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Oud Hoorn pleit voor posthuum 
eerbetoon aan moedige vrouwen 

Het artikel over Dieuw van Vliet, Aaf Deil en Odilia 
Moereels in het kwartaalblad van maart j.l. heeft in 
brede kring heel wat losgemaakt. Het leidde onder 
meer tot spontane reacties van lezers. Zelfs uit Israël 
kwamen telefoontjes na ontvangst van ons blad. 

Sommige lezers lieten alsnog meer bij-

leende in 1972 de moedige dames de hoge onderschei
ding Yad Vashem. 
De publicatie in ons kwartaalblad vlak voor de 50e her
denking van onze bevrijding heeft Hoorns verzuim on
verwacht actueel gemaakt. De reacties én enig beraad 

in eigen kring hebben er nu toe geleid dat 
de vereniging Oud Hoorn in een schrijven 

zonderheden weten over de drie vrou
wen, die in oorlogstijd vele onderduikers 
voor de Duitse bezetters verborgen hiel
den. Tot hen behoorden ook joodse land
genoten. Een aantal zat meer dan een 
jaar verborgen in de conciërgewoning 
achter het pand Grote Oost 6, dat door 
de Duitsers was bezet. Anderen vonden 
voor korte of langere tijd onderdak in 

Onderduik-
van 8 mei j.l. een beroep doet op het colle
ge van B. en W. om "te herstellen wat naar 
haar opvatting destijds ten onrechte is na
gelaten". publikatie 

maakt 
veel los 

Het bestuur geeft het college de volgende 
suggesties op welke wijze dat zou kunnen 
gebeuren: straatnaamgeving, eenvoudig 
standbeeld, plaquette aan het pand Grote 

het toenmalige Stadsziekenhuis aan 
Kerkplein en Wisselstraat. 
Een aantal lezers drong er b ij Oud Hoorn op aan alsnog 
actie te willen ondernemen voor een passende posthu
me herinnering in de stad. Van de kant van de gemeen
tebesturen na de oorlog is enig blijk van \\Taardering tot 
dusver uitgebleven. De Staat Israël daarentegen ver-

Oost 6. 
"Het gaat", zo schrijft het bestuur, "niet 

om opportunistisch eerbetoon in het licht van de vie
ring van 50 jaar bevrijding; het gaat om het wakker hou
den van de herinnering, voor hier en nu en voor genera
ties na ons". Oud Hoorn is bereid aan een dergelijk ini
tiatief desgewenst medewerking te verlenen. 

H.l. 

Op verzoek van de redactie van Oud Hoorn maal?te /Jee/dend lwnstenaar Peter de Rijcke aan de hand van de foto '.s van de drie vrouwen in 
het maart-nummer bijgaande tekening exclusief voor ons blad. Van links naar rechts: Aaf Deil, Dieuw van Vliet en Odilia JV/oereels. 
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Jaap Laan in De Goorn kreeg er 
"zomaar een klein neefje bij" 
door Herman lansdaal 

Het kwartaalblad van 15 maart was nau
welij ks verschenen of Jan de Vries uit 
Westwoud tipte de redactie over het toen
malige onderduikadres van Loeki e The
mans, de baby van de joodse vrouw die 
op 22 november 1943 "in het geheim" in 
het Stadsziekenhuis van Hoorn was gebo
ren (Zie "Aaf en Dieuw, redders van men
sen", de pagina's 7 en 8). 

In Hoorn 
geboren joodse 

baby Loekie 
veilig 

dachten zeker dat die twee woningen sa
men één waren". 

Zwart haar 
Jaap Laan was te jong om te beseffen dal 
"z'n neefje" een piepkleine joodse onder
duiker was . Z'n moeder zei langs haar 
neus weg dat het een zoontj e van een 
tante uit Brabant was . na drama 

De tip leidde naar Jaap Laan in Hoogkar
spel, toen 8 jaar jong, nu 59. Die kreeg er 
op 10 februari 1944 "zomaar een neefje bij". Jaap woon
de met vader, moeder en zus Tiny in het laatste huis 
van een doodlopende straat in de Goorn (Avenhorn) . 
De straat had geen naam. In het dorp hadden ze het al
tijd over de "Grotemanstraat", omdat er een man woon
de die zo heette. Nu is het de Nic. Koppesstraat, ge
noemd naar een omgekomen verzetsstrij der. De straat 
loopt allang niet meer dood; zij is over tientallen me
ters met nieuwbouw verlengd. 
"Ons huis was ideaal om onder te duiken. Er kwam toch 
nooit iemand en als er al eens onraad dreigde clan kwa
men ze vast niet verder dan het huis naast ons. Ze 

"M'n zus Tiny en ik geloofden dat grif", 
vertelt Jaap Laan, "je vroeg verder niet , 

e r werd helemaal niet over gepraat. Er is toch niks bij
zonders aan zo'n jochie? Zwart haar ja, maar ze zeiden 
dat de mensen uit het zuiden allemaal een beetje don
ker waren, dus zodoende. Moeder Geertje nam 'm in de 
kinderwagen mee op wandelingen naar Spierdijk, waar 
de oma van Loekie ondergedoken zat. Die was eerder in 
Hoorn onder dak in het huis op de hoek Appelsteeg
Grote Oost. 
Jaap Laan zegt absoluut nie t te weten waarom de 
Hoornse baby op de avond van de !Oe februari juist bij 
hen thuis werd afgegeven. Van enige familie- of vrien
denrelatie was geen sprake. Hij weet ook niet wie zij n 

Het gezin laan in juli 1945 met Loekie op de schoot van zijn pleegvader Cornelis laan, rechts Geertje laan-Windt, achter. docflter 1ïny en 
zoon Jaap, .9 jaar oud. De foto is op dezelfde dag en op dezelfde plaats in Hoorn genomen als de foto van Loehie met zijn oma en de drie 
moedige l loornse vrouwen, Aaf Deil, Dieuw van Vliet en Odilia Moereels, waarsc/1ijn/ijl~ in de tuin van het stadsziel~enlwis. 

(Zie blad 15 maart, pag. 5). 
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ouders vanuit Hoorn hebben benaderd om Loekie tijde
lijk in hun gezin op te nemen. Jaap heeft het z'n vader 
en moeder ook nooit gevraagd. 
"Ze hebben vast gewoon ja gezegd, toen dat gevraagd 
werd. Nee, ik vroeg niks. Het wás gewoon zo. Het leven 
ging simpelweg verder. Honger hadden we niet, m'n va
der was keurmeester bij de veiling A. en 0. in het dorp. 
Pa was wel gek met m'n kleine neefie. Ik zie 'm nog over 
de vloer paardje rijen. Ze hadden een onderduikplaats 
voor 'm in de kruipruimte van een hangkast in de slaap
kamer. De bodem kon er precies uit, kind in een wiegie 
op de modder, bodem erin, hoedendoos er bovenop, 
deur dicht, klaar. Loekie zat er een paar keer veilig in, 
toen er een week lang Duits geschut in onze straat 
stond opgesteld, maar er gebeurde gelukkig niks". 

Anderhalf jaar 
Loekie Themans , de baby van Sally Themans en Gerda 
Themans-Menco, bleef anderhalf jaar toevertrouwd aan 
de goede zorgen van Cornelis Laan en Guurtje Laan
Windt. Op 7 juli konden de ouders hun eerste kind dol
gelukkig en dankbaar in de armen sluiten. Ze hadden 
het niet meer gezien sinds pleegmoeder Van den Berg 
van de Drieboomlaan overhaast met Loekie uit Hoorn 
naar De Goorn had moeten vluchten om aan arrestatie 
door de Duitsers te ontkomen. Jaap Laan kan zich van 
dat emotionele weerzien nog wel wat herinneren: 
"We hebben Loekie teruggebracht in een roeischuitje, 
auto's reden er niet, voor de fiets was Loekie nog te 
klein. Met een bootje ging het gemakkelijk. M'n zus en 
ik mochten mee. Vader roeide van De Goorn naar 
Hoorn. Ik weet niet meer waar we Loekie hebben afge
geven, maar 't was wel emotioneel allemaal. Je moet na
gaan, Loekie was zo'n beetje ook een kind van m'n ou
ders geworden. Loeide zei papa Cor tegen m'n vader en 
m'n moeder noemde hij Moea. Dat heeft 'ie a ltijd vol ge
houden. Hij praat nou nog wel over Moea". 

Hecht contact 
Z'n ouders vertelden Jaap later pas dat Loekie The
mans dus geen neefie van 'm was. Toen pas drong het 
goed tot Jaap door wat zich in z'n ouderlijk huis had af
gespeeld zonder dat 'ie er weet van had. Maar intussen 
weet 'ie nu donders goed hoe het met Loekie Themans 
in de loop van de jaren is afgelopen en wat er van hem 
geworden is. 
Het contact tussen de twee onbekende families uit oor
logstijd is na al die jaren zeer hecht geworden. Loekie 
Thernans groeide na de bevrijding in Amsterdam op, 
kwam elk jaar op vakantie in De Goorn en beleefde er 
naar diens zeggen "zeer gelukkige jeugdjaren op het 
platteland". In Amsterdam kon niet wat in de Goorn zo 
gewoon was als bijvoorbeeld vissen in een slootje. 
Achttien jaar oud vertrok Loekie Themans naar Israël 
om aan de dienst in Holland te ontkomen, prompt kreeg 
hij toen dáár een oproep voor het joodse leger. Hij heeft 
zich er nadien blijvend gevestigd, trouwde er met Chaja 
Monnikendam, woont in Tel Aviv en heeft drie kinderen, 
Sharon, Galith en Chagai. 
Chaja Monnikendam is de dochter van een arts, die in 
de oorlog met zijn vrouw was ondergedoken in een 
leegstaand huis aan de Streekweg te Hoogkarspel. De 
oudste zoon van het echtpaar Monnikendam (Marcel, 
geboren 21 juli 1945) is getrouwd met een zus van Loe
kie, Dieuwke. Het echtpaar Monnikendam leeft nog, in 
Tel Aviv. De vader en moeder van Loekie zijn overleden. 

Onderscheiding 
Jaaps moeder, mevrouw Laan-Windt, werd dankzij be
moeienis van haar vroegere pleegkind Loekie Themans 

loe!?ie Themons in 1983 samen met "Moea" Geertruida Laan
Windt 1w her planten van een boom in Israël. 

in 1983 onderscheiden met de hoge Israëlische onder
scheiding Yael Veshem voor betoonde moed aan het 
joodse volk betoond . . Zij nam deze posthuum in ont
vangst voor haar man, die in 1957 bij een verkeersonge
val om het leven is gekomen. Haar zoon en dochter wa
ren bij de plechtigheden aanwezig. Die dag werd ook 
een boom geplant in de Laan der Rechtvaardigen te Tel 
Aviv. Een bordje vermeldt de namen van het voormalig 
echtpaar uit De Goorn. In '84, een jaar nadat zij in Israël 
was geweest overleed mevrouw Laan, 73 jaar oud. 
Zoals Jaap Laan al driemaal in Israël geweest, zo komt 
Loekie Themans af en toe over naar Holland. Hij heeft 
in Tel Aviv een klein bedrijfje in reparaties van deurslo
ten en de handel daarvan. Daarvoor moet hij wel eens 
in Duitsland wezen. Dan reist hij soms door naar 
Hoorn, Hoogkarspel en De Goorn. Hij heeft zijn zoon 
Chagai en zijn dochters Sharon en Galith bij een bezoek 
aan het voormalige onderduikadres in de Ni.c. Koppes
straat de kast laten zien, waaronder hij verstopt werd 
als het de Laantjes soms te heet onder de voeten werd. 
Maar het stadsziekenhuis van Hoorn, waar hij dankzij 
de hulp van directrice Odile Moereels "stiekem" ter we
relcl kwam, dat heeft 'ie nooit meer gezien, noch de wo
ning van de familie Van den Berg aan de Drieboomlaan 
waaruit 'ie als baby hals over kop moest verdwijnen om 
niet in handen van de Duitsers te vallen. Daar weet Loe
kie Themans trouwens niks meer van. 
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Bestuursmededelingen 

Kwartaalblad 
Bij het tweede nummer van dit jaar heeft u een folder 
ontvangen van de Stichting Vrienden van het Westfries 
Museum. Het spreekt voor zich dat het bestuur uw aan
dacht vraagt voor deze folder, zeker waar dat de moge
lijkheid tot lidmaatschap van die stichting betreft. Na
tuurlijk wordt het Westfries Museum warm in uw be
langstelling aanbevolen, is het niet door een bezoek 
dan misschien wel door het lidmaatschap van de Vrien
denstichting. 

De overschrijvingen van de contributiegelden stroom
den de afgelopen maanden binnen. Uit niets blijkt voor
alsnog dat de verhoging van de contributie heef geleid 
tot meer dan een normaal aantal opzeggingen van het 
lidmaatschap. Mocht de in maart meegestuurde accept
girokaart nog niet zijn teruggezonden, doet u dat dan 
zo spoedig mogelijk. Uw vereniging vaart er wel bij. 

Blijvend aandenken Drie Hoornse Vrouwen 
Naar aanleiding van de twee artikelen in het vorige 
kwartaalblad over de rol van de dames Aaf Deil, Dieuw 
van Vliet en Odile Moereels in cle strijd om het redden 
van mensenlevens tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
hebben Horinezen contact gezocht met de redactie en 
het bestuur. Uit die contacten bleek een grote behoefte 
aan een blijvende vorm van eerbetoon voor deze drie 
vrouwen. Het bestuur heeft gemeend de gemeente 
Hoorn te moeten verzoeken om alsnog stappen te on
dernemen die leiden tot een blijvend aandenken ter ere 
van de verzetsactiviteiten van de drie genoemde vrou
wen. 

door A. G.F van Weel 

Uiteraard is de vereniging bereid te komen tot een geza
menlijk initiatief danwel medewerking te verlenen aan 
een gemeentelijk actie. Ook op pagina 1 in dit kwartaal
blad wordt hier aandacht aan geschonken. 

Algemene begraafplaats 
In 1827 verordonneerden Gedeputeerde Staten der Pro
vincie dat het niet langer was toegestaan de overlede
nen in kerken te begraven. Na talloze strubbelingen 
werd enkele jaren daarna de Begraafplaats aan het 
Keern in gebruik genomen. Een aantal voorname fami
lies sloot zich aaneen en zij lieten zich een perk aanme
ten aan het hoofd der begraafplaats, naast het hoofdge
bouwtje. 
U vindt. daar nog steeds de graven van bijvoorbeeld de 
Van Akerlakens , de Pabsts, de Blocqueries. In de loop 
der decennia hebben vele bekende en minder bekende 
inwoners van de stad daar hun laatste rustplaats mo
gen vinden. 
De laatste jaren echter is de begraafplaats nogal eens in 
negatieve zin in het nieuws geweest: vernielingen, van
dalisme, gebrek aan onderhoud en dus respect. Daarom 
is Oud Hoorn de gemeente bijzonder dankbaar voor de 
maatregelen die afgelopen maanden zi jn getroffen ter 
beveiliging en herstel. De vereniging heeft die dank luis
ter bijgezet door - bij de heropening van het deskundig 
gerestaureerde hoofdgebouwtje op 27 april jl. - het aan
bieden van een welluidende klok (zie foto). Deze zal 
binnenkort een plaats krijgen in het torentje op het ge
bouwtje. Het is de bedoeling dat die klok zal luiden 
iedere keer wanneer een rouwstoet de begraafplaats 
betreedt. 

De voorzitter van Oud Hoorn biedt de Gemeente Hoorn, i.c. wethouder van Openbare Wer/?en, Tii. Hoogkamer, een klok aan uit dank voor 
de fraaie restauratie van liet gebouwtje op de Algemene Begraafplaats. 
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Het pand Noorderstraat ISA 
In het laatste nummer van 1994 heeft u kunnen lezen 
dat het bestuur in gesprek was met het bestuur van de 
stichting Kerkmeijer-De Regt over de eventuele overna
me door Oud Hoorn van het pand Noorderstraat 18A. 
De stichting had onze vereniging het pand waar haar 
stichter, de heer J.C. Kerkmeijer, lange tijd heeft ge
woond en gewerkt te koop aangeboden. Hoewel Oud 
Hoorn bijzonder in het pand was geïnteresseerd, heb
ben cle gesprekken met het stichtingsbestuur niet tot 
resultaat geleid. Gelukkig heeft de stichting daarbij aan
gegeven niet met andere gegadigden over eventuele 
aankoop te willen praten. Misschien krijgt onze vereni
ging in de toekomst nog een kans. 

Archeologisch onderzoek terrein Lichtmastenfabriek 
In het kader van de nieuwbouwplannen voor het gebied 
Karperkuil heeft de gemeente een sloopvergunning ver
leend voor het terrein van de voormalige Lichtmasten
fabriek aan de Binnenluienclijk. Verwacht mag worden 
dat archeologisch onderzoek belangwekkende gege
vens kan opleveren over de bewoningsgeschiedenis ter 
plaatse. 
Op de vroegst bekende plattegrond van Hoorn, gete
kend door Jacob van Deventer omstreeks 1560, is te 
zien dat ter hoogte van de latere Karperkuil oorspron
kelijk de Vollerswaal in zee uitmondde. Ten oosten 
daarvan bevond zich onbebouwd buitendijks land. In 
1576 werd de Karperkuil gegraven. Aan de zuidzijde 
werd deze begrensd door de Luiendijk (nu Binnenluien
dijk), lopend vanaf de 'knik' in het Baatland ter hoogte 
van de Baatlanclstoren. Aan de oostzijde lag de Uyter
dijk, het huidige ABC. Aanvankelijk werd de kade tus
sen Luiendijk en Karperkuil gebruikt voor opslag; aan 
de Uyterdijk stonden enige molens. 
In 1612, toen men besloot om het Baatland te bebou
wen, verhuisden de daar gelegen scheepstimmerwer
ven naar de oostzijde van de Karperkuil. Langs de zuid
zijde werd in 1623 een dubbele rij huizen gebouwd. Ver
moedelijk was in verband hiermee dit terrein in 1621 
aan de noordzijde langs de Karperkuil door aanplem
ping verbreed. 
De kaart van Johan Blaeu die de situatie omstreeks 
1630 weergeeft, toont deze bebouwing voor het eerst. 
Tevens laat de kaart zien dat aan de zuidzijde van de 
Luiendijk inmiddels een nieuw terrein voor opslag is 
aangeplempt, vermoedelijk tegelijkertijd met de verbre
ding aan de noordkant. Tussen ca. 1650 en 1743 - de 
stadsplattegrond van Tirion - blijken de scheepstim
merwerven verplaatst te zijn naar elders in het haven
gebied, o.a. naar het Oostereiland. De oostzijde van de 
Karperkuil wordt dan eveneens bebouwd. 
Met name in de eerste helft van de 19e eeuw is de be
bouwing aan de oost- en zuidzijde van de Karperkuil ge
leidelijk gesloopt, getuige o.a. de eerste . kadastrale 
kaart van 1823 en latere plattegronden. Tegen het eind 
van de 19e eeuw werd hier een plantsoen aangelegd, 
terwijl aan de zuidzijde van de Karperkuil ook een 
scheepstimmerwerf werd gevestigd. Deze situatie bleef 
tot voor enige tientallen jaren in wezen ongewijzigd. 
Tot zover de historie van de terreinen. 
Stadsarcheologe Tosca van der Walle plaatst het ko
mende archeologisch onderzoek direct in verband met 
het eventuele vervolgonderzoek op het Latucoterrein. 
"Hier bestaat immers de zeldzame mogelijkheid om zo
wel aspecten van de 17e eeuwse bewoning als bedrijfs
uitoefening letterlijk naast elkaar te bestuderen". Een 
optimaal beeld wordt pas verkregen wanneer enerzijds 
de resten van de bewoning door vermoedelijk vissers, 
zeelieden, scheepsbouwers en andere ambachtslieden 

Klok begraafplaats Keern. 

(met waarschijnlijk daartussen restanten van vroegere 
kleine bedrijfjes) worden gecombineerd met die van 
scheepshellingen en scheepstimmerwerven, waar ook 
schepen voor de VOC werden gebouwd. 
Het bestuur van Oud Hoorn onderkent het belang van 
het onderzoek en heeft daarom besloten een subsidie 
van f 2.500.- toe te kennen. 

