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Oud Hoorn 
Opgericht 7 juni 1917. 
Artikel 2 der statuten, goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van 25 november 
1989 en vastgesteld bij notariële akte van 12 februari 1990: "De vereniging stelt zich ten doel 
het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad 
Hoorn, een en ander in de ruimste zin". 
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Reactie bestuur Oud Hoorn op 
bestemmingsplan Visserseiland 
In het kader van het overleg als bedoeld in arti
kel JO van het Besluit op de Ruimtelijke Orde
ning, heeft de vereniging het voorontwerp van 
het bestemmingsplan Visserseiland van de ge
meente Hoorn ter beoordeling ontvangen. De 
gemeente heeft ons verzocht om uiterlijk bin
nen drie maanden eventuele op- en/of aanmer
kingen met betrekking tot dit voorontwerp ken
baar te maken. 
Teneinde te voldoen aan dat verzoek hebben 
de bestuursleden het ontvangen plan nauwkeu
rig bestudeerd en heeft een werkgroep uit het 
bestuur een conceptreactie opgesteld die vervol
gens in de bestuursvergadering van augustus is 
besproken. Het concept is op onderdelen aange
vuld en bijgesteld waarna de officiële reactie tij
dig kon worden verzonden. 
Hieronder treft u in onverkorte vorm de reactie 
van Oud Hoorn aan op het voorontwerp be
stemmingsplan Visserseiland. Deze reactie be
vat logischerwijs de onderbouwing van de 
standpunten die eerder in het kwartaalblad, op 
de voorjaarsledenvergadering en in de plaatse
lijke pers kenbaar zijn gemaakt. 

Aan het college van 
Burgemeester en Wethouders van Hoorn 
Postbus 603 
1620 AR HOORN 

Onderwerp: overleg ex art 10 BRO 
voorontwerpbestemmings plan 
Visserseiland 

Hoorn, 15 augustus 1995 

Geacht college, 

"Schoonheid vind je alleen nog daar waar zij over het 
hoofd is gezien". (Milas Kundera) 

Hierdoor voldoet de vereniging Oud Hoorn aan uw ver
zoek van 16 mei jl. om eventuele op- en/of aanmerkin
gen met betrekking tot het voorontwerp-bestemmings
plan Visserseiland kenbaar te maken. 

Gebrek aan visie 
Op 9 februari 1995 verzochten wij de raadsleden van 
Hoorn schriftelijk om tijdens de raadsvergadering van 
14 februari te stemmen tegen het voorstel om een voor
bereidingsbesluit te nemen voor het Visserseiland. Dat 
verzoek was gebaseerd op een aantal argumenten, 
deels van procedurele en deels van inhoudelijke aard. 

door A. G.F van Weel 

Het stemt tot tevredenheid dat er uiteindelijk van is af
gezien om de door u gewenste ontwikkelingen op het 
eiland te realiseren door middel van een z.g. artikel 
19-procedure. Oud Hoorn is verheugd te kunnen con
stateren dat haar aanbeveling om daarvoor het "geëi
gende beleidsinstrument van het bestemmingsplan" te 
gebruiken, is overgenomen. Teleurstellend is het dan 
vervolgens wel om bijna tegelijkertijd te moeten vast
stellen dat het voorliggende voorontwerp niet het re
sultaat is van een zorgvuldig geformuleerde visie om
trent de gewenste toekomstige ontwikkeling aan en 
langs de Hoornse kust. 

Integendeel, op bladzijde 3 T komt u in paragraaf 1.5. 
"Ligging in groter verband" niet verder dan de open 
deur: "Functioneel gezien ligt het Visserseiland dus zo
wel in de invloedssfeer van de stad (wonen) als van het 
water Gachthaven)". En daarmee vormen de beoogde 
ontwikkelingen op het Visserseiland een ogenschijnlijk 
op zichzelf staand proces dat zich geïsoleerd van de 
omgeving en zonder beïnvloeding van die omgeving 
lijkt te voltrekken. Door niet te plannen vanuit een geïn
tegreerde toekomstvisie op de kustlijn, loopt u willens 
en wetens onverantwoorde risico's ten aanzien van toe
komstige mogelijkheden en wensen. Oud Hoorn acht 
dit een fundamentele tekortkoming van het gepresen
teerde plan en geeft u in overweging om - alvorens ver
der te gaan op de ingeslagen weg - eerst te komen tot 
een samenhangend geheel van beleidsvoornemens met 
betrekking tot de ruimtelijke toekomst van het kustge
bied in brede zin. Het door de gemeenteraad aanvaarde 
Toeristisch Recreatief Aktieplan Kunstlijn Hoorn kan 
door ons met de beste wil van de wereld niet als zoda
nig worden opgevat. 

Uitbreiding bebouwing 
Inhoudelijk spraken wij uit niet principieel tegen uit
breiding van de bebouwing op het Visserseiland te zijn. 
Op een deel van het eiland staan reeds woningen en 
ook in het verleden werden delen van het eiland geken
merkt door (woon)bebouwing. Uit historisch oogpunt 
bestaan er geen bezwaren tegen uitbreiding van de be
bouwing. Bovendien pleit ook onze vereniging al sinds 
jaar en dag voor versterking van de woonfunctie van de 
binnenstad (zie o.a. ons bezwaarschrift tegen het be
stemmingsplan Nieuwe Noord e.o.). Daar komt nog bij 
dat door de nieuwe functie "woningbouw" het openba
re karakter van het terrein relatief wordt vergroot waar
door meer mensen dan voorheen vanuit nieuwe per
spectieven kunnen genieten van Hoorns unieke stads
silhouet. Dit laatste punt sluit naadloos aan bij de doel
stellingen van onze vereniging. 

Aan het standpunt om niet op principiële gronden uit
breiding van bebouwing te verwerpen, werd evenwel 
onmiddellijk toegevoegd dat de vereniging zich verzet 
tegen elk plan dat geen aansluiting zoekt bij de orga
nisch gegroeide kleinschalige opzet van de historische 
stad. Welnu, het huidige plan zoekt die aansluiting niet 
en wordt door ons derhalve verworpen. De voorgestel
de nieuwbouw vloekt in haar structurele opzet, in haar 
uiterlijke verschijningsvormen en in haar omvang met 
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foto 1903: Houtzaagmolen 'de Halm 'werkend voor de fa. Zijp (huis en werkplaats links) 

de elementaire waarden van de oude stad zodat de op
zet daarvan consequent van de hand moet worden ge
wezen. De massieve, grootschalige en volumineuze uit
werking vormt vanuit vele gezichtspunten, zowel vanaf 
de water- als vanaf de landzijde, een ondoorzichtige 
muur waarachter het fijnmazige en kleinschalige histo
rische stadsbeeld schuil gaat. Al wordt dat beeld soms 
slechts gedeeltelijk ontnomen, de aantasting wordt 
daar niet minder door . en blijft derhalve onaanvaard
baar. Hier dreigt het concept "beschermd stadsgezicht" 
volledig te worden uitgekleed. 

Nota "Bouwen en Binnenstad" 
Wij vragen ons vervolgens in alle oprechtheid af waar
om bij dit bestemmingsplan de gemeentelijke nota: 
"Bouwen en Binnenstad" van februari 1992 geheel over
boord wordt gegooid? Deze nota, u zult het zich herin
neren, spreekt vooral over zaken als massa, situering, 
ruimte, materiaal, ritmiek, kleur en detail maar ook 
over de buurt en de samenhang van de architectuur op 
buurtniveau. U heeft de inhoud van de nota zelf een 
goede houvast genoemd bij de beoordeling van bouw
plannen. Wanneer u zich bij uw afwegingen consequent 
houdt aan de in nota genoemde uitgangspunten, zult u 
met. ons van mening zijn dat het voorliggende nieuw
bouwplan de toetsing niet positief kan doorstaan. 

Uitgekleed "Beschermd stadsgezicht" 
Al bijna 20 jaar streeft de gemeente Hoorn, mede op 
aandringen van de Rijksdienst voor de Monumenten-
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zorg, naar uitbreiding van het beschermd stadsgezicht 
tot het gehele binnenstadsgebied van de gemeente, in
clusief het Visserseiland. Daarmee hebben vorige colle
ges van B. & W., maar ook het huidige college, willen 
aangeven welke bijzondere waarden ook zij hecht(t)en 
aan de beschermingyan Hoorns historisch stadsbeeld. 
Oud Hoorn heeft zich altijd volmondig achter dat stre
ven geschaard; destijds (1976) pleitte de vereniging nog 
voor een iets grotere uitbreiding met het deel van de 
Koepoortsweg tussen Draafsingel en de spoorlijn. Alle 
colleges zijn op de hoogte geweest van het rechtsge
volg van zo'n aanwijzing, ook van dat genoemd in de 
Monumentenwet van 1988. Volgens artikel 36 van laatst
genoemde wet moet als een soort veiligheidsgarantie 
van de bescherming van het stadsgezicht een bestem
mingsplan worden ontwikkeld. 
De toelichting op de aanwijzing tot beschermd stadsge
zicht kan daarbij, wat het beschermingsbelang betreft, 
als uitgangspunt dienen. Doel van de aanwijzing is om 
de karakteristieke met de historische ontwikkeling sa
menhangende strllctuur en ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied te onderkennen als zwaarwegend belang bij de 
verdere ontwikkelingen van het gebied. Op die manier 
beoogt de aanwijzing een basis te vormen voor een 
ruimtelijke ontwikkeling die inspeelt op de aanwezige 
kwaliteiten, daarvan gebruik maakt en daarop voort
bouwt. 

Enige bladzijden eerder in de conceptnota "Bescherm
de stads- en dorpsgezichten ingevolge artikel 35 van de 



Monumentenwet 1988" HOORN, gemeente Hoorn, fe
bruari 1989 lezen wij op blz. 6: 
"Het silhouet van Hoorn is vanaf het IJsselmeer bijzon
der waardevol. De Hoofdtoren met de achterliggende 
stadsbebouwing en ook andere dominante gebouwen 
als de Grote Kerk, de Cyriacus en Franciscuskerk en de 
gevangenis markeren het stadsbeeld. Strekdammen dui
den de haveningang aan. 
Waardevol voor het stadsbeeld zijn ook de hoge bomen 
van het Baadland en van de parken langs de kust die de 
grootste omvang van het havenareaal uit de l 7e eeuw 
markeren ........... In de gehele uitbreiding van het be-
schermd stadsgezicht is het stratenpatroon in samen
hang met de schaal van de bebouwing van belang. Voor 
een aantal gebieden blijft het aanwijzingsbelang be
perkt tot deze aspecten. Dit geldt ondermeer voor de 
Vollerswaal en het Visserseiland, waar in beide gevallen 
sprake is van recente woningbouw die qua situering en 
hoogte goed aansluit op de historische structuur en 
daardoor ter plaatse geen afbreuk doet aan het histo-
risch karakter van de stad ........... ". (met excuus voor 

± 1920 Silhouet Visserseiland met de molen 'de Rob ' 

de lengte van het citaat). Hier nog is sprake van erken
ning, anno 1995 is veeleer sprake van ontkenning. 

Aldus opgevat, handelt uw college tegen zijn eigen be
doelingen en, wat nog ongeloofwaardiger is, tegen eer
der ingezet beleid in. Want, de door u geaccordeerde 
ontwerp-uitgangspunten voor het bouwplan zoals ver
woord in paragraaf 4.2. van het voorontwerp, sluiten op 
geen enkele wijze aan bij de bestaande binnenstedelijke 
structuur en vormgeving die u zegt zo graag te willen 
beschermen. Ook zoeken wij tevergeefs naar een uit
gangspunt dat expliciet de bescherming van het karak
teristieke Hoornse stadsbeeld tot onderwerp heeft. 
Typisch voor Hoorns historisch stadsbeeld is de gecon
centreerde, welhaast compacte, lage bebouwing die 
hier en daar doorbroken wordt door geïsoleerde hoge
re bouwwerken. De Hoofdtoren had, toen Hoorn nog 
zeehaven was, een baken- en verdedigingsfunctie. De 
kerkspitsen steken als tekenen van toenmalige opvat
tingen over religieus eerbetoon hoog boven hun omge
ving uit. 

-- ~ 
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1935: Kijlqe op het Visserseiland vanaf Achter op 't Zand op de bebouwing: visrokerijen en een taanhuisje ( rechts). 

Woontorens 
Op grond van welk belang rijzen de drie woontorens zo 
hoog uit boven hun omgeving? Hoe hoger, hoe duurder, 
hoe meer prestige? Aanzien voor wie? Of is het nog 
steeds waar dat wie hoog bouwt, wil laten zien dat hij 
het voor het zeggen heeft? Er bestaat in onze ogen geen 
enkel aanvaardbaar motief om hoogbouw op deze 
plaats te rechtvaardigen. Integendeel, noch het econo
misch belang van de projectontwikkelaar, noch het ar
gument van eigentijds bouwen, noch het met-de haren
erbij-gesleepte argument van een hoektoren als nieuw 
baken voor de Hoornse haven, noch strategische noch 
communicatieve argumenten, kunnen bij de afwegingen 
voldoende gewicht in de schaal leggen om ook letterlijk 
omhoog door te slaan. Oud Hoorn accepteert het argu
ment niet dat het geprojecteerde aantal wooneenheden 
van 152 uit oogpunt van exploitatie noodzakelijk is, ze
ker niet op deze kwetsbare plek. Elders, ook in Hoorn, 
zijn financieel verantwoorde bouwplannen gerealiseerd 
bij kleinere aantallen woningen op eenzelfde oppervlak. 
Wanneer de politiek zich bijna unaniem positief uit
spreekt voor dit nieuwbouwplan op deze prominente 
lokatie, dan moet zij zich realiseren dat zij vroeg of laat 
de vraag te beantwoorden krijgt: " Hoeveel miljoenen is 
de gemeente Hoorn zelf bereid om in dit plan te inves
teren?". 

Weer terug naar het vraagstuk van de bouwhoogte. Wij 
missen node een expliciete inhoudelijke afweging van 
de voor- en nadelen van laag- en hoogbouw. Waar het 
bij het huidige plan om gaat, is de bewuste keuze voor 
een grondige verstoring van Hoorns (beschermd) 
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stadsgezicht. Die verstoring erkent ook u gelukkig: 
"Vanuit het IJsselmeer gezien ontstaat er een oneven
wichtige situatie. Het visuele zwaartepunt verschuift 
naar de meest vooruitgeschoven toren die als belang
rijkste blikvanger gaat fungeren. Het herstel van het 
evenwicht vraagt om een visueel antwoord aan de an
dere zijde van de Hoofdtoren" (blz. 18 T). De oplossing 
ligt dan vervolgens ïn de toekomstige oprichting van 
een tweede op zichzelf staande toren in het Juliana
park. "De historische bebouwing krijgt dan een modern 
en evenwichtig kader". Oud Hoorn vraagt zich in ge
moede af waarom het bestaande evenwicht van de his
torische bebouwing eerst moet worden verstoord om 
vervolgens de bewust gekozen disharmonie als argu
ment te gebruiken voor een tweede het stadsbeeld ont
sierende "wolkenkrabber". Er zijn talloze andere en be
tere manieren om nieuw en oud op een vanzelfspreken
de wijze in elkaar te laten overgaan. 

