Jaarverslag 2017-2018 van de Historische Vereniging Alkmaar
Huisvesting
Huisvesting bestuurskantoor
Adres: Nassaulaan 43 Alkmaar.
Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestond na 12 april 2017 uit: Leen Spaans, voorzitter; Anneke Goddijn, secretaris; Paul Stoop,
penningmeester; Feyko Alkema en Rob de Vries, werkgroep pré-advies voor ruimtelijke kwaliteit; Bert Muis,
wandelingen; Klaas te Bos, lezingen en vertegenwoordiger van het bestuur bij AlkmaardersopdeKaart en Alkmaars
Historisch café. Netty Bleichrodt, contactpersoon voor Oud Alkmaar; Joost Cox, aspirant bestuurslid.
Financiën en bezit
Aan Contributie ontvingen wij in het jaar 2017 € 28.733,- dat is 5,3 % meer dan in 2016.De totale inkomsten, dus incl.
rente, giften verkoop boeken en Pinkster 3 bedroegen € 33893,08. De totale uitgaven in 2017 bedroegen:
€35832,06. Dit gaf een negatief resultaat voor het jaar 2017 van € 1938,99In de jaren 2016-2017 heeft onze
vereniging meegewerkt aan het bijzondere project in de Langestraat van Alkmaar: “De walk of History”. Afspraak met
de gemeente Alkmaar daarbij, was dat het eventuele financiële resultaat van dit project ten gunste kwam aan de
Historische vereniging Alkmaar. Dit resultaat bedroeg € 11822,92 en is aan het vermogen van de vereniging
toegevoegd.
Leden:
Dit jaar verwelkomden wij 96 nieuwe leden en waren er 42 opzeggingen.
Het ledenbestand bedraagt nu1382 leden.
Activiteiten
Lezingen
In de periode 2017-2018 heeft het bestuur de volgende 6 lezingen georganiseerd:
• 10 oktober 2017: lezing van dominee Yvonne Bos over Luther en orgelspel van Pieter van Dijk in de Lutherse kerk;
• 7 november 2017: lezing van Walter Haentjens over "Van Enkhuizen begint de victorie";
· 12 december 2017: lezing van Martin Bosch over de droogmakerij de Schermer;
· 9 januari 2018: lezing van Harold Bos over het oudste meubilair van Alkmaar;
· 6 februari 2018: lezing van Carly Misset over de bouwgeschiedenis van de Grote Kerk te Alkmaar; en
· 6 maart 2018: lezing van Ton van der Lichte over het dagelijks leven van het gezin Moene in de dertiger jaren.
Werkgroep bouwhoogte
Een vertegenwoordiger van het bestuur heeft het afgelopen jaar deelgenomen in de werkgroep bouwhoogte, die een
advies aan het gemeentebestuur opstelt voor het beteugelen van de bouwhoogte binnen de historische
stadskern van Alkmaar.
Alkmaars Historisch Cafe en Stichting Alkmaarders op de Kaart
Het bestuur van de HVA heeft meegewerkt aan de activiteiten van deze twee instellingen. In de reeks Alkmaarders op
de kaart zijn in het afgelopen jaar kaarten verschenen over Maria Tesselschade en schilderijen van Van Ruysdael
over de Grote Kerk.
Wandelingen
Het aantal deelnemers aan de wandelingen vertoonde een stijgende lijn en kwam boven de 450 deelnemers. De
gidsengroep heeft zich het afgelopen jaar vooral gericht op actualiteit (een wandeling in de Alkmaarder Hout vanwege
de felle discussie die hierover is ontstaan) en op verdieping door een aantal eerder bezochte delen van de stad ,
zoals het Schermereiland en het gebied rond het Doelenveld, opnieuw te bezoeken. Verrassende wandelingen
kregen vorm door te kiezen voor het thema ‘Overnachten in Alkmaar’ (gekoppeld aan Open Monumentendag) en het
thema ‘Geld in Alkmaar’. Verder is op verzoek van de Doopsgezinde Gemeente een wandeling verzorgd, waarbij
speciale aandacht besteed is aan de doperse voetsporen in de stad. Kortom een goed wandelseizoen.
Open Huis
Inmiddels heeft er dit jaar negen maal een Open Huis plaatsgevonden. Daarvan is acht keer gebruik gemaakt van ons
kantoor aan de Nassaulaan en één keer van de Kapelkerk. Het blijkt dat leden en niet-leden ons kantoor op de
tweede zaterdag van de maand weten te vinden. Daarbij schommelt het aantal bezoekers van keer tot keer. Dit
varieerde van 0 bezoekers (1x) tot ruim 20 bezoekers. In alle gevallen blijkt men geïnteresseerd te zijn in het doen en
laten van onze vereniging. Verder is het kopen van boeken of nummers van Oud Alkmaar, het doen van een
schenking, het zoeken van informatie en het verkrijgen van meer informatie over onze vereniging reden voor een
bezoek.