Schenkingen 
De afgelopen maanden werd het bestuur opnieuw blij 
verrrast door verscheidene interessante giften die een 
welkome aanvulling vormen voor het z.g. Oud Hoorn
archief. Zo ontvingen we foto's met unieke opnamen 
van de bevrijding in Hoorn samen met kaarten van de 
aftocht der edelgermanen van de heer C. Bakker uit 
Amstelveen, twee oude glasplaten met prachtige opna
men van het dijkherstel aan Achter op 't Zand (1916) 
van de Vereniging Oud Enhuizen, enige oorlogsdocu
menten waaronder persoonsbewijzen van mevr . 
.l. Schouten uit Hoorn, foto's van Rik Singer over de in
loopmiddag over het Visserseiland en oude foto's van 
Hoornse straatbeelden van mevr. Berkeveld. 
Ook werd het bestuur verblijd met een exemplaar van 
de "Beknopte geschiedenis der stad Hoorn, en Verhaal 
van de stichting, voltooijing en verfraaijing van cl e 
Groote Kerk tot op den brand, die haar vernielde op ' 
den 3den augustus 1838" door C.A. Abbing uit 1839. Van 
mevr. M. Joustra ontving de vereniging twee historische 
boekwerken: "De vlag der Inquisitie of Hoorn in 1565-
1573", drie delen van J. Honig Jszn. jr. uit 1859 en "Het 
schip Nieu-Hoorn Amsterdam" van M. van Amstel uit 
1942. 
Mevrouw Cora Kenter heeft de vereniging veel ansicht
kaarten aangeboden met stadsgezichten van Hoorn, 
sommige van begin deze eeuw, andere van meer recen
te datum. Het bestuur beraadt zich over de mogelijk
heid te komen tot een "Cora Kenterfonds" ten behoeve 
van kleine ornamentale verbeteringen aan panden. U 
hoort hier nog over. 
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Herman Lansdaal 65 jaar 
Op zondag 7 mei jl. vierde Her
man Lansdaal, lid van de re
dactiecommissie (zie foto), in 
zijn zonnige achtertuin in het 
bijzijn van kinderen en klein
kinderen zijn 65ste verjaardag. 
Deze journalistieke duizend
poot werd bij die gelegenheid 
door het bestuur letterlijk in de 
bloemetjes gezet. 
Zijn naam wordt voor de eerste 
maal vermeld in het colofon 
van het kwartaalblad van juni 

1991. Gaandeweg wordt de professionele invloed van 
deze oud-hoofdredacteur van de Nieuwe Noordholland
se Courant (Purmerend) en de îyphoon (Zaandam) 
merkbaar, zeker toen de alom gewaardeerde medewer
king van de heer J.L.N. Dijkstra om droevige redenen 
wegviel. De redactievergaderingen ter voorbereiding op 
een nieuwe uitgave begonnen eerder, er werd strikter 
de hand gehouden aan de inleverdatum van de kopij en 
- daarmee kreeg het blad een nieuwe uitstraling - een 
hoofdartikel sierde sinds december 1993 de opening 
van een nieuwe editie. 
De vereniging is hem dankbaar voor de grote hoeveel
heid tijd en kwaliteit die "onze hoofdredacteur" per 
kwartaal investeert in het ledenblad. 

Academia Istropolitana Bratislava 
Op verzoek van het Nationaal Contact Monumenten te 
Amsterdam heeft de voorzitter de vereniging gepresen
teerd aan studenten van de academie uit Bratislava 
(Slowakije). De NCM organiseerde in de week van 1 mei 
een seminar voor de Slowaakse studenten onder de ti
tel: "Private initiative and the cultural heritage". Oud 
Hoorn was verzocht om het belang en het functioneren 
van het particulier initiatief inzake de culturele erfenis 
op lokaal niveau uit de doeken te doen. Tot voor kort 
immers, werden alle activiteiten in Oost-Europa door 
de staat gestart, nu is de bevolking voor talloze zaken -
zoals de monumentenzorg - aangewezen op het initia
tief van individuele (groepen) burgers. Het blijkt in de 
praktijk bijzonder moeilijk om dergelijke activiteiten 
goed georganiseerd van de grond te krijgen; vrijwilli
gersorganisaties zijn voorlopig nog schaars. De aanwe
zige studenten bleken evenwel bijzonder geïnteres
seerd in de interne organisatie van onze vereniging; die 
interesse schept verwachtingen voor de nabije toe
komst. 

Slot van recensie over boek 
Huiszittende Armen-Weeshuis 

In de recensie over Het Huiszittende Armen-Weeshuis, 
deel 5 van de Bouwhistorische reeks Hoorn, is in het 
kwartaalblad van 15 maar jl. (zie pag. 15) tot onze spijt 
het slot van de nabeschouwing van Leo Hoogeveen 
weggevallen. Wij plaatsen het hierbij alsnog: 

"Olga van der Klooster had een betrekkelijk korte tijd 
tot haar beschikking voor het onderzoek naar de ge
schiedenis van Veemarkt 6 en de gebouwen daarachter. 
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Bouwkunstcursus 1995 
Wederom worden leden en niet-leden in de gelegenheid 
gesteld zich aan te melden voor de bouwkunstcursus 
die op 12 september a.s. van start gaat. 
Gedurende 5 cursusavonden en 3 stadswandelingen 
worden de cursisten op deskundige wijze door mevr. 
Femke Uiterwijk ingewijd in de geschiedenis van de 
bouwkunst in Hoorn en ver daarbuiten . Cursisten heb
ben absoluut geen speciale vooropleiding nodig. 
De cursuskosten bedragen f 40.-, inclusief het cursus
materiaal. Cursisten wordt verzocht dat bedrag op de 
eerste cursusavond contant te betalen. 
De cursus wordt gegeven in de Oosterkerk, Grote Oost 
60 te Hoorn en wel op de volgende dinsdagavonden: 12, 
19 en 26 september, 3 en 10 oktober, steeds om 19.30 
uur. De drie wandelingen vinden plaats op zondagoch
tend 10.00 uur op 15, 22 en 29 oktober. Als u een keer 
niet aanwezig kunt zijn, is dat geen probleem: aan het 
begin wordt telkens kort herhaald wat er de vorige keer 
is besproken. 
Als u deel wilt nemen aan deze cursus, kunt u zich tele
fonisch (02290-10220) of schriftelijk (Grote Oost 98-100, 
1621 BZ Hoorn) aanmelden bij mevr. F. Uiterwijk. 

Zomeravondwandelingen 
De gidsen van Oud Hoorn zijn de afgelopen weken bij

zonder actief geweest: niet alleen verzorgden zij de 
wandelingen van het eigen programma, ook leidden zij 
vele wandelaars rond die vanwege de VOC Cultuurtien
daagse in de periode van 20 t/m 27 mei naar Hoorn wa
ren gekomen. 
Mocht u de eerste drie eigen zorneravondwanclelingen 
gemist hebben, u heeft nog 4 keer de gelegenheid om u 
op deskundige en interessante wijze én gratis door de
len van de oude stad Hoorn te laten begeleiden: 

vrijdag 30 juni start om 19.30 uur de Kerkepad
wandeling vanaf de Rode Steen 

vrijdag 14 juli start om 19.30 uur de Bossuwan
deling vanaf de Oosterpoort 

vrijdag 28 juli start om 19.30 uur de Noorder
kerkwandeling vóór het N.S. sta
tion; 

vrijdag 11 augustus start eveneens om 19.30 uur 
de laatste zomeravondwandeling 
van dit seizoen, de z.g. Wallen

. wandeling, vóór het N.S. station. 

Zij is er evenwel op bewonderenswaardige wijze in ge
slaagd de vier zo totaal verschillende functies die het 
gebouw in de bijna 400 jaar van zijn bestaan heeft ge
had, op en aantrekkelijke wijze op schrift te stellen. 

Hoorn heeft er weer een fraai gerestaureerd gebouw en 
een prachtig boek bij. Ik zie vol verlangen uit naar de 
even volle delen 6, 7, 8, 9, 10 ... 

L.H 



Verslag voorjaarsledenvergadering 
door Nelleke Huisman 

Aanwezig: de bestuursleden Boezaard, Faber, Hooge
veen, Huisman, Van Leeuwen, Rensema, Rietvink, Van 
der Waal, Van Weel en 53 leden/belangstellenden. 

Opening 
De voorzitter opent op 18 april in de Oosterkerk de 
voorjaarsledenvergadering en heet de aanwezigen van 
harte welkom. Hij brengt de opknapbeurt van de klok 
van de Oosterkerk onder de aandacht. Verder vraagt hij 
de leden kort stil te staan bij het feit dat wij bijna een 
jaar geleden afscheid hebben moeten nemen van Bas 
Baltus met een gedicht van Margreet van Hoorn: 

Dag Bas 

Innemend een persoonlijkheid 
Een grote kracht voor het bewaren 
Van monumenten, oude stijl 
De stille stem van vroeger jaren 

Zijn erfenis blij"ft het behoud 
Van het karakter van de stede 
zijn inzicht, inzet, warm gevoel 
dragen beschermend 't weerloos heden 

Een carillon speelt zacht muziek 
de Manken strelen de gebouwen 
de schoonheid van ons aller stad 
we hebben veel van je gehouwen. ... Bas 

Voorts heet de voorzitter de inleider voor hedenavond 
de heer Jaap van der Veen van de Stichting Monumen
tenwacht Noord-Holland welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van: Femke Ui
terwijk, Aleid van Papenrecht, Harm Stumpel, de familie 
Hellingman, mevrouw De Sitter, ons trouwe Utrechtse 
lid de heer Altorffer, Rik Singer, vice-voorzitter Albert 
de Graaf, Marjan Faber, Joke Sikkens, de heer Den Best 
en Rita Bax. 

Verslag van de najaarsledenvergadering 
Dit verslag staat in het decembernummer van het kwar
taalblad op de blz 122 en 123. Het verslag wordt goed
gekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. 
Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter dat 
binnenkort een tweede onderzoek start naar de bomen 
in de .J oh. Messchaertstraat, mede door onze brief over 
deze kwestie. Zodra er iets bekend wordt, zal het be
stuur hiervan mededeling doen in het kwartaalblad. 
Verder deelt de voorzitter mede dat de door mw. Uiter
wijk gevraagde werkgroep Presentatie inmiddels is ge
vormd. 

Mededelingen van h et bestuur 
De voorzitter maakt de aanwezigen deelgenoot van zijn 
zorgen over de afnemende financiële inspanningen van 
het rij k op het gebied van de monumentenzorg. Was in 
1991· nog een bedrag van 130 miljoen beschikbaar op de 
rijksbegroting; volgens de huidige prognoses zal dat be
drag in 2000 zijn gedaald naar 100 miljoen. Over de ja
ren daarna is niets bekend. Er is een duidelijke trend 
zichtbaar dat er steeds minder overheidsgelden be
schikbaar komen voor het onderhoud en de instand-

houding van een groeiend aantal monumenten: een 
trieste en zorgwekkende ontwikkeling. Daarbij komt dat 
de vorige minister nog een Deltaplan voor de mom1-
mentenzorg lanceerde, maar dat wij van de huidige mi
nister, de heer Nuis, nog maar weinig vernomen heb
ben. 
In Hoorn zelf heeft de situatie rondom de Kaagpanden 
ons enige tijd in spanning gehouden. Daar is snel een 
eind aan gekomen met de aankoop van de panden door 
de stichting Stadsherstel. 
Verder houden ook de voorgenomen ontwikkelingen op 
de zuidwest flank van het Visserseiland ons bezig. Oud 
Hoorn is al nooit zo gelukkig geweest met de eerder ge
raliseerde woningbouw maar het plan dat nu de in
spraak ingaat sluit op geen enkele wijze aan bij de klein
schalige opzet van de nabij gelegen binnenstad. De 
voorzitter geeft aan dat het bestuur niet principieel te
gen woningbouw op die lokatie is. Immers, er hebben in 
het verleden ook woningen gestaan, maar aan onze 
weerstand tegen de geprojecteerde schaal en vormge
ving verbinden wij de uiterste consequentie. Oud 
Hoorn beschikt over voldoende deskundigheid in het 
bestuur, dat is in het verleden wel gebleken, om door 
middel van alle legale middelen een halt toe te roepen 
aan de huidige onzalige planopzet. Gelukkig staan wij 
daarin niet alleen, gelet op de vele aanplakbilj etten in 
de binnenstad met de hoofdletters NEE. 
Verder attendeert de voorzitter op het Karperkuilge
bied , waarvoor ook allerlei wilde plannen worden ont
wikkeld. Projectontwikkelaars als opdrachtgevers en 
stedebouwers schijnen anno 1995 alleen nog maar te 
denken in termen van grootschalig, hoog, torens, uit
straling, allure en meer van dat soort kreten. Ook in het 
wereldje van de stedebouwers overheerst de waan van 
de dag en lijkt het dat ontwerpen op menselijke schaal 
iets van de vorige eeuwen is. Of wreekt zich hier het al
tijd dominante conflict tussen prijs en opbrengst? Het 
gevolg is wel dat Hoorn te maken krijgt met ontwikke
lingsprojecten waarvan de meeste - we schreven het al 
in het laatste kwar taalblad - op geen enkele wijze aan
sluiting zoeken bij het bestaande. 
Een ander punt van zorg vormt de Rode Steen, Hoorns 
stadsplein bij uitstek. Oud Hoorn heeft in het verleden 
gepleit voor een stijlvolle herinrichting, voorzien van 
stoepen. Nu domineert - het is slechts tijdelijk zegt de 
gemeente - een wirwar van erbarmelijke betonnen paal
tjes deze binnenstedelijke ontmoetingsruimte en daar
mee wordt tegelijkertijd de daadkracht van de Hoornse 
politiek gemarkeerd. 
Maar er gebeuren ook goede dingen in de stad: de res
tauratie van de torenspits van de Grote Kerk, gevolgd 
door de balcons; misschien een goede gelegenheid om 
ook eens het oog te laten vallen op de drie timpanen 
boven de ingangen onder de toren: de eenhoorns zijn 
nauwelijks herkenbaar meer. Vreugdevol is ook de bijna 
gereedgekomen restauratie van het "Gebouwtje" op de 
Algemene Begraafplaats aan het Keern: De voorzitter 
meldt dat het bestuur voornemens is in het torentje 
een klok te laten aanbrengen. 
De restauratie van de Mariatoren stemt tot vreugde en 
zeker niet te vergeten de start van de reusachtige res
tauratie in september van de Statenpoort. De lutherse 
Kerk staat er opnieuw fraai bij; de pogingen om ook het 
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interieur op te knappen lijken te slagen. Op dit punt on
derbreekt de heer Lamers het betoog van de voorzitter 
met de mededeling dat hij nog deze avond hierover een 
verlossend telefoontje verwacht. Oud Hoorn zal in juni 
deel 6 van de Bouwhistorische Reeks het daglicht doen 
zien. Dat deel zal gaan over de Lutherse Kerk. 
Tot slot bedankt de voorzitter namens het bestuur alle 
harde werkers in de vereniging voor hun enorme inzet: 
de bezorgers van het kwartaalblad, de gidsen die op 
vrijdag 19 mei het seizoen van de zomeravondwande
lingen starten met de Kloosterwandeling, administra
teur Cor Kooijman en - wat wij een beetje oneerbiedig 
noemen: De Hellingmannen - en de Pakhuisploeg o.l.v. 
de heer Luyten en de deelnemers aan de verschillende 
werkgroepen. Het leger vrijwilligers groeit. De voorzit
ter roept de leden op dit leger te komen versterken en 
attendeert als laatste op de lezing van maandag 22 mei, 
20.00 uur in Het Pakhuis onder het thema: "VOC-reis
verhalen uit Hoorn". 

Jaarverslag 1994. 
De voorzitter geeft aan dat het verslag is opgenomen in 
het maartnummer van het kwartaalblad en een co-pro
duktie is van de oude en nieuwe secretaris. 
Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de redactie 
van het kwartaalblad, onder de bezielende leiding van 
Herman Lansdaal lof toe te zwaaien. 
Voor het overige zijn er geen opmerkingen of aanvullin
gen op het jaarverslag. Daarop wordt het verslag goed
gekeurd. Naar aanleiding van het jaarverslag merkt de 
heer Saaltink op dat het jaarverslag wat hem betreft de 
volgende keren beknopter zou mogen, aangezien veel 
zaken al eerder in het kwartaalblad of anderszins zijn 
vermeld. Zijn opmerking wordt gesteund en door de se
cretaris in dank aanvaard. Zij zal volgende keer een be
knopter verslag presenteren. 
Verder stelt de heer Kooijman de vraag of de Vereniging 
Open Monumenten nog bestaat. Dat is het geval. Het le
dental is lang niet zo sterk gegroeid als waar men in de 
prognoses vanuit ging, maar het groeit nog wel. 

Financiële verantwoording 1994 
a. Jaarrekeningen 1994 
Bij dit punt komen achtereenvolgens de jaarcijfers aan 
de orde van de Vereniging Oud Hoorn en van de stich
ting Monumenten Oud Hoorn. De penningmeester 
brengt naar voren dat het gaat om: 
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Grote belangstelling bij de leden 
voor de nieuwe Oud Hoom
aanwinsten. 

- de verenigingsuitgaven en de verenigingsontvangsten 
- de balans van de vereniging met een goed positief 

eigen vermogen 
- specificatie van de panden 
- de jaarcijfers van de Stichting Monumenten Oud Hoorn 
- de balans van de Stichting 
- de specificatie van de panden. 

Na zijn toelichting stelt de voorzitter de heer Wigard in 
de gelegenheid om namens de kascontrolecommissie 
beknopt op de cijfers in te gaan. De heer Wigard merkt 
op dat een groot deel van de aanbevelingen, die de 
commissie vorig jaar heeft gedaan zijn overgenomen. 
Dat acht hij een goede zaak, met name het doorvoeren 
van een strikte scheiding tussen de financiën van de 
vereniging en de stichting. Hij adviseert de vergadering 
om de penningmeester décharge te verlenen. 
Na deze toelichting keurt de vergadering de beide jaar
rekeningen goed en verleent op advies van de kascon
trolecommissie de penningmeester décharge. 

b. Benoeming kascontrolecommissie 
De voorzitter merkt .OP dat de heer Wigard inmiddels 2 
jaar lid is geweest van deze commissie. Er zal een ander 
in zijn plaats worden benoemd. De heer Dijs is bereid 
gevonden om zijn lidmaatschap met nog een jaar te ver
lengen. 
Hij vraagt de aanwezigen of er iemand de vacature van 
de heer Wigard wil vervullen . Daarop melden zich twee 
leden, de heer Van Pruijssen en de heer Mantjes. De 
vergadering besluit de heer Van Pruijsen tot lid van de 
kascontrolecommissie te benoemen en de heer Mantjes 
reserve te laten zijn. 

6. Bestuurssamenstelling 
Alvorens verder in te gaan op dit agendapunt citeert de 
voorzitter, anticiperend op eventuele vragen, artikel 8 
uit de statuten: "Het bestuur bestaat uit tenminste vijf 
leden die door de algemene vergadering uit de leden 
worden benoemd". Wat betreft vacatures stelt het be
stuur tenminste één kandidaat; de leden hebben statu
tair het recht tegenkandidaten te stellen. 
Hij vraagt vervolgens aan de secretaris of er tegenkan
didaten zijn ingediend. Dat is niet het geval. Daarop 
draagt de voorzitter de leiding van de vergadering over 
aan mw. Huisman, aangezien hijzelf partij is bij dit agen
dapunt. 



Mw. Huisman ste lt allereerst de kandidatuur van de 
heer A. Boezaard aan de orde. Gelet op zijn lange histo
rie bij de vereniging behoeft hij geen verdere introduc
tie. Geen van de aanwezigen wil het woord voeren over 
de kandidatuur van de heer Boezaard. Daarop stelt mw. 
Huisman voor bij handopsteken de keuze - voor, tegen 
of onthouding - kenbaar te maken. De heer Droste 
maakt daartegen bezwaar. Hij is van mening dat schrif
telijk gestemd zou moeten worden. Geen van de aanwe
zigen steunt hem, waarop de vergadering vervolgens 
met 53 stemmen voor, geen tegen en geen onthoudin
gen de heer Boezaard voor een nieuwe periode tot be
stuurslid kiest. Voor de kandidatuur van de heer van 
Weel volgt mw. Huisman dezelfde procedure. Met de 
aantekening dat de heer Droste tegen de mondelinge 
stemming is, steunt de vergadering de voordracht van 
het bestuur met 53 stemmen voor, geen tegen en geen 
onthoudingen en is ook de heer Van Weel voor een 
nieuwe periode herkozen. 
Mw. Huisman feliciteert de heren Boezaard en Van Weel 
met hun herverkiezing en draagt daarna de voorzitters
hamer weer over aan de heer Van Weel. 
De voorzitter vervolgt en staat stil bij het afscheid van 
mevrouw Rensema. Na tien jaar lidmaatschap van het 
bestuur heeft zij te kennen gegeven te willen stoppen. 
Op zich betreurt het bestuur haar besluit, maar het 
heeft er ook begrip en respect voor. Vervolgens richt hij 
het woord tot mevrouw Rensema en memoreert haar 
aktiviteiten als lid van de Welstandscommissie, van de 
Monumentencommissie, als vertegenwoordiger van 
Oud Hoorn in de stichting Stadsherstel, in het bestuur 
van Het Pakhuis en als voorzitter van de Jubileumcom
missie. In al deze commissies heeft zij altijd met een 
flinke dosis gezond verstand de belangen van Oud 
Hoorn behartigd. Als teken van dank overhandigt hij 
haar een ets van de plaatselijke kunstenaar Peter de 
Rijcke en hoopt dat zij voor de vereniging nog niet ge
heel verloren is. 
Mw. Rensema bedankt de voorzitter voor de lovende 
woorden en het cadeau. Zij geeft aan dat zij alt ij d 
met veel plezier bestuurslid is geweest en ook in 
de toekomst open staat voor verzoeken van de vereni
ging. 
Tenslotte deelt de voorzitter mede dat het bestuur nu 
op zoek gaat naar een nieuw bestuurslid, dat met net 
zoveel enthousiasme en deskundigheid de opengeval
len plaats wil innemen. Het bestuur zal in de najaars-

Aftredend bestuurslid foes Renke· 
ma bedankt de vereniging voor 
de vele blijhen van waardering 
bij haar afscheid. 

vergadering van 18 november een kandidaat voordra
gen. 