Aansluiting gezocht 
De geprojecteerde volumineuze bouwmassa's in de 
ruimte vormen een onverteerbare discontinuïteit met 
de aaneengesloten ruimtelijke opbouw van de nabij ge
legen historische stadsdelen. Deze delen - onderzoek 
heeft dat aangetoond - worden mede gekenmerkt door 
80% laagbouw bestaande uit één of twee bouwlagen 
met een vaak steile kap waarvan de nok loodrecht op 
de straat is gericht, relatief geringe pandbreedtes en 
een in meerdere opzichten gevarieerde gevelwand. Wij 
adviseren u daarbij aansluiting te zoeken door het ont
wikkelen van een nieuw bouwplan dat recht doet aan 
de historische kwaliteiten van het stadsbeeld en de di-



reet aanpalende stadsdelen. Tegelijkertijd kan dan het 
nog aanwezige huisje (1901) van de bekende gemeente
architect Johannes van Reijendam Czn. als integraal on
derdeel in het plan worden opgenomen. Misschien is 
het zelfs mogelijk om één van de twee vroegere molens 
terug te brengen, het fundament ligt er immers nog. 
Ontwerp smalle straten die de beslotenheid accentu
eren tegenover de wijdsheid van het open water om de 
wijk heen. Misschien wordt het dan ook meer mogelijk 
om - conform het collegeprogramma 1994-1998 - een 
echt architectonisch "pareltje" te ontwikkelen waarbij 
"Botiwlokaties . . . in de binnenstad bij voorkeur wor
den aangewend voor de bouw van woningen voor oude
ren en gehandicapten" (blz. 12). In het huidige ontwerp 
ontstaat "een ondergebied" zoals dat in delen van De 
Grote Waal voorkomt met een souterrain op maaiveld
niveau. Met andere woorden: op de eerste verdieping 
waar niet gewoond wordt, ontstaat een soort "nie
mandslandmilieu" waar geen mens zich bij betrokken 
noch verantwoordelijk voor voelt. Op deze wijze bezien 
is de ruimtelijke breuk met de historische binnenstad 
volledig. We zwijgen dan maar even over "het gevoel 
vanuit de hoogte bekeken te worden" van wande
laars/recreanten op het voetpad aan de buitenkant van 
het Visserseiland. 

Meer verkeer 
Gezien vanuit het standpunt van de bescherming van 
de historische kwaliteit biedt de gesuggereerde "oplos
sing" nóg een belangrijk voordeel. Van meet af aan heeft 
Oud Hoorn zich bezorgd getoond over de toename van 

de verkeersstromen in monumentaal zeer kwetsbare 
stadsdelen. Niet alleen uw beleidsvoornemen om te ko
men tot een meer autoluwe binnenstad maar ook het 
voorkomen van beschadigingen aan kwetsbare monu
mentale gebouwen stroken met het terugdringen van 
het gemotoriseerde verkeer. Het plangebied uitsluitend 
uitbreiden met laagbouw leidt tot een geringere bebou
wings- en bewoningsgraad. Dit laatste heeft weer tot ge
volg dat het aantal gemotoriseerde verkeersbewegin
gen wordt beperkt en dat is geheel in overeenstemming 
met ons beider wensen. Voor alle duidelijkheid: de 
voorspelde toename van het aantal verkeersbewegin
gen komt niet overeen met de informatie waarover wij 
beschikken. Het aantal verkeersbewegingen zal o.i. niet 
3 maar het dubbele aantal per woning per etmaal be
dragen bij de voorgestelde categorie woningen. 

Alternatief 
Tot zover de op- en aanmerkingen van onze vereniging. 
Het is een lang verhaal geworden. Toch hebben wij er 
vertrouwen in dat die lengte u niet zal afschrikken om 
tot een juiste beoordeling van onze argumenten te ko
men. Oud Hoorn heeft de vrijheid genomen u voorstel
len te doen inzake een andere inrichting van het plange
bied. Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet. 

Hoogachtend, 

drs. A.G.F. van Weel 
voorzitter 

1950: Gezicht op de Grote Kerktoren en de "cipier"lwizen aan het West. Er liep een straat met aan weerszijden huizen, wer!?plaalsen en 
stallen van het West tot aan het huis van de fa. Zijp, dat er nu nog staat, het huis met de twee schoorstenen. 
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Bestuursmededelingen 

Najaarsledenvergadering 
Zaterdagmorgen 18 november a.s. wordt om 10.00 uur 
de tweede Algemene Leden-vergadering gehouden in de 
Oosterkerk. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zult 
u tijdig in de bus ontvangen. 
Naast de gebruikelijke agendapunten zal die morgen 
Deel 6 van de Bouwhistorische Reeks Hoorn: "De Lu
therse Kerk te Hoorn" worden gepresenteerd. U treft bij 
dit blad een folder aan met een acceptgirokaart waar
mee u in het bezit kunt komen van dit fraaie boekwerk. 
Het spreekt voor zich dat deze laatste "Oud-Hoorn-uit
gave" warm in uw belangstelling wordt aanbevolen. 

Bouwkunstcursus 1995 
Dinsdagavond 12 september is voor een bevredigend 
aantal leden en niet-leden de bouwkunstcursus 1995 ge
start in de monumentale ambiance van de Oosterkerk. 
Cursusleider Femke Uiterwijk zal op haar bekende des
kundige manier de komende vier dinsdagavonden (19 
en 26 september/3 en 10 oktober) de cursisten inwijden 
in de beginselen van oude en moderne architectuur. Sa
men met de drie zondagmorgenwandelingen (15, 22 en 
29 oktober) in de historische binnenstad van Hoorn, 
vormt dit cursusaanbod een afgerond pakket voor de 
geïnteresseerde leek. 
U kunt zich nog telefonisch opgeven, maar dan graag 
snel: 02290-10220. De kosten bedragen f 40.-, inclusief 
het cursusmateriaal. 

Zomeravondwandelingen 
Op de tropische zomeravond van vrijdag 11 augustus 
beklom gidsencoördinator Annie Pieterse de bank on
der de monumentale boom in het Noorderplantsoen 
om het wederom verrassend grote aantal wandelaars 
toe te spreken. Zij memoreerde dat dit alweer de 
laatste wandeling van dit - negentiende(!) - seizoen 
was en sprak haar tevredenheid uit over de grote 
belangstelling die nog steeds voor deze belangrijke 
Oud Hoorn-activiteit blijkt te bestaan. Sinds het begin 
van de zomeravondwandelingen zijn ruim twintig
duizend deelnemers door alle hoeken en gaten van 
de historische stad geleid door een groot aantal 
gidsen die intern waren opgeleid. Opvallend is het ge
ringe verloop bij het gidsengilde. Rondleiden moet wel 
een bijzonder inspirerende bezigheid zijn, anders had 
de vereniging wel ieder jaar nieuwe gidsen moeten op
leiden. 

Annie Pieterse heeft te kennen gegeven te willen stop
pen met het coördinatorschap van het gidsenwerk. Het 
bestuur betreurt haar besluit maar prijst zich gelukkig 
met haar toezegging dat zij wel blijft gidsen. Oud Hoorn 
is Annie Pieterse veel dank verschuldigd voor de gede
gen en betrokken wijze waarop zij de afgelopen jaren 
leiding heeft gegeven aan het gidsengilde. Gesteund 
door Hieke Stapel en Marleen Weel stond Annie garant 
voor een geolied verloop. Het bestuur heeft haar daar 
op de afsluitende gidsenvergadering van 19 september 
persoonlijk voor bedankt. 

Met grote waardering kan worden teruggekeken op het 
afgelopen wandelseizoen. 
De grote belangstelling, het goede weer, plezierige wan-
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delingen en de goede samenwerking zorgden voor een 
geslaagd seizoen. Lof voor een ieder die daaraan heeft 
bijgedragen. 

Van de Culturele Raad Noord-Holland - de tegenwoordi
ge Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland - werd een 
brief ontvangen waarin grote dank werd uitgesproken 
voor de inzet van de vele vrijwilligers tijdens het pro
ject VOC Tiendaagse. "Het behoud van het cultureel erf
goed en het tonen ervan op een zorgvuldige en aantrek
kelijke manier vormt de basis voor het aanbod. Het the
ma van de VOC zal in de komende jaren vele toeristen 
verleiden naar Nederland te komen om de monumen
ten en musea te bezoeken. Hoorn en Enkhuizen zullen 
daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Ik hoop dat u 
nauw bij deze ontwikkelingen betrokken zult blijven", 
schrijft projectleider Van der Heijden. 
Oud Hoorn zal in samenspraak met de VVV bezien op 
welke wijze aan de voortzetting van dit project kan wor
den meegewerkt. 

Avondlezingen - onder voorbehoud 
Op het moment dat deze zinnen geschreven worden, is 
de planning van het lezingenprogramma voor het ko
mend seizoen nog niet geheel rond. Het is dan ook met 
het nodige voorbehoud dat het onderstaande program
ma-overzicht hieronder wordt gepresenteerd. U wordt 
geadviseerd de plaatselijke pers in de gaten te houden: 
ruim vóór elke lezing wordt een persbericht gepubli
ceerd. 
De aanvangstijden blijven ongewijzigd evenals de prijs; 
we beginnen steeds om 20.00 uur en u krijgt toegang 
voor het bedrag van f 2,50. De lokatie is ook niet veran
derd: de theaterzaal van Het Pakhuis. 

maandag 16 oktober 1995: 
Meindert Stokroos van het Bureau Monumentenzorg 
Amsterdam spreekt over: "Bouwmaterialen in histori
sche panden". 

woensdag 13 december 1995: 
Diederik Aten houdt een lezing over zijn proefschrift: 
"Als het gewelt comt... ", dat als ondertitel draagt: Poli
tiek en economie in Holland benoorden het IJ, 1500-
1800. 

woensdag 17 januari 1996: 
"Diapresentatie over het oude Hoorn" (uit de z.g. Ooie
vaarcollectie) 

Het inmiddels beproefde koppel Femke Uiterwijk-Chiel 
van der Zei neemt u wederom mee op een kleine wan
deling door de oude stad. Oudhorinezen smullen van 
de vele eerder nog niet opgevallen details op de licht
beelden. Een toplezing waarvoor een tijdige aanwezig
heid vereist blijkt. 

dinsdag 20 februari 1996: 
Uitgeverij Terra Incognita is benaderd om verhaal te 
doen over één van de vele VOC-reizen waarover zij 
heeft gepubliceerd. 



maandag 18 maart 1996: 
"De zeventiende eeuwse stad' 

Henk Zantkuyl zal vanuit zijn ruimte ervaring en kennis, 
aan de hand van dia's, de inleiding verzorgen. 
Filmbeelden van historisch Hoorn 1925-1939 
Zondagmiddag 4 februari 1996, aanvang 14.30 uur, 
wordt op veler verzoek een tweetal oude films ver
toond over Hoorn ten tijde van de economische crisis 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Toe
gangsprijs: f 2,50. 
De films tonen onder meer hoe de hoge etalages aan 
het Grote Noord in het eerste kwart van deze eeuw 
eruit zagen. Daarnaast zien we beelden van de haring
visserij vóór de afsluiting van de Zuiderzee, van de gro
te bedrijvigheid op de Kaasmarkt, van de koehandel op 
de Noorderveemarkt en van de kranslegging door mi
nister Colijn in 1937 ter gelegenheid van de herdenking 
van de 350ste geboortedag van Jan Pieterzoon Coen. 
U kunt de datum van deze Oud Hoornactiviteit nu reeds 
in uw agenda noteren. 

Bouwplan Westerdijk 1 
De Stichting Monumenten Oud Hoorn is eigenaar van 
vier rijksmonumenten waaronder die aan het Breed 12. 
Het is in die hoedanigheid dat bezwaar is aangetekend 
tegen het bouwplan Westerdijk l. Het stichtingsbestuur 
vreest dat het gebruiksgenot van het genoemde pand 
bij realisering van de nieuwbouw zal verminderen. 
Inmiddels heeft de stichting haar bezwaren tegenover 
de wethouder kunnen toelichten in een hoorzitting. De 
verdere ontwikkelingen worden afgewacht. 

Bouwplannen Visserseiland 
Het bestuur heeft gebruik gemaakt van de door de ge
meente geboden gelegenheid om op- en/of aanmerkin
gen te maken met betrekking tot het voorontwerp be
stemmingsplan Visserseiland. Elders in dit kwartaal
blad treft u onze onverkorte reactie aan. 
De inhoud van die reactie vloeit voort uit de eerder 
door Oud Hoorn ingenomen standpunten waarvan u in 
het eerste nummer van dit jaar alsmede in de plaatselij
ke pers en in het verslag van de voorjaarsledenvergade
ring kennis hebt kunnen nemen. Voor alle duidelijkheid: 
Oud Hoorn maakt, in tegenstelling tot mededelingen in 
sommige bladen, geen deel uit van het Komitee Woon
torens NEE. 

Zaterdag 9 september: Open Monumentendag 
De vereniging is ook dit jaar - het negende jaar al weer -
intensief betrokken geweest bij de organisatie van de 
Open Monumentendag 1995. Ook nu weer stelden veel 
Hoornse instellingen hun monumentale gebouwen open 
voor het brede publiek. Tot achter in de Drieboomlaan -
de roomskatholieke begraafplaats met het door archi
tect Bleijs ontworpen kapelletje - hebben duizenden 
gratis genoten van oude en iets minder oude cultuur
voorwerpen die niet iedere dag kunnen worden bewon
derd. Ook ons eigen Pakhuis mocht niet klagen over be
langstelling. 
De vele Oud Hoorn-vrijwilligers, of zij nu bij de uitleg of 
bij het toezicht betrokken waren - verdienen onze waar
dering voor hun belangeloze inzet. 

Vereniging Open Monumenten 
Schreven we in het maartnummer nog dat de toekomst 
van de VOM met zorg tegemoet wordt gezien door het 
bestuur, nu wijst een aantal tekenen erop dat er enige 
schot in de voortgang te bespeuren valt. Het vierde 
nummer van het blad "Open Monumenten" is recent 

verschenen, een aantal z.g. Erfgoedwinkels heeft zijn 
deuren geopend, het ledental bedraagt ongeveer 7500, 
er zijn het afgelopen jaar 5 projecten "Restauratie van 
de Maand" geweest die duizenden bezoekers hebben 
getrokken (het laatste in het Overijsselse Hasselt op 
26 en 27 augustus) en de vereniging heeft zowaar haar 
eerste Algemene Ledenvergadering gehouden. Onze 
somberheid over de toekomst van de vereniging is iets 
kleiner geworden ... 
Overigens, leden van Oud Hoorn kunnen nog steeds te
gen de aanzienlijke korting van f 10.- lid worden van 
deze nationaal opererende vereniging (bel: 16449). 

Schenkingen 
Door mevr. M. Joustra werd Oud Hoorns Librije uitge
breid met 4 historische romans die zich in en rond 
Hoorn afspelen. Hieronder bevindt zich de bekende 
triologie van Cor Bruijn over de spannende Bourgondi
sche tijd: Vreemde Macht, Vrijheid en Ochtendscheme
ring. Naast vele andere bronnen, is deze romantriologie 
mede gebaseerd op Velius' "Chronyk van Hoorn", 
Leeghwaters "Een kleine Chronijke van Graft en De 
Rijp" en Pater Jan Brugmans "Sermoen van der geboer
ten ons heren Jhesu Christe" en "Collacien van den 1111 
raderen". De vierde ontvangen roman draagt als titel: 
"Met Pieter Pikmans het Zeegat uit" geschreven door 
het voormalige hoofd van de Berhoutse Openbare Lage
re School, hoofdmeester Geert Holle. 
Ook de heer en mevrouw H. Berkeveld zorgden voor 
uitbreiding van onze bibliotheek. Zij schonken de ver
eniging zes bundels West-Friesland's Oud en Nieuw 
waaronder enkele uit de beginjaren van het voormalig 
Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Ook de ro
man "Heert, mijn zoon, waar ben je?" van Cor Bruijn, 
"Geschiedenis van Hoorns klokken en beiaarden" van 
C.J. Stins en "Geschiedenis van West-Friesland" van C. 
Kerkmeijer-de Regt hebben een goede plaats in onze 
boekenkast gekregen. 

Legpenning Hoorn voor Piet Aartsen 
Woensdag 5 juli ontving Piet Aartsen de bronzen leg
penning van de gemeente Hoorn. Wethouder J. van Es 
overhandigde de onderscheiding aan de jubilaris aan 
het eind van diens veertigjarige onderwijsloopbaan 
waarvan hij er tweeëndertig in Hoorn doorbracht. In 
die periode is Piet tot de z.g. harde kern van het gidsen
bestand van de vereniging gaan behoren. Het bestuur 
en de gidsen hebben dit afscheid dan ook niet onge
merkt laten passeren. Gelukkig blijft de oud-onderwijs
man als gids voor de vereniging bewaard. 

Radio Hoorn 

Ook in het seizoen 1995/1996 is het programma 
Hoorn, huizen, straten en mensen weer iedere za
terdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur te beluis
teren bij radio Hoorn, Kabel 96.5, ether 105.08. 
Met regelmatige bijdragen van Care! de Jong 
(Westfries Museum), Ben van Tartwijk en Harm 
Stumpel (Oud Hoorn), Kees Zweet (berichten uit 
het dagblad de Vrije Hoornse van 1947) en Chiel 
van der Zei. 