Documentatiegroep
De documentatiegroep is bijna wekelijks op dinsdagmiddag aan het werk geweest in ons kantoor aan de Nassaulaan.
Er is een veelheid aan activiteiten verricht. Hierbij valt te denken aan:het op orde brengen van het archief,
inventarisatie van foto’s en prentbriefkaartalbums, de inventarisatie van krantenartikelen, het beantwoorden van
vragen aan de HVA gesteld en het noteren van verhalen. Steeds meer wordt een beroep op de documentatiegroep
gedaan om te helpen bij het maken van tentoonstellingen en bij buurtactiviteiten. Het was kortom een druk en
interessant jaar.
Werkgroep pré advies voor ruimtelijke kwaliteit
De werkgroep vergadert tweewekelijks op woensdagmiddag en bespreekt de aanvragen van
bouwplannen in de binnenstad en de schil om de binnenstad zoals Spoorbuurt en Emmakwartier.
Tevens worden plannen in de Schermer en Graft de Rijp behandeld. Van de bespreking wordt
verslag gemaakt dat aan het college van Burgermeester en Wethouders wordt gestuurd. Een
kopie van het verslag wordt aan de Commissie voor ruimtelijke kwaliteit meegestuurd. De
commissie bestaat uit de volgende leden: voorzitter: Feyko Alkema, leden: Fred Hoek, Martien
Verkerk, Rob de Vries, Guus Küpfer, Henk de Visser en Anton Geijer. In het tijdschrift Oud Alkmaar worden de
belangrijkste bouwaanvragen en het commentaar van de werkgroep daarop besproken.
Werkgroep Archeologie
Op archeologisch gebied zijn er sinds lange tijd weer wat activiteiten. De crisis in de bouw, die een directe invloed
heeft op bouwactiviteiten en daardoor ook op de hoeveelheid archeologisch onderzoek, die crisis lijkt sinds vorige jaar
haar dieptepunt wel gehad te hebben.
In 2017 waren er opgravingen aan het Ritsevoort waar brandsporen werden gevonden en Lange Pier na honderen
jaren weer even groot nieuws was. Ook aan de Langestraat ging de schop de grond in wat t.p.v. het Lundia”hof”
resulteerde in vondsten van oude leerlooierijen en zeer vroege stadsbebouwing.
Ter plaatse van de nieuwbouw aan de Singelhoek Zevenhuizen/Molenbuurt zijn resten van oude vestingwerken
zichtbaar
Open Monumentendag.
Dit jaar waren we in de Kapelkerk te vinden met een fototentoonstelling rond het thema Boeren, Burgers, Buitenlui,
met archieffoto’s en foto’s van Alkmaarse fotoclub De Waag/De Horn en met gedichten van het Alkmaars
Dichtersgilde.
Oud Alkmaar
De redactie bestond in 2017 uit Marlies ten Berge, Netty Bleichrodt-Vegter , Joost Cox (vanaf september), Jan
Drewes, Eelkje Knol, Lisa Oskamp. Er werden drie afleveringen uitgebracht. Artikelen in 2017-1: Jos Kaldenbach en
Marlies ten Berge, Alkmaarse Zoeaven. Jan Drewes, Grote Pier en Alkmaar'. Tiny Opdam-Pieterse, Kunstschilder
Hendrik Pieterse, een wandeling door zijn Alkmaar 1915 – 1965. Rudolf N.Ferro, Recepten van Soecke. In 2017-2:
Feyko Alkema, Het pand van de Nederlandse Bank. Marlies ten Berge,“Akela, wij doen ons best”. Peter Smit, Jazz in
Alkmaar in de sixties. Louis Frankenberg, Een eerbetoon aan J.D.Kila, die de herinnering aan de Joden in Alkmaar
inclusief mijn familie hielp bewaren. In 2017-3:Marlies ten Berge, Goed pad en zonnig spoor, Scouting in Alkmaar na
1945. Pieter Barth, Geldolph Adriaan de Lange (1773-1840), Lotgevallen van een Alkmaarse oproerkraaier.
Oud Alkmaar prijs
Deze prijs werd op 12 april uitgereikt aan Peter Bitter, Hij ontving de prijs voor zijn baanbrekende archeologische werk
in onze stad in de afgelopen 25 jaar.
Publiciteit
* Wekelijkse column van de voorzitter in het Alkmaars Nieuwsblad
* Website: www.hvalkmaar.nl