7. Rondvraag 
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door de he
ren Droste, Van Pruijsen, Saaltink, Van der Kooij en Pe
ters. De heer van Pruijsen vraagt waarom er zo weinig 
belangstelling is hedenavond. Daarop kan geen duide
lijk antwoord worden gegeven. Het kan van verschillen
de factoren afhangen. 
De overige vragenstellers hebben allen vragen over de 
bebouwing van en het bouwplan voor het Vissers
eiland. Zij spreken hun waardering uit voor de voorlich
tingsmiddag, die het bestuur heeft georganiseerd en 
voor de enquête, doch zij vinden het standpunt van het 
bestuur niet geheel duidelijk. Ook vragen zij hoe de 
procedure verder zal verlopen. De voorzitter antwoordt 
dat het bestuur, mede op basis van de resultaten van 
de enquête, de gemeenteraad heeft benaderd met het 
verzoek om tegen het voorbereidingsbesluit te stem
men, zoals dat in de raadsvergadering van februari 
1995 aan de orde werd gesteld. Daarbij heeft het be
stuur aangegeven dat wij niet in alle gevallen tegen ver
dere bebouwing zijn, doch wel heel duidelijk tegen het 
huidige bouwplan. Helaas heeft de gemeenteraad toch 
in meerderheid ingestemd met het voorbereidingsbe
sluit. Verder liggen er nu voorstellen van de gemeente 
voor inspraak rondom de plannen. Oud Hoorn zal daar
bij van alle mogelijkheden gebruik maken, die geboden 
worden om ervoor te zorgen dat ons standpunt wordt 
overgenomen. De heer Boezaard vult daarop aan dat 
het van belang is strategisch te opereren. Een keihard 
nee is een strategie, die niet goed werkt. Dat is ook in 
het verleden gebleken. Oud Hoorn heeft nu invloed in 
diverse commissies en wij willen ook voor de gemeente 
een serieuze gesprekspartner blijven. Ook mw. Wagen
makers onderstreept dit. Het gaat om het verzamelen 
van goede argumenten en met deze argumenten zoveel 
mogelijk mensen te mobiliseren om zo de plannen te 
doen wijzigen. Het blijft spannend en de voorzitter 
raadt een ieder aan de kranten, het kwartaalblad en an
dere media op dit punt goed te blijven volgen. 
Hierna besluit de voorzitter het formele gedeelte van 
de vergadering en na de pauze volgt een interessante 
en levendige presentatie over de werkzaamheden van 
de Monumentenwacht Noord-Holland, verzorgd door 
de heer Jaap van Veen. 
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II. DE ECHTE REVOLUTIE VAN 1 798 
door H. W Saaltink 

. . wij kunnen niet penetreren, dat er iemand is die de 
vol!?sstem kan of vermag te smoren. (Enkele schutters 
tegenover de Hoornse Municipaliteit) 

In het vorige artikel in deze reeks over de Fi-anse tijd 
in Hoorn hebben we gezien, dat de omwenteling van 
1795 in Hoorn ondanks weinig uiterlijk vertoon wel 
veel verandering bracht. De oude regenten werden 
afgezet en vervangen door provisionele representan
ten van het volk, meest deftige burgers. Maar sociaal 
gezien bleef de toestand voorlopig bij het oude: he
ren waren heren en volk was volk. Er is echter een 
korte periode in de franse tijd geweest waarin ook op 
sociaal gebied de verhoudingen leken te gaan veran
deren. Dat was de eerste helft van het jaar 1798, een 
heel korte tijd die je echt revolutionair zou kunnen 
noemen. 

Nationale politiek 
Om de gebeurtenissen in Hoorn te begrijpen is het no
dig eerst eens te zien, wat er in Den Haag gebeurde. De 
oude Staten-Generaal werden in het voorjaar van 1796 
vervangen door een met algemeen stemrecht gekozen 
Nationale Vergadering. Dat algemeen moet wel tussen 
aanhalingstekens gelezen worden. Zij , die bedeeld wer
den, vrouwen en degenen die weigerden te verklaren 
dat ze een voorstander waren van de volkssouvereini
teit, werden van de verkiezingen uitgesloten. Boven
dien waren de verkiezingen getrapt. Leden van de zoge
naamde grondvergaderingen kozen de kiezers, die op 
hun beurt de volksrepresentanten kozen. In deze Natio
nale Vergadering, die als voornaamste taak had een 
grondwet op te stellen, vormden zich drie stromingen: 
De federalisten wilden nog veel van de politieke zelf
standigheid van de oude stads- en provinciebesturen 
handhaven, de unitarissen streefden naar een eenheids
staat en de moderaten stonden tussen deze beide groe
pen in. Federalisten en behoudende moderaten, die 
door het gewone volk met een weergaloos gevoel voor 
de juiste verhoudingen slijmgasten werden genoemd, 
vormden de meerderheid. Het door de vergadering na 
veel moeite tot stand gebrachte ontwerp voor een 
grondwet, dat zeer weinig radicaal was, werd op 8 au
gustus 1797 door de overgrote meerderheid van de kie
zers verworpen. 
Er werden opnieuw verkiezingen gehouden en op 1 sep
tember 1797 kwam de Nationale Vergadering in een 
licht gewijzigde samenstelling bij elkaar. Er verschenen 
wat meer unitarissen en wat minder moderaten, zodat 
een nieuwe grondwet nog verder weg scheen dan daar
voor. Met stilzwijgende steun van de Franse gezant, De
lacroix, voerden de radicalen in de Nationale Vergade
ring op 22 januari 1798 een staatsgreep uit. Het meer 
behoudende deel, in dit geval ieder die weigerde met 
een eed het stadhouderschap, de aristocratie, het fede
ralisme en de anarchie te verwerpen, werd verzocht de 
vergadering te verlaten. 

Clubs en sociëteiten 
Politiek werd echter niet alleen bedreven in de verga
derzalen van de Nationale Vergadering of de provinciale 
en plaatselijke besturen. Nadat het oude bewind in 1795 
was verdwenen, schoten de politieke clubs en volksso
ciëteiten a ls paddestoelen uit de grond. Voor een deel 
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waren deze organisaties ontstaan in de dagen van de 
patriottenbeweging van voor 1787. Ze hadden vaak een 
gecamoufleerd bestaan gevoerd als leesgezelschap of 
wetenschappelijk genootschap1• Het waren gelegenhe
den waar de gewone burger, ook als hij niet tot de wel
gestelde klasse behoorde, het gevoel kreeg, dat hij aan 
de politieke discussie deelnam. De echte politiek bleef 
voorlopig nog een zaak van mensen die over voldoende 
tijd en geld beschikten. Ook de schutterij, die nu gewa
pende burgermagt heette, nam aktief aan de discussie 
deel. 
Volgens opgave van het stadsbestuur2 bestonden in 
Hoorn rond 1798 het Gezelschap Vaderlandsche Vrou
wen, de Sociëteit bij Jacob Mager, het Gezelschap voor 
Wet en Orde, het Gezelschap Vrinden der Eenheid, het 
burgergezelschap Eendracht dat in het Noord Hol
landsch Coffyhuis bij elkaar kwam en de Sociëteit in het 
Royaale Coffyhuis aan de Rode Steen. Van de Vaderland
sche Vrouwen is behalve de naam niets bekend. De her
berg van Jacob Mager, genaamd Het Ongemaakte Schip, 
lag op de hoek van het Breed en de Westerdijk. Hier 
kwamen al in 1787 de leden van het patriotse excerci
tiegenootschap Voor Vaderland en Vrijheid bij elkaar en 
hier hield dit genootschap op 20 januari 1795 zijn eer
ste bijeenkomst na de val van het oude bewind3. Met de 
Sociëteit van Jacob Mager zullen dus wel de leden van 
Voor Vaderland en Vrijheid bedoeld zijn. Van de Vrien
den der Eenheid wordt alleen gezegd, dat ze meest uit 
stemgerechtigde burgers bestaat. Naar de naam te oor
delen, kunnen dit de unitarissen in de Hoornse politiek 
geweest zijn. Deze mening wordt versterkt door het feil 
dat ze bij een controle op politieke zuiverheid, die uit
ging van deze Hoornse radicalen, zorgvuldig buiten 
schot gehouden worden. Voor Wet en Orde bestond vol
gens opgave van de municipaliteit4 uit stemgerechtigde 
burgers. Uit het vervolg van dit verhaal zal blijken, dat 
dit voornamelijk mensen zijn die in de landspolitiek 
moderaten worden genoemd. Eendracht was een gezel
schap alleen tot vermaak opgericht in de Doelen in 
1783. De Sociëteit in het Royaale Koffiehuis was de nu 
nog steeds bestaande Groote Sociëteit, toen een vereni
ging van aanhangers van het oude bestuur, dus oranje
klanten. De municipaliteit heeft deze sociëteit tijdelijk 
ontbonden en het koffiehuis en de sociëteitskamer 
voor een ieder opengesteld. Dat er hard werd opgetre
den tegen politieke tegenstanders kan dus niet worden 
gezegd. Ten slotte is er nog sprake van een Sociëteit 
aan de Vismarkt, die voornamelijk bezocht werd door 
leden van de grondvergacleringen5. 

Politiek bewuste burgers 
Het grote aantal sociëteiten houdt ongetwijfeld verband 
met de grotere politieke bewustwording van de kleine 
burgerij . Begrafenisnoders, horlogemakers, kosters en 
vleeshouwers wensten ook een stem in het kapittel. On
danks het Vrijheid Gelijkheid Broederschap, dat boven 
ieder officieel stuk stond, bleken sommige patriotten 
meer gelijk dan de andere. De omwenteling van 1795 
was tot dan toe een zaak gebleven van groothandela
ren, juristen, dominees, patriotse regenten en slechts 
een enkele kleinburger. Mensen als de ijzerhandelaar 
Volkert Schellinger, de koopman Pieter Beets, de arts 
Jan Frederik Guillermet Weiman of de regent Mr. Jacob 
van de Blocquery. 



Op landelijk niveau begon zich wat te roeren. In augus
tus 1796 zendt een comité van afgevaardigden uit de 
Leidse grondvergaderingen een brief aan de Hollandse 
stads- en dorpsbesturen, dus ook Hoorn6. Daarin wordt 
aan de Hollandse burgers in Hoorn, niet aan de Hoorn
se burgers - het verschil is belangrijk - gevraagd via ge
trapte verkiezingen, net als die voor de leden van de 

· Nationale Vergadering, kiezers te benoemen, die naar 
Leiden moesten komen om daar over de vorming van 
een soort volksvergadering te discussiëren. Dat dit 
voorstel bij de zittende bestuurders op nationaal, pro
vinciaal en stedelijk niveau weerstanden opriep is niet 
zo vreemd. Het ging uit van de Leidse grondvergaderin
gen, de verenigingen van stemgerechtigde burgers. 
Daarin was de kleine burgerij in de meerderheid. Men 
probeerde op deze manier naast de Nationale Vergade
ring in Den Haag een door de kleine burgerij gedomi
neerde volksvertegenwoordiging in het leven te roepen. 
De brief met dit voorstel werd in Hoorn doorgegeven 
aan de wijkcommissarissen, functionarissen die per 
grondvergadering de verkiezingen organiseerden. Deze 
belegden een bijeenkomst van de grondvergaderingen 
op 7 september 1796. Hier werd het Leidse plan door 
de meerderheid aanvaard. De commissarissen kregen 
opdracht het plan uit te werken, maar ze reageren niet 
op deze oproep. Het leek erop, of de tegenstand tegen 

het plan groter was dan aanvankelijk verwacht. Daarop 
stuurde een groep van bijna honderd burgers een brief 
naar de municipaliteit waarin de wijkcommisarissen na
latigheid werd verweten bij de uitvoering van het Leid
se plan. De brief was voorzien van de handtekening van 
Jan Sloos en van bijna honderd andere Hoornse bur
gers. Van de 43-jarige Sloos weten we niet veel meer, 
dan dat hij bij zijn huwelijk een vermogen tussen de 
!300 en !2000 bezat en daarmee als de meerderheid 
van de ondertekenaars tot de kleine burgerij behoorde. 
De Leidenaren hadden inmiddels meer stukken over 
hun plan naar Hoorn gezonden, maar de commissaris
sen hadden deze brieven voor kennisgeving aangeno
men en verder de zaak op zijn beloop gelaten. De muni
cipaliteit werd nu in de brief gevraagd de kwar tier-wijk
commisar issen te gelasten bij trommelslag 't stemge· 
rechtigde volk byeen te laten komen in hun wijken om 
over de ingekomen missiven7 uit Leiden te oordelen. 
Dat deed de municipaliteit niet, maar wel stuurde ze 
een brief om opheldering aan cle commissarissen. Deze 
antwoordden dat ze benoemd waren om de verkiezin
gen door Hoornse burgers te organiseren, niet die door 
Hollandse burgers. Bovendien zou het aan mensen en 
aan geld ontbreken om deze verkiezingen naar wens te 
laten verlopen. Het waren weinig steekhoudende argu
menten, maar de heren wisten, evenals cle leden van de 

Stadhuis van Hoorn in 1797. Links onder toegang tot wachtruimte van de schutterij. 
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municipaliteit hoe de krachtsverhoudingen lagen. Half 
januari 1797 ontving de municipaliteit een brief van het 
provinciaal bestuur, waarin ten strengste verboden 
werd verder in te gaan op het Leidse voorstel, dat een 
zachte dood schijnt te zijn gestorven. We horen er in ie
der geval niets meer van. 

Van Leuven en Zwarthoff 
De volgende botsing is ernstiger8. Op 28 januari 1797 
wordt de schutterij met trommelslag en aanplakbiljet
ten opgeroepen om op de 30e 's-morgens om 9 uur in 
de Grote Kerk bij elkaar te komen. De krijgsraad zou als 
gebruikelijk rekening en verantwoording afleggen aan 
de schutterij, er moest een nieuw lid in de krijgsraad 
benoemd worden, maar het belangrijkste punt was de 
verkiezing van een nieuwe commandant. Dat laatste ge
beurde sinds 1795 zeer democratisch met gesloten 
stembriefjes. De verkiezing was nodig geworden door 
het vertrek van de oude commandant, Willem Schuur
man, naar Medemblik, waar hij ontvanger van de ge
menelandsmiddelen (belastingontvanger) was gewor
den. Bij de eerste stemming kreeg geen van de kandida
ten de volstrekte meerderheid. Bij cle herstemming ging 
het om de drie met de meeste stemmen: .Johannes Wil
helmus Swarthotr, Jan van Leuven en Hendrik Starre. 
Hiervan kreeg Jan van Leuven de meeste stemmen. Als 
echter op 1 februari het commando wordt overdragen 
aan de nieuwe commandant, verklaart de overgrote 
meerderheid van de officieren waaronder zes van de 
acht kapiteins, dat hij zijn functie neerlegt en geen be
velen van Van Leuven zal aanvaarden . De klacht van de 
officieren is, dat Van Leuven als jongste vaandrig alle 
ouderen met meer ervaring heeft voorbijgestreefd. De 
schutters die op hem gestemd hebben, stellen geen 
vertrouwen in de andere officieren. Zij vrezen, dat men 
hen zal verwijten geen ambitie te hebben. De werkelijke 
reden van hun ontslag moet ergens anders gezocht 
worden. 
Jan van Leuven was een 33-jarige zilversmid met een 
voor dit beroep klein vermogen van tussen de f300 en 
!2000. Waarschijnlijk werkte hij samen met zijn vader, 
die ook zilversmid was. Vreemd genoeg is hij hoewel uit 
katholieke ouders geboren, zelf gereformeerd, maar 
geen belijdend lidmaat. 
Typisch een lid van de kleine burgerij. Hij was een zeer 
aktief lid van de grondvergadering en van de sociëteit 
op de Vismarkt. Hij schijnt zijn verkiezing dan ook te 
danken hebben gehad aan steun van de leden van deze 
club, zoals men toen zei, die de radicale vleugel onder 
stemgerechtigde burgers in zich verenigden. 
De andere kandidaat, die voornamelijk gesteund werd 
door de meeste officieren en een deel van de schutters 
was Johannes Wilhelmus Zwarthoff, 42 jaar, geboren in 
Zutphen en organist van de Grote Kerk. Hij had altijd al 
goed met de heren regenten om kunnen gaan, want al 
voor 1795 bekleedde hij het ambt van commissaris 
voor de trekschuiten. Met zijn vermogen van tussen de 
f6000 en de f l2000 was hij ook al een aardig eind op de 
maatschappelijke ladder gestegen. In ieder geval had 
hij voldoende sociaal aanzien om zich voor de andere 
'heren' in de schutterij aanvaardbaar te maken als com
mandant, meer dan Van Leuven, die het nog helemaal 
moest maken. De ruzie over de opvolging van de com
mandant droeg de kiemen in zich om zich te ontwikke
len tot een machtsstrijd tussen twee sociale groepen. 

Een rumoerige donderdag 
Hiermee is de schutterij onbestuurbaar en dat is een 
kwalijke zaak, omdat deze organisatie een onmisbare 
taak vervulde bij de ordehandhaving en beveiliging van 
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de stad. De municipaliteit die gezien de ernst van de 
zaak onmiddelijk bijeen wordt geroepen, beveelt, dat in 
afwachting van een advies van de Directie van de Ba
taafse Gewapende Burgermacht in Den Haag voorlopig 
de oude toestand gehandhaafd zal blijven. Zwarthoff 
blijft commandant en daarmee keren de officieren die 
op zijn hand zijn ook weer terug. Van Leuven trekt zich 
onder protest terug. 
De aanhangers van Van Leuven beleggen een vergade
ring in hun sociëteit aan de Vismarkt en sturen staande 
de vergadering een delegatie naar de president van de 
municipaliteit, de zeer gematigde voormalige regent Mr. 
Jacob Cornelis van de Blocquery, met het verzoek on
middellijk de municipaliteit bijeen te laten komen. Van 
de Blocquery, die op dat moment van een muziekuit
voering zit te genieten in het Concert in de Peperstraat, 
is slechts bereid tot een vergadering op de volgende 
dag. 
Dat is clan de tumultueuze donderdag 2 februari 1797. 
Dan komt een delegatie van zeven schutters onder Iei
cllng van Jan Sloos en Hylke I.Jsenbeek, een brief bij de 
municipaliteit aanbieden waarin zij uit naam van de 
burgers die Van Leuven hebben gekozen, naar de rede
nen van zijn ontslag vragen. Jan Sloos een agitator voor 
de zaak der radicalen en Hylke IJsenbeek, een 44-jarige 
Fries, die als kunstschilder bij de Vaderlandsche Maat
schappij werkte. Hij en Sloos beide in de vermogens
klasse van 300 tot 2000 gulden, beide kleinburgers. Ze 
bevestigen daarmee andermaal het beeld van de groep 
die in verzet komt tegen de heersende orde van de rijke 
burgerheren. In de argumentatie van de zeven komt een 
gedachte naar voren waaruit blijkt dat deze mensen wel 
degelijk iets uit de ideeën van de revolutie hebben op
gepikt. De schutterij heeft op verzoek van de municipa
liteit een nieuwe commandant gekozen. De comman
dant is dus volgens de wet aangesteld en kan dus niet 
door de municipaliteit naar eigen goeddunken ontsla
gen worden. Zij handelt daarmee tegen de wet. Boven
dien is de schutterij onafhankelijk van de municipaliteit 
gekozen en dus niet aan deze ondergeschikt. Duister, 
zeer duister is de handelwyze. Wij kunnen niet penetre
ren (begrijpen), dat er iemand is, die de volksstem kan of 
vermag te smoren. De schutters merken nog op, dat zij 
zich het recht voorbehouden de toedracht der zaak aan 
de volksvertegenwoordiging voor te leggen. Het was 
een taal die door kn,J.ideniers, scheepstimmerlieden en 
roggebroodbakkers nooit eerder tegenover bestuurders 
was gebruikt. 
De president weet niets anders te zeggen, dan dat de 
gebruikte argumenten onjuist en onereus (onbehoor
lijk) zijn en dat de municipaliteit bij zijn eerder geno
men besluit blijft. 