Verder komen ook de herinneringen van een aan
tal Horinezen aan bod, o.a. van Matthieu en Co 
Entius, André de Zwart en Rob en Nico Mantel. 
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Een nieuw verhaal over joodse onderduikers 

Wim Bongers, de Canadees, is 
een echte Horinees gebleven 
door Herman Lansdaal 

Wim Bongers was 19 jaar toen hij vanuit Hoorn 
naar Canada emigreerde, "het avontuur tege
moet". Het was 1952. Hij had van de ambachts
school af een tijdje gewerkt bij smid Masteling 
op de Italiaanse Zeedijk, later bij Van Heezen 
aan het Breed. Hij verwachtte echter meer toe
komst in een land van beloften en ging. 
Wim Bongers van de Pieterseliesteeg nummer 7 
zit er, 43 jaar later, nog steeds. Hij is na een 
moeilijk begin goed terecht gekomen. Wim 
werd uiteindelijk technisch adviseur en bedrijfs
tekenaar bij Northern Electric Company eerst in 
Toronto-Ontario, later in Montreal. Intussen ge
niet hij van z 'n pensioen. 

Z'n technische talent stelt hem in staat nu vooral actief 
te zijn voor de gemeenschap van Bathurst, waar hij met 
zijn Canadese vrouw riant woont in de wijdsheid van 
het land dat hem de kans gaf "te leven". 
De Hollander repareert als volleerde vakman klokken 
van kerken "en niet zulke kleintjes". Hij kreeg ook de 
klok van het gemeentehuis weer aan de praat. Met die 
prestatie haalde Wim glansrijk de voorpagina van The 
Northern Light, the newspaper from Bathurst since 
1913. Met foto en al, ook geen kleintje. 

Sfeer snuiven 
Wim Bongers is het zesde kind van de zeven uit het hu
welijk van Albertus Petrus Bongers en Margaretha Bon
gers-Appelman. 
Hij is in de loop van de tijd Canadees geworden, maar 
toch Hollander gebleven en vooral Horinees, vol berin-

' 
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Wim Bongers nu als Canadees voor zijn ouderlijke woning aan de Pieterseliesteeg 7 waar zoveel herinneringen liggen. 
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De grootoaders van Wim Bongers, 1\llaria Appe/man-Van Harlingen en Jacob Appelman. Ze woonden in de Pepers/raat. Jacob werl?te in de 
gasfabriek aan het Gerritsland. 

neringen nog aan de tijd dat hij als jochie door de bin
nenstad slenterde "en er veel zag". 
Wim Bongers komt af en toe terug naar z'n geboorte
stad om er sfeer te snuiven en er te dwalen in het oude 
stadskwartier dat hem, hoe ver weg ook, niet loslaat. 
"Hij weet meer van Holland en Hoorn dan ons allemaal, 
denk ik" zegt z'n oudste broer Joep die in Limmen 
woont. "Wim is in z'n hart altijd een echte Horinees ge
bleven". 
Dat bleek onlangs toen de 62-jarige Wilhelmus Petrus 
weer eens een tijdje in Holland bivakkeerde. In die da
gen kreeg hij het verhaal in Oud Hoorns lnvartaalblad 
onder ogen over de joodse onderduikers achter het 
Drechterlandse huis aan het Grote Oost in de oorlogsja
ren. Hij las over de moed die Aaf Deil, Dieuw van Vliet 
en Odilia Moereels daarbij hadden betoond. 
Het greep hem aan. Wim was nog maar een jongen toen. 
Toch maakte hij genoeg mee om het nooit meer te ver
geten. Opeens zag hij weer de schimmen van onderdui
kers voor zich in de werkplaats naast zijn ouderlijke 
woning, hij dacht aan de inval van de SS'ers toen hij in 
de tuin zat met zijn zusje Gré. Als in een flits kwam alles 
terug. Hij wilde wel meteen naar de Pieterseliesteeg 
"om nog eens te kijken" en hij moest vooral z'n verhaal 
kwijt. Toen belde hij mij. 

Tragisch einde 
Samen liepen we in de tijd terug. Over het Achterom 
met de Jozefschool van meester Rozemeijer, over de 
Westerdijk en door de Peperstraat waar opa Appelman 
woonde, die ooit zo tragisch aan zijn einde kwam. 
Vertelt Wim: "De vader van m'n moeder werkte als sto
ker aan de gasfabriek op 't Gerritsland. Kort na zijn SOe 
verjaardag werd hij ervan beschuldigd twee zaken ko-

len te hebben gestolen. Dat was niet waar en dat kwam 
later uit ook. Te laat. Opa was er zo kapot van, dat hij 
zichzelf in de waterput achter het huis aan de Peper
straat verdronk. Dat was in 1911". 

Eenmaal aan het Havenkwartier beginnen Wims ogen te 
glimmen. Als jochie mocht hij veel met visserslui op
trekken. Ging af en toe met de botter van Wormsbecher 
het IJsselmeer op en voer hij vele malen met de Hoorn
se boot mee naar Amsterdam. Hij weet het nog als de 
dag van gisteren. 
De nostalgie overvalt hem echter nog meer wandelend 
rond de Grote Kerk en in het blokje straten ernaast, Pie
terseliesteeg-Warmoesstraat-Trommelstraat. Peinzend 
staat hij voor de oude woning Pieterseliesteeg nummer 
7, drentelt heen en weer en vindt het nog steeds een 
"kast van een huis". 

Historisch huis 
"Het is zeker 300 jaar oud. Het moet in 1666 gebouwd 
zijn. Er zaten zware eikehouten balken in. Misschien 
nóg wel. Het is gebouwd voor een koopvaarder van de 
Oostindische Compagnie. Dat beweerden ze tenminste. 
Het was ook een spannend huis, beetje geheimzinnig. 
Veel kamers, grote zolder, diepe kasten, een paar rare 
hoekies. Er moet vroeger een groentewinkel van ene 
Roos in gezeten hebben. Boven op een glazen kast heb
ben ze eens oude Goudse pijpen en munten gevonden, 
nog niet eens zo heel lang geleden". 

Wim Bongers noemt, op één bewoner na, moeiteloos de 
namen van wie een halve eeuw geleden aan hun kant in 
de steeg woonden. Vanaf de hoek met de Trommel
straat waren dat buurvrouw Bakker en in het huisje 
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daarnaast haar moeder. Daarnaast stond de smalle 
werkplaats van Molenaar, die er doodskisten in elkaar 
timmerde. Vervolgens de woningen van het gezin-Bon
gers, van Pierlo, van slager Hero van Wijngaarden en 
van een man van wie hij de naam uit zijn geheugen 
heeft gewist "omdat die fout was in de oorlog". Op de 
hoek stond de schoenmakerij van Nelis van Beek die 
even verder op de andere hoek met de Warmoesstraat 
z'n schoenenmagazijn had. Een glimp van die voormali
ge winkel kan men nog zien op de foto uit 1943 op deze 
pagina. 

Joodse onderduikers 
Onvermijdelijk komt hem hier het verhaal over de lip
pen dat Willem naar de Pieterseliesteeg dreef. Er zaten 
elf joden verborgen in de werkplaats op nummer 5, ver
telt hij. De werkplaats was eigendom van Jan Molenaar, 
die met een zuster van Wims moeder was getrouwd, 
tante Dien. De vader van ome Jan had er jarenlang 
doodskisten gemaakt. De oude Molenaar was er rond 
1940 mee gestopt. De lege werkplaats bood toen een 
ideale schuilplaats voor onderduikers. Jan en Dien Mo
lenaar woonden zelf in de Merensstraat. Ze verborgen 
daar toen al een joods jongetje. Omdat de ondergrond
se dringend verlegen zat om meer schuilplaatsen, 
mochten ze van Jan Molenaar ook de werkplaats in de 
Pieterseliesteeg gebruiken. Het verzet verborg er toen 
elf joden. Volgens Wim Bongers hebben de onderdui
kers er van eind '43 tot half oktober 1944 gezeten. De 
kinderen moesten allen een deken voor de joelen af
staan. In de werkplaats was geen kachel, er was bijna 
niets . Over die tijd vertelt Wim: 

Duitse overval 
"Er was geen waterkraan in het pandje, ook geen w.c. 
De onderduikers verborgen zich op zolder en daar was 
weer geen licht. Van m'n vader en moeder mochten ze 
zich bij ons in de keuken wassen. Ze konden in ons huis 
ook naar de w.c. Moeder kookte voor ze. Door een gat 
in een schutting kwamen de mannen via de tuin achter
om binnen. Wij hadden zelf twee joodse meisjes in huis , 
een van hen heette Marja, de andere naam weet ik niet 
meer. Hun moeder Carla was verpleegster. Die is in 1944 
in Amsterdam om het leven gekomen. Toen waren de 
onderduikers in de werkplaats naast ons allang opge
pakt. Door verraad in de buurt denken we. Die dag in 
oktober vergeet ik nooit. Het was fris maar wel zonnig. 
Sommige joden waren aan het sjoelen in onze tuin. Ik 
zat daar met m'n zusje Gré aardappelen te schillen. 
Broers en zussen waren ook thuis, behalve Joep de 
oudste. M'n vader was op de Westerdijk aan het werk, 
m'n moeder zat bij de kapper met de twee joodse meis
jes. Plotseling werd de tuinpoort opengegooid. Er 
stormden Duitsers naar binnen, schreeuwend. De 
straat voor en achter werd afgezet. Het waren SS'ers. Ze 
renden meteen de werkplaats van ome Jan in. Een van 
de joden zag op het laatste moment kans te vluchten, 
hij smeerde 'm via de Hogesteeg. De anderen werden 
onmiddellijk gearresteerd. Gré en ik renden het huis in, 
we verstopten ons in een diepe kast. De Duitsers door
zochten ook onze woning, wat een geluk dat de joodse 
meisjes er niet waren. Ik was 10, Gré 18. Bang als wezels 
waren we. We moesten namen noemen, wie er allemaal 
zaten ondergedoken. Dat wisten we natuurlijk niet. De 
Duitsers hadden papieren mee. Ook van Cor Bongers 
een neef uit Arnhem, die bij ons logeerde. Dat wilden 
die Duitsers niet geloven. 't Is een jood, riepen ze, maar 

In 1943 vierden vader en moeder Bongers, zittend derde en vierde van links, hun 25-jarig huwehjksfeest met hun kinderen en vele andere 
familieleden. De foto is gemaakt vóór het schoenenmagazijn van Nelis van Beek, Kerkpfein hoek Warmoesstraat, nu café 't Kroegie. 
Wîm Bongers z it vooraan geheel links naast het joodse meisje Marja, dat bij de inval door S.S. 'ers niet in Duitse handen viel. 
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Het gemeentehuis van Bathurst, waarvan Bongers het uurwerk van 
de torenf?lok wist te herstellen. 

we hielden vol dat het niet waar was. Een van die 
S.S.'ers trok toen z'n revolver en dreigde ermee. We 
moesten zeggen dat Cor een jood was, maar we deden 
het niet. Toen moeten ze ons geloofd hebben. Ze dr
open af en lieten ons verder met rust. Broer Ab was al 
naar de Westerdijk gerend om vader te waarschuwen. 
Het was een vreselijke ervaring, iedereen is dagenlang 
van slag geweest." 

Emotie 
Wim kan wat daar gebeurde na zoveel jaar nog steeds 
niet met droge ogen onder woorden brengen. Emotie 
grijpt hem aan, maar hij vermant zich snel. Vertelt dat 
de gevluchte onderduiker die uit de handen van de 
Duitsers wist te blijven de oorlog overleefde en kort na 
de bevrijding terugkwam om z'n ouders te bedanken. 
Hij had wat speelgoed mee voor Wim en zijn zus Gré. 
Ook het jodinnetje Marja kwam er heelhuids door. Ze is 
gezond en wel jaren later naar Israël geëmigreerd. 
Slenterend door de Warmoesstraat herinnert Wim Bon
gers zich nog de bewoner van het enige huis in die 
straat: achterbuurman Middelink, zager bij houthandel 
Zijp op het Visserseiland. "Dat was een pracht kerel. 
Aan z'n rechterhand miste hij drie vingers, ongeluk ge
had op de fabriek. M'n vader had Micldelink een keer 
gevraagd op Sinterklaasavond pepernoten te strooien. 
Dat deed hij geweldig, maar we zagen meteen dat hij 
niet Zwarte Piet kon zijn, maar wel buurman Middelink. 
Z'n twee vingers verraadden 'm .. . " 

Petroleumkar 
Vader Bongers had een petroleumhandel. Die ging er 
voor dag en dauw met de petroleumkar op uit. Hij had 
z'n pakhuis op de Westerdijk, waar ook de bakfiets ge
stald werd. Z'n kinderen hielpen hem 's avonds de kar 
terugbrengen. 

"Naar huis lopend keken we dan op de hoek Breed-Klei
ne Noord altijd even bij de zadelmaker. Vlakbij zat ook 
een wagenmaker, die ijzeren hoepen om wielen sloeg. 
Die verhitte hij eerst in gloeiend vuur. Ik vond dat 
prachtig. In die buurt hadden ook een vatenmaker en 
een paardensmid hun bedrijf. Ze waren vaak buiten aan 
het werk. Vooral het beslaan van de paardehoeven 
vond ik geweldig. Bij de smidse stonden we soms wel 
eens een half uur. En vader maar praten met de smids
knecht, die een buurman van ons was". 

Grietje Appelman 
Tot m'n verrassing onthult Wim Bongers dat zijn moe
der het dienstmeisje is geweest bij de Hoornse gemeen
tebode Markus, die in 1911 betrokken was bij het dra
ma rond een vergiftige taart. Over deze affaire heeft 
Oud Hoorn in het kwartaalblad van december 1991 op 
pag. 137 al melding gemaakt. 
Markus kreeg op z'n 84e verjaardag een taart die arseni
cum bevatte, opgestuurd vanuit Amsterdam door een 
man, die nog een appeltje met de gemeentebode had te 
schillen en zo kwaad op de man was dat hij Markus had 
willen vergiftigen. Dat werd niet hem maar zijn vrouw 
fataal. Alleen zij en Grietje Appelman aten een punt van 
die taart, toen Markus niet thuis was. De vrouw over
leed aan de gevolgen, voor Grietje Appelman kwam me
dische hulp gelukkig precies op tijd. 

We lopen de Peperstraat in, de buurt waar z'n moeder 
als kind opgroeide en waar oma en opa Appelman 
woonden. Het huisje kan Wim niet meer vinden. Vast af
gebroken denkt hij. Zoals er veel meer weg is uit het 
Hoorn van zijn jeugd. Zo erg vindt de Hoornse Cana
dees dat nou ook weer niet. De tijd Iaat haar sporen 
achter. Dat is niet anders. En bovendien, het kleine 
Hoorn van toen ligt bij Wim Bongers toch muurvast op
geslagen. 
In de geweldige ruimte van Canada ziet hij al peinzend 
soms zomaar de Grote Kerk opdoemen of hoort hij op
eens de klokken van de Koepelkerk luiden, net als vroe
ger. 

Verbazing 
Het is alsof diezelfde Grote Kerk een halve eeuw later 
nog eens een luikje naar het verleden openzet. Blade
rend in het herdenkihgsboek "Hoorn bezet en bevrijd", 
gekocht bij zijn jongste bezoek aan Holland, zag Wim 
zichzelf tot zijn niet geringe verbazing op een foto terug. 
"Ik moet me al heel sterk vergissen als ik niet dat jochie 
ben dat op pag. 30 kom aanlopen, tweede van links. Die 
dag roofden de Duitsers de klokken uit de kerk. Ik was 
erbij en keek er naar. Ze jatten niet alleen die grote klok
ken, ze moesten ook nog de haan van de toren hebben, 
tenminste, ik dacht dat het de haan was, maar net als 
nu stond er een meermin op de toren. Ik zie het alle
maal nog voor me. Ze lieten 'm vanaf de spits aan een 
zeer lang touw voorzichtig zakken, meter voor meter, 
totdat het niet meer verder ging. Het touw was tekort, 
ik schat zo'n acht à tien meter. De meermin bungelde 
daar zo'n beetje. Omdat ze niet wisten hoe het verder 
moest hebben ze het gevaarte maar op de straatstenen 
laten vallen, zwaar beschadigd natuurlijk, maar dat 
maakte ze niks uit. Het koper hadden ze nodig om er 
kogels van te smelten. Gek dat dat allemaal terug komt 
als je vijftig jaar later in zo'n boek zit te bladeren. Ik 
was elf jaar, maar zoiets vergeet ik toch nooit." 
Als het carillon begint te spelen kijkt Wim Bongers nog 
even tevreden omhoog. De klanken moeten 'm goed 
doen. Alsof alles weer bij het oude is. 

