Fromatz met 
reusachtige schilderijen op historische panden, het architectuur- en 
kunstproject Estafette en het kunstproject Koloss, waarbij een 
volledig gesloopte trawler op de Westerdijk weer aan elkaar werd 
gelast en vaarbaar wordt gemaakt. De tewaterlating trok ruim 
duizend sceptische toeschouwers. Zo waren er vele kunstprojecten 
die zelfs de internationale media bereikten. Dit alles wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij Hoornse sponsors en welwillende onder-
steuning van de gemeenteraad, waar de PvdA jarenlang een         
dominante rol in heeft gespeeld. 

Tien jaar geleden ziet een nieuwe kunstorganisatie in Hoorn het licht: 
stichting In Den Beginne. Deze  instelling organiseert een groeiende 
beeldenpresentatie langs de kust van Hoorn, de Westfriese Omring-
dijk volgend. Inmiddels staan er zo’n 40 forse beelden met als 
leidraad het thema Land-Water-Dialoog. Nieuwe initiatieven leiden 
ook zo’n 10 jaar geleden tot de oprichting van het enige Nederlandse 
Affichemuseum. Vijf jaar lang heeft het met succes gedraaid totdat 
onenigheid tussen huurder en verhuurder de deur doet sluiten. De 
meest recente ontwikkeling is de start van Expoost in het voormalige 
Affiche Museum. Daar worden nu foto- en schilderijenexposities geor-
ganiseerd.  

Europese prijzen 

Op cultureel gebied staat Hoorn niet stil, dat is duidelijk. Het 
Westfries Museum wordt toonaangevend en breidt uit. Schouwburg 
Het Park is een van de best bezochte schouwburgen  in Nederland. 
Het Talententheater, het Pakhuis, de Muziekschool, de Blauwe Schuit, 
theatergroep Op Roet, die met voorstellingen op locaties in de stad 
zelfs Europese prijzen binnen weet te halen. Ga zo maar door. Bijna 
teveel om op te noemen. Natuurlijk is de steun van de gemeente 
Hoorn daarbij door de jaren heen onontbeerlijk. De politiek heeft 
altijd veel waardering gehad voor de initiatieven op kunst en cul-
tuurgebied. Deze waardering en erkenning  wordt dan ook vertaald 
met de 18e plaats in de Atlas Nederlandse Gemeenten. Een nog 
hogere positie is natuurlijk altijd bereikbaar, maar dan moet de ge-
meente Hoorn wel nieuwe stappen durven zetten. Een paar organisa-
ties zijn slecht gehuisvest in Hoorn en moeilijk bereikbaar. Dan heb-
ben we het over de Blauwe Schuit, de Muziekschool, de Centrumbibli-
otheek en misschien nog meer clubs. Is het onderbrengen van deze 
organisaties onder één dak bij het station de oplossing? 

       Ed Wagenaar  

Hoorn 18
e
 plaats in de cultuurindex 



 

Nederland sterker & socialer 15 

Van de  fractievoorzitter, Arnica Gortzak 

Na een drukke en leuke campagnetijd werd 
ik gekozen om namens de PvdA in de ge-
meenteraad plaats te nemen. Bijzonder 
voor mij, vooral ook omdat ik uit een fami-
lie kom die altijd politiek actief was. Zo was 
mijn oma Gien de eerste locoburgemeester 
van de deelraad in Amsterdam Noord voor 
de PvdA, mijn opa Henk Tweede Kamerlid 
voor de CPN en mijn oom Wouter, na een 
tijd in de deelraad van de Bijlmer te hebben 
gediend, ook Tweede Kamerlid voor de 
PvdA. De beëdiging was voor mij dan ook 
een indrukwekkend moment.  

Er volgde een druk introductieprogramma voor nieuwe raadsleden 
dat ons langs de verschillende organisaties van Hoorn leidde. Zo 
mochten we een kijkje nemen bij de brandweer en kregen we de 
toekomstvisie van het West Fries Museum aan ons gepresenteerd. 

Ook leerden we over de verantwoordelijkheden van een gemeenter-
aadslid en hoe we een pitch van een minuut kunnen houden. Een 
druk maar geslaagd programma.  

De nieuwe coalitie heeft ingezet op een nieuwe manier van politiek: 
een open coalitieakkoord, waarvoor input van alle veertien partijen is 
gevraagd. Deze nieuwe manier vraagt om een positieve en open 
houding. Het ‘anders’ denken over hoe de gemeentepolitiek zou 
moeten zijn, houdt in dat je elkaar opzoekt in plaats van afkraakt. 
Samen zoeken naar overeenkomsten om zo tot concrete plannen te 
komen in het belang van de stad. Als fractievoorzitter mag ik, samen 
met Judith en Arnold, die verbindingen aangaan. Ik vind dat wij tot nu 
toe prima in staat zijn gebleken om op een zeer positieve manier 
onze punten te maken. We zijn met zijn drieën goed in staat gebleken 
om een nieuwe fractie te vormen die op een positieve manier 
aandacht blijft vragen voor de punten uit ons verkiezingsprogramma. 
Wij zijn goed gestart! Ik kijk terug op een leerzame eerste periode en 
kijk uit naar dit nieuwe politieke jaar! 

         
 Arnica Gortzak 

COLOFON PROSPECT 

 

De Prospect is het ledenblad van de PvdA-Hoorn.  