Oproer 
De delegatie van zeven keert terug en pleegt overleg 
met hun achterban. Besloten wordt de hele schutterij 
bijeen te roepen, die daarop in meerderheid vaststelt, 
dat Jan van Leuven wettig gekozen is. We weten echter 
niet, of er op die bijeenkomst ook tegenstanders van 
Van Leuven aanwezig waren. De delegatie van zeven ge
steund nu door de meerderheid van de gewone schut
ters vraagt opnieuw een spoedvergadering van de mu
nicipaliteit aan, waarop de eis tot herstel van Van Leu
ven herhaald wordt. Ook wordt de eis van de comman
dant kenbaar gemaakt bij trommelslag de hele de 
schutterij bijeen te laten komen - dit was de officiële 
manier van bijeenroepen in noodgevallen - om een nieu
we krijgsraad te kiezen. Zo niet dan zullen wij en onze 
commitenten (opdrachtgevers) slechts over onze lijken 
toestaan, dat U Uw despotie/?e pogingen ten uitvoer 



Officieren van het Se bataljon van het regiment Waldeck, 1797. Sol
daJen van dit regiment hielpen de orde f1ersteflen op 2 februari 
J 797. Aquarel door J.A. langendijk, At/. v. Stofk, Rotterdam. Foto 
Marcel Rob. 

brengt. De municipaliteit is niet onder de indruk, blijft 
bij haar genomen besluit en gaat niet op hun verlan
gens en eisen in. Zij wijst er nog eens op, dat zij voorlo
pig herstel van de toestand van voor de verkiezing 
wenst en dat zij alles zal doen om orde en rust te hand
haven. 
Daarop escaleert de zaak snel. In de sociëteit aan de 
Vismarkt druppelen de volledig bewapende aanhangers 
van Van Leuven binnen om daarna door de stad uit te 
zwermen. In overleg met Zwarthoff laat de municipali
teit om zes uur namiddags het rot9 van luitenant Groen, 
dat de vorige nacht dienst had gedaan, opnieuw opko
men met nog een extra compagnie. Om dezelfde tijd 
verschijnen Van Leuven en Sloos bij de voorzitter van 
de municipilateit met de mededeling, dat zij hun men
sen wel in de hand kunnen houden als er on
middellijk een bode naar Den Haag wordt gestuurd om 
advies in te winnen bij de Commissie tot organisatie 
van de Gewapende Burgermacht. Het lijkt erop, of dit 
overleg zonder medeweten van de rest van de schutte
rij heeft plaatsgevonden, want het wordt alleen in ver
slagen van de municipaliteit vermeld . Bode Keiser ver
trekt nog met de nachtschuit naar Den Haag. Volgens 
het Vervolg moet Jan van Leuven met dezelfde nacht
schuit ook naar Den Haag gegaan zijn om zijn zaak te 
bepleiten. 
Het idee om de onrust in de s tad door de schutterij te 
laten bestrijden, lijkt niet zo erg goed. Als commandant 
Zwarthoff om half tien 's avonds bij het ingaan van de 
wacht aan de de manschappen van het rot van luite
nant Groen en de extra compagnie van Breevildt vraagt, 
of ze hem als commandant erkennen, gaat er een luid 
geschreeuw op en verlaten de schutters op zo'n zeven 
à acht man na het wachtlokaal en verdwijnen in de toch 
al zeer onrustige stad. Zwarthoff besluit na overleg met 

de aanwezige officieren om militaire versterking te vra
gen aan de garnizoenscommandant. Hoorn had sinds 
enige tijd een bataillon van het regiment Von Waldeck 
binnen zijn muren. Zwarthoff moet daaarvoor van het 
oude stadhuis, waarin zich het wachtlokaal van de 
schutterij bevond, naar het huis van de garnizoenscom
mandant in de Kerkstraat. Hij gaat dan vergezeld van 
enkele manschappen die hem trouw waren gebleven -
nota bene oude oranjeklanten - door de menigte schut
ters en ander volk dat staat te schreeuwen, dat hij maar 
beter doodgeslagen en opgehangen kan worden. Na 
spoedberaad ten huize van de garnizoenscommandant, 
kolonel Van Mülich en de top van het stedelij ke bestuur 
wordt een detachement van 36 militairen met een offi
cier op de bovenverdieping van het stadhuis gelegerd. 
Dat lijkt te helpen, want om twaalf uur 's nachts is alles 
weer rustig. 

Het ging als een nachtkaars uit 
De zaak eindigde gezien het vele lawaai zeer kalm. De 
Commissie van de Directie van de Gewapende Burger
macht in Den Haag, die zich bezig hield, met de reorga
nisatie van de schutterij en in het land, antwoordde op 
het via de bode ontvangen verzoek om bemiddeling, 
dat de Hoornse municipaliteit er zeer verstandig aan 
had gedaan cle verkiezingen van 30 januari ongeldig te 
verklaren. Binnenkort zou het door de Nationale Verga
dering vastgestelde reglement - bedoeld wordt het ont
werp voor de eerste grondwet - worden ingevoerd en 
daarbij moest ook de verkiezingen geregeld worden. 
Het bleef in de schutterij nog narommelen. De kapiteins 
Volten en Korver deelden mee, dat ze de bevelen van 
Zwarthorr niet zouden opvolgen, dat ze zich ontslagen 
achtten van al hun plichten als schutter en dat ze dit 
aan hun manschappen zouden mededelen. Van de Bloc
query raadde de beide opstandige kapiteins aan hun 
besluit te herzien, hetgeen ze ze tenslotte ook deden. 
Zwarthoff klaagde over insubordinatie tegenover hem 
van een groot deel der schutters , maar ook dit ebde na 
verloop van tijd weg. De aandacht werd opgeëist door 
nieuwe ontwikkelingen waarop we in het volgende num
mer zullen ingaan. 

1. In Hoorn stond het leesgezelschap Tot Meerder Oefening tussen 
1787 en 1795 als patriotse club bekend. Zie B..J.A. van der Linden. 
Tot Meerdere Oefening. (Ongepubl. scriptie M.O. Nederlands 
Hoorn ca. 1988.) 57, 58 

2. Verg. municipaliteit 30.01.1798. (Oud Archief Hoorn. lnv. Gonnet 
bergnr. 351). Brief van 24.02.1798 aan hel Committee van Binnen
landse Correspondentie van het Administratie! Bestuur van het 
voormalige gewest l lolland (OAH, Gonnet 382) 

3. Zie vorige nr. blz. 24. 
'1. De municipaliteit Is te vergelijken met de tegenwoordige gemeen

teraad. 
5. Voor de verkiezingen van leden van de overheidsorganen werden 

steden en dorpen in wijken verdeeld. meestal met een gelijk aantal 
inwoners. Stemgerechtigde leden van een wijk vormden een 
grondvergadering. Iedere grondvergadering koos een kiezer. Een 
aantal kiezers vormde een district . De kiezers van een district ko

zen een algevaardigde of representant. Voor 1798 bestond Hoorn 
ui t vier wijken, daarna uit negentien. 

6. Voor de kwestie over het Leidse plan tot het komen van een volks
vertegenwoordiging naast de Nationale Vergadering zie notulen 
verg. rnunicip. van 14.01, 17.01 , 19.0 1.1797. (OM!, Gonnet 349) 

7. brieven 
8. Zie voor het oproer in de schutterij Vervolg Il, 210-214, Van Voorst 

.111 , 1797, 3. Notulen verg. municip. van 01, 02, 03, 0'1, 07, 16, 
21.02. 1797 (OAH, Con net 349) 

9. rot: oncleraldeling van een campagnie van de schutterij. 
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Over bezetting, verzet en bevrijding in en van Hoorn 

Boekbespreking 
Hoorn bezet en bevrijd (Foto'.>: J.D. Osinga sr. Auteurs: 
Herman Lansdaal en .J.D. Osinga sr. (/!oom, Foto Osinga 
b.v., 19.95) 88 pp . .! 25,- . 
Kees Stuijfbergen. We wisten niet wat ons overkwam. 
Herinneringen aan '40-'45 (Z. pl. 1995) 56 pp. 

Het kon niet uitblijven. Er moest natuurli jk een Hoornse 
bijdrage komen aan de stortvloed van publikaties die 
dit voorjaar naar aanleiding van de vijftigjarige herden
king van de bevrijding over ons wordt uitgestrooid. He
lemaal onterecht is het niet opnieuw een uitgave over 
het wel en wee van de stad in de oorlogsperiode te pu
bliceren. We hebben naast enkele vermeldingen in de 
handboeken alleen het boekje van mevrouw Kerk
meijer-de Regt. Dat verscheen in 1953 en tussen 1986 
en 1989 werd het nog eens in dit blad afgedrukt met fo
to's uit de collectie Osinga. 
Verklaarbaar is het geringe aantal boeken over Hoorn 
en Tweede Wereldoorlog wel. Hoorn lag, gelukkig maar, 
in de luwte van het oorlogsgeweld. Hier geen hevige ge
vechten, geen grote bombardementen, de stad telde 
slechts weinig weggevoerde joden. Wat dus beschreven 
kan worden is het kleine ongemak: de schaarste aan 
eerste levensbehoeften, de angst voor arrestatie, de ak
ties van de verzetsbeweging. Maar het is het verhaal 
dat maar weinig afwijkt van het verhaal van honderd 
andere plaatsen in Nederland, slechts interessant voor 
de plaatselijke bevolking. 

Het boek van Osinga bevat een deel van de foto's die hij 
in de bezettingsjaren en tijdens de bevrijding maakte, 
aangevuld met een hoofdstuk over de illegale telefoon
centrale in het huis van de elektricien lepenga aan het 
Kleine Oost. De waarde van een fotoboek als dit ligt in 
al datgene dat foto's meer vertellen dan een uitgebreid 
verhaal. Op pagina 9 staat de chef van de meubelafde
ling van V &D naast een handkar die voorzien is van de 
letters van de zaak. Ja, denk je dan, bij wat ook toen al 
een van de grootste winkelbedrijven van Nederland 
was, werden vijftig jaar geleden nog houten handkarren 
gebruikt. Een affiche op een andere foto laat zien dat 
men in de eerste plaats God voor de bevrijding dankte. 
Nederland was in 1945 nog een christelijke natie. De 
grote veranderingen moesten nog komen. Ergens an
ders een agent op een fiets, één wiel met en één zonder 
band. En dan herinner je weer uit je eigen jeugd hoe 
ontzettend zwaar dat trapte. Het fotomateriaa l waarvan 
iets minder dan de helft gewijd is aan cle bevrijding, 
geeft uitstekend de sfeer van de oorlogstijd weer. Een 
grote indruk maakte op mij de opname van een Duitse 
patrouille in de open laadbak van een legerauto in ca
mouflagekleuren. Mannen in verschillende unformen, 
matte gezichten, een enkele felle kop. Een samenge
raapte troep, een leger op retour. Een bladzijde daar
voor de fietsenvordering. De fietsen op een platte wa
gen met paard ervoor. Een passerende Duitse patrouille 
ook al te paard, de brandstof voor motorvoertuigen 
was schaars geworden. Het zijn naar mijn oordeel de 
beste foto's uit het boek. Om ze te maken heeft de foto
graaf een groot risico durven nemen. 
De tekst door Lansdaal bewerkt, behandelt in negentien 
korte hoofdstukken aspecten van de bezetting, gebeur
tenissen in Hoorn tijdens de oorlog, persoonlijke erva-
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ringen van de fotograaf. Historisch belangrijk is het hier 
voor het eerst gepubliceerde verhaal over de door het 
verzet gebruikte, geheime telefooncentrale in het huis 
van de electriciën Iepenga aan het Kleine Oost. 
We hebben hier een welkome aanvulling over Hoorn in 
de jaren 40-45. 

Het boek van Stuijfbergen is eigenlijk een bundel span
nende verhalen, een verslag van de akties waaraan de 
auteur als verzetsman heeft deelgenomen. Als zodanig 
moet het ook gelezen worden. Niet als een stuk geschie
denis van het verzet in West-Friesland, Daarvoor is e r 
te weinig samenhang. De schrijver is op zijn best in het 
rechttoe rechtaan verhaal. Het waarom van al die on
dernemingen wordt, afgezien van algemeen geldend 
motief van schade toebrengen aan de bezettter en zijn 
helpers, niet erg duidelijk. Gelukkig heeft de schrijver 
wel enkele woorden gewijd aan de organisatie van het 
verzet. Dat is ook wel nodig voor de lezer die de oorlog 
niet aan den lijve heeft meegemaakt. Misschien had nog 
vermeld kunnen worden, dat de O.O. (Orde Dienst) 
voornamelijk bestond uit oud-militairen, die een herstel 
van de vooroorlogse verhoudingen voor ogen hadden. 
Samen met de L.0.-L.K.P. (Landelijke Organisatie voor 
Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokploegen) en 
de R.V.V. vormden zij de B.S. (Binnenlandse Strijdkrach
ten). Hierin traden al snel na de bevrijding spanningen 
op tussen de O.O. en de meer progressieve R.V.V. Bo
vendien wensten de verzetsstrijders, die een tijdlang 
zelf beslissingen hadden moeten nemen over zaken van 
leven en dood, niet meer terug te keren naar de patriar
chische gezagsverhoudingen van voor 1940. Als we dit 
weten, wordt ook duidelijk, waarom de B.S. in Hoorn 
weigerde na de bevrijding het gezag aan het M.G. (Mili
tair Gezag) over te dragen. Dat is een voorval waarmee 
het boek abrupt eindigt. 
Veel boeiender dan al die avonturen is naar mijn me
ning de ontwikkeling van Kees Stuijfbergen , zoals die 
tussen de regels door _te lezen valt. Een jongen uit een 
streng katholiek gezin met een hechte familieband. Hij 
komt kort na het verlaten van de schoolbanken met het 
verzet in aanraking en wordt daarin volwassen. Een 
proces dat plaats vond in een veranderde wereld, waar
in de socialistische A..J.C. niet meer als een bondgenoot 
van de duivel werd gezien. Het is ook de ontwikkeling 
van de nette jongeman naar de mens die er niet tegen 
opziet met anderen een groep landwachters overhoop 
te schieten. In het begin zijn er nog wel gewetensbezwa
ren bij het doden van tegenstanders, in een later sta
dium wordt daarover niet meer gesproken. Daarnaast is 
de schrijver erin geslaagd een goede typering te geven 
van de vele figuren uit het verzet waarmee hij in aanra
king kwam. 
De typografie is nogal onrustig. Je krijgt de indruk, dat 
de ontwerper alle mogelijkheden waarover de drukker 
beschikte, heeft gebruikt. Bovendien staan er bepaalde 
stukken tekst cursief die normaal gedrukt hadden moe
ten worden. 
Uiteindelijk laat dit boek een positieve indruk na. En 
bovendien verschaft het een massa informatie over het 
verzet in West-Friesland. 

H. ws. 



Oudhollandse sporenkap met 
telmerken in "het Pakhuis" 
door J.PN. Luiten 

Tijdens het schoonmaken van de zolder van Oud Hoorn 
en het timmeren van een vergader- en archiefruimte, 
viel al snel de constructie van de l 7e eeuwse kap op. 
Onder dikke lagen stof kwamen telmerken te voor
schijn. 
De spanten in deze kap zijn samengesteld uit een 
schaargebint met daarop een gespan met één hanebalk. 
De zolder heeft 17 van deze spanten, tussen de spanten 
staan steeds 3 sporen. 
In het voorste gedeelte, afgesloten voor bewoning, 
staan nog 5 spanten, in totaal heeft het pakhuis 22 
spanten. 

De zolder, van spant 1 t/m 17, is 23, 55 m' lang en va
rieert in de breedte van 8,30 m' aan de achtergevel tot 
7,20 m' aan de voorgevel. 
Door dat breedteverschil zijn geen van de spanten het
zelfde, wel even hoog, ca. 7,50 m', maar de basis van de 
driehoek is bij elke spant anders. Hierdoor varieert ook 
de dakhelling van 60°-62° en zijn de dakvlakken niet 
even lang. 
Bij een vorige restauratie, waarbij bebording, panlatten 
en pannen zijn vervangen, is met dit lengteverschil 
geen rekening gehouden. Aan de achterzijde, waar het 
dakvlak langer is , liggen de onderste pannen hoog bo
ven de goot, terwijl ze vooraan voor de helft in de goot 
liggen. In zo'n geval dienen panlatten verdreven te wor
den. 
Als er een dakhelling van 60° gemaakt moest worden" 
werd dat in oude bestekken, in verschillende vormen 
oud-nederlands, als volgt omschreven: "Het huis moet 
zo hoog gespannen worden als het breed is". Dat klopt 
ook in het pakhuis, de hoogte van de kap is dezelfde als 
de gemiddelde breedte. 
Tijdens de bouw van deze kap, rond 1630, werd er na
tuurlijk niet met centimeters of meters gewerkt, maar 
met voeten. De lengte van spant 1 t/m 17 is bijv. 85 
Hoornsche voet, is 23,55 m'. De Hoornsche voet is 27,7 
cm. Ook in de hoogte komt dat duidelijk naar voren, 
vanaf bovenkant zoldervloer tot bovenkant schaarge
bint is 9 voet, tot bovenkant hanebalk is 8 voet en tot 
bovenkant nok is 10 voet. 
Totaal 27 voet, 7,48 m' . 
Op enkele dekbalken van de schaargebinten zijn lengte
maten in voeten aangegeven, bijv. bij spant 4: 24 voet 

spant 6: 22 voet 
spant 10: 22 voet. 

Met deze aanduiding zal wel niet de Hoornsche voet be
doeld worden maar, als handelsmaat, de Amsterdam
sche voet of houtvoet, want veel gezaagd of behakt 
balkhout werd toen via Amsterdam geleverd. De Am
sterdamsche voet is 28,3 cm'. 
De toegepaste houtsoort is grenen. Na 1600 nam de in
voer van eikehout sterk af en werd grenen steeds meer 
toegepast. Hoewel er behakt hout in de kap voorkomt 
is het meeste hout toch gezaagd, met een raamzaag of 
misschien al in een houtzaagmolen, dit in tegenstelling 
met de onderdelen van het grote pakhuis ernaast. Voor 

Te!?ening van ornstree!?s 1515, waarop hel lwntrechten van een 
bal!? met de timmermansbij/ is weergegeven. 

het grootste deel zijn daar de balken nog gekantrecht 
met de beslagbijl (zie tekening). 

Telmerken 
Om de spanten op de juiste manier in elkaar te kunnen 
zetten zijn de onderdelen van het spant gemerkt met 
een z.g. telmerk. De telmerken geven een getal aan. Bij 
deze spanten staan de merken op stijlen, korbelen, 
schaar- of dekbalken, spannen en hanebalken. Ze staan 
aan de zichtkant van de open driehoek die korbeel, stij l 
en dekbalk met elkaar vormen. 
De spanten werden meestal op de begane grond of in 
de werkplaats klaargemaakt en gemerkt. De timmerman 
op de bouwplaats kon dan gemakkelijk de bij elkaar be
horende onderdelen weer in elkaar passen en in de juis
te volgorde stellen. 
Telmerken werden aanvankelijk gesneden met een rits
mesje, later werden zij met de beitel gehakt, wat ook in 
het pakhuis het geval is. In het pakhuis begint het tellen 
aan de achtergevel. Het eerste en het laatste spant heb
ben geen telmerken. De tegen de voor- en achtergevel 
staande spanten zijn bij eerdere restauraties geheel of 
gedeeltelijk vervangen. 
Op het schema vindt u de toegepaste telmerken. Als er 
niets ingevuld staat dan wil dat niet zeggen dat er geen 
telmerk is, maar soms is het korbeel zo breed dat het 
de gehele driehoek vult, de telmerken staan clan on
zichtbaar in de borsten (draagvlak van een balk). 
In de woning zijn onder "schaargebint" geen telmerken 
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windschoor 

ingevuld, door het verlaagde plafond zijn ze niet te 
zien. Op de zolder zijn onder "hanebalk" twee telmer
ken aangegeven. De vier korbelen links en rechts heb
ben aan de zijkanten een eigen telmerk, vanaf de voor
gevel genummerd met 1, II, 111 en IIII. 
Uit de toon valt ook spant 20 rechts, hier staat 22 in 
plaats van 20 aangegeven. Bij een reparatie of restaura
tie is de stijl van spant 22 gebruikt en, als eerder opge
merkt, 22 vervangen. 
Om links en rechts te kunnen onderscheiden werd 
soms een extra teken toegevoegd. Ook tekens met een 
gebroken lijn, een dwarsstreepje of heel andere tekens 
werden toegepast. 
In het pakhuis is voor het hakken van de telmerken 
voor het haanhout (hanebalk) met twee soorten beitels 
gewerkt, links staan kleine telmerken, gehakt met een 
duimsbeitel en rechts grote merken gehakt met een 
tweec\uims beitel. 
Bij het schaargebint zijn links en rechts grotendeels an
dere merken gebruikt: b.v. 10 links is AA en rechts X, 
daarnaast wordt 10 ook als+ aangegeven. 
15 links is +v en rechts XA . 
Naast de telmerken staan hier en daar ook geschilderde 
merken op de stijlen, waarschijnlijk als vakaanduiding 
voor de plaats van bepaalde koopwaar. Rechtsboven, in 
de vergaderzaal, staat ook het VOC-embleem op spant 
twee. De A boven het embleem kan van Amsterdam 
zijn, maar is niet waarschijnlijk omdat de spanten er
naast de letters B, D en F hebben. 
Er is nog veel te vertellen over deze kap, over de wijn-
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banden, toognagels en hamburger delen. Ik kom daar 
later nog op terug. Na onderzoek van de kap van het 
lange pakhuis aan de Pakhuisstraat. Hier staan op 40 
spanten, onder een dikke stoflaag verborgen, zo'n 400 
telmerken clie veel te vertellen hebben. 