97 



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

Alvorens in de komende nummers van het 
kwartaalblad nader in te kunnen gaan op op de 
ontwikkelingen die zich in de periode 1850-
1940 hebben voorgedaan in de nederzettings
structuur en de bebouwingskenmerken, waaron
der een stedebouwkundige typologie, is het 
zaak eerst aandacht te besteden aan de veran
deringen in de infrastructuur van de stad. 
In dit verband moet melding gemaakt worden 
van het verschijnen van het boekje: "Jongere 
bouwkunst in Hoorn" van de hand van ons be
stuurslid Arie Boezaard. Het boekje is in op
dracht van de gemeente Hoorn verzorgd ter ge
legenheid van de z.g. Dag van de Architectuur 
op 1 juli jl. De foto's van de jongere 'monumen
ten' zijn tot eind augustus te zien geweest in het 
Museum van de Twintigste Eeuw. 

Infrastructurele veranderingen 

1. Landwegen 
Het wegennet van de gemeente Hoorn heeft in de perio
de 1850-1940 weinig veranderingen ondergaan. 
Ook de vorm en functie van de straten en stegen in en 
rondom de oude binnenstad veranderden nauwelijks. 
Wel werden enkele voormalige stadsgrachten als de Ou-

Het stoomgemaal aa!l de Mole!lweg (begin deze eeuw) gezien van
af de Schellillkhouterdijh. 
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de en Kleine Turfhaven, Appelhaven, Munnikenveld, 
Achter de Vrouwekerk, Binnenluijendijk, Rottegat, Var
kenmarkt en dergelijke geheel of gedeeltelijk gedempt. 
Vaak veranderden na de demping de namen van deze 
straten; zo werd de Turfhaven Gedempte Turfhaven, de 
Appelhaven Gedempte Appelhaven en Achter de Vrou
wekerk Veemarkt. Daar in 1884 een station aan de rand 
van de stad werd aangelegd, werd een gedeelte van de 
voormalige stadssingel gedempt. Hier verrees het Sta
tionsplein met een plantsoen. 

De belangrijkste uitvalswegen vanuit de binnenstad wa
ren de vanouds al aanwezige Westerdijk en Berkhouter
weg in westelijke richting, het Keern en de Koepoorts
weg in noordelijke richting en de Nieuwe Weg, Twee
boomlaan, Drieboomlaan, Venenlaan, Schellinkhouter
dijk en Lage Weg in oostelijke richting. In de vorm en 
ligging van deze wegen kwam in de periode 1850-1940 
vrijwel geen verandering. De Tweeboomlaan, Drie
boomlaan en Venenlaan waren in 1866 (kaart Kuyper) 
nog onverharde landwegen. Deze landelijke uitvalswe
gen hadden veelal aan twee zijden een wegsloot. 
De overige wegen in het buitengebied van Hoorn zijn 
wegen die voornamelijk op voormalige kreekruggen zijn 
gelegen, zoals de wegen waarlangs de dorpen Zwaag en 
Westerblokker zich hebben gevormd (de Dorpsstraat, 
het Koewijzend, de Bangert en Westerblokker) . Zij lo
pen voornamelijk in de richting west-oost (de Holenweg 
is noord-zuid gericht) en waren rond 1850 vrijwel alle 
verhard. Hiernaast werden de dorpen Zwaag en Wester
blokker in deze periode onderling verbonden door en
kele onverharde noord-zuid lopende wegen en paden 
als de Kolenbergstraat en het Unjerpad. Vlak voor de 
Tweede Wereldoorlog kwam de Rijksweg A7 (Amster
dam-Friesland) gereed. Aansluitend op deze Rijksweg 
werd de Provinciale Weg S9 aangelegd die Hoorn met 
Enkhuizen moest verbinden. Deze weg was gedeeltelijk 
al voor 1940 klaar. 

2. Wateren 
In dit onderdeel van de infrastructuur hebben zich in 
de periode 1850-1940 kleine wijzigingen voorgedaan. Zo 
werden, als gezegd, in de binnenstad enkele stads
grachten gedempt. Bij de havens werd rond 1912 een 
deel ten zuiden van de Binnenluiendijk gedempt en 
werd in datzelfde jaar de Vluchthaven uitgebouwd. De 
havens hielden wel hun functie ten behoeve van de vis
serij. 
In het buitengebied kende Hoorn enkele afwaterings
vaarten en -sloten zoals de Medemblikkervaart en de 
ringsloot om het poldertje de Grote Waal. Ten westen 
van de stad lag de trekvaart Alkmaar-Hoorn. Bij het 
(huidige) buurtschap De Hulk (gemeente Wester-Kog
genland) splitste deze trekvaart zich in een pand in 
westelijke richting (de trekvaart Alkmaar-Hoorn) en in 
een pand in zuidelijke richting (de Hoornsche Trek
vaart). Deze Hoornse Trekvaart maakte deel uit van de 
Zesstedenvaart, een vaart waarvan indertijd het plan 
was om deze de zes steden Amsterdam, Monnicken
dam, Edam, Purmerend, Hoorn en Enkhuizen te laten 



verbinden. Dit plan is echter niet geheel uitgevoerd; 
wel kwam het gedeelte bij Hoorn gereed. Ten zuiden 
van de polder Kleine Waal, tegen de rand van de Hoorn
se binnenstad aan, eindigde de trekvaar t in een soort 
haventje. De trekvaart verloor in de periode 1900-1940 
al haar functie. 
Voorts bevonden zich in het buitengebied nog enkele 
wegsloten zoals langs de Koepoortsweg, Tweeboom
laan, Drieboomlaan en Venenlaan die zowel voor als na 
de Tweede Wereldoorlog werden gedempt. 
In de binnenstad hebben de wateren na 1945 geen 
vormveranderingen ondergaan. Wel hebben de havens 
van Hoorn vanaf de jaren '60 door de opkomst van de 
watersport en het toerisme een meer recreatieve func
tie gekregen. In 1969 werd bijvoorbeeld de Grashaven -
de voormalige vissershaven - ingericht ten behoeve van 
de recreatie. 

3. De dijken 
De gemeente Hoorn wordt aan de zuidzijde door dijken 
beschermd tegen het water van het IJsselmeer (de 
voormalige Zuiderzee) . Deze waterkerende dijken (de 
Westerdijk, de dijk langs Achter op 't Zand, de Binnen
luiendijk en de Schellinkhouterdijk) hebben, met uit
zondering van de dijk langs Achter op 't Zand (een 
voetpad) , alle de toegevoegde functie van landweg. 
De Westerdijk splitst zich ter hoogte van de polder Gro
te Waal in de Westerdijk en De Hulk die eveneens de 
toegevoegde functie van landweg bezit. De Hulk loopt 
hierbij achter de Westerdijk en heeft dus de functie van 
slaperdijk. De Westerdij k en Schellinkhouterdijk zijn on
derdeel van de Westfriese Omringdijk. In de functie van 
de dijken is in de periode 1850-1940 geen verandering 
gekomen, ook na 1940 niet. 
Een andere dijk binnen Hoorn is de ringdijk rondom de 
polder Grote Waal. Deze dijk had in de periode 1850-
1940 een waterkerende functie ten gunste van de ring
sloot rond de polder. Na 1945 is bij de aanleg van de 
nieuwbouwwijk Grote Waal de dijk geslecht. 

Aan andere dijken bevinden zich alleen dijklichamen 
waarop de treinbanen lopen. In de vorm en functie van 
deze dijklichamen is sinds hun aanleg in 1884, 1885 en 
1887 geen verandering gekomen. 

In de periode 1913 tot na 1945 liep er in het zuidooste
lijke deel van de gemeente ook een dijklichaam ten be
hoeve van de tram Hoorn-Venhuizen-Enkhuizen. Deze 
dijk verloor in 1936 haar functie (opheffing tramlijn) en 
werd na 1945 geslecht. 

4. Spoor- en tramwegen 
In 1884 werd cle spoorlijn Zaandam-Hoorn geopend. Het 
station van deze enkelspoorlijn bevond zich aan de 
noordrand van de binnenstad, net ten oosten van het 
Keern. 
In 1885 werd de spoorlijn doorgetrokken tot Enkhuizen. 
Daardoor kwam er ook een station bij Westerblokker, 
echter op grond die nu behoort tot de huidige gemeen
te Drechterland. 
In 1898 werd de spoorlijn uitgebreid in westelijke rich
ting naar Heerhugowaard en Alkmaar. Ook deze li jn was 
enkelspoors. In de MIP-periode reden op beide spoor
trajecten vrijwel uitsluitend stoomlocomotieven. Pas in 
1954-1955 werd de stoomtractie in dit deel van Noord
Holland afgeschaft en kwamen er diesellocomotieven 
voor in de plaats. In 1974 werd zowel de lijn Zaandam
Enkhuizen als de lijn Hoorn-Alkmaar geëiectrificeerd. 
In 1887 werd ook de lokaalspoorlijn Hoorn-Medemblik 
geopend. Deze enkelspoorlijn takte zich van de spoor-

lijn Hoorn-Enkhuizen af in noordelijke richting, net ten 
oosten van de stad. In 1936 werd deze lijn voor perso
nenvervoer opgeheven in verband met concurrentie 
van het busbedrijf. Voor goederendiensten bleef de 
spoorlijn wel in gebruik aangezien vijf veilingen in West
Friesland, waaronder die van Zwaag, waren aangewe
zen op deze spoorlijn. Pas vanaf 1968 zou er in de zo
mermaanden weer frequent personenvervoer Oees: 
toeristen) tussen Hoorn en Medemblik plaatsvinden, 
dit vanwege de museumstoomtrein die in deze maan
den op dit traject rijdt. 

De gemeente Hoorn kende in de periode 1850-1940 ook 
een viertal tramlijnen. 
In 1881 werd de West-Friesche Tramweg Maatschappij 
(WFTM) opgericht. Deze maatschappij wilde een 
stoomtram aanleggen tussen Hoorn en Enkhuizen. Deze 
stoomtram moest vanaf Hoorn via Westerblokker, Oos
terblokker, Wéstwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek, Groot
ebroek en Bovenkarspel naar Enkhuizen lopen. Drie ge
meenten op wier grondgebied deze tramlijn zou komen 
te liggen (Blokker, Westwoud en Hoogkarspel) verbo
den de aanleg van deze stoomtramlijn echter in ver
band met de te verwachten hoge snelheid van de tram 
en het brandgevaar als vonkjes van de tram zouden 
overslaan op de huizen. Ondanks deze verboden begon 
de WFTM evenwel toch met de aanleg van baanvakken 
in de gemeenten die wel meewerkten. Zo gebeurde het 
dat in 1883 het baanvak Hoorn-Westerblokker werd ge
opend, men in Westerblokker op de bus naar Groote
broek moest stappen en men in Grootebroek weer de 
tram richting Enkhuizen kon nemen. Door deze om
slachtige manier van reizen leed deze lij n al snel verlies 
en werd zij in 1884 opgeheven. 
De PHE (Paardetram Hoorn-Enkhuizen) nam de baan
vakken over en mocht in de tot dan toe dwarsliggende 
gemeenten wel rails aanleggen daar het een paardetram 
betrof. In 1889 werd zodoende alsnog het gehele traject 
Hoorn-Enkhuizen geopend. In Hoorn vertrokken de 
paardetrams vanaf de Kaasmarkt bij het Rode Steen en 
reden via de Grote Noord en Kleine Noord richting sta
tion. In 1918 werd de paardetram opgeheven. 

In 1898 werd door de Stoomtramwegmaatschappij 
"West-Friesland" (SMWF) de stoomtramlijn Schagen
Wognum geopend. Nadat deze spoorlijn in 1905 door de 
HSM (Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij) 
was overgenomen, werd zij, via de lokaalspoorlijn 
Hoorn-Medemblik, doorgetrokken tot aan Hoorn. Bin
nen de huidige gemeente Hoorn had deze stoomtram 
stopplaatsen in Zwaag en Westerblokker; haar eindpunt 
lag bij het station in Hoorn. In 1930 werd deze lijn opge
heven. 

In 1913 vond de opening van de stoomtramlijn Hoorn
Venhuizen-Enkhuizen plaats die door het zuidelijk deel 
van het waterschap Drechterland liep. Deze lijn werd 
geëxploiteerd door de nv. Spoorwegmaatschappij "De 
Zuider Kogge" (ZK). Ook deze tramlijn vertrok vanaf 
het Hoornse station en maakte in het eerste stuk ge
bruik van de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen. Ten oosten 
van de Holenweg kreeg de tramlijn een eigen vrije baan. 
In 1933 werd de stoomtractie van deze tramlijn nog ver
vangen door een motortractie, maar in 1936 werd de 
lijn opgeheven als gevolg van de concurrerende auto
busdiensten. 

Van de verschillende tramlijnen die in het verleden bin
nen de gemeente hebben gelopen, is hedentendage 
niets meer zichtbaar. 
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De bedaarde Hollandse revolutie 
111. Hoornse radicalen 

(. . .)dan zal alles altoos en in alle geval
le met den mantel der liefde door het 
Uytvoerend Bewind gedekt worden. 
(President van het Uitvoerend Bewind, 
Pieter Vreede aan enkele Hoornse 
afgevaardigden) 

De Franse tijd, 1795-1814. In de artikelenreeks over 

deze twintig jaar Nederlandse geschiedenis beloofde 

ik u de vorige maal nog een staartje over de echte re

volutie van 1798 en daarna het verslag van de Engels

Russische inval van 1799. Het lijkt me beter, dit hele 

artikel aan 1798 te wijden en de oorlog van 1799 naar 

het volgende nummer op te schuiven. De laatste bij

drage in deze reeks krijgt u dan in 1996. 

De tijd van de radicalen 
22 januari 1798 pleegden een aantal radicale leden van 
de Nationale Vergadering, te vergelijken met een volks
vertegenwoordiging, een staatsgreep. Het meer behou
dende deel van deze vergadering werd buiten de deur 
gezet. Daarop begonnen de overgebleven leden aan de 
taak waarvoor ze gekozen waren, namelijk het opstel
len van een grondwet. Ze kregen bij dit werk de onge
vraagde medewerking van de Franse gezant, Charles de 
la Croix. Die grondwet werd op 23 april van datzelfde 
jaar aan de bevolking voorgelegd. Om elk risico uit te 
sluiten eiste de regering van iedere stemgerechtigde 
een eed waarin hij verklaarde een afkeer te hebben van 
het stadhouderschap, het federalisme, de aristocratie 
en de regeringloosheid. Democratische verkiezingen 
zijn natuurlijk iets anders, maar we moeten niet verge
ten, dat er werkelijk behoefte was aan een nieuwe con
stitutie, die aan de hopeloos verouderde structuur van 
de Republiek een eind zou maken. Overigens lijkt de 
vereiste eed niet zo veel mensen van de stembus te 
hebben weggehouden. 165.520 mannen (vrouwen had
den geen stemrecht) of 40% van alle volwassen man
nen, brachten hun stem uit, waarvan er 11.597 tegen 
het grondwetsontwerp stemden!). 
In 1 797 was er voor het eerst over een nieuw grond
wetsontwerp gestemd. Dat werd toen verworpen met 
108.761 tegen 29.755 stemmen, omdat he t te weinig mo
gelijkheden bood van de oude door regenten geregeer
de Nederlandse republiek een moderne eenheidsstaat 
te maken. Als we er rekening mee houden dat in 1798 
voor het eerst de militairen (28.153) meestemden, mo
gen we grofweg aannemen, dat de tegenstemmers van 
1797 de voorstemmers van 1798 waren. De eed zal het 
aantal tegenstemmers wat verlaagd hebben, maar du
delijk is, dat de overgrote meerderheid de nieuwe 
grondwet aanvaardde. 
Toen deed het bewind iets wat regelrecht als een stom
miteit gezien kan worden. De Nationale Vergadering 
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had na beëindiging van zijn taak, dat was het opstellen 
van een grondwet, zichzelf moeten opheffen en verkie
zingen moeten uitschrijven voor een nieuwe volksver
tegenwoordiging. Dat deden de heren niet. Ze bleken 
over een te grote hoeveelheid zitvlees te beschikken en 
besloten, dat slechts een derde van de vergadering op
nieuw gekozen zou worden. Daarmee verspeelden zij 
veel sympathie die ze ondanks alles nog bij de gematig
den in de welgestelde burgerij bezaten. Ze werden 
steeds meer afhankelijk van de radicalen uit de kleine 
burgerij , die al een belangrijke macht in het politieke 
krachtenspel bezaten. De bakkers , kruideniers, veer
schippers werden zich van hun invloed bewust. 
Het politieke leven van de kleine middenstanders bloei
de in de grondvergaderingen2) en de eerder genoemde 
volkssociëteiten3). De overheid probeerde deze vor
men van politieke wildgroei zoveel mogelijk te beteuge
len. Iedereen was bang voor een herhaling van de Fran
se Terreur van 1794 met zijn duizenden slachtoffers. 
Maar men kon niet buiten de steun van de radicale 
kleinburgers. Politieke clubs werden verboden, maar 
die van de radicalen bleven bestaan. Agenten van het 
Uitvoerend Bewind4) in Den Haag reisden het land af 
om gemeenteraadsleden en ambtenaren te ontslaan en 
grondvergaderingen te zuiveren. De welgestelde bur
gers en intellectuelen zagen het spook van de volksre
gering op zich afkomen. Het was dan ook niet verwon
derlijk, dat niemand een hand uit stak om het impopu
laire bewind te redden, toen de invloedrijke generaal 
Daendels in samenwerking met een paar teleurgestelde 
politici als Gogel en Spoors met een tweede staatsgreep 
op 12 juni 1798 aan deze episode een eind maakte. In 
Hoorn viel het met het radicalisme nog wel mee. 