Het blad verschijnt twee keer per jaar  

in een oplage van 220 stuks sinds 1 januari 2005. 
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CONTACTGEGEVENS PvdA 

 

Hoorn 

www.pvdahoorn.nl 
Lex Siero (interim bestuursvoorzitter)  

e-mail: arnicairis@hotmail.nl  
telefoon: 06 23 8121 94 

Lex Siero (secretaris) 
e-mail:Info@pvdahoorn.nl  

telefoon: 06-11621977  
 

Noord-Holland 
www.gewestnoord-holland.pvda.nl 

e-mail: pvda@noord-holland.nl 
telefoon: 023 51 44 389 

Nederland 

www.pvda.nl 
e-mail:pvda@pvda.nl 

telefoon: 020 55 12 155 

Ledenadministratie 
e-mail: ledenadministratie@pvda.nl  

telefoon: 020 55 12 290 

 

Kunst op de voorpagina met dank aan Roos Dessing (20 jaar) uit Hoorn 

Vanaf jongs af aan is Roos geïnspireerd door alle creativiteit die Hoorn te bieden heeft. Dit brengt haar tot het met veel 

plezier creëren van haar schilderijen.  

http://www.pvdahoorn.nl
mailto:arnicairis@hotmail.nl
mailto:Info@pvdahoorn.nl
http://www.gewestnoord-holland.pvda.nl
mailto:pvda@noord-holland.nl
http://www.pvda.nl
mailto:pvda@pvda.nl
mailto:ledenadministratie@pvda.nl
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Kunst en politiek, dat gaat niet altijd soepel samen. Kunst is een van 
de vormen van vrijheid en politiek is als de dood dat vrijheid leidt tot 
wantoestanden en kunstenaars zijn in veel gevallen mensen die daar 
helemaal niet mee zitten. Vertalen van wat je ervaart in klank of 
beeld mag volgens hen niet worden gebreideld door normen, 
waarden en inzichten van en stroming die op dat moment in de 
samenleving de boventoon voeren. 

Geestelijkheid grootste werkgever 

Eeuwenlang werden kunstmakers geïnspireerd en beknot door over-
heersende maatschappelijke stromingen en dat heeft prachte kun-
stwerken opgeleverd die we nu nog bewonderen en koesteren. Tot 
laat in de Middeleeuwen was de geestelijkheid de grootste 
werkgever voor hen die iets fraais konden verrichten. Alles tot meer-
dere eer en glorie van Hem die de kunstzinnige vaardigheden mo-
gelijk maakte en voor natuurlijk het aanzien van de geestelijkheid, 
die met het tentoonstellen van al dat moois de eigen superioriteit 
kon bewijzen. Dat werd langzaamaan anders toen anderen dan de 
geestelijkheid de kunstenaars opdrachten gaven ter meerdere eer en 
glorie van henzelf. Portretten, landschapjes en prozaïsche inkijkjes in 
het dagelijkse leven vonden steeds meer een eigen plek in het licht 
van de maatschappelijke schijnwerpers. 

Kunstenaars maken het zelf uit 

Lange tijd bepaalden de opdrachtgevers wat mooi is en wat niet. 
Totdat de kunstenaars meer en meer zelf gingen uitma-ken wat er 
met vuisthamer, verf of vedel gecreëerd diende te worden. Zij zijn 
daar in veel gevallen heel ver in gegaan. Zo ver, dat zij vaak een 
beperkte groep kunstliefhebbers bereiken met hun werk. Bij 
beeldende kunst kan het nog meevallen, wanneer men geboeid kan 
zijn door een lijnenspel en kleurvlakjes of sierlijke vormen met of 
zonder uitsteeksels. We weten sinds het begin van de vorige eeuw 
dat zulke zaken ook in musea te bewonderen zijn en dus wel kunst 
moet zijn.  

 

Mijn ouders hadden daar weinig mee op. Ze wilden per se zien wat 
iets voorstelt en ze waren lang niet de enigen die meer voelden voor 
de oudere schilder- en beeldhouwkunsten, omdat je dan precies kon 
zien wat het was. Op muzikaal gebied scheiden de geesten van 

liefhebbers van schone klanken zich het duidelijkst, wanneer men 
de moderne atonale geluiden ten gehore brengt. Muziek van 
Arnold Schönberg zou bij ons thuis nooit langer dan 8 second-
en hebben geduurd, want dat is de tijd die nodig is om de ge-
luidsknop uit te draaien. 

 

Kunst graadmeter voor democratie 

Wat heeft de politiek met kunst te maken? Daar zijn op meer-
dere plaatsen en tijden duidelijke antwoorden op te vinden. In 
Noord-Korea zul je de onderwerpen van alle beeldende kunst 
gemakkelijk kunnen herkennen en de marsmuziek is ge-
makkelijk mee te neuriën, want er wordt niet geëxperimen-
teerd met toonsoorten en klankwisselingen. De staat zal 
vinden dat de kunst door iedereen verstaan moet kunnen 
worden en inspirerend kunnen werken om het regime op elk 
moment toe je juichen. 

In het vrije westen – hoe lang zullen we daar nog van mogen 
spreken? – trekken kunstenaars zich niks aan van overheden, 
zolang die het uitoefenen van kunst niet in de weg staan en 
zelfs financieel ondersteunen. Zo is de kunst geworden tot 
een graadmeter voor democratie. Hoe, democratischer de 
regering, des te vrijer de kunst. Maar of het daar dan mooier 
op wordt, blijft een andere discussie.  

 

Sjaak Grosthuizen 

Oktober 2018 

 

sjaakgrosthuizen@gmail.com 

 

Kunst enzo 