ACHTERGEVEL VAN HET PAKHUIS 

LINKS 
1 

RECHTS 

SCHAARGEBINT HAN EB ALK SPANT Nr. HANEBALK SCHAAR GEBINT 

1 

II II 2 II 

III III 3 III IJl 

IIII 4 IIII IIII 

v 5 v v 

AI VI 6 VI VI 

AU All 7 VII 

VIII AIII 8 VIII 

VIIII 9 VII II VIIII 

AA + 10 + x 

+I 11 +I XI 

(?) II +II 12 +II XII 

+III +III 13 +III 

(?) IIII +IIII 14 + IIII XIIII 

+V +A 15 +V XA 

+AI 16 +VI 

+VII +All 17 +VII XVII 

INWONING +AIII IIII 18 IIII +VIII INWONING 

VERLAAGD +AIII III 19 III +VIII! VERLAAGD 

PLAFOND ++ II 20 II ++II PLAFOND 

++I 1 22 I ++I 

VOORGEVEL VAN HET PAKHUIS 
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Gebouwtje op begraafplaats aan 
Keern vakkundig hersteld 
door Leo Hoogeveen 

Op donderdag 27 april 1995 opende een door omstan
digheden wat verlate wethouder Theo Hoogkamer 
(VVD) met een sleutel de deur van de bergplaats op de 
begraafplaats aan het Keern ter gelegenheid van de op
levering van het in enkele maanden gerestaureerde ge
bouwtje. Een handjevol belangstellenden, waaronder 
twee raadsleden, enkele ambtenaren, de aannemer en 
het halve bestuur van Oud Hoorn, zagen hoe vervol
gens de wethouder en onze voorzitter Ton van Weel 
binnen de door Oud Hoorn geschonken luidklok onthul
den. De klok zal op een later tijdstip in het torentje wor
den opgehangen. Aan de wand waren foto's van de res
tauratie en enkele kopieën van historische documenten 
en tekeningen aangebracht. 

De ruim 160 jaar oude algemene begraafplaats aan het 
Keern heeft een sluimerend bestaan geleid sinds de 
nieuwe begraafplaats aan de Berkhouterweg in 1969 in 
gebruik werd genomen. Nog maar een enkele keer vindt 
het gedwongen afscheid van dierbaren hier plaats, bij 
een familiegraf. De meeste overledenen vinden nu hun 
laatste rustplaats aan de Berkhouterweg. En binnen af
zienbare tijd bestaat eindelijk ook in Hoorn de mogelijk-
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heid tot crematie, zodat tochten naar Westerveld, Scha
gen of Lelystad niet meer nodig zijn. 

De laatste jaren kwam de oude begraafplaats regelmatig 
op negatieve wijze in het nieuws. De toestand van de 
gebouwen en grafmonumenten was schrikbarend ach
teruitgegaan; enerzijds door natuurlijk verval wegens 
gebrek aan onderhoud, anderzijds doordat types die 
nog niet beseffen dat iedereen doodgaat, ook zijzelf en 
degenen van wie zij houden, opzettelijk vernielingen 
aanbrachten. 

De begraafplaats aan het Keern is aangelegd omstreeks 
1830, nadat per 1 januari 1829 het begraven in kerken 
officieel verboden werd: begrafenissen moesten voor
taan plaatshebben op begraafplaatsen buiten de be
bouwde kom. De eerste veertig jaar was er een aparte 
afdeling voor rooms-katholieken, totdat zij in 1871 een 
eigen begraafplaats aan de Drieboomlaan kregen. 

Op de algemene begraafplaats aan het Keern werden 
drie gebouwtjes neergezet: twee wachthuisjes bij de in
gang en een bergplaats voor begrafenisbenodigdheden 



op het achterste gedeelte. Deze bergplaats was in 1903 
aan vervanging toe. In dat jaar werd het huidige ge
bouwtje geplaatst naar een ontwerp van gemeentear
chitect J. van Reijendam. 

Burgemeester en wethouders van Hoorn hebben de 
bergplaats achter op de begraafplaats, vaak aangezien 
voor een kapel of lijkhuis je, bij besluit van 19 mei 1992 
in het register van gemeenteli jke monumenten opgeno
men. 

De omschrijving luidt: 
"Eenvoudig huisje op de begraafplaats aan het Damp
ten. In 1903 ontworpen door de gemeentearchitect Joh. 
van Reijendam Czn. Het gebouwtje is deels opgetrokken 
in metselwerk, deels in vakwerkbouw, bestaande uit 
stijlen regelwerk gevuld met afgepleisterd metselwerk 
op een gemetseld basement. Het gebouwtje wordt be
kroond met een open daktorentje onder eenvoudig 
tentdakje met piron, afgedekt en bekleed met leien. Ge
bouwtje van architectonische waarde". 

De gemeenteraad besloot op 8 november 1994 tot de 
restauratie. Gemeentearchitect Joost Buchner hield na
mens de gemeente toezicht op de restauratiewerkzaam
heden aan het bouwwerk van zijn verre voorganger Van 
Reijendam. 

Het werk is uitgevoerd door Bouwbedrijf Hoorn'80 voor 
110.000 gulden. Ben Hagenaars van dit bedrijf beschrijft 

in het Dagblad voor West-Friesland van 14 april 1995 de 
desolate toestand waarin het gebouwtje verkeerde. 
"Het dak was totaal verrot. Door het gewicht van de ste
nen op het rotte hout verzakte de hele boel. Het ge
bouw stond eigenlijk op instorten ... Dakpannen mis
ten ... Vrijwel geen balk was onaangetast en van de leien 
op het torentje zaten er weinig meer op hun plaats: 
Hagenaars vertelt verder dat zoveel mogelijk oude ma
terialen opnieuw zijn gebruikt. Het vakwerk is hersteld 
en opnieuw aangebracht in een van de muren, waaruit 
het was verdwenen bij een eerdere vervanging. De 
vloer en de helft van het dakhout zijn compleet ver
nieuwd. 

Het is dringend gewenst dat we deze begraafplaats nu 
niet weer opnieuw uit het oog gaan verliezen. Vele be
langrijke en interessante inwoners van Hoorn hebben 
hier hun laatste rustplaats gevonden, evenals vier En
gelse oorlogsvliegers. Zij verdienen het dat hun graven 
in stand worden gehouden, ook als er geen nabestaan
den meer zi jn. Inventarisatie van de nog aanwezige gra
ven zou een eerste stap naar permanent behoud moe
ten zijn. 

De opmerking van burgemeester en wethouders in het 
raadsvoorstel van 8 november, dat ook het aanzicht 
van de begraafplaats zelf en de daarop geplaatste graf
monumenten een stevige opwaardering behoeven, is 
bemoedigend en wekt verwachtingen voor de toe
komst. 

Bij de foto van de Oosterpoort (zie voorplaat) 

Achterop de foto staat dat hij omstreeks 1872 ge
maakt is. De fotograaf keek vanaf de Draafsingel naar 
de toren. De toren staat er wat vervallen bij. Zoals 
toen gebruikelijk was staan de bewoners van de bo
venwoning recht in de lens te kijken. 
Rechts bevindt zich het topje van de toen nog houten 
traptoren en de deur die toegang geeft tot de omloop 
ziet er ook niet meer zo degelijk uit. 

Ik citeer uit DE HISTORISCHE SCHOONHEID VAN 
HOORN geschreven door de oprichter van onze ver
eniging, de heer J.C.Kerkmeyer en in 1982 herzien en 
aangevuld door de heer H.0.J. De Ruyter de Wildt: 
'Omstreeks 1871, het jaar waarin de mooie Koepoort 
verdwenen is, scheen het doodvonnis van de Ooster
poort geveld te zijn. In de HOORNSE COURANT van 11 
januari 1874 werd bekend gemaakt, dat B&W de poort 
voor amotie willen verkopen. Maar in de gemeente
raad van 20 januari 1874 werd een missive van de mi
nister van Binnenlandse Zaken behandeld, houdende 
het verzoek om slopen der Oosterpoort nog enige tijd 
uit te stellen. Hiertegen was gelukkig geen bezwaar. 
Na veel geschrijf en gewrijf en na het verschijnen van 
een rapport van de rijksadviseurs, na een eindeloos 
gedoe over onderhoud, kosten, enz. heeft men beslo
ten de poort te behouden en de restauratie op te dra
gen aan de toen (1876) in Hoorn wonende architect 
A.C. Bleijs. Door rijkssubsidie en door een gift van jhr. 
mr.D.van Akerlaken werd het mogelijk tot de restaura
tie over te gaan. Bij dit werk is het houten traptoren-

tje verdwenen, zodat men slechts door middel van 
een ladder in de bovenwoning kon komen, die daar
door onbewoonbaar was. Pas in 1913 is hierin veran
dering gekomen; er is toen een stenen traptorentje bij 
gezet en sedertdien werd het huisje weer bewoond." 
De Oosterpoort is dus als enige van de vijf stadspoor
ten gespaard gebleven. Aardig is nog dat er door de 
poort zicht is op de· huizen die destijds langs de Klei
ne Oost stonden op de plek waar nu de brandweerka
zerne staat. De bewoners op de foto moeten het nog 
stellen zonder hekwerk bovenop de poort, een grieze
lige aangelegenheid lijkt mij. Het hek rond de woning 
is er ook in 1913 opgeplaatst. 

De heer Paul Lippits, eigenaar van een herenmode
zaak aan het Grote Noord 122, verwierf vorig jaar op 
een veiling een groot aantal oude foto van Hoorn. Bo
vengenoemde foto's van de Oosterpoort behoren tot 
deze verzameling. De foto's zijn gemaakt door Ben 
Hermes, die als pleegkind door de overgrootvader 
van Paul Lippits in huis werd genomen. De oude heer 
Lippits dreef toen al een herenmodezaak in het pand 
Grote Noord 118. Deze zaak werd omstreeks 1910 
overgenomen door Ben Hermes, terwijl de familie Lip
pits een winkel in hoeden en petten begon op Grote 
Noord 122. Als hobby hield Ben Hermes zich bezig 
met fotograferen en Paul Lippits is byzonder gelukkig 
dat hij deze prachtige fotoverzameling van zijn stief
achteroom heeft kunnen bemachtigen. 

F.U 
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Haardscherm, belangrijke 
aanwinst Westfries Museum 
door H W Saaltink 

In mei was het voor het Westfries Museum mogelijk met 
hulp van de Kerkmeij er-de Regt Stichting een belangrij
ke aanwinst te verwerven. Het stuk waarom het gaat, 
een haardscherm, werd door de Stichting aangekocht 
en vervolgens door haar aan het museum in bruikleen 
gegeven. 
Het scherm bestaat uit een aan twee zijden beschilderd 
paneel in een lijst met twee dwars geplaatste balkjes als 
voeten en aan de bovenzijde een aan beide zijden uit-
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stekend lijstje. In het bovenste deel heeft men een 
strook met een versiering van cirkels en slingers uitge
zaagd. Het paneel is aan de voorzijde binnen een ovaal 
beschilderd met een landschap met een molen en aan 
de achterzijde met een huis aan het water. Aan de voor
zijde heeft de schilder het onderste deel van het ovaal 
opgevuld met een schild dat met een blauw lint is opge
hangen binnen een lauwerkrans. Naast en onder het 
schild hangt een slinger van bladeren. Naar de stijl van 

de decoratie moet de schildering 
gedateerd worden aan het begin 
van de negentiende eeuw. Het 
schild draagt een rode hoorn op
gehangen aan een blauw lint en 
geplaatst op een witte, heral
disch dus zilveren, achtergrond. 
Het bovenste deel van het ovaal 
laat achter een kanaal drie hou
ten schuren of loodsen zien met 
daar weer achter een molen. In 
de zijkant van de schuur bevindt 
zich een geopende deur waarin 
een man staat die een grote ton 
over een steiger naar buiten rolt. 
Aan de steiger ligt een smal 
bootje gemeerd, waarin een an
dere man gekleed in een blauwe 
jas en met een hoge hoed op, 
klaar staat om de ton op te van
gen. In het ovaal aan de achter
zijde is een huis met een typisch 
Zaanse tuin en een soort theeko
pel aan het water geschilderd. 
Het schild met de hoorn zou een 
verwijzing naar het Hoornse wa
.pen kunnen zijn. De hoorn op 
het wapen is echter naar rechts 
(heraldisch links) geopend, ter
wijl dit volgens de officiële be
schrijving naar links Q1eraldisch 
rechts) hoort te gebeuren. Maar 
het is mogelijk, dat de schilder 
weinig geschoold is geweest in 
de heraldiek. Wanneer we er te 
oordelen naar het wapen van uit
gaan, dat we hier met een in 
Hoorn vervaardigd werkstuk te 
maken hebben, is de volgende 
vraag, of we hier naar een land
schapje in of bij Hoorn kijken. De 
enige plek die er in het begin van 
de negentiende eeuw uitzag, als 
op het scherm is aangegeven, 
lag op het midden van het Vis
serseiland. Dat werd doorsne
den door een brede sloot met 
ten noorden ervan een aantal 
loodsen en een molen, die in de 
tweede helft van de 19e eeuw 
"De Rob" heette. Volgens kaar-



ten1 uit die tijd bevond zich op de plaats 
waar de schilder gestaan heeft, een ande
re molen en geen weiland, zoals op de 
schildering. Bovendien eindigt het land 
vrij kort achter het laatste gebouw, terwijl 
de schildering suggereert, dat de vaart 
praktisch tot aan de horizon doorloopt. 
Een andere mogelijkheid is, dat het 
scherm wel in Hoorn gemaakt is, maar 
geen gezicht op een Hoornse molen biedt. 
Dan zou het scherm vervaardigd kunnen 
zijn in een werkplaats van de Vaderland
sche Maatschappij, waar naast geschil
derd behang ook haardschermen werden 
vervaardigd. De VM, die haar afnemers in 
heel Nederland en zelfs in Noord-Duits
land had , liet op de door haar vervaardig
de voorw~rpen voorstellingen aanbrengen 
volgens de wensen van haar klanten. 
De molen op de voorzijde zou dan een 
Zaanse houtzaagmolen kunnen zijn. Dit is 
des te aannemelijker, omdat de achterzij
de van het scherm een schildering laat 
zien die duidelijk in de Zaanstreek gesitu
eerd moet worden. 
Hoe het ook zij, wij houden het er voorlo
pig op, dat het scherm in Hoorn vervaar
digd is voor een Zaanse afnemer. Het Mu
seum is de Kerkmeijer-de Regtstichting 
zeer erkentelijk voor haar hulp bij het ver
werven van dit Hoornse stuk kunstnijver
heid. 

1. Vergelijk de kaarten Hoorn hooft-stad van West
vriesland door Adriaan Doesjan, 1794, verz. West
fries Museum inv. nr. 05032, Plan du port de 
Hoorn, door D. Mentz, 1812, verz. WFM inv. nr. D 
18, Gondtehening van de stad Hoorn door Staas 
Peters van Diggelen, 1832, verz. Archiefdienst 
Westfr. Gem. inv. nr. D 16. De weergaven van deze 

plaats wijken op onderdelen van elkaar af op de 
verschillende kaarten. 

Oorlogskranten achter stucwerk aan de Ramen 
De heer Dijkman gaf onze vereniging vorig jaar een 
mooie afbeelding van de Hoofdtoren in bruikleen. Extra 
aardig was dat deze tekening ooit vervaardigd werd 
door de oprichter van Oud Hoorn, de heer J.C. Kerk
meyer. 
De heer Dijkman is stucadoor van beroep. Toen hij een 
paar maanden geleden bezig was met het restaureren 
van het plafond van de voormalige Doopsgezinde Kerk 
aan de Ramen, zag hij achter het kapotte stucwerk wat 
oude kranten steken. Hij trok ze weg en het bleken 
exemplaren te zijn van HET VOLK en het DAGBLAD VAN 
NOORD-HOLLAND uit jaar 1944. Hij gaf de vergeelde 
kranten aan de redaktie ter inzage. Het zijn allebei dui
delijk "verkeerde" kranten; veel berichten wijzen op het 
geweldige Duitse erfgoed. 
Toch maken enkele artikeltjes melding van heersende 
schaarste aan het één en ander. Wat te denken van het 
volgende stukje; "Wanneer uw uitgehaalde wol niet 
meer geschikt is om er mede te breien, kunt u ze bij ons 
opnieuw laten "verspinnen" en laten verven in zwart en 
marine". 

En met de huidige perikelen van het café-bezoek rond 
de Rode Steen in het achterhoofd is het volgende ook 
wel aardig: "Het komt nog altijd voor, dat personen zich 
in den verboden tijd, d.i. tussen elf en vier uur, op de 
openbare straat bevinden en deswege is weer een aan
tal overtreders geverbaliseerd. Van de zijde der politie 
wijst men erop, dat zich vooral in de omgeving van de 
Kuil, Italiaanse Zeedijk en Proostensteeg dit euvel voor
doet, zoodat hier scherp zal worden toegezien en zoo 
noodig de strengste maatregelen zullen worden getrof
fen." 
Er zijn dus naast allerlei artikeltjes over ellende die de 
oorlog betreffen, ook berichtjes in deze kranten te vin
den die laten zien, dat het alledaagse leven ook toen ge
woon doorging. Veel levensmiddelen waren in 1944 al
leen nog op de bon verkrijgbaar. 

Bent u, die dit leest, nieuwsgierig naar de verdere in
houd van deze dagbladen, neem dan contact op met de 
heer Dijkman. 

FU 
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Restauratie Mariatoren 

Hoorn staat hoog op de lijst 
van 'Hendrick de Keyser' 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich sinds 1918 in 
voor het behoud van historisch waardevolle oude ge
bouwen, in het bijzonder voor woonhuizen. Hoorn 
kwam pas relatief laat binnen het aandachtsveld van de 
vereniging. Het bezit in Hoorn bestond lange tijd alleen 
uit het kleine, laat-16de-eeuwse huisje Munnickenveld 
2, dat werd aangekocht in 1921 . In 1965 werd het bezit 
uitgebreid met het l 7de-eeuwse huis Kuil 32, in 1970 ge
volgd door het bijzondere huis Korenmarkt 8, een groot 
pand van omstreeks 1 540, met een renaissance-hout
skelet en een reusachtige kap van eikehout. Het huis 
was decennia lang gebruikt als pakhuis en verkeerde in 
een zeer slechte staat. Dit maakte in 1979-'81 een uitge
breide restauratie noodzakelijk. 

In 1987 kon van de gemeente een grote groep van bij
zondere woonhuizen in één keer worden overgenomen, 
waardoor Hoorn de tweede positie ging innemen op de 

Mariatoren mei 1995. 
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lijst van plaatsen in Nederland waar Hendrick de Key
ser zijn activiteiten ontplooit. Koploper is van oudsher 
Amsterdam, waar zich ongeveer 1/3 van het bezit van 
de vereniging bevindt. 

Onder de in 1987 aangekochte objecten zijn de meest 
opvallende: 
- 'Claes Stapelshofje' aan het Munnickenveld, met zijn 

romantische binnentuin en met het fraaie natuurste
nen poortje dat oorspronkelijk afkomstig is van de 
Latijnse School. 
de drie huizen Grote Oost 132, Slapershaven l en 2, 
met de gebeeldhouwde gevelfriezen, die gezamenlijk 
een beeld geven van de Bossu-zeeslag van 1573. 
het gebouwencomplex 'De Doelen' aan de Achter
straat. 

Een aantal van deze panden verkeerde reeds in goede 
staat. Aan andere was direct herstel noodzakelijk. Zo 
werden in 1990 de friezen van de Bossuhuizen gerestau
reerd en opnieuw gepolychromeerd op basis van de 
aanwezige verfsporen. Het prachtige resultaat is voor 
ieder van de straat af te bezichtigen. Voor het gebou
wencomplex De Doelen, dat over het geheel in een ma
tige staat verkeert is eveneens een uitgebreid herstel 
noodzakelijk. De plannen daarvoor zijn reeds in voor
bereiding. Onderzoek heeft aangetoond dat in déze ge
bouwen, die in de huidige toestand dateren uit 1615, 
1648 en uit het einde van de 18de eeuw, belangrijke res
ten bewaard zijn van de eerste, 16de-eeuwse doelenge
bouwen op deze plaats. 

Direct herstel was ook geboden bij de Maria- of Kruitto
ren. Dit enig overblijfsel van de middeleeuwse stads
muur van 1508 werd in 1993 door de gemeente Hoorn 
aan Hendrick de Keyser geschonken ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van de vereniging. Bij een voor
gaande restauratie, in 1929, waren in het metselwerk 
van de omgang ijzeren ankers ingebracht, die door 
roestvorming het omliggende metselwerk hadden 
ontwricht. De ankers zijn inmiddels uitgehakt en het 
metselwerk is hersteld. Tegelijk werd de hele toren 
nieuw gevoegd en werden de kap en de goten aange
pakt. 
Het is duidelijk dat dit soort werkzaamheden nooit 
economisch rendabel kunnen worden uitgevoerd. Juist 
de historisch waardevolle aspecten van een gebouw 
(geveldetails of interieurafwerking) vragen om een 
zorgvuldig en dus kostbaar herstel, maar ze dragen niet 
of nauwelijks bij aan èen betere exploitatie. Daardoor is 
de vereniging Hendrick de Keyser voor zijn restauratie
werkzaamheden voor een deel afhankelijk van de giften 
van particulieren. Zo werd het herstel van de Mariato
ren mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdra
ge van de Kerkmeijer-de Regt Stichting. 