Gevaarlijke sociëteiten 
In de stad aan het Hop was aanvankelijk van de tumul
tueuze ontwikkelingen in Den Haag niet veel te merken. 
De officiële bekendmaking van de omwenteling van 22 
januari, die met muziek en parades van garnizoen en 
schutterij op de Rode Steen gevierd werd, maakte zelfs 
bij de oprechte patriotten weinig los5). Toch was er in 
theorie althans wel iets veranderd. De heren die nu in 
Den Haag aan het bewind waren gekomen, waren voor
standers van een sterk gecentraliseerd bestuur. Aan de 
zelfstandigheid van steden en provincies kwam een 
eind. Voortaan besliste men in Den Haag. De provincie 
met de nietszeggende titel van Administrat ief Bestuur 
van het voormalig gewest van Noord-Holland werd niet 
veel meer dan een doorgeefluik voor de decreten die 
daarginds in de buurt van de I-Iofvijver werden geno
men. De municipaliteiten van steden en dorpen dien
den als trouwe uitvoerders van de regeringsbevelen. 
Een eerste teken dat er een andere wind was gaan waai
en, was het bevel om alle oranje- en gemenebestgezin
de6) sociëteiten te sluiten. Deze waren schadelijk door 
de verbintenissen en gemeenschappelijke verkeeringen 
van de vijanden der vrijheid en het was te verwachten 
dat de daar gehouden gesprekken of voordragten de ge
lukkige omwenteling die de 22 Januari heeft voortge
bracht zullen benadelen. Men moet op de heimelijke en 
openbare handelingen van alle Orange en Gemenebest-



Een dergelijk feest moet er ook in Hoorn geweest zijn. Prent naar tekening van C. van Cuylenburg, 1798. \lerz. Atlas van Stol/~. 

gezinde sociëteiten een wakend oog houden en binnen 
14 dagen aan de Commissie van Binnenlandse Corre
spondentie7) opgave doen van hetgeen door Vlieden ver
richt is in deze8). 
Er bestonden in Hoorn twee sociëteiten die op een na
der onderzoek door de schout konden rekenen. In de 
eerste plaats het Royaale Koffyhuis aan de Rode Steen. 
Het werd bezocht door leden van het oude bestuur 
(van voor 1795) en degenen die dit bestuur waren toe
gedaan, de oude oranjeklanten dus. De hier bijeenko
mende club werd opgeheven en de sociëteitskamer en 
het bijbehorende koffiehuis voor iedereen opengesteld. 
Een veel groter probleem leverde de sociëteit "Voor 
Wet en Orde" op, die bij elkaar placht te komen in het 
"Vossie" aan de Rode Steen, een nog steeds bestaand 
gebouw, ingeklemd tussen het West en de Proosten
steeg9). De moeilijkheid was, dat "Voor Wet en Orde", 
het verzamelpunt was voor de moderate patriotten, de 
grote middenpartij, waartoe het grootste deel van de le
den van de municipaliteit of raad, zoals men sinds kort 
zei, behoorde. Dat waren nu net de mensen die uit de 
Nationale Vergadering gezet waren. In Hoorn zaten zij 
nog op het kussen, hoewel de commissie om hen te 
wippen al onderweg was. De heren werd dus gevraagd 
hun eigen sociëteit op te heffen. 
Men begon met advies aan het Uitvoerend Bewind (de 
regering) in Den Haag te vragen. Die kaatste de bal te
rug en schreef in een brief van 10 maart, dat het de ver
antwoordelijkheid van de raad was om de staatsgevaar
lijke sociëteiten te sluiten. Wat daaronder verstaan 
werd, moest zo langzamerhand wel duidelijk zijn. Ver
volgens trad er een moment van stilte in, omdat men de 
handen vol had aan de zuivering van de municipaliteit 
en het ambtenarenapparaat. 

Aarzelende overheid 
Op 22 maart wordt er door twee leden van het Comité 
van Binnenlandse CorrespondentielO) van de raad, Her
man Snoek en .Jan Way Klaasz, een rapport bij de raad 
ingeleverd, waarin staat, dat de leden van het Gezel
schap "Voor Wet en Orde" de heersende orde niet toege
daan zijn en door stemmingen getoond hebben tegen
werkers te zijn van de Revolutionaire Partij (..) zij heb
ben een tegenbotsende werking daargestelt en hebben de 
eendragtsbant als 't waren door midden gek/ooft. Radika
le taal van deze twee kleinburgersll). Men zou verwach
ten, dat na deze woorden het genootschap direct ver
boden zou worden. Het blijft echter bij een bevel aan 
de schout op 28 maart, de notulen van het genootschap 
op te eisen, zodat men kan nagaan of zij het huidige be
wind zijn toegedaan. 
Het leek erop, of een deel van de leden van de raad der 
gemeente helemaal niet overtuigd was van de opheffing 
van 'Wet en Orde'. De verdeeldheid van de raad had 
waarschijnlijk iets te maken met de zuivering van dat li
chaam. Op 14 maart was het grootste deel ervan ver
vangen (straks hierover meer) en het aantal leden ver
minderd van zestien tot elf. Men mag veronderstellen, 
dat de moderaten gewipt waren en hun plaatsen inge
nomen door radicalen als Way en Snoek. Maar er wer
den enkele leden gehandhaafd die men gezien hun 
maatschappelijke status niet direct tot radicalen zou re
kenen, zoals de koopman Jacob van Crimpen en de arts 
Jan Fredrik Guillennet Weiman, beide met een vermo
gen van meer dan ].12.000. Het is niet helemaal duide
lijk, waarom deze beide raadsleden gehandhaafd wer
den. Mogelijk heeft men deze mannen laten zitten, om
dat men de broodnodige politieke ervaring die ze beza
ten, niet kon missen. Beide zaten al bijna vanaf 1795 in 

101 



de raad. De radicalen tilden echter over het algemeen 
niet zo zwaar aan het gebrek aan ervaringl2). Misschien 
ook was gewoon de overmacht van de moderaten te 
groot of waren de beiden ondanks hun positie wel vrij 
radicaal. 
De schout, die eind maart de opdracht bad gekregen de 
notulen van "Wet en Orde" in beslag te nemen, schijnt 
er niet veel zin in gehad te hebben. Hij voorzag moei
lijkheden met mensen die hij gewoon was als zijn gelij
ken te beschouwen. Toen hij bij het genootschap 
kwam, vroeg dat om een dag uitstel. De schout verleen
de dit uitstel en gaf er door middel van een nijdig brief
je kennis van aan het comité van Binnenlandse Corre
spondentie. Een dag later had hij een onderhoud met 
het genootschap, dat niet op de proppen kwam met de 
notulen maar met een brief op hoge poten waarin 
stond, dat 'Voor Wet en Orde' zich ten zeerste gekrenkt 
voelde door het verzoek van de Raad en dat men con
tact zou opnemen met de agent van Policie (minister 
van Binnenlandse Zaken) van de Bataafse Republiek. 
Getekend de secretaris A. Schellingerl3). De heren van 
Binnenlandse Correspondentie vonden dit een zeer ho
nend antwoord. Men had immers getracht alles langs 
een minnelijke weg te schikken. Gezien het eerdere rap
port was dit een nogal eufemistische voorstelling van 
zaken. Op 10 april meldt de commissie van Binnenland
se Correspondentie, dat ze notulen en verhandelingen 
van 'Recht en Orde' heeft ontvangen, maar dat er veel 
redevoeringen aan ontbreken. De raad geeft daarop vol
macht de zaak voor te leggen aan de agent van Policie 
in Den Haag. Het verslag van de beide comitéleden die 
hiermee belast werden, geeft een te goed beeld van het 
werken van de Nederlandse bureaucratie rond 1800 om 
het hier weg te latenl4). 
Jan Way en Adriaan van Exter vertrokken op zaterdag 
14 april, waarschijnlijk met de trekschuit die bij de Wes
terpoort afvoer, naar Amsterdam. Een dag later kwa
men ze in Den Haag aan. Dat was zondag en geen enkele 
ambtenaar bleek bereikbaar. De volgende dag begaven 
de beide Hoornse raadsleden zich naar de president 
van het Uitvoerend Bewind (te vergelijken met een mi
nister president). Dat was de voormalige Brabantse tex
tielfabrikant Pieter Vreedel5). Deze had het op dat mo
ment te druk maar de heren konden een afspraak ma
ken voor de volgende morgen half acht. Het gesprek op 
dat vroege uur tussen het hoofd van de regering van de 
Bataafse Republiek met een Hoornse wagenmaker en 
een leerlooier16) was een merkwaardig gesprek. De pre
sident gaf het advies de Sociëteit Van Wet en Orde voor
lopig te sluiten en mocht men in Hoorn onverhoopt te 
ver gaan, dan zal alles altoos en in alle geualle met den 
mantel der liefde door het Uytuoerend Bewind gedekt 
worden. Het was een blanco volmacht de politieke te
genstanders uit te schakelen, waarbij elke maatregel 
door de regering in Den Haag gedekt zou worden. De 
Agent van Policie, Lapierre, waarnaar de heren vervol
gens doorgestuurd werden had dezelfde mening. De 
municipaliteit (stedelijke regering) had macht genoeg 
en ook de bevoegdheid om te doen wat ze nodig vond. 
Bij klachten van de tegenpartij zou hij, agent, de kwes
tie laten beoordelen door de raad. Democratie is wat 
anders, maar het is nog geen Terreur zoals vier jaar 
daarvoor in Frankrijk, waarbij duizenden slachtoffers 
vielen. 
In Hoorn was het overwicht van de moderaten nog 
groot genoeg om het advies van Way en Van Exter naast 
zich neer te leggen en de zaak op zijn beloop te laten. 
Een protest van de beide heren tegen deze slappe hou
ding haalde niets uit. Eind april volgde er nog een ver
zoek van de agent van Policie een beoordeling van het 
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genootschap op te sturen. Het lijkt erop, dat de raad 
hierop niet eens meer gereageerd heeft. 12 juni maakte 
een tweede staatsgreep aan de radicale periode een 
einde. Een paar andere ontwikkelingen hadden dit ein
de helpen bespoedigen. 

Onwaardige en nutteloze ambtenaren 
Op 12 maart 1798 namen twee heren hun intrek in de 
herberg van Jan Mager op het Breed. Ze onderstreep
ten het belang van hun aanwezigheid door de plaatsing 
van enkele schildwachten voor de deur van dit beken
de logement. Arnold Marcel, een dominee uit Schermer
horn en Jan Samuel Gerrits, een Hoornse broodbak
kerl7), brachten die avond nog een bezoek aan de presi
dent van de municipaliteit. De volgende morgen werd 
de voltallige raad bijeengeroepen, waarop de beide 
agenten van het administratief bestuur van het voorma
lig gewest Holland hun geloofsbrieven toonden en ver
klaarden, dat de leden van de municipaliteit met hun 
secretarie bestaande uit drie gemeentesecretarissen en 
twee gemeentebodes ontslagen waren. De aanwezige 
heren en ambtenaren verlieten hierop de zaal. 's Mid
dags om half twee werd vanuit een geopend venster 
van het stadhuis de samenstelling van een nieuwe mu
nicipaliteit bekend gemaakt. Het was het in de hele Ba
taafse Republiek toegepaste procédé van omzetting van 
het bestuursapparaat op locaal niveau. Het aantal 
raadsleden was teruggebracht van zestien op elf en de 
leden van de oude raad waren op vier na vervangen. Al
le leden moesten een verklaring ondertekenen waarin 
onder meer stond, dat ze een onveranderlijke afkeer 
hadden tegen het stadhouderschap, de aristocratie, de re
geringloosheid en het foederalisme. Met de aristocratie 
werd de oude regentenheerschappij bedoeld en het 
f(o)ederalisme was het stelsel waarbij de zeven gewes
ten van de republiek praktisch zelfstandig waren. Twee 
leden tekenden nietl8). De onrechtvaardigheid lag niet 
in de af te leggen verklaring - de meeste leden waren 
moderaat en konden de in de verklaring neergelegde 
eis wel onderschrijven - maar in de willekeur waarmee 
de beide agenten bij de vervanging van de raadsleden 
te werk gingen. 
Voorts was er nog een bepaling in de verklaring opge
nomen, c;lie stelde, dat de municipalen binnen een 
maand alle onwaardige en nutteloze ambtenaren moes
ten ontslaan en vervangen door waardige en kundige 
vaderlanders. Uit een lijst die het reeds eerder genoem
de comité van Binnenlandse Correspondentie een week 
na de installatie indiende, wordt duidelijk, dat oranjege
zindheid of lidmaatschap van het gezelschap Voor Wet 
en Orde van iemand een onwaardige en nutteloze amb
tenaar maakte. Op de lijst komen 34 namen voor van 
mensen die werkzaam waren bij het gemene land (het 
voormalige gewest Holland) of de marine (de voormali
ge admiraliteit van het Noorderkwartier). Ook hier 
springt de onrechtvaardigheid van de willekeur in het 
oog. De lijst omvat meest leidende functies als equipa
gemeesters en hoofdgaarders van de verschillende 
soorten belastingen, maar er komen ook houttelsters 
en matrozen op voor. 
Daarnaast hebben we nog de beschikking over een lijst 
met ca 120 namen van mensen die in meest lagere func
ties in dienst waren van de stad. Het gaat dan om turf
tonsters, noodhulpen van turftonsters en bierdragers 
en een enkele hoger geplaatste ambtenaar als de rector 
en de conrector van de Latijnse School. Dit waren men
sen die eveneens om hun oranje-gezindheid ontslagen 
waren, maar in de gelegenheid gesteld werden hun be
trekking terug te krijgen, indien ze een verklaring van 
afkeer van de stadhouder en de aristocratie tekenden 
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vergezeld van een gezegeld papier met de handteke
ning van drie goede vaderlanders. Een onmogelijke eis 
voor een eenvoudige kaasdrager. We hebben hier te 
maken met werknemers die wél voor hun levensonder
houd van de overheidsbetrekking afhankelijk waren. 
Nergens wordt duidelijk, of deze mensen ook werkelijk 
ontslagen zijn. Gelet op de ervaringen met het verbod 
op het gezelschap 'Voor Wet en Orde' kan het allemaal 
nog wel meegevallen zijn. 