P Rosenberg 
Vereniging Hendrick de Keyser 



Verdwenen hotels uit binnenstad 

De foto's komen uit het archief van W. Geel te Aven
horn, oud-exploitant van "Les Deux Ponts" te Ouden
dijk. 

Op de eerste foto het voormalige hotel HET WAPEN 
VAN WEST-FRIESLAND aan het begin van deze eeuw. In 
1919 werd het hotel, geëxploiteerd door de ouders van 

..- à 
Het voormalige "Wapen van West-Friesland" aan de Noorderveemarht. 

de heer W. Geel. Het bedrijf stond aan de kop van het 
Kleine Noord en het Scharloo op de hoek bij de Noor
derveemarkt. In 1939 werd de doorrijstal, waarvan de 
deuren links op de foto te zien zijn, verbouwd tot zaal. 
De kosten van deze verbouwing, inclusief de nieuwe in
ventaris, bedroegen f 5000,- . Voor die tijd een heel be
drag. De naam "Het Wapen van West-Friesland" verhuis-

Hotel Sopar aan de Veemarkt, rw Megapool. 

de in een latere periode naar een horecabedrijf aan het 
Breed. Na diverse overnamen is het bedrijf in de jaren 
'50 meer bekend onder de naam BOHEMEN. In 1965 
brandde het hotel geheel af. Het werd niet meer her
bouwd.Van die plaats af werd toen de ontsluitingsweg 
naar de Grote Waal gemaakt. 
Het tweede bedrijf is hotel SOPAR aan de Veemarkt. Dit 

bedrijf zal bij de meesten meer bekend zijn onder de la
tere naam hotel PIJL Het bedrijf stond op de hoek van 
de Veemarkt en de Baanstraat, waar nu Megapool ge
vestigd is. Het prijslijstje is erg grappig, temeer daar 
het nog verwijst naar een strandpaviljoen, uiteraard 
niet aan de Veemarkt. De familie Sopar exploiteerde dit 
paviljoen bij het Witte Badhuis aan de Westerclijk. 

HOTEL SOPAR 
Veemarkt 14-16 /HOORN/ tel. 212 

Diners (soep, aardap. v.leesch, groente en fruit vanaf r. 1,-

Twaalfuurtje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 0. 70 

Logies met uitgebreid ontbijt . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . f. 2,50 

Verwarmde kamers stromend 
water 

Bezoekt ons 

STRANDBADPAVILJOEN 
Groot. luxueus terras /Zee- en Zonnebaden 

Wy handhaven hier onze bekende lage prij t e n 
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Geachte redactie, 

Lezers 
schrijven 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van 
het kwartaalblad die willen reageren op ge
plaatste artikelen, vragen willen stellen of 
kritiek willen leveren. De bijdragen worden 
geplaatst buiten verantwoordelijl~heid van de 
redactie of het bestuur. Er lwn alleen schrifte
lijk gereageerd worden. 

Visserseiland 
Graag wil ik nog even terug komen op het artikel 
"Nieuwbouwplannen Visserseiland, een breuk met het 
verleden" van de hand van de voorzitter van Oud 
Hoorn, Ton van Weel in het kwartaalblad. 
Allereerst wil ik graag mijn waardering uitspreken over 
het initiatief van het bestuur om via een enquête de me
ning van de leden te peilen omtrent deze problematiek. 
na hen eerst d.m.v. een maquêtte, opgesteld in Het Pak
huis, in de gelegenheid te hebben gesteld van de bouw
plannen kennis te nemen. 
Van deze gelegenheid bleken 511 belangstellenden ge
bruik te hebben gemaakt; een verheugend aantal leden 
(809) vulden het enquêteformulier in. 
Vergeef U mij om nog even de in bovengenoemd artikel 
bekend gemaakte resultaten in uw geheugen terug te 
roepen: 805 leden hebben hun mening gegeven. 
De respons was 45% = 809 ingevulde kaarten. 
Vraag 1 luidde: Bent u voor of tegen uitbreiding van de 

bebouwing op het Visserseiland? 
vóór 384 leden = 4 7, 7% 
tegen 421 leden = 52,3% 
(geen mening 4 leden) 

+ 

totaal 805 leden 

Vraag 2 luidde: Bent u het eens of oneens met de huidi
ge woningplannen? 
eens 90 leden = 11,2% 
oneens 294 leden = 36,5% 

totaal 384 leden = 47,7% 

Komitee Woontorens nee 

+ 

Het ziet ernaar uit dat de bewoners van de Hoornse 
binnenstad zich massaal zullen keren tegen het plan 
voor de nieuwbouw van 3 hoge woontorens op het Vis
serseiland. Vanachter vele ramen in de stad schreeuwt 
het "NEE" op de affiches de voorbijgangers toe. 
Woontorens van 47, 80 en 33 meter hoog passen niet in 
het historisch stadsbeeld van Hoorn, is de mening van 
de tegenstanders. Een aantal van hen, waaronder bewo
ners uit andere delen van de stad en vertegenwoordi
gers van organisaties, heeft zich inmiddels verenigd in 
het Komitee Woontorens NEE. Het comité zal de bevol
king wijzen op de schadelijke effecten van het bouw
plan en mensen activeren hun bezwaren naar voren te 
brengen tijdens de inspraakprocedure. Er zullen affi
ches, voorlichtingsfolders en handtekeningenlijsten 
worden verspreid. Ook zullen de argumenten worden 
verwoord op grond waarvan bezwaarschriften kunnen 
worden ingediend. 
Op woensdag 14 juni is er al een inspraakavond van de 
gemeente geweest waarop iedereen zijn zegje kon doen. 
In een informatiefolder van de gemeente leest u daar 
meer over. Heeft u ook bezwaren tegen de woontorens, 
dan kunt u .deze tot half juli (voorzover bekend bij het 
ter perse gaan van deze uitgave) indienen. Een aantal 
organisaties krijgt tot 1 september de kans te reageren. 
De resultaten van de inspraak zullen worden besproken 
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Tegen de huidige woningbouwplannen zijn dus 
(52,3 + 36,5) = 88,8% van de leden, die hun stem uitge
bracht hebben. 

Vóór zijn 11,2%. 

Ik ben het niet eens met de in de grafiek weergegeven 
percentages: immers 90 leden van de 805 en NIET van 
de 384 waren het maar eens met de gepresenteerde 
bouwplannen: dat is90/805 x 100% = 11,2% en NIET 
23,4%, nl. 90/384 x 100%. 
Het verschil is meer dan 100%, als u mij dit flauwe grap
je wilt vergeven. 
Het leek me zinvol om een en ander recht te zetten, 
daar een groot aantal voorstanders an dit bouwplan on
der de leden van Oud Hoorn ten stadhuize hogelijk ge
waardeerd zou worden! 
Ik hoop, dat het feit , dat zo'n 90% van de leden zich te
gen de realisatie van de bouwplannen heeft uitgespro
ken. Velen van hen zal inspireren om persoonlijk zijn of 
haar bezwaar kenbaar te maken. 
Het onlangs opgerichte comité "Woontorens Nee" zal 
hen graag met raad en daad terzijde staan. Het adres is: 
Italiaanse Zeedijk 13, tel. 17855. 

KJ.Broers 
Botter 57 
1625 Dd Hoorn 
tel. 10661 

in de commissie Stadsontwikkeling van 12 oktober, 
waarna eventueel de verdere planprocedure voor de 
uitvoering van het botJwplan op 1 november kan star
ten, inclusief een bezwaarschriftenprocedure. Het ont
werp-bestemmingsplan wordt clan formeel ter visie ge
legd. 
U kunt op verschillende manieren blijk geven van uw 
bezwaren, bijvoorbeeld door: 
·k het woord te voeren tijdens de inspraakbijeenkomst 
* uw handtekening t e zetten op een lijst van het Komi-

tee Woontorens NEE 
* bijgaand formulier te zenden aan het Komitee Woon

torens NEE (evt. kopiëren of overschrijven) 
* een affiche op uw raam te hangen 
'' uw bezwaren op papier te zetten en tijdig te sturen 

naar de betreffende instantie (zie de inspraakfolder 
van de gemeente) 

* het comité te helpen bij het ophalen van handteke
ningen en het verspreiden van folders 

* bij te dragen in de organisatiekosten van het Komitee 
Woontorens NEE. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Komitee 
Woontorens NEE, ltaliaaanse Zeedijk 13, Hoorn, tel. 
02290-17855. Giften en donaties zijn welkom op giro
nummer 69.32.466 van de Belangenvereniging van Be
woners van het Havenkwartier onder vermelding van 
"Komitee Woontorens NEE". 



Hoorn en het monumenten 
inventarisatie project 
door A. G.F van Weel 

Werd vorige keer de bodemgesteldheid en de afwaterings
geschiedenis besproken, dit keer staat het grondgebruik 
en de verkaveling centraal. Daarbij gaat het vooral om 
het agrarisch grondgebruik want - buiten de oude binnen
stad - kende Hoorn in de periode 1850-1940 uitsluitend 
die vorm van grondgebruik. 

Grondgebruik 
De gronden in het buitengebid waren rond 1850 voorna
melijk als grasland (wei- en hooiland) in gebruik. Na 
1885 veranderde het grondgebruik enigszins en kwam 
de tuinbouw in opgang. Na 1900 nam de tuinbouw een 
grote vlucht in de gemeente, met name in het gebied 
"De Bangert'' tussen Westerblokker en Zwaag. "De Ban
gert" vormde vanaf die tijd de kern van het westelijk 
tuinbouwgebied in oostelijk West-Friesland. In "De Ban
gert" werd veel fruitteelt en kasbouw bedreven (onder 
meer druivenkassen en van de volle grond bessen en la
ter appels en peren). Ook elders in de gemeente Hoorn 
kwam er op kleine schaal tuinbouw voor. In 1909 werd 
als gevolg van de groeiende tuinbouw de veiling Ban
gert en Omstreken (B. en 0.) in Zwaag opgericht. Aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog was het buiten
gebied van Hoorn als tuinbouwgrond en grasland in ge
bruik, waarbij de tuinbouw zich concentreerde in De 
Bangert. Ongeveer 60% van de cultuurgrond was in de
ze periode in gebruik als grasland; zo'n 70% van de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking werkte in de 
tuinbouw: hiermee wordt de grote arbeidsintensiviteit 
in die agrarische sector goed geïllustreerd. 
In de periode 1900-1940 vond er nauwelijks uitbreiding 
van de bebouwing van de stad Hoorn in de richting van 
het buitengebied plaats. Alleen langs en rondom de 
Twee- en Drieboomlaan, Merensstraat, Venenlaan en 
Draafsingel, breidde de stadsbebouwing zich iets uit in 
de richting van het buitengebied. 

Verkaveling 
De verkaveling in de gemeente Hoorn is ontstaan vanuit 
de kreekruggen (zie vorige kwartaalblad}, die na de in
klinking van het getijdenlandschap buiten de kreken als 
hogere ruggen in dat landschap achter bleven. Bij de 
ontginning welke vanaf de lüe eeuw plaatsvond, wer
den wegen en sloten loodrecht op deze hogere kreek
ruggen aangelegd. Hierdoor ontstonden strookvormige 
kavels. Langs de kreekruggen, die overwegend in oost
west richting liepen, vestigden zich de eerste bewo
ners. Hierdoor ontstonden wegdorpen als, aanvanke
lijk, dun bebouwde linten in het in de eerste eeuwen 
nog tamelijk natte landschap (onder andere Zwaag, 
Westerblokker, Schellinkhout). 
In de periode 1850-1940 was het verkavelingspatroon in 
de Oosterpolder onregelmatig strookvormig, waarbij de 
kavels overwegend in noordwest-zuidoost richting lie
pen: haaks op de langgerekte bebouwingslinten van 
Zwaag en Westerblokker. Alleen ten zuiden van de Gel
deloze Weg en het Groene Wijzend en ten zuiden van de 
Lage Weg liepen de strookvormige kavels in zuidwest
noordoost richting: haaks op respectievelijk het Keern, 

Zicht op de voormalige polder Grote Waal. 

de Holenweg en de Schellinkhouterdijk. De kavelsloten 
varieerden in deze polder in breedte van 1 tot enkele 
meters. In het tot de gemeente Hoorn behorende deel 
van de polder Westerkogge bevond zich in de periode 
1850-1940 een onregelmatige blokverkaveling, terwijl 
het poldertje Grote Waal een regelmatige strokenverka
veling kende in zuidwest-noordoostelijke richting. 
Na 1940 zou er in het verkavelingspatroon van de ge
meente Hoorn geen noemenswaardige verandering op
treden; wel zou het grondgebruik zich voor een deel 
grondig wijzigen. De tuinbouw bleef, evenals de vee
teelt, echter wel belangrijk als agrarisch grondgebruik 
binnen de gemeente. Na 1940 zou de tuinbouw zich nog 
verder uitbreiden en specialiseren. Ook kwam na 1960 
het bloemkweken in opgang. 
Doordat Hoorn in de zestiger jaren werd aangewezen 
als groeikern ten behoeve van Amsterdam, moesten er 
echter vanaf ongeveèr 1965 op grote schaal nieuwe wo
ningen worden gebouwd. Dit gebeurde buiten de oude 
stadskern in de polders Westerkogge, Grote Waal en de 
Oosterpolcler. Door de aanleg van grote nieuwbouwwij
ken werd vanaf nu een groot deel van de polders in be
slag genomen en ging het agrarisch grondgebruik verlo
ren ten koste van de woningbouw. Met name in het ge
bied ten oosten van het Keern, tussen Zwaag en Wes
terblokker, en ten zuiden van Westerblokker verrezen 
en verrijzen nog steeds grote nieuwbouwwijken. Het 
poldertje Grote Waal werd na de Tweede Wereldoorlog 
eveneens geheel volgebouwd. 

Landschapsbeeld 
Het buitengebied van de gemeente Hoorn is een tame
lijk open agrarisch gebied met dichte lintbebouwing in 
de wegdorpen Zwaag en Westerblokker. 
De uitbreidingswijken van de stad nemen een groot 
deel van het buitengebied in beslag en zijn overal van
uit het landschap zichtbaar. Op de nog niet bebouwde 
delen van het buitengebied bevinden zich graslanden, 
bouwlanden en boomgaarden. De boomgaarden geven 
het onbebouwde buitengebied op sommige plaatsen 
een besloten karakter. 
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KENT U HOORN OOK ZO? 
door Femke Uiterwijk 

De redaktie van het kwartaalblad bestaat zoals u in het 
colofon kunt lezen uit vier mensen. We hebben de taken 
onderling verdeeld en dat systeem werkt al jarenlang 
uitstekend. Herman Lansdaal en ik begeleiden het blad 
bijna tot het einde, Herman nog een stuk verder dan ik. 
Komen de drukproeven van de drukkerij, dan wordt het 
pakket netjes in tweeen verdeeld. Herman Lansdaal 
corrigeert de ene en ik de andere helft en valt een van 
ons uit, dan nemen Leo Hoogeveen of Henk Saaltink het 
werk over. Maar de foto's ... Dat is een ander verhaal! 
Die worden niet afgedrukt in de proefdrukken, dat zijn 
zwarte vakken. En ik heb niet tegen Herman Lansdaal 
gezegd: 'Kijk even op de laatste film of mijn puzzelfoto's 
goed geplaatst zijn.' En zo is inderdaad foto vier verti
caal afgedrukt i.p.v. horizontaal. 
Ik slaak altijd een zucht van verlichting als het nieuwe 
blad zo mooi schoon op mijn schoot ligt. Behoedzaam 
begin ik het dan door te bladeren, want elke fout be
schouw ik als een persoonlijke tekortkoming. Maar de
ze staande i.p.v. liggende deurraampjes waren mij niet 
opgevallen tot ik de oplossing van de familie Lampe on
der ogen kreeg. Ik heb nog geprobeerd enkele vaste in
zenders te bereiken, teneinde hun de moed niet te ont
nemen, maar dat is mij mede door drukke herstelwerk
zaamheden aan mijn huis niet helemaal gelukt. Toch 
waren er omstreeks 1 mei acht goede inzendingen bin
nen. Hulde! 

De oplossingen: 
FOTO 1 Ramen 38. De familie Lampe vond dit raampje 
moeilijk te vinden, omdat het zo klein en donker was. 
Pas toen bij een tweede speurtocht de zon scheen, von
den ze het. Het raampj e bevindt zich in de deur die toe
gang geeft tot de woning boven.. FOTO COENSTAD. 
Een aantal inzenders melden, dat hier in de twintiger 
jaren een snoep/chocoladewinkel gevestigd was. Het 
venstertje is net geschikt voor een oog en het trof mij 
dat er toch nog aandacht is besteed aan het geome
trische smeedwerk van de koperkleurige staafjes. 

FOTO 2 Slijksteeg 9. Door dit raam kan de bewoner 
niet zien wie er voor de deur staat, maar misschien kan 
het nog geopend worden, zodat er met de toekomstige 
bezoeker vast enige gegevens uitgewisseld kunnen wor
den. De deur behoort bij de woning boven vroeger 
drukkerij West-Friesland op het Kleine Noord en nu uit
zendbureau MANPOWER. Vanaf het begin van deze 
eeuw hebben op dit adres boekdrukkers, -handelaren 
en uitgevers hun domicilie gehad. In 1916 werd de voor
gevel in Jugendstill uitgevoerd door architect H.J. Cra
mer, maar in de onderpui is daar nu al niets meer van 
terug te vinden. Ook onze deur vertoont geen enkele ar
chitectuurbemoeienis. 

FOTO 3 Nieuwendam 25. Inderdaad de deur met de 
twee brievenbussen. (zie maartnummer 1994) In het 
derde nummer van de dertiende jaargang, blz. 87 ver
telt de heer Homan iets over het smeden van dergelijke 
staafjes. Zo'n getorst staafje moest het raam beveiligen, 
maar dat bloemetje geeft er toch weer iets ontwape
nends aan. 
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FOTO 4 Kruisstraat 9 Gelukkig heeft iedere inzender de
ze verkeerd afgedrukte raampjes toch nog gevonden, al 
heb ik wel de indruk dat voor sommigen onder u een 
vergoeding in de vorm van een schoenen of fietsbon 
niet overbodig zou zijn. 
Rik Singers weet nog te melden dat het huis dat bij deze 
deur hoort eigendom is van het R.K. Parochiaal Kerkbe
stuur van de H.H. Cyriacus en Franciscuskerk. Het pand 
dateert uit 1923 en dat is wel te zien aan die drie dezelf
de raampjes in Art Nouveaustijl. 

FOTO 5 Grote Havensteeg 5. 
Het pand waar de heer Dirk Gons vele jaren een sport
school heeft gehad, schrijft Rob Mantel. En de familie 
Lampe dacht dat mijn aanwijzing over een stil straatje 
de Grote Havens teeg betrof, maar ik denk dat het aantal 
toeristen dat per dag van dit 'stille' straatje gebruik 
maakt heel groot is. Overigens doet het venstertje geen 
dienst meer, denk ik. Het is dichtgeschilderd, maar ook 
deze staafjes zijn getorst. 

Overigens heeft Ciel Lampe tijdens haar zoektocht in 
de Tempelsteeg, naast de Lutherse kerk, een gezel
schap dat door een schilder in de kerk was opgesloten, 
helpen bevrijden. Waar zo'n zoektocht al niet toe leidt! 

Goede op lossingen kwamen binnen van: 
Fam. Lampe, Rob Mantel, de heer en mevrouw de Wolff, 
Rik Singer, Jacques Wester, mevr . .J.C. Waard-Opmeer, 
.J. Lakeman, M.C. Mes. 
De gelukkige winnaars zijn geworden de heer en me
vrouw Lampe. 
Zij krijgen een boekenbon van vijfentwintig gulden. 

De nieuwe prijsvraag. 
Foto 1: 
Ooit een kruiskozijn, ergens op de eerste verdieping. 
De steeg naast het betreffende huis heeft iets met vro
me vrouwtjes te maken. 

Foto 2: 
Een prachtige deur, maar je loopt er makkelijk voorbij 
als je aan het winkelen bent in het Hoornse rondje. 

Foto 3: 
Een bewerkt balkon, hoog in de lucht. Er zit nooit ie
mand op dat balkon want het is best druk beneden op 
straat. 

Foto 4: 
Nog een balkon, zeg maar gerust een terras, aan de stil
le zijde van een voormalige haven. 

Foto 5: 
Een .Jugendstilbovenkant van een huis op de hoek van 
een steeg, die met water te maken heeft. 

Graag uw oplossingen schriftelijk zo mogelijk met 
enige informatie voor één augustus naar Femke Uiter
wijk, Grote Oost 98100, 1621 B.Z. Hoorn. Onder de 
goede inzenders wordt de bekende boekenbon ver
loot. 



Foto J 

. :):r:-f; 
,.-
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STADSBEELD 

Mede met informatie vanuit de Gemeentelijke 
Monumentencommissie en andere instellingen 
waarin Oud Hoorn-bestuursleden zitting hebben: 

Ijuni 1995 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Achterom 53 (gemeentelijk monument) 
Horna-gebouw; oude dakkapellen zijn verwijderd om 
gerestaureerd te worden. 

Achterom 102, 104 (rijksmonumenten) 
Zeventiende-eeuws pand onder hoge dwarskap als z.g. 
derde "Kaagpand" overgegaan in de handen van de 
Stichting Stadsherstel. 

Appelhaven 6 
Plan om in dit kaaspakhuis appartementen te realise
ren. Oud Hoorn vraagt zich af of het pand niet een op
lossing kan zijn voor de ruimtenood van het Water
schap (zie foto). 

Appelhaven 26r 
Tegenover nummer 26r, restaurant Bohemen, drijvend 
terras aangelegd . Experiment van één jaar (seizoen 
1994) door de gemeente als geslaagd betiteld. 
De Welstandscommissie voor de binnenstad van Hoorn 
adviseerde negatief m.b.t. het verlenen van een bouw
vergunning. Oud Hoorn tekende protest aan. 
B & W overwegen toestemming te verlenen voor de 
aanleg van een steiger met dezelfde omvang als het ter
ras. "Een steiger is meer aan het water verwant en past 
beter in het historisch stadsbeeld". Oud Hoorn wacht 
de definitieve plannen af. 
In mei 1995 duidelijkheid gevraagd omtrent de planvor
ming en de fasering van het besluitvormingsproces. 
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Bierkade 2 
Plan voor het schilderen van de gevel en het verwijde
ren van de fees tverlichting. 

Breed 2 (hoek Westerdijk) 
Nieuwbouw van "Het Volmaakte Schip" krijgt aardig 
vorm; er komen een restaurant op de begane grond en 
zeven wooneenheden op de verdiepingen. 

Breed 38 (rijksmonument) 
Na bijna 200 jaar heeft de tabaks-, koffie- en theezaak 
van de firma P. Antzn Kaag haar deuren gesloten. Het 
monumentale winkelpand (het z.g. eerste "Kaagpand") 
op de hoek met het Achterom is inclusief woning en 
koffiebranderij eerst verkocht aan onroerend goed
maatschappij Medec die het doorverkocht aan de stich
ting Stadsherstel. In 1878 kreeg het winkelpand de hui
dige voorgevel naar een ontwerp van de Hoornse archi
tect A. Bleys. Restauratieplan in voorbereiding waarbij 
de winkel de winkel blijft. 

Breed 40 (rijksmonument) 
Bedreigd woonhuis (het z.g. tweede "Kaagpand") uit 
het begin van de 19e eeuw(± 1820) met gesneden deur
omlijsting, consoles aan de gootlijst en de schoorsteen 
midden op het wolfclak; een late Lodewijk XVI gevel. 
Grote waakzaamheid geboden. 

Doelen plein 
Noodlokalen school zijn gesloopt. Er komen "tijdelijk" 
80 parkeerplaatsen; ·gemeente wil de tijd nemen om er 
een hoogwaardig multifunctioneel plein van te maken. 
Voorzichtige plannen om poortjes aan te brengen in de 
gaten aan de Achterstraat en aan Onder de Boompjes. 

Draafsingel 
Monumentale beuk op terrein sportinstituut Frits van 
der Werff lijkt ten dode opgeschreven. 

Drieboomlaan 
Kapelletje op begraafplaats in slechte staat van onder-



houd. Oud Hoorn heeft parochiebestuur verzocht stap
pen te zetten die leiden tot spoedige restauratie van 
het kapelletje van architect A. Bleys op de r.k. begraaf
plaats (zie foto). 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Gedempte Appelhaven 5 
Plan voor herbouw woning. 

Gedempte Turfhaven 
Fietsenstalling annex schuilkeet opgeheven als gevolg 
van felle protesten van ondernemers uit de directe om
geving. 

Grote Noord 9-11 (rijksmonument) 
Panden staan te koop, het college wil meewerken aan 
winkelbestemming. Oud Hoorn wacht de plannen af. 

Grote Noord 44-46 (rijksmonumenten) 
Linker en rechter helft van een tweelingtrapgevel voor 
oudere panden. Panden worden op de begane grond 
doorgebroken tot één winkelpand. Oud Hoorn begrijpt 
weinig van het gemeentelijk beleid op dit terrein. 
Aan de Nieuwe Noord zijn pakhuizen gesloopt t.b.v. de 
uitbreiding van Grote Noord 44-46. Op de verdiepingen 
worden drie wooneenheden gerealiseerd: twee aan de 
zijde van het Grote Noord. 

Grote Oost 2-4-6 (rijksmonumenten) 
Bij het Waterschap leven verhuisplannen. Toekomstige 
bestemming van de panden onzeker. Oud Hoorn heeft 
blijk gegeven van grote ongerustheid en betwist de ver
huisnoodzaak. Nu beoogde fusi e niet doorgaat, lijken 
de verhuisplannen minder noodzakelijk (zie Appelha
ven 6). 

Grote Oost 60 - Oosterkerk (rijksmonument) 
Uithangende klok is opnieuw gerestaureerd, waterdicht 
gemaakt en geschilderd. 

Grote Oost 128 (rijksmonument) 
In 17e eeuws pand is een raam in de achtergevel veran
derd in een deur. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos. 

Jeudje 6-8-10 (gemeentelijk monument) 
Voormalige arbeiderswoningen in sterk vervallen staat. 
Aangekocht door Stichting Stadsherstel. Restauratie na
genoeg afgerond. De stichting doet pogingen om ook 
het panel op nummer 12 - eigendom van de Stichting 
Stad Hoorn - te verwerven en op te knappen. Oud 
Hoorn spreekt de hoop u.it dat het pand in ieder geval 
overeind blijft. 

Juliana park 
Er wordt door belanghebbenden (SOW-gemeenten) ge
discussieerd over plannen omtrent andere functies in 
en bij het park n.a.v. Toeristisch Recreatief Actie Plan. 
Oud Hoorn volgt de ontwikkelingen nauwlettend. 

Kazerneplein 
Nieuwe naam voor het plein achter de VSB aan de Vee
markt. 

Keern 
"Kapelletje" op de Algemene Begraafplaats gerestau-

reerd. Oud Hoorn heeft de gemeente uit dank een klok 
aangeboden. 

Karperkuil 

Twee stedebouwkundige bureaus hebben plannen ge
presenteerd voor het gehele gebied uitmondend in 
steeds één stedebouwkundige opzet voor zowel het La
tucoterrein als voor het gebied van de voormalige licht
mastenfabriek van Nederland Haarlem. De politiek op
teert voor de visie van bureau Zandvoort; Oud Hoorn 
in aangepaste vorm eveneens. Opstallen voormalige 
lichtmastenfabriek gesloopt (zie foto) . Archeologisch 
onderzoek is gestart op 17 mei 1995. 

Kerkplein 
Grote Kerk: restauratie van de balcons beëindigd. 

Kerkplein 3/Pieterseliesteeg 6 
Plan voor uitbreiding pand met horecabestemming. 

Kleine Noord - Noorderkerk (rijksmonument) 
Restauratie dakruiter gestart. 

Kleine Oost 41 (rijksmonument) 
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wij
zen. Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een 
schilderbeurt. 

Kleine OostjVollerswaal 
Zowel sluis uit 1750 als de brug uit 1925 verkeren in 
slechte staat. 

Koepoortsbrug 
De brug is "buikig" aan de Draafsingelzijde en verkeert 
in slechte staat van onderhoud. 

Johan Messchaertstraat 
Toestand bomen blijkt na tweede onderzoek matig tot 
slecht. Vooralsnog geen reden om bomen te verwijde
ren; zomer wordt afgewacht i.v.m. nader onderzoek 
naar toestand bladeren. 

Molsteeg 
Opvulling met appartementen voltooid. Acceptabele 
stadsvernieuwing waarbij de historische rooilijnen zijn 
gehandhaafd. 

Nieuwsteeg/Nieuwstraat (rijksmonument) 
Sint-Caeciliakapel uit 14e eeuw. Grote knaagkever gesig
naleerd in kap. Bouwplan in voorbereiding. 

Nieuwstraat/Wisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf gewenst. 
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Nieuwstraat 23 (rijksmonument) 
Oude Stadhuis uit 1631. Hout van kap ernstig aangetast 
door dennenscheerder, voorgevel op verschillende 
plaatsen gescheurd, voegwerk kapot, dakgoten lekken, 
het ijzerwerk in de muren roest en de kozijnen zijn al ja
ren niet geschilderd. Vergevorderde plannen voor res
tauratie en functiewijzigingen o.m. stadswachten, par
keerwachten, archeologische dienst. Trouwen kan "tij
delijk" in het Westfries Museum. Restauratie moet star
ten in september. 

Ramen 4 (rijksmonument) 
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1768. Restauratie van 
casco, kap en gewelf afgerond. Plannen voor schilderen 
plafond interieur worden langzaam maar zeker finan
cieel realiseerbaar. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Vereniging 
Oud Hoorn heeft gemeente verzocht dit panel op de ge
meentelijke monumentenlijst te plaatsen. Monumenten
commissie is accoorcl. Kerk is verbouwd. 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en door vereniging Oud 
Hoorn wordt bij de gemeente aangedrongen om te ko
men tot een plan voor een stijlvoller en schoner plein. 
Hierbij past zeker handhaving van de parkeerverboden. 
De tijdelijke(?) massieve paaltjes ter bescherming van 
het publiek op de sterk vergrote café-terrassen vormen 
zeker geen bijdrage tot een herinrichting in stijl. Hoorn 
wordt een stad met een steeds grotere paaltjesclicht
heid. Wat wordt er gedaan met de inventarisatiegege
vens van de werkgroep micromilieu? Vereniging Oud 
Hoorn pleit voor het terugbrengen van stoepen. 

Rode Steen 14 (rijksmonument) 
Door gemeente aangekocht om er opnieuw (tussen 
1920 en 1957 ook al) een politiepost voor de binnenstad 
in onder te brengen. 

Rode Steen 16 (rijksmonument) 
Door gemeente aangekocht t.b.v. uitbreiding Westfries 
Museum. Verfwerk met weinig gevoel voor historie; de 
toegangsdeuren in Lodewijk XVIe stijl zijn beschadigd. 

Stationsplein 
NZH-barak verwijderd. NS heeft plan opgesteld voor de 
bouw van 30-40 gestapelde woningen bovenop kantoor
ruimte langs de spoorlijn nabij het busstation. 

Truydemanhof 
De woningbouwvereniging - eigenaresse - wil de panden 
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binnen 6 jaar slopen. Slechte staat van onderhoud en 
tamelijk kleine wooneenheden. De monumentencom
missie heeft gepleit om het hof in zijn geheel op de ge
meentelijke monumentenlijst te plaatsen (zie foto). 

Turfhaven 
Muur van vleugel van voormalige Weeshuis is sterk 
aangetast. Plannen van de Stichting Stadsherstel om op 
de plaats van de muur twee woningen te bouwen. Hui
dig plan is eind februari gepresenteerd. Tevens bestaan 
er herinrichtingsplannen voor de Weeshuistuin. 

Veermanskade 
Nieuwe hardhouten sluisdeuren aangebracht in Grote 
Sluis. 

Visserseiland 
Plan voor nieuwbouw van 152 woningen in o.a. woonto
rens: één van 45-50 m. (afhankelijk van gekozen nul
punt) hoog en twee van 25 meter hoogte. 
Oud Hoorn pleitte voor nieuw bestemmingsplan. Ge
meente heeft woensdagavond 14 juni om 20.00 uur in 
de Noorderkerk de bevolking een inspraakavond over 
dit plan geboden. 

Westerdijk 

Monument van kunstenares Truus Menger onthuld. Het 
kunstwerk is opgericht ter nagedachtenis aan de der
tien overleden bemanningsleden van twee Amerikaanse 
bommenwerpers die boven Hoorn op 7 juli 1944 veron
gelukten (zie foto). 

Zon 3 - Grote Oost 151 
(gemeentelijke monumentenlijst) 
Van deze eerder samengevoegde panelen worden weer 
twee woonhuizen gemaakt. 

Zon 9 
Verbouwd tot twee woningen. 

Zon 11 (rijksmonument) 
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige 
staat van verval. 



Het Dirk Visserfonds 
door WL. van der Waal 

Elk jaa r ontvangt onze vereniging van de gemeente 
Hoorn een bedrag van ongeveer f 35,- uit het Dirk Vis
serfonds. Bij de jaarcijfers van Oud Hoorn staat deze 
gift apart vermeld bij de ontvangsten. Maar wie is Dirk 
Visser, hoe zit het naar hem genoemde fonds in elkaar'? 
Dirk Visser wordt op 16 november 1884 in Hoogkarspel 
geboren, als zoon van Jan Visser, vrachtman van be
roep, en Elisabeth Groen, zonder beroep. Op 22-jarige 
leeftijd verhuist Dirk naar Hoorn, naar Pakhuisstraat 
nr.10, waar kruidenierster Hendrica llaverbusch, wedu
we van Maarten Peerdeman, kamers verhuurt. Twee 
jaar later, op 5 maart 1909, trouwt Dirk met de zes jaar 
oudere Johanna Lotsia Maria van den Bergh. 
Bij inschrijving als ingezetene van Hoorn geeft Dirk a ls 
beroep op: koopman. Later wenst hij te boek te staan 
als venter, weer later als winkelier, en wel in galante
rieën. Dirk heeft op vele adressen in Hoorn gewoond: 
achtereenvolgens op Merensstraat 26, Merensstraat 37, 
Grote Noord 105, Grote Noord 52, Grote Noord 691, in 
een woonwagen, op Grote Oost 542, Loniusstraat 8 en 
tenslotte op Achterom 703. Op het laatste adres is hij 
op 11 februari 1962 ten huize van expediteur Geert 
Jeurink overleden. 
In 1961 laat hij een testament opstellen bij notaris Kerk
hoven, Noorderstraat 8. Zijn vrouw is dan al van hem 
gescheiden en overleden. Dirk, kinde rloos gebleven, be
noemt de gemeente Hoorn tot en ig erfgenaam. Wel 
moeten een aantal legaten uitgekeerd worden aan enke
le personen en instellingen, zoals de voogdijvereniging 
"Tot Steun" te Amsterdam (met name te gebruiken voor 

Gebouwd 1924 in opdrac/11 van Dirk Visser, Grote Oost 54/56. 

minderjarigen, wonend in West-Friesland), de kerkvoog
dij van cle Ned. Hervormde gemeente te Hoorn (uitslui
tend te gebruiken voor herstel en onderhoud van de 
hervormde kerkgebouwen), de Stichting Koninklijk Ne
derlands Geleidehondenfonds te Amsterdam en de Ver
eniging "Hulp voor Onbehuisden" te Amsterdam. 
De resterende erfenis moet de gemeente Hoorn "solie
de" beleggen. De opbrengsten moeten als volgt ver
deeld worden: 

- eenderde als bijdrage aan het Sinterklaasfeest van de 
openbare lagere en kleuterscholen in Hoorn4 

eenderde als extra-bijdrage voor een of meer in 
Hoorn gevestigde Harmonie- en Fanfarecorpsen5, het 
Hoorns Kamerkoor6, het Hoorns orkest "Synfonia" en 
de zangvereniging "Sappho" 

- eenderde ten behoeve van een of meer culturele, 
neutrale instellingen, waaronder in ieder geval moet 
worden verstaan de Openbare Leeszaal, de Kerkme
ijer-cle Regt Stichting en de vereniging Oud Hoorn. 

Notaris Kerkhoven laat er na Dirks overlijden geen gras 
over groeien. Reeds op 15(!) februari 1962 stuurt hij een 
brief aan de gemeente, waarin hij melding maakt van de 
inhoud van het testament. De gemeenteraad aanvaardt 
de erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving, een 
besluit waarmee Gedeputeerde Staten in mei 1962 ac
coord gaat. 
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Het fonds is iets groter dan f 7.000,-. Oud Hoorn krijgt 
eenvijftiende van de opbrengsten. Naast de reeds ge
noemde culturele instellingen krijgen ook de Vereniging 
Het Carillon en het Teekengenootschap "Debutade" een 
deel. 
Dirk Visser is dan wel overleden, zijn naam leeft voort 
in het naar hem genoemde fonds. 
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Een heruitgave 
Het Actiecomité Stichting Koepelkerk schrijft ons: 

In 1953 verscheen de "Parochie voor Hoorn". Juist 
vóór de publicatie van !}et befaamde bisschoppelijke 
"Mandement". 
Dit 100 pagina's tellende boekje geeft een voortreffe
lijk tijdsbeeld van het Katholiek Hoorn van toen. Het 
was bedoeld als ·een 'wegwijzer in de rijke verschei
denheid van het Katholieke leven in onze stad'. En: 
dat is het ook. Maar: door de vele geïllustreerde ad
vertenties en de geschreven tekst is het veel meer 
dan dat. Men herkent veel van het dagelijks leven, de 
stijl, de normen en waarden van die jaren. Daardoor 
is het een kostelijk lees- en kijkboekje geworden. 
Voor iedereen. 

Grote Noord 69 

In "Hoorn, huizen, straten, mensen·· staal dat Dirk Visser hier in 
1920 een winkel in galanterieën heeft. In 1924 vraagt ene W. Log
gen bierverlof voor het benedenvoorlokaal en de daarachtergele
gen kamer aan. Blijkbaar blijft Visser eigenaar, want in 1935 vraagt 
hij een bouwvergunning aan voor de verbouw van het woon-win
kelhuis (arch. H . .J. Cramer). Grote Noord 69 vormt één geheel met 
Achterom 70. 

2 In 1923 vervangt D. Visser hier een schuur door een nieuwe (arch. 
H.J. Cramer). Na een aanschrijving in 1924 om het pakhuis beho
rend bij nr.56 te verbeteren, wordt in 1924 een woonhuis neergezet 
op de hoek van Grote Oost. 56 en Oosterkerksteeg (wederom met 
architect H.J Cramer). In 1925 laat Dirk Visser op nr. 54 een pak
huis met bovenwoning neerzetten. 

3 In 1918 vraagt D. Visser om een bewoonbaarverklaring van dit 

pand. Hij krijgt die toestemming elk jaar tot 1929. Dan verbouwt 
hij het pand, maar in 1932 laat hij het pand slopen en wordt er een 
pakhuis met bovenwoning neergezet (arch. H.J. Cramer). Vermoe
delijk heeft Visser het pand verkocht aan G. Jeurink en hem daar
voor een hypothecaire lening verstrekt. Deze lening is als bezit te
rug te vinden in het overzicht van bezittingen en schulden van de 
nalatenschap van Visser. Merkwaardig is dat aannemer P.J. Blauw 

de keuken vergroot en een closet en een douche maakt in het 
panel, (volgens Jeurink) voor rekening van D. Visser. 

4 In 1977 besluiten de openbare lagere scholen geen gezamenlijke 
Sinterklaasactiviteiten meer te organiseren. De "Sinterklaas"-gel
den gaan dan uits luitend naar de kleuterscholen. 

5 Tot 1966 zijn dit de muziekverenigingen Apollo, Crescendo en 
Kunst na /\..rbeid. 1.n 1966 fuseren deze tot het Hoorns Harmonieor

kest. 

6 In 1982 opgeheven. 

Het Actiecomité van de Stichting Koepelkerk heeft -
met steun van velen uit het "oude" Hoornse bedrijfs
leven - een heruitgave op de markt gebracht voor de 
prijs van vijf gulden. De opbrengst wordt bestemd 
voor het restauratiefonds Orgel Koepelkerk. Het 
wordt van harte bij U aan bevolen; het is zijn geld 
alleszins waard! 

Besteladres: 
telefoon 02290 - 48885 

02290 - 36082 
02290 - 15051 

tussen 18.00 en 19.00 uur 
(werkdagen) 

idem 
idem 



Zelfs deze rubriek staat in het teken van de her
denking van de vijftigjarige bevrijding. We heb
ben in de afgelopen maanden nogal wat foto :S 
ontvangen met feestende mensen in het voor
jaar van 1945, waarvan de namen uit het ge
heugen waren verdwenen. Het leek ons een 
goed idee deze opnamen te verzamelen en ze 
ons lezers aan te bieden met de vraag, wie is 
wie? We hopen, dat de anderen, die wat langer 
moeten wachten op de plaatsing van hiin inge
stuurde foto, voor deze keus begrip hebben. Na
tuurlijk behandelen we wel de ontvangen brie
ven van degenen die familieleden en vrienden 
herkenden en krijgt U ook het overzicht van de 
nieuw ingezonden foto's. 