De nieuwe grondwet 
Het was er de plegers van de staatsgreep van 22 januari 
alles aan gelegen een nieuwe grondwet aangenomen te 
krijgen. Men zou kunnen zeggen, dat die grondwet de 
belangrijkste reden voor het plegen van de coup was 
geweest. Nu was de methode die gehanteerd werd bij 
het verkijgen van de goedkeuring van de bevolking 
voor deze constitutie voor die tijd zeer modern en in 
theorie zeer democratisch. Er zou per hoofd gestemd 
worden -de meeste verkiezingen waren in die tijd ge
trapt - terwijl het stemrecht werd toegekend aan alle 
volwassen mannelijke inwoners die geen ondersteuning 
uit de armenkassen ontvingen. Vrouwen deden niet 
mee, maar dat was in die tijd normaal. 
De Bataafse werkelijk was een stuk minder democra
tisch. Het Uitvoerend Bewind was doodsbang, dat de 
grondwet door de stemmen van hun politieke tegen
standers verworpen zou worden. Zij droegen dus aan 
de municipaliteiten van de Bataafse steden en dorpen 
op de namen van de slijmgasten, gemenebestgezinden, 
foederalisten en aristocraten of die zij daarvoor aanza
gen van de stemlijsten te schrappenI9). De Hoornse mu
nicipaliteit droeg het karwei van de zuivering benevens 
de organisatie van de verkiezingen op aan een commis
sie bestaande uit Jan de Vries, Hendrik Bergman en 

Cornelis Tonneboeier20), uiteraard radicalen21). 
Er werd een aparte commissie ingesteld die de stad 
voor deze eerste rechtstreekse verkiezingen in de 
Hoornse geschiedenis indeelde in 19 wijken met ieder 
ca 500 inwoners. Aan het hoofd van iedere wijk werd 
een wijkmeester geplaatst. Toen begon er een periode 
van volslagen chaos. De commissie van Jan de Vries 
c.s. hield zitting op het stadhuis en liet ieder die zij 
stemgerechtigd achtte, voor zich verschijnen. De opge
roepenen moesten de eed van afkeer van het stadhou
derschap afleggen .en als ze daartoe bereid waren, 
schreef de commissie hen in als lid van de betreffende 
grondvergadering, wat betekende, dat ze hun stem 
mochten uitbrengen. Voorafgaand aan de zitting had de 
commissie nog wel aan de municipaliteit gevraagd, of 
de leden van 'Wet en Orde' als stemgerechtigd moesten 
worden beschouwd. De raad antwoordde, dat ze dat 
hangende het onderzoek niet kon zeggen. Eigenlijk 
werd daarmee bedoeld dat de leden van het genoot
schap wel hun stem mochten uitbrengen, maar de radi
cale commissie de Vries concludeerde natuurlijk het te
genovergestelde. Om de verwarring nog wat groter te 
maken, kwamen de wijkmeesters ook nog met lijsten 
van kiesgerechtigden opdraven. Toen de twee stellen 
lijsten door de raad met elkaar vergeleken werden ble
ken er op de lijsten van de commissie de Vries allerlei 
personen te ontbreken die de raad er wel op wilde heb
ben, terwijl op de lijsten van de wijken allerlei kiezers 
stonden, die geen stemrecht bezaten. Het was inmid
dels dinsdag 17 april, zes dagen voor de stemming, 
maar de raad liet openbaar bekend m'aken, dat al dege
nen die meenden dat ze in aanmerking kwamen om aan 
de verkiezingen deel te nemen, bij de secretarie een uit
nodiging voor de verkiezing in ontvangst konden ne
men. Ze zouden daarna de anti-oranje verklaring onder-
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tekenen. Maar leden van 'Wet en Orde' werden van 
deelname aan de verkiezing uitgesloten. Toen brak de 
hel los. 

Echte verontwaardiging 
De moderate patriotten, want die werden bijna allen 
uitgesloten van de stemming, belegden een vergadering 
in hun sociëteit 'Het Vosje' aan de Rode Steen, die nogal 
rumoerig verliep. De aanwezigen stuurden een delega
tie naar de gemeenteraad bestaande uit de oude en be
proefde patriotten Dirk Langewagen, Hendrik Starre, 
Theunis Groenwoudt, Dirk Groen en Willem 
Hulleman22) met het verzoek om nu eens duidelijk te 
zeggen of de leden van Wet en Orde nu wel of niet van 
de stemming waren uitgesloten. Hoewel gesteld in de 
wat opgewonden taal van die tijd Neen burgers neen, 
onze harten zijn niet gesteld voor ijdele snorkerijen (. . .) 
deze uitsluiting is strijdig met de rechten van de mens 
spreekt er toch echte verontwaardiging uit deze verkla
ring van mensen die zich bij hun streven naar verande
ring in de maatschappij aan de kant gezet voelen. De 
meesten van hen waren van de stemlijsten geschrapt 
zonder dat ze de gelegenheid hadden gekregen een ver
klaring van afkeer van het stadhouderschap te tekenen. 
Misschien stak nog het meest, dat de bewerkers van 
hun achteruitzetting als zij mensen uit de kleine burge
rij waren. De raad verschool zich wat slapjes achter de 
commissie de Vries en suggereerde, dat er contacten 
bestonden tussen deze commissie en het Uitvoerend 
Bewind, waarvan zij geen weet had. De uitgeslotenen 
stelden een commissie samen van de vooraanstaande 
burgers Jan Breebaart, Jacob Ham en Johannes Willel
mus Swarthoff23), die hun bezwaren tegen de uitsluiting 
bij de regering in Den Haag naar voren zouden brengen. 
Toen ze daar arriveerden bleken de commissies van 
burgers die van de stemlijsten geweerd waren, uit alle 
hoeken van de Bataafse Republiek in de rij te staan. Ze 
moesten zich tevredenstellen met de belofte, dat hun 
zaak onderzocht zou worden . Maar ze kregen geen toe
stemming zich alsnog op de stemlijsten te laten in
schrijven. Het waren de plaatselijk belangrijke midden
groepen die geweerd werden, de intellectuelen en be
langrijke middenstanders, ruimdenkend genoeg om de 
nieuwe grondwet als een belangrijke verworvenheid te 
zien, ook al waren ze het met de gebruikte methoden 
niet eens. Hun verwijdering van de stemlijsten was niet 
nodig, want de grondwet werd, zoals we hiervoor al za
gen, met overweldigende meerderheid aangenomen. Bij 
deze middengroepen begon een vrees te ontstaan voor 
een soort dictatuur van de kleine burgerij. Men had de 
Terreur van de Franse sans-culotten van 1794 nog vers 
in het geheugen. Het kostte enkele moderate leden van 
het Uitvoerend Bewind dan ook weinig moeite de 
staatskar door middel van een tweede staatsgreep op 
12 juni 1 798 weer in het moderate spoor terug te bren
gen. 
In Hoorn was de radicale partij niet zo sterk als bij 
voorbeeld in Amsterdam. De moderaten konden steeds 
een vinger in de pap blijven houden. Het genootschap 
Van Wet en Orde bleef ondanks de protesten van de ra
dicale heren Way en Snoek bestaan. Of de gemeente
ambtenaren die de eed van afkeer van het stadhou
derdchap en aristocratie niet konden of wilden afleg
gen, ontslagen werden, weten we niet. 
In 1 787 kon de patriotse partij ook al niet dan met moei
te het overwicht behouden. Misschien moet cle oorzaak 
van dat zwakke patriotisme en het naar verhouding ge
ringe radicalisme gezocht worden in de slechte econo
mische positie waarin de stad aan het eind van de 18e 
eeuw verkeerde. 
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huis). Hendrik Starre, dp. ca. 1765, Luthers, huwt ( l)Hrn. 15-05-
1 ï80 Wel moetje Schuyt, kl. /.3 (ve nn. f.300-f. 2000), (2)Amste r
dam 07-12-1788 Alida Groen, kl. f.6 (verrn. /.2000-J .6000), over! 
17-11-1808, w. Oost (1775), Kerkstr. 8-22 in eigen huis (voor lï83-
1808), lid VVV. Di.rk Groen, elp. Hrn. 21-02-1762, GR. huwt (1) Hrn. 
05-04-1 783 Antje Mos, Pro Deo (onvermogend), (2) Hrn. 26-04-
1795 .Johanna Sloos, kl. f.3 (verm. f.300-f.2000), over l. 30-06-1 829, 
mr. kleermaker, lid VVV. Willem Hulleman, dp. ca. 1756, GR, huwt 
16-06-1782 Weyntje Langewagen, kl. /.3 (verm. f .300-/.2000). 
over!. 12-05-1812, bakker, lid VVV. 

23. Jan Breebaart, dp. Hrn 04-11-1759, GR, h. Hrn. 28- 10-1781, Annet.j e 
Pet, kl. /.30 (vermogen meer dan f.12000), ov~·rl. 14-02-1813, 
boekhandelaar en drukker, lid VVV. Jacob Ham, Hrn. ca 1758, on
geh" over!. 07-11-1808, winkelier in houtwaren, makelaar, lid VW. 
Johannes Wilhelmus Zwart.hof!, dp. Zutphen ca 1755, h. Amster
dam 04-06-1 ï80 Elisabeth Catharina Sanderus, klasse f.15 (vermo
gen f.6000-/ .1 2000), over!. Hrn, 03-04-1834, organist Grote Kerk. 



Cursussen geschiedbeoefening 
De brochure met het cursusprogramma 1995-
1996 van de Stichting Regionale Geschiedbe
oefening N-H begint met: "Geschiedenis leeft! 
Het is een kreet die een steeds groter waar
heidsgehalte krijgt". De stichting haakt daar 
vervolgens doeltreffend op in met een geva
rieerd en interessant cursusaanbod. Daarom 
brengt Oud Hoorn graag enkele cursussen onder 
uw aandacht. 

U geeft zich voor deelname op bij het bureau van de 
eerder genoemde stichting, Postbus 5212, 2000 GC 
Haarlem, tel. 023-(5)318436. U kunt dat zowel schrifte
lijk als telefonisch doen. 

Huizenonderzoek en dorpsreconstructie 
Aan de hand van een case-studie van een Zaanse straat, 
zullen de cursisten na afloop hun kennis kunnen toe
passen op een straat of buurt naar eigen keuze. 
De cursus is bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld de 
geschiedenis van één huis willen uitzoeken. Enige ken
nis van archiefonderzoek is gewenst. 
Lokatie : gemeentearchief Zaanstad 
Tijdstip: maandagavond 19.00-21.00 uur 
Duur : 6 lessen op 9, 16, 23 en 30 oktober, 13 en 

20 november 1995 
Kosten : f 90.-

Geschiedenis van de armenzorg 
Deze cursus is opgezet om lokaal-historici wegwijs te 
maken in de wirwar van instellingen en bronnenmate
riaal om invalshoeken te bieden voor plaatselijk onder-
zoek. . 
Lokatie : Timmermansgildehuis, Dal tussen 2 en 3 te 

Hoorn 
Tijdstip: woensdagavond 19.30-21.30 uur 
Duur : 4 lessen op 1, 8, 15 en 22 november 1995 
Kosten : f 60.-

Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel 
erfgoed 
Het jaar 1996 is uitgeroepen tot het Jaar van het Indus
trieel Erfgoed. Deze korte cursus richt zich op hen die 
onderzoek willen doen naar materiële en immateriële 
sporen van het industrieel verleden. 
Lokatie : nader te bepalen aan de hand van de woon-

plaatsen van de deelnemers 
Tijdstip: dinsdagavond 19.30-21.30 uur 
Duur : 2 lessen op 31 oktober en 14 november 1995 
Kosten : f 30.-

Hoe woonden onze voorouders? 
Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van boedel
inventarissen voor historisch onderzoek en aan de wij
ze waarop de deelnemers eventueel gebruik willen gaan 
maken van de inventarissen. Naar schatting zijn gedu
rende de l 7e en 18e eeuw in de Hollandse steden zo'n 
50.000 inventarissen opgemaakt. 
Lokatie : Fort Ossenmarkt, Weesp 
Tijdstip: maandagavond 19.30-21.30 uur 
Duur : 5 lessen op 8, 15, 22, 29 januari en 5 februari 

1996 
Kosten : f 75.-

Paleografie voor beginners en gevorderden 
Het ontcijferen van het schrift van middeleeuwse manu
scripten is vaak niet eenvoudig maar kan worden ge
leerd. De cursussen gaan alleen door bij voldoende be
langstelling. 
Men kan zich voor deelname opgeven - schriftelijk of 
telefonisch - bij de genoemde instelling. 
Lokatie : Studiezaal Archiefdienst Westfriese Gemeen

ten, Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn 
(02290-52290) 

Tijdstip: donderdagavond 19.30-21.30 uur 
Duur : 12 lessen vanaf oktober 1995 
Kosten : f 95.-

De verschijningsdata van ons blad 
Al een aantal jaren is het meer dan gewoon dat het kwartaalblad verschijnt op de afgesproken data van 
15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december. Dit hebben we te danken aan de inzet en discipline van de au
teurs. Maar het verschijnen van het blad op de geplande datum betekent niet, dat u als lid het blad dan ook al 
in de bus vindt. Na het verschijnen begint de enorme klus van de verspreiding. Iedere keer opnieuw telt het 
onvolprezen echtpaar Hellingman de aantallen af voor de 36 verschillende wijken, die in aantal variëren van 
± 20 tot ± 100. Vele malen wordt er dan ook nog aanvullend materiaal aan toegevoegd. 
Via een aantal 'grootdistributeurs' komen de bladen bijna altijd binnen 24 uur bij de wijkbezorgers. 
Deze dames en heren gaan zo spoedig mogelijk op pad om u het blad thuis te bezorgen. Natuurlijk is het niet 
altijd mogelijk dat dit laatste ook binnen de volgende 24 uur klaar is. Slecht weer en/of privé-omstandigheden 
veroorzaken soms enige vertraging. Ik sta er echter steeds weer van versteld, hoe in enkele dagen tijd meer 
dan 1400 bladen door 36 zeer betrouwbare bezorgers in uw brievenbus worden gebracht. 
Blijft nog over de postwijk van bijna 400 bladen. Door al het voorbereidende werk van etiketten drukken en 
plakken en lijsten klaarmaken volgens de postcode-instructies van de PTT lukt het bijna altijd om ook deze 
bladen binnen 24 uur bij het postkantoor af te geven. Dan volgt echter de 48-uurs dienst om de kosten van de 
ter post bezorging zoveel mogelijk te drukken. Natuurlijk had ik de bedoeling alle dames en heren, die er voor 
zorgen dat er ieder kwartaal zo'n interessant blad bij u thuis komt, eens een pluim op de hoed te steken. Ik 
had echter ook de bedoeling u allen duidelijk te maken dat de datum 15 .... .. voor u echter niet anders kan en 
mag betekenen, dan dat u soms even geduld moet hebben, hoe nieuwsgierig u ook bent. 
Daar zult u nu zeker nog meer begrip voor kunnen opbrengen. Daarvoor dank. 

C. Kooijman, ledenadministrateur 

105 



Geachte redactie, 

Le;ers 
schrijven 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van 
het kwartaalblad die willen reageren op ge
plaatste artikelen, vragen willen stellen of 
kritieh willen leveren. De bijdragen worden 
geplaatst buiten verantwoordelijhheid van de 
redactie of het bestuur. Er kan alleen schrifte
lijh gereageerd worden. 

Hoorn, 4 juni 1995 

Hierbij mijn reactie op de voorlichtingsbrochure van de 
gemeente Hoorn over de geplande bouw op het Vis
serseiland. 

'H.J. Zandkuyl: Een historische binnenstad is geen sta
tisch begrip, geen gefixeerd beeld van een bepaalde pe
riode, maar een continu proces van veranderingen. 
Naast de schiedenis moet ook de huidige tijd zijn af te 
lezen. 
De architecten die na de oorlog het marktplein van Gro
ningen herbouwden zullen waarschijnlijk met deze 
ideeën in het achterhoofd aan het werk gegaan zijn. En 
zo kunnen wij nu zien hoe de gebouwen van de groot
warenhuizen de restanten van del 7e en 18e-eeuwse ar
chitectuur omringen. Als er iets is wat van wansmaakt 
getuigt dan is het wel dit. En ik sta niet alleen in mijn 
mening. Zie Heemschut. 
Trouwens Alkmaar weet er ook wat van. Ik meen dat ze 
o.a. op het historische Hofplein een modern bankkan
toor hebben neergeplemd. 
In België zijn na W.O.I, Leuven, Kismuide, Ieper in oude 
stijl herbouwd. Het zijn nu toeristentrekkers geworden 
want het zijn voor iedereen mooie steden gebleven. Na 
W.O.II zijn Warschau, Neurenberg en nog andere steden 
in oude stijl herbouwd met niks modern er tussen door. 
Die restaurateurs keken wel uit. 

Visserseiland bebouwen? Goed. 
Het ligt weliswaar niet in het centrum maar het is de 
voortzetting van het 16e en 17e eeuwse silhouet van 
Hoorn. Dan zou je op zijn minst de stijlen van die eeu
wen met een moderne variant kunnen doortrekken. Bv. 
een variant met spitstoelopende daken en onderbroken 
gevels. En natuurlijk moeten de woontorens belangrijk 
lager zijn dan de kerktorens en in baksteen. Maar neen. 
Wat je ziet is het zoveelste zeepkisten-ontwerp dat je al 
over heel Europa ziet. Gebrek aan fantasie is een ken
merk van veel Hollandse architecten. In Medemblik 
hebben ze ook al een paar rechttoe-rechtaan apparte
mentsgebouwen bij de dijk neergezet. 
Ga daarentegen eens naar het KNSM-eiland in Amster
dam-Noord. Daar heeft een Luiks architectenbureau 
een appartementengebouw ontworpen dat zelfs koning 
Boudewijn wilde zien. Of ga eens naar Oostende waar 
een groot gat in de binnenstad met gebouwen met rijk 
gevarieerde moderne gevels werd gevuld (blok Lange
straat-Hofstraat), evenals een open ruimte achter de 
Visserskaai met sociale woningbouw. 
Als hier dit blokkedoos-ontwerp er door komt, is de 
Hoornse wansmaak van alle kanten uit de verte te zien. 

A. Jarvis 
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Geachte Redactie, 

Betreft kwartaalblad cl.cl. 15 maart 1995. Blz. 7, onder
ste foto: geheel links staat mevr. J. Fok, destijds onder
wijzeres aan de Munststraatschool. 
Betreft: kwartaalblad d.d. 15 juni 1995. blz. 77, 'Het Dirk 
Visserfonds'. 'Wie was Dirk Visser? Inderdaad had 
D. Visser in de twintiger jaren in het pand Groote Noord 
69 een winkel in galanterieën, genaamd 'De Dubbeltjes
bazar'. Hij ventte ook op een platte handwagen, waarop 
zijn handel in vakken was uitgestald, langs de huizen. 
Op de vele adressen waar hij gewoond heeft treffen wij 
ook aan 'in een woonwagen'. Dit klopt wel, want hij 
heeft halverwege de twintiger jaren ook nog korte tijd 
het beroep van kermisexploitant uitgeoefend. Hij ver
scheen met een geheel nieuwe inrichting, nl. een etage
clraaimolen. Men moet zich dit voorstellen als twee 
draaimolens boven elkaar, onder één kap en gelijktijdig 
aangedreven. Naar de etage moest men dus een klim 
maken en de ritprijs was hier ook duurder clan in de on
derste molen. Ik heb er menig ritje in gemaakt, me
vrouw Visser haalde gelei op. Ik weet, dat de molen een 
jaar op de Hoornse kermis heeft gestaan, op het Nieuw
land tegenover nu de zaak van Moeskops Muziek. Ook 
is er nog gedraaid op een braakliggend stuk grond aan 
de Oosterkerksteeg. De exploitatie van de molen werd 
geen succes en is maar van korte duur geweest. Visser 
aardde als burgerman nl. niet in het aparte wereldje 
van de kermisgasten en hij verkocht dan ook 'het spul' 
weer. Overigens heb ik nooit meer een etage-draaimo
len op een kermis gezien. 
Terug naar de galanteriewinkel. Uiteindelijk deed Visser 
zijn zaak over aan de familie De Vos, die er niet zo lang 
in heeft gezeten, waarna opheffing volgde. 
Blz. 65. 'Bij de foto van de Oosterpoort.' 
Mevr. Uiterwijk heeft zich, bij de beschrijving van de 
huidige situering aan het (en niet 'de') Kleine Oost be
paald niet goed georiënteerd. Door de poort is er zicht 
op de panden, van rechts naar links, plaatselijk gemerkt 
no. 36 en 38, die er nog steeds staan. Direct tegen 
laatstgenoemd gebouw is no. 40 nieuw verrezen, waarin 
gevestigd de administratie, garderobe en kantine van 
de brandweer. Dan komt pas de brandweerkazerne op 
het terrein van de voormalige N.V. Hoornsche Kistenfa
briek v.h. C. Graftdijk. De directeur hiervan, de heer 
N. Bossert, woonde in voornoemd pand. no. 38, toen 
nog plaatselijk gemerkt no. 26. 
Dit is een heel ander Quist) verhaal 

L. Roodzant 
Koepoortsweg 47 

1624 AB Hoorn 



Hoorn, 24 augustus 1995 

Geachte redactie. 

Tijdens een rondwandeling door Hoorn viel mij het vol
gende op: 
1. De lantaarnverlichting boven de ingang van de Jozef

hof-Achterom is aan de binnenzijde open. Is dat altijd 
zo geweest? 

2. De eigenaar van de (gesloten) antiekzaak Groote 
Ooste 9, probeerde de rest van een uithangbord te 
verwijderen. Het lukte niet. Is dit een mooi uithang
bord geweest'? Kan en mag het in ere hersteld wor
den? 

C. Blok 
Pietershof 28 

Dal 9 
1621 HG Hoorn 

De redactie moet het antwoord op deze vragen schuldig 
blijven. Een eventueel antwoord plaatsen wij graag in 
een volgend nummer. 

Zuster Moereels 

Het artikel in Oud Hoorn (15 maart) over de drie dames 
die in oorlogstijd zoveel voor onderduikers deden, 
bracht mij zuster Moereels in herinnering, die toen di-

rectrice van het Stadsziekenhuis was. Mijn herinnering 
aan haar geeft denk ik een goed beeld van hoe zuster 
Moereels was. 
Ik werkte van 1942 tot 1946 als medisch-analyste en 
röntgen-assistente in het Stadsziekenhuis. Ik was in 
dienst bij dr. P. Swets, internist. Omdat zuster Moereels 
ook röntgende (zoals ze alles deed, o.a. ook operatie
zuster) had ik veel met haar te maken. 
We deelde het röntgentoestel met het consultatiebu
reau voor tbc-bestrijding (voor ingewijden: dr. Winkler 
en zuster Melchior). Wij moesten voor het consultatie
bureau op tijd klaar zijn, derhalve werden de patiënten 
voor dag en dauw opgeroepen. Ze kwamen dan uit heel 
West-Friesland. Dat was een hele belasting voor hen. 
Op een dag vergat ik na het ontwikkelen een set nega
tieven in de spoeltank. Ze waren geheel schoonge
spoeld en alle patiënten moesten dus weer opgeroepen 
worden. En dat in die tijd van een tekort aan materiaal. 
Ik schaamde me dood en ging met lood in m'n schoe
nen naar zuster Moereels om haar te vertellen wat er 
gebeurd was. 
Haar commentaar was: 'Dat houd je nederig.' Ik stond 
perplex en vroeg: 'Wat zegt u .zuster?' Ja zei ze: 'Wie 
werkt maakt fouten.' Daarmee was alles gezegd. Ik ben 
dit gesprekje nooit vergeten. Ik heb getracht deze le
vensles door te geven. 

IJ G. de Leur-Broekens 
De Weel 20 

Hoorn 

Economische geschiedenis van Noord-Holland 

Boekbespreking 
door H W Saaltink 

Diederik Aten, "Als het ge welt comt ... ". Politiek 
en economie in Holland benoorden het IJ, 1500-
1800. (Hilversum 1995. N W Posthumus Reeks 
V) Ook verschenen als proefschrift Universiteit 
van Amsterdam. . 

"Als het gewelt comt soo is het recht uyt". Vrij vertaald, 
zoiets als "Nood breekt wet". Dat zei een Alkmaarse 
burgemeester, toen hij met een aantal gewapende lie
den bij een sluis aan de noordkant van het IJ verscheen 
en deze onder hevig protest van de sluiswachters open
draaide. Het was toen blijkbaar net als in 1995 een zeer 
droog jaar en er moest water ingelaten worden in een 
aantal kanalen die van levensbelang waren voor de 
scheepvaartverbinding tussen Alkmaar en Amsterdam. 
Het voor de waterbeheersing verantwoordelijke hoog
heemraadschap was het met deze eigenmachtige daad 
niet eens. Een conflict was geboren, dat jarenlang een 
bron was voor juridisch geharrewar. Een van de vele 
ruzies tussen bestuurlijke instanties in Noord-Holland 
benoorden het IJ. 
Economische geschiedenis kun je op verschillende ma
nier bestuderen. Uitgaande van de bestaande rechten 
van steden en platteland kun je naar de hierover gere
zen conflicten kijken en aan de hand daarvan de econo-

mische aktiviteiten bestuderen. Dat was zo ongeveer de 
methode die gehanteerd werd tot aan de laatste wereld
oorlog. Daarna kreeg men meer aandacht voor de lange 
termijnontwikkeling bijv. op het gebied van Ionen en 
prijzen en voor demografie. Dit soort economische ge
schiedenis werkt vooral met hoeveelheden. Een goed 
voorbeeld van deze laatste methode is het boek van 
Van der Wouden over de economische geschiedenis 
van het Noorderkwartier.!) Dr. Aten keert weer terug 
tot de oude methode. Hij probeert het inzicht in de eco
nomische ontwikkelingen in Holland benoorden het IJ 
te vergroten door bestudering van de spanningen in de 
binnenlandse handel in de aangegeven periode. 
Er waren twee soorten conflicten. Tussen de steden on
derling en tussen de steden en het omringende platte
land. Bij de geschillen tussen de steden onderling gaat 
het voornamelijk om de afbakening van de invloed op 
het omringende platteland en op de beheersing van de 
interregionale verbindingen. De tegenstelling stad-plat
teland ontstond vooral door de pogingen van de steden 
het ontstaan van industrie op het platteland tegen te 
gaan. Desondanks kon zich een bloeiende industrie in 
de Zaanstreek en op het Schermereiland ontwikkelen. 
De voortdurende staat van oorlog waarin het Noorder
kwartier van Holland aan het eind van de lSe eeuw ver
keerde had tot gevolg dat de internationale handel zich 
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Trekschuitverbindingen tllssen Hoorn en Afl~maar 
en Hoorn en Amsterdam (afb. uit het boek). 

meer en meer op Amsterdam richtte in plaats van op 
de kleine steden. In de 16e eeuw trad een periode van 
herstel in. De handel werd echter veel eenzijdiger en 
beperkte zich hoofdzakelijk tot bulkgoederen. In 
1652/53 bestond 58% van de import in Hoorn uit hout. 
Na 1650 trad een nieuwe periode van teruggang in. De 
Noordhollandse steden en dorpen werden voor hun im
port volledig afhankelijk van Amsterdam. 
De Noordhollanders hebben in deze situatie getracht 
het beste ervan te maken door bijvoorbeeld de verbin
ding met Amsterdam te verbeteren. Dit wordt onder 
meer duidelijk bij de aanleg van de trekvaartverbinding 
tussen Hoorn en Buiksloot2). In het midden van de l 7e 
eeuw bij cle uitbreiding van het Hollandse trekvaarten
net brak een strijd uit tussen Purmerend enerzijds en 
Edam en Monnickendam anderzijds over de aanleg van 
deze belangrijke noord-zuid verbinding door de provin
cie. In 1660 kwam men tot een compromis. Tussen 
Oosthuizen en Het Schouw ten noorden van Buiksloot 
werden twee vaarten gegraven , één via Purmerend, de 
ander via Edam-Monnickendam. 
De steden probeerden hun positie ook te verbeteren 
door deze als tussenstation tussen het omringende 
platteland en Amsterdam zo belangrijk mogelijk te ma
ken. In cle 16e eeuw was Hoorn in het noordelijk deel 
van het gewest de belangrijkste handelsstad, nog voor 
Alkmaar. Hoorn had in zijn omgeving het minste water, 
dus veel boeren en de beste verbindingen. Na het mid
den van de l 7e eeuw komt Alkmaar in een voordeliger 
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positie te verkeren door de droog
legging van de grote meren in het 
centrum van de provincie, waarbij 
gelet werd op een goede verbin
ding via het water met de stad. 
Hoorn kwam toen in een uithoek te 
liggen. Een obstakel in de verbin-
ding met het zuiden was en bleef 
de overtoom te Avenhorn die door 
de obstructiepolitiek van Alkmaar 
niet opgeruimd kon worden. Een 
verslechtering van de verbinding 
van Hoorn met de dorpen ten wes
ten van de stad was al eerder de 
droogmaking van de Heerhugo
waard in de twintiger jaren van de 
l 7e eeuw. Het lukte de stad niet 
toestemming te kri jgen tot de aan
leg van een verbinding met de ring
vaart van de polder, terwijl Alk
maar daar wel in slaagde. De twist 
liep zo hoog op, dat Hoorn schut
ters uitstuurde om de aanleg van 
de vaart met Alkmaar te verhinde
ren. Uiteindelijk berustte men in de 
nieuwe situatie. In de 18e eeuw 
trad een soort status quo in, ook al 
door de algemene achteruitgang in 
handel, scheepvaart en industrie. 
Het belang van Alkmaar boven 
Hoorn wordt duidelijk uit de cijfers 
over de kaasaanvoer op de stads
wagen. In 1767 kwam 41 % naar Alk
maar, 26% naar en 16% naar Purme
rend. 
Een belangrijk deel van het boek is 
gewijd aan de spanning tussen stad 
en platteland. De steden trachtten 
zo veel mogelijk alle economische 
aktiviteiten behalve de agrarische 
en de binnenvisserij buiten de 

stadsmuren tegen te gaan. Dat lukte vaak maar half. 
Eigenlijk kon er alleen met voldoende succes opgetre
den worden binnen het eigen rechtsgebied. Pas de 
Franse tijd bracht de economische gelijkstelling tussen 
stad en platteland. En de bestuurlijke gelijkstelling 
moest wachten tot 1851, toen de gemeentewet werd in
gevoerd . 

Een goed boek. De schrijver weet de soms vrij droge 
stof op een boeiende manier aan de man of de vrouw te 
brengen. Op het gevaar af dat het weer het probleem 
van de kip en het ei wordt, vraag ik me af of de politieke 
tegenstellingen die de schrijver beschouwt als oorzaak 
van economische ontwikkelingen op hun beurt ook 
weer niet een economische oorzaak hebben. En het be
lang van de door de VOC georganiseerde handel wordt 
wel erg summier behandeld. Hoe zijn al die Westfriese 
en Kennemer boeren, kooplui en vissers anders aan zo 
veel porselein gekomen? 

Noten 
1. A.M. van der Woude, Het Noorderkwartier .. Een regionaal histo

risch onderzoek in de demografische en economische geschiede
nis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tol het be
gin van de negentiende eeuw. 3dln (Wageningen 1972). 

2. Vanuit Buiksloot werd een drukke veerdienst over het IJ met Am
sterdam onderhouden. 



STADSBEELD 
door WL. van der Waal en A. G.F van Weel 

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

1september1995 

Achterom 29 
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval. 

Appelhaven 6 
Plan om in dit kaaspakhuis appartementen te realise
ren, lijkt van de baan 
Oud Hoorn vraagt zich af of het pand niet een oplossing 
kan zijn voor de ruimtenood van het Waterschap (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. 

Bierkade 2 
Plan voor het schilderen van de gevel en het verwijde
ren van de feestverlichting. 

Breed 2. 

RESTAURATIES 
WIJZIGINGEN 

VERVAL 

Brug Korenmarkt. 

Bierkade/Korenmarkt 
Brug opgeschilderd in afwachting van echt restauratie
plan (zie foto boven). 

Breed 2 {hoek Westerdijk) 
Nieuwbouw van "Het Onvolmaakte Schip" is gereed. Be
neden komt bedrijfsruimte. Zeven wooneenheden op 
de verdiepingen (zie foto links). 

Breed 8 (rijksmonument) 
Winkelpui zonder toestemming gewijzigd. Plan voor 
verbouw winkel/woonhuis. 

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

Drieboomlaan 
Kapelletje op begraafplaats in slechte staat van onder
houd. 
Oud Hoorn heeft parochiebestuur verzocht stappen te 
zetten die leiden tot spoedige restauratie van het kapel
letje van architect A. Bleys op de r.k. begraafplaats. 

Dubbele Buurt 15 (beeldbepalend) 
Plan voor verbouw tot snackbar 

Duinsteeg 7 t/m 13 
Plan tot bouw van twee woningen (zie foto boven). 

Gedempte Appelhaven 5 
Plan voor herbouw woning. 

Neo-gothische kapel achter Grote Oost 26. 
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Grote Havensteeg 5 
Plan voor de bouw van een woning met een garage/ber
ging. 

Grote Havensteeg 5/hoek Rode Steen (gemeentelijk 
monument) 
Groente- en fruitwinkel verbouwd tot lunchroom. Voor
bereiding van een herziening van het Globaal Bestem
mingsplan t.b.v. deze horeca !-functie. 

Grote Noord 107 (beeldbepalend) 
Plan voor het wijzigen van de winkelpui. 

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. 
De verhuisplannen krijgen vastere vormen, volgens de 
pers van augustus. 

Grote Oost 26/Appelhaven 
Neo-gotische kapel in "achtertuin" verkeert in deplora
bele toestand. Oud Hoorn maakt zich zorgen over de 
onzekere toekomst van de kapel. (zie foto hieronder) 

Grote Oost 34 (rijksmonument) 
Plan voor wijzigen achtergevel. 

Grote Oost 73 (rijksmonument) 
Plan voor woninguitbreiding. 

Italiaanse Zeedijk 51 
Kap door storm dakpanloos . 



Italiaanse Zeedijk 122 
Plan voor verbouw pand voor jongerenhuisvesting. 

Jeudje 6-8-10 (gemeentelijk monument) 
Voormalige arbeiderswoningen aangekocht door Stich
ting Stadsherstel. Restauratie afgerond. De stichting 
doet pogingen om ook het pand op nummer 12 - eigen
dom van de Stichting Stad Hoorn - te verwerven en op te 
knappen. Oud Hoorn spreekt de hoop uit 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. 

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 licht
mastenfa- briek gesloopt. Archeologisch bodemonder
zoek is afgerond (zie elders in dit nummer). 

Kerkplein 
Grote Kerk: twee doodzieke iepen moeten worden ge
s loopt om ziekte-uitbreiding te voorkomen. 

Kerkplein 3/Pieterseliesteeg 6 
Plan voor uitbreiding pand met horeca lil-functie. Een 
herziening van het Globaal Bestemmingsplan is daar
voor nodig. 

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

Kleine Oost/Vollerswaal 
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. 

Kruisstraat 2 en 4 
Winkels samengevoegd. 

Nieuwendam /. 

Nieuwendam 1 (rijksmonument) 
Heeft vergunning voor reclame aan de gevel en voor 
een uithangbord, mits rooster achter de reclame zou 
wegvallen. Dit blijkt niet het geval. (zie foto) 

Nieuwendam 2 (beeldbepalend) 
Geen vergunning voor reclame aan gevel. Aange
schreven door de gemeente in verband met de verlich
ting. 

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. Extreme zomerdroogte heeft 
de bomen geen goed gedaan. 

Nieuwsteeg/Lange Kerkstraat 
Reconstructie winkelpassage Blauwe Steen aangekon
digd. Oud Hoorn spreekt de wens uit dat zeker de en
trees beter in het stadsbeeld gaan passen dan de huidi
ge wit/blauwe opzet. 

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

Nieuwsteeg 12 
Verbouw winkel, fraai roostertje boven etalage terugge
bracht. 

Nieuwsteeg 47-49 (beeldbepalend) 
Winkels worden samengevoegd. 

NieuwstraatjWisselstraat 
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het hou
ten gewelf gewenst. 
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 starten in oktober. 

Nieuwe Noord 67-69 
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aange
bracht. 

Ramen 4 (rijksmonument) 
Evangelisch-Lutherse kerk uit 1 768. Restauratie van 
casco, kap en gewelf afgerond. Met uitvoering van schil
derplannen van plafond interieur wordt begin novem
ber gestart. 

Ramen 31 (beeldbepalend) 
Voormalige Doopsgezinde Kerk uit 1865. Vereniging Oud 
Hoorn heeft gemeente verzocht dit pand op de gemeen
telijke monumentenlijst te plaatsen. Monumentencom
missie is accoord. Kerk is verbouwd. 
Poortje naast het pand is gesloopt. Stalen trap, deels 
achter glas, is ervoor in de plaats gekómen (zie foto op 
pag. 112). 

Rode Steen/Kerkplein 
Door diverse belanghebbenden en door vereniging Oud 
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Ramen, Doopsgezinde Kerk. 

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 stij l. Hoorn 
wordt een stad met een steeds grotere paaltjesdicht
heid. Wat wordt er gedaan met de inventarisatiegege
vens van de werkgroep micromilieu'? 
Vereniging Oud Hoorn pleit voor het terugbrengen van 
stoepen. 
Inmiddels zijn uiterst schuchter en voorlopig twee "ter
rasplannen" gepresenteerd: één pleingeoriënteerd plan 
en één gevelgeoriënteerd· plan. 
Totaalvisie gevraagd! 

Rode Steen 6 (rijksmonument) 
Plan tot vestigen café (horeca lil). 

Rode Steen 12 (rijksmonument) 
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant. 

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 
en de kroonlijst heeft de verkeerde kleuren. 

Truydemanhof 
De woningbouwvereniging - eigenaresse - wil de panden 
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binnen 6 jaar slopen. 
Slechte staat van onderhoud en tamelijk kleine woon
eenheden. 
De monumentencommissie heeft gepleit om het hof in 
zijn geheel op de gemeentelijke monumentenlijst te 
plaatsen. 

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 zijn klaar. Te
vens bestaan er herinrichtingsplannen voor de Wees
huistuin. 

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, Zie el
ders in dit nummer. 

Westerdijf? 1. 

Westerdijk 1 
Bouwplan ingediend voor 2 bedrijfsruimten en 8 appar
tementen. De Stichting Monumenten Oud Hoorn be
zorgd over daling gebruiksgenot van haar pand aan 
Breed 12 (foto boven). 

Zon ll. 

Zon 11 (rijksmonument) 
17e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige 
staat van verval. 



De opgraving aan de Karperkuil 
door Femke Uiterwijk 

De stadsarcheologe, mevrouw 
Tosca van der Walle heeft met 
een aantal vrijwilligers in de 
periode van 17 mei tot 30 juni 
j. l. geprobeerd bewijs van 
vroegere bebouwing te vinden 
in het gebied gelegen tussen 
de Karperkuilen de Binnenlui
endijk. 
Opgravingswerkzaamheden 
kosten geld. Oud Hoorn do
neerde f 2500,- uit de vereni
gingskas. Hier volgt een klein 
fotoverslag van de opgraving. 

Foto 1 
Een detail van een stadsplattegrond 
van omstreeks 1630. 
In de Karpers- of Ropjeskuil liggen 
een aantal zeilschepen. Onderaan 
de foto ziet u de 'nieuwe' Ooster
poort (1578) met daarnaast een 
bolwerk met molen. Middenop de 
foto staat nog de 'oude' Ooster
poort aan het begin van het Grote 
Oost. De Appelhaven was toen nog 
niet gedempt. De Binnenluijendijk 
vervolg op pag. 115. 
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Foto 2 
Een klein gedeelte van de 'huishoudelijke vondst': drie lepels, twee brille
tjes, een gaaf (heel bijzonder) pijpekopje, twee messeheftjes en nog wat 
glaswerk. 
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Foto 3. 

Foto 4. 
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(vervolg uan pag. 113) 

loopt van boven midden op de foto schuin ·weg naar 
links en is geheel met huizen volgebouwd. Het zijn zelfs 
twee rijen huizen, een rij met de voorgevel naar de Kar
perkuilen de andere rij met de 'kop' naar de dijk. De rij
en woningen worden op de plek waar tegenwoordig de 
bebouwing aan de Binneluiendijk ophoudt, doorbroken 
door een grachtje met klapbrug (zie ook Oud Hoorn, jrg 
13, nr. 3). Aan de kant van de toen nog Zuiderzee ziet u 
allerlei bouwsels, schuurtjes, opslagplaatsen enz. Ook 
kwam bij het afgraven van de dijkvoet een stevige rie
ten mat vrij die kennelijk als fundament onder de dijk is 
gelegd. Veel scherven van potten, pannen en borden 
werden gevonden tussen de twee kademuren. Dit huis
houdelijk afval , waarschijnlijk uit de binnenstad, werd 
gestort in de doorvaart tussen de Karperkuil en de 
toenmalige buitenhaven omdat de Karperkuil als haven 
niet meer gebruikt werd. Van deze scherven is nauwe
lijks een heel potje te maken, het lijken wel allemaal 
verschillende scherven. 

Foto 3 
De Binnenluienclijk werd in 1576 aangelegd om zo het 
ontstaan van een nieuwe haven, de Karperkuil, mogelijk 
te maken. 
Ook was men kennelijk beducht voor de zachte grond 
tussen de dijk en de Karperkuil , want wat tevoorschijn 
kwam, waren vele r ijen heipalen. 

Ter oriëntatie: Rechts bovenaan de foto is de brug Klei
ne Oost/Grote Oost te zien. 

Foto 4 
Middenop de foto ziet u de twee kademuren (horizon
taal) die de voormalige doorgang aangeven door de 
Binnenluiendijk onder de brug door (zie foto 1). Aan 
weerszijden bevinden zich restanten van huizenbouw 
zoals muurtjes, vloertjes, poeren en goed zichtbaar 
twee riool 'buizen': een aantal planken met daarover 
een stenen ronding en erbovenop een gemetseld deel 
van een toenmalige w.c. Door verzanding van de havens 
in de achttiende eeuw raakte ook de doorgang door de 
dijk ondieper en moest er een nieuw hoger gelegen ri
ool worden aangelegd, zie linker'buis'. 

Foto 5 
Op foto 4 ziet u de kademuur aan de waterkant met de 
gemetselde eerste riooluitgang links en de hoger gele
gen tweede uitgang rechts. Onder de stenen kademuur 
en tussen de houten kadepalen bevinden zich onder 
water nog houten schotten om inzakken van de muur te 
voorkomen. 
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Het korte bestaan 
van de Hoornse veiling 
door A. G.F van Weel 

Vrijdagmiddag 2 juni jl. ontving de vereniging 
uit handen van de schrijver Cor de Bakker tij
dens een informele bijeenkomst in de intieme 
foyer van Het Pakhuis het boekwerk: De Land
en Tuinbouwvereniging "West-Friesland" en 
haar concurrenten. 
Het kleine selecte gezelschap aanwezigen on
der wie mevrouw De Bakker, de raadsleden 
Marcel Deen (Groen Links) en Cecilia van 
Weel-Niesten (CDA), de bestuursleden Albert de 
Graaf, Pim van der Waal en Ton van Weel als
mede een aantal vrijwilligers onder wie mevr. 
Cora Kenter, was onder de indruk van de enor
me schat aan details die het boekwerk bevatte. 
De heer Deen - zelf telg uit een groot tuinders
gezin - nam het boek namens de gemeente 
Hoorn in ontvangst, voorzitter Van Weel na
mens onze vereniging. Beiden waren vol lof 
over het ontvangen naslagwerk en spraken hun 
grote waardering uit voor de gedegenheid waar
mee de heer De Bakker een stukje Hoornse ge
schiedenis heeft vastgelegd. 
Oud Hoorns Librije is een indrukwekkend boek
werk rijker. 

Aanleiding voor het onderzoek was voor de auteur de 
oprichting van de Land- en Tuinbouwvereniging "West
Friesland in juni 1895, nu een eeuw geleden. Een aantal 
tuinders uit Berkhout, Blokker, Westwoud en Zwaag or
ganiseerden zich in dat jaar in de verwachting dat de in 
Hoorn op te richten veiling een blijvende centrale rol 
zou kunnen spelen voor de aanvoer en afzet van de 
agrarische produktie van de regio. 
Dat die verwachting reeds na zesentwintig jaar op een 
illusie gebaseerd bleek te zijn, wordt door Cor de Bak
ker indringend met cijfers aangetoond. De moordende 
concurrentie uit de eigen regio deed Hoorns enige vei
ling al na een kwart eeuw de das om. 

De auteur weet waarover hij schrijft. Zelf heeft hij als 
oud-tuinder en commissionair de nodige ervaring opge
daan in de branche. Bovendien heeft hij intensief mee
gewerkt aan het jubileumboek dat door cle Provinciale 
Veiling Organisatie in 1987 werd uitgegeven onder de ti
tel: "100 Jaar veiling en tuinder". Een aantal blaclzijclen 
in dit standaardwerk wordt besteed aan de Hoornse 
veiling. Ook publiceerde hij over de geschiedenis van 
cle veilingen in Medemblik. 
Dat de stad Hoorn een veiling voor aardappelen, groen
te en fruit heeft gekend, is bij velen minder bekend. 
Ruim een jaar lang nauwgezet spitten in vergaderver
slagen, in de Nieuwe Hoorsche Courant en in de Enk
huizer Courant vormt de basis voor Hoorns veilingge
schiedenis in regionaal verband. 
De pioniersrol van de stuwende kracht achter de tuin
dersorganisatie van secretaris en later voorzitter 
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W. Balk, wordt ruimschoots belicht. Balk zag al vroeg 
het belang van één centrale veiling voor de Westfriese 
tuinders. Gezamenlijk sterker tegenover opkopers en 
tegenover de politiek zou economisch voordelig zijn 
voor de telers. W. Baron van Dedem, vooraanstaand 
burger van Hoorn en voormalig minister van Koloniën, 
steunde Balks ideeën te komen tot een vereniging met 
als doel de publiekelijke verkoop van aardappelen, 
groenten en fruit. De coöperatiegedachte had hier en 
daar haar waarde al bewezen. 
Na cle oprichting van de vereniging, kreeg deze - bij uit
sluiting - van de gemeente Hoorn in datzelfde jaar ver
gunning om op het Nieuwland afslag te houden. Zono
dig werd ook de Turfhaven hiertoe beschikbaar ge
steld. Als tegenprestatie diende éénvierde procent in 
de gemeentekas te worden gestort. Het eerste jaar be
droeg de opbrengst nog geen twintigduizend gulden. 
In die tij d werden cle produkten aangevoerd met groen
teschuiten. Zij volgden de sloot langs de Holenweg, pas
seerden ten noordoosten van de stad de spoordijk en 
voeren vervolgens binnendoor naar de Vest. Ze bereik
ten dit brede water via een slootje rechts van de Villa 
en een smalle doorgang onder de Draafsingel. Ook de 
Koepoortsweg vormde geen belemmering, hier was een 
gewone brug. Deze aanvoerroute was omslachtig. 
Reeds in 1899 verhuisde de groente-afs lag naar het sta
tionsemplacement. De groente werd nu uitgeladen in de 
brede Spoorsloot, een soort binnenhaventje. Voor de 
nieuwe markt was op het emplacement een brede over
kapping aangebracht. De directe nabijheid van de trein 
betekende een snelle afvoer tot in het buitenland. De 
"Hallen van Hoorn" (Braasem) hebben dienst gedaan 
tot 1921, het laatste jaar van Hoorns veiling. 
Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog bloeiden de vei
lingomzetten. In 1917 - het topjaar - bedroeg de omzet 
een kwart miljoen. Maar na de oorlog was het binnen 
enkele jaren gedaan met Hoorns veiling. Andere steden 
en dorpen in de regio ervoeren Hoorns bereikbaarheid 
over water als slecht terwijl de Westfriese kanalisatie
plannen bleven steken in goede bedoelingen. Binnen 
een beperkte periode ontstonden elders in de regio 
concurrerende veilingen. In 1909 zegt voorvechter Balk 
onheilspellend voorspellend daarover: "Met de groente
veilingen wordt gesold. Het is een besmettelijke ziekte 
geworden. Wij hebben het mooiste marktterrein in de 
provincie. Maar cle ziekte van decentralisatie - in Blok
ker en Zwaag schijnen ze ook al te werken aan een 
eigen markt - houdt onze bloei tegen". Pas een kleine 
eeuw later wordt Balks