Wat er binnenkwam 
Mevrouw Van de Berg-Blokdijk van het West bracht me 
16 foto's van mensen die rond de Italiaanse Zeedijk 
woonden of werkzaam waren in de visrokerijen op het 
Visserseiland. Hoornser kan het niet. De heer J. Lenior 
uit Breda stuurde me een opname van het harmoniege
zelschap "Apollo", dat op 5 mei 1945 een concert gaf op 
de Rode Steen. Van mevrouw B. Allis-Fok uit Wieringer
werf ontving ik een opname van een kleuterklas je uit 
1931 of 1932. Haar brief ging ook nog vergezeld van een 
aantal foto's van een zeer landelijke Grote Waal met 
schilderachtige boomgroepen, houten bruggetjes en 
boerderijen, maar die kunnen we helaas niet in deze ru
briek plaatsen. De 84-jarige heer Jan Baart, die me al 
eens eerder iets vertelde over de Kinderbond, zond me 
een derde foto van het personeel van de timmerfabriek 
aan de Gedempte Turfhaven. De opname is weliswaar 
niet meer in al te beste staat, maar interessant genoeg 
om in een van de volgende nummers te worden opge
nomen. Van de heer H.C. Bakker nemen we. een vrolijke 
foto op, waarschijnlijk gemaakt in de meidagen van 
1945 van een aantal leden van de ondergrondse met 
een dame. Van de heer D. Deil te Bloemendaal tenslotte 
kreeg ik nog een opname van een regentencollege. Vol
gens de namen op de achterzij de van het karton moet 
het een door en door Hoorns gezelschap zijn. Tenslotte 
van dezelfde inzender een groep bij een eerste-steen
legging van de uitbreiding van de NV Hoornsche IJsfa
briek op 26 maart 1928 door H.M. Polak Sz. 
Informatie over eerder geplaatste foto's verschaften mij 
de dames Evers-Jong, A. Machielsen-Tromp, A. de 
Rooij-Posch, X. Windhausen-Nuyens en de heren J. 
Baart, Jos . L. Moeskops en L. Roodzant. Alle inzenders 
en informanten hartelijk dank voor hun bijdrage aan dit 
nummer. 

Slagers en voetballers 
Mevrouw Evers vertelde me per telefoon, wie de heer 
met zwarte hoed en baard was, die als nr. 42 op de foto 
van het feest in de Vijzelstraat Qrg 1995, blz 41) te zien 
is. Dat is slager Jan Kemper, een broer van Jacob Kern-

per, ook al slager, die zijn winkel had op het adres Grote 
Noord 19. Daar zou later de pastorie van de Cyriacus
kerk komen 1• De foto moet uit het begin van de jaren 
twintig zijn. Jan Kemper was toen een jaar of zeventig. 
Het groepsportret van de voetbalclub "Hoorn", dat we 
in het vorige nummer op blz 40 voor de tweede maal af
drukten, blijft de gemoederen bezig houden. Volgens 
Mevrouw de Rooij-Posch, de inzendster van deze foto 
heet de speler in het midden van de tweede rij toch 
Kooij en geen Knol, zoals de heer Roodzant beweerde. 
Zij kan het weten, want deze Kooij was de zwager van 
haar man. De namen van Bertus van Ossenbrugge en 
Verduin vvaren inderdaad verwisseld. Verduin is de man 
met hoed en pochet en Van Ossenbrugge staat achter 
hem. De heer Rooclzant merkte overigens nog op, dat 
de letters B.M.T., zoals de club eerst heette, staat voor 
"Bied Moedig Tegenstand". 

Foekie en Mulo-leerlingen 
Mevrouw Machielsen-Tromp kon me mededelen, dat de 
dame die op de foto van de verpleegden uit het diaco
niehuis Qrg. 1994, blz. 144) Foekie wordt genoemd, in 
werkelijkheid Antje van Dijk heette. Zij heeft deze infor
matie van haar vader die bij Foekie de premie voor het 
begrafenisfonds ophaalde. Het Amerika verhaal wordt 
door haar sterk in twijfel getrokken. Foekie was er de 
vrouw niet naar om zo'n reis te kunnen maken. Waar
mee wij een illusie armer en mevrouw Chün wat infor
matie rijker is. Mevrouw Machielsen schrijft ons, dat zij 
nog veel weet over bekende Hoornse typen uit het ver
leden, maar dat zij door haar invaliditeit niet in de gele
genheid is aan het verenigingsleven van Oud Hoorn 
deel te nemen. Wij zullen haar als eventuele informant 
in gedachten houden. 
Mevrouw Windhausen geeft nog een aantal namen van 
mensen die te zien zijn op de schoolfoto van de R.K. 
Mulo Onder de Boompjes Qrg. 1995, blz. 42). De vraag
tekens staan achter voor- of achternamen waarvan de 
briefschrijfster niet zeker is. Nr 5 Herman? van Doorn, 
22 .Jan? Peereboom, 27 Annie Neefjes, 31 niet An maar 
Marie van Riel, 41 niet Martha maar Agatha Entius, 48 
Ali Blauw, 49 l\.fra Ruiter, 51 Gré Schuld, 54 Gerard Bot
man, 55 Bernard de la Marre of Delamarre2, 58 Harry 
Schneiders, 60 Jan Castricum, 62 Jan Potter. 

Een ambachtelijke timmerfabriek 
De heer Baart gaf me een aantal namen van de mensen 
die te zien zijn op de foto met het personeel van de tim
merfabriek van Beek, aan het begin van de eeuw gele
gen tussen de Leliestraat en de Gedempte Turfhaven 
Qrg. 1995, blz 43). Op de achterste rij staan v.l.n.r. 2 Fre
meijer, 3 Wijna, 5 F. Baart (de vader van de informant), 
7 Stammes, 12 Heertjes. Op de middelste rij v.l.n.r. 
2 Sluis, 3 Martien Groot, 6 Middelink. De naam Stammes 
wordt bevestigd door de heer Rooclzant 
Ondanks de voor Hoorn grote omvang van de onderne
ming kon er nog niet gesproken worden van een fa
briek. Daarvoor was er nog te veel bewaard gebleven 
van het ouderwetse ambachtelijke bedrijf. De twee 
voorste heren met bolhoeden waren de gebroeders 
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Beek, de eigenaars van het bedr ijf, die niet te beroerd 
waren om een blauwe kiel aan te t rekken en de arbei
ders persoonlijk te vertellen, hoe het werk afgeleverd 
diende te worden. Toen de vader van de heer Baar t op 
14-jarige leeftijd in 1895 bij Beek kwam werken, werden 
de draaibanken daar nog met de voet aangedreven. 
Maar ook daar brak de nieuwe tijd aan. Een paar jaar la
ter schakelde men over op stoom. Men had het gehele 
proces van grondstof tot eindproduct in eigen hand. 
Boomstammen werden verzaagd tot planken, planken 
verwerkt tot duigen, waaruit men daarna kaaskoppen, 
botertijnen en houten emmers maakte. De metalen ban
den waarmee de duigen van al deze voorwerpen bij el
kaar gehouden, vervaardigde men in de eigen smederij . 
Maar de industr iële revolut ie kwam in Hoorn niet op 
gang. Van Eerde, die het bedrijf omstreeks 1914 over
nam, hield het nog een jaar of tien uit, maar in 1924 
hield het houtwarenbedrijf op te bestaan. Mogelijk kon 
het bedrijf niet op de juiste 
manier inspelen op de ver
anderende vraag naar be
drijfswerktuigen in de zui
velindustrie, waar men 
voor een belangrijk deel 
overging van hout op me
taal. De foto's van deze on
derneming blijven een 
schitterend getuigenis van 
een doodgelopen industrie. 

Roomskatholieke zanghul
de 
De heer Moeskops ver
schaft ons nog wat informa
tie over de foto van een 
openbare plechtigheid met 
katholieke inslag voor het 
stadhuis Qrg. 1994, blz 36). 
Deze opname verschaft ons 
een blik op de zanghulde 
die op 26 juni 1938 ge
bracht werd aan de Hoorn
se burgemeester door de 

bij deze uitvoering aanwezig. Hij was toen diep onder 
de indruk. 

Varia 
De heer Roodzant zet met lofwaardige precisie nog en
kele fouten recht. De barbier/kapper die in het ar tikel 
Kent U Hoorn ook zo door Femke Uiterwijk Van Kem
pen genoemd wordt, heette Kempen. In die t ijd heette 
de in dit artikel genoemde straat niet Grote Oost maar 
Groote Oost. Hij is inderdaad degene, die van alle nog 
levenden het langst op de Koepoortsweg woont. Meisje 
Strik op de foto van de klas Rijks-HBS in 1927 (jrg. 1995, 
blz. 42) moet zijn Catharina Strik . .Jrg. 1955, blz. 44 on
der de kop Hoe Hoorn veranderde, de onderste foto 
geeft niet de Gouw weer, maar de Nieuwstraat. In de 
twintiger en dertiger jaren stond hier de oliebollen
kraam van de famil ie de Nies. 

zangkoren St. Theresia uit Jeugd met ouderen voor St. Pieters/lof. 
Wervershoof, Nieuw Leven 
uit Medemblik, het Ge-
mengd Koor uit Ooster-Blokker, het Streeker Mannen
en Dameskoor uit Grootebroek en "Viribus Unitis" (Lat. : 
Met vereende krachten), een gemengd koor uit Hoorn 
onder leiding van hun gemeenschappelijke dirigent R. 
Moeskops, de vader van onze informant. De manifesta
tie vond plaats in het kader van het bondsconcours van 
de Roomskatholieke Bond van Zangverenigingen in 
Noord- en Zuid-Holland. De Bond had het concours dat 
jaar in Hoorn georganiseerd, omdat het eerste lustrum 
van de Bond en het tweede lustrum van "Viribus" ge
vierd werden en omdat Moeskops zijn 25-jarig jubileum 
als koordirigent herdacht. 
Jan Spigt, die met hoed en jas naast de burgemeester 
staat was op dat moment voorzitter van de Bond. De 
geestelijke achter Moeskops is pater Livinus Moeskops, 
een broer van de eerstgenoemde. De andere priester -
ik neem aan, dat hiermee de tweede man rechts van de 
burgemeester bedoeld wordt, wiens gezicht slechts half 
te zien is - is P.L.Ch. van der Meer, geestelijk adviseur 
van de Bond. Hij was eerder kapelaan in Hoorn. De on
bekende tussen Van der Knaap en deken Van der Wiel, 
de man met het hoge voorhoofd in de deuropening van 
het stadhuis, is Jan Moeskops een andere broer van de 
dirigent. Onze informant was zelf als achtjarig knaapje 
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Tweemaal buurtvereniging 
Bevr i jdingsfeesten. Vreugde, omdat het nu eindeli jk al
lemaal voorbij was. Er kwam een soort roes over de 
mensen. In iedere drie straten werd een buurtvereni
ging opgericht, die als taak had de feesten te organise
ren. Na een jaar of wat, toen het normale leven zich 
enigzins hersteld had, waren de meesten weer verdwe
nen. Foto's van die buurtverenigingen en de feesten die 
ze organiseerden zijn er weinig bewaard gebleven. Al
leen de beroepsfotografen beschikten over de schaars 
geworden films. Het weinige fotomateriaal over het on
derwerp "bevr ijdingsfeest" is iets om zuinig ter bcwa-
ren. 
Van mevrouw Hendrik-Hofstee uit het Pietershof ont
ving ik een paar opnamen van een feest van de buurt
vereniging Tur fhaven-Dal-Breed. 
De eerste foto toont een wat kleinere groep voor het St. 
Pietershof. Sommige van de deelnemers hadden kans 
gezien zich ter verhoging van cle feestvreugde in een 
gek pak te steken, geen geringe opgave in die tijd van 
kledingschaarste. We zien op de achterste r ij v.J.n.r l. 
met bril en geruit overhemd tandarts Loots, 2. ook met 
bril en in een tweekleurig overhemd Bax, directeur van 
de bank aan het Dal, 3. een onbekende man die 4. een 



onbekende clown op zijn nek 
heeft, 5. en 6. onbekenden, 7. 
in een boerenkiel Jan Ligt
hart, 8. iets naar achter een 
onbekende, 9. met het ge
zicht half zichtbaar een on
bekende, 10. met de armen 
over elkaar in witte pullover 
Henk Kramer, 11. in een voor 
die tijd onzedelijke korte 
broek slager Keet. Op de 
tweede rij 12. in een overall 
Jan Hendriks, 13. met hals
doek en pet een onbekende, 
14. jongen Kramer, van het 
taxibedrijf, 15. jongen Wel
kers, 16. jongen Nooy. Op de 
derde rij gehurkt 17. Flipje 
Nooy, 18. onbekende jongen, 
19. onbekende jongen. Op de 
voorste rij liggend en zittend 
20. jongen Bax met bal, 21. 
omkijkende onbekende jon-
gen, 22. en 23. onbekende 
jongens. 

? 
1 

Grotere groep bij Sint Pietershof 

De tweede foto is van dezelfde buurtvereniging en moet 
gezien cle stand van de ramen van het Pietershof bij de
zelfde gelegenheid gemaakt zijn. Voor een deel zijn het 
dezelfde mensen, maar het gezelschap is belangrijk uit
gebreid, onder anderen met een aantal dames. De jon
getjes zijn hier verdwenen. Wel zien we middenvoor de 
clown, links de man met de pet en de halsdoek, wat 
meer naar rechts Jan Hendriks, nu met een hoed op en 
geheel rechts slager Keet. Namen zijn me van deze 
tweede foto niet gegeven. Gaarne van U de ontbrekende 
namen van de feestvierders op de beide foto's. Het 
wordt wat moeilijk de mensen van de grote groep voor 
het St Pietershof in een schets aan te duiden. De groep 
bestaat uit drie rijen. De achterste rij begint bij de man 
met het voetbalshirt geheel links tot de slager in korte 
broek en dan een losstaande jongen geheel rechts, in 
totaal 23 personen, waarvan er sommige slechts met 
een deel van hun gezicht zichtbaar zijn. De middelste 
rij bestaat uit zes knielende dames, waarvoor dan nog 
een dame en de clown. Als U iemand herkend heeft 
kunt U het beste een omschrijving geven als "dame in 
witte blouse links voor het meest linkse raam van het 
Pietershof". 

Foto 3: In de rij voor kaarten bij Wassenaar: 

Concert 
Een ander stel foto's ge
maakt rond de bevrijding 
ontving ik van mevrouw 
Wassenaar. De eerste (foto 
3) toont een aantal mensen 
in de r ij voor de muziekwin
kel van Wassenaar in de 
Lange Kerkstraat. Op het 
eerste gezicht een oorlogs
foto. Rijen mensen met ma
gere gezichten vooral voor 
de levensmiddelenzaken 
waren geen ongewoon ver
schijnsel. Rechts een jonge
tje op klompen met een pan
netje eten, meestal afkom
stig uit de gaarkeuken. Hier 
gaat het gelukkig om een rij 
voor de muziekwinkel van 
Wassenaar, waar kaarten 
verkrijgbaar waren voor het 

concert dat het mandoline gezelschap "Entre Nous" in 
de parkschouwburg zou geven ten behoeve van de oor
logsslachtoffers. Graag de namen van de wachtenden. 
Volledigheidshalve laten we ook nog een opname zien 
van cle uitvoering zelf (foto 4). De zaal was geheel in 

Foto 4: Uitvoering van 'Entre-nous'. 
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stijl versierd met para
chutes, die aan de zolde
ring waren opgehangen. 
De foto toont het orkest 
op het podium onder lei
ding van de dirigent Was
senaar. Daarvoor een cor
don van leden van de 
B(innenlandse) S(trijd
krachten) in blauwe over
all, oranje armband en 
met zwarte helm. Zo U er 
nog in slaagt een gezicht 
te herkennen dan gaarne 
van U de naam die bij dat 
gezicht hoort. 

Harmonie 
Van de heer Lenior ont
ving ik een foto (fo to 5) 
van wat waarschijnlijk de 
eerste opname na de be
vrijding van het harmo
nie-orkest "Apollo" is ge
weest. Hij is gemaakt 

.Jolige verzetsmensen op de Rode Steen (6). 

door Osinga, want hij komt ook voor in diens elders in 
dit nummer besproken boekje Hoorn bezet en bevrijd. 
Het orkest was tot aan de bevrijding ontbonden, omdat 
de leden ervan zich niet hadden willen aansluiten bij de 
door de Duitse bezettingsautoriteiten opgerichte en 
verplicht gestelde cultuurkamer. Lenior was onderge
doken, maar werd op 5 mei gevraagd naar het repetitie
lokaal te komen aan het Achterom. Van daaruit werden 
de instrumenten met een bij de meubelzaak van Haring 
geleende handkar opgehaald bij de firma Kaldenbach, 
een groothandel in klompen. In het repetitielokaal werd 
de stoet min of meer geformeerd, waarna het gezel
schap naar de Rode Steen vertrok voor het eerste op
treden. Op de foto staat links de dirigent Leo Koning. 

Uitvoering uan Apollo op Rode Steen bij bevrijding (5). 
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Verder zijn alleen de namen bekend van de eerste drie 
personen op de eerste rij. Dat zijn v.l.n.r. Brand, Mels(?) 
en Lenior. Gaarne van U de overige namen. 
De laatste bevrijdingsfoto (foto 6) toont een jolige 
groep verzetsmensen voor het hoofdkwartier van de 
L(andelijke) O(rganisatie) voor Hulp aan Onderduikers 
oostzijde van de Rode Steen. Een dame wordt door een 
van de mannen op de schouders gehesen, terwijl de 
rest vriendelijk lachend toekijkt. Namen zijn niet be
kend, maar vergelijking met het boek van Osinga doet 
vermoeden, dat de alleen staande man links voor de 
Duitser Karel Weinreich is. Het moet toch voor de 
lezers mogelijk zijn nog wat namen van toeschouwers 
en deelnemers aan dit tafereel te geven. 



Klas van Van Berkel, J.938-'.19. 

Nogmaals Van Berkel 
Als afsluiting nog een klasse-foto (hierboveó) van de 
bekende onderwijzer Van Berkel. Ik kreeg hem van de 
heer Van der Koelen. Oorspronkelijk moet hij in het be
zit van een van de zusters van de heer Van Berkel zij n 
geweest. Alle namen zijn bekend. Als U wilt, kunt U nog 
nadere in lichtingen over de leerlingen geven. Hij is ge-

maakt in het schooljaar 
1938-1939. 
Voorste rij: l e bank: links 
Wouter Brouwer, rechts Jo
han Basjes; 2e bank: 1. Wie
be Zwaan, r. Jeroen van Hin
te; 3e bank: 1. Bert Kroon, 
midden Pieter Oerlemans, r. 
Henk Vingerhoed; 4e bank: 
1. Henk van der Woude, m. 
Piet Ottens, r. Eduard (?) 
Keetman. Achterste rij : le 
bank: Marianne Werling, m. 
Nel Opmeer, r. Tini Bakker; 
2e bank: 1. Paula Verdoes, 
m. Mea Kortebos, r. Elli 
Postma; 3e bank: 1. Clara 
Griffioen, m. Dina van Vrij
en(?), Coba Griffioen. Langs 
de zij- en achterwand van 
links naar rechts .Jaques 
Korver, Herbert Oortman 
Gerlings, Johan Boersma, 
Barend Zwart, Hinke de 
Vries , de heer Van Berkel, 
Pemmy Homan, Tini Lies
hout. 

1. Zie Jan Onstenk, De bouwers van de St. Cyriacus en Franciscus 

(Hoorn 1982) 
2. Miss<:hien Delernarre. Van 1884 tot 1902 was een zekere Delemar

re uit Berkhout eigenaar van het gelijknamige café-restaurant 
naast het Westfries Museum aan de Rode Steen (HWS) 

Gevelsteen voor kerk in Amsterdam 

Gevelsteen van de rece/'lt gerestaureerde Dominicusherh, Spuistraat in Amsterdam. 

Deze gevelsteen stelt, zoals 
het onderschrift al aan
geeft, het oude stadhuis 
van Hoorn voor. De steen is 
op de foto net gerestau
reerd en geschilderd. Nu 
moet hij nog opnieuw ge
plaatst worden op de oude 
plek in de muur van de Do
minicuskerk aan het Spui te 
Amsterdam. Voordat hij 
daar geplaatst werd, be
vond hij zich in een huis dat 
op dezelfde plek stond. 
Waarom een afbeelding van 
het Hoornse stadhuis een 
Amsterdams huis sierde is 
tot nu toe niet bekend. Ge
zien de omlijsting is de 
steen te dateren uit de eer
ste helft van de achttiende 
eeuw. Dit stadhuis stond tot 
1797 op de Rode Steen van 
Grote Noord tot aan Kerk
straat, vóór bioscoop Wins
ton, café de Klinker en res
taurant Sweet Dreams. 
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Hoe Hoorn veranderde 
door Femke Uiterwijk 

Ik heb gekozen voor een 
aantal bezettings c.q. be
vrijdingsfoto's. 

Een Duits patrouillevaar
tuig ter hoogte van het 
Houten Hoofd spoedt zich 
richting IJsselmeer. Links 
ziet u de nog kale vlakte 
van het toekomstige Julia
napark. 

De bevrijding wordt ge
vierd op het Grote Noord. 
Rechts is de klok zicht
baar van de firma de 
Vries, hoek Lange Kerk
straat. Links op de bok 
van het zwarte rijtuig zit 
waarschijnlijk de heer Ga
Iesloot. Hij verhuurde rij
tuigen en was begrafenis
ondernemer op het Ach
terom. 
Een militaire vrachtauto 
bezet met Canadese solda
ten en jonge vrouwen rijdt 
tussen de mensen en de 
vlaggen door. 

Zo zag het Houten Hoofd 
er aan het eind van de 
oorlog uit. 
Het grootste gedeelte van 
het loopvlak was door de 
bevolking gesloopt om als 
brandhout te dienen. 
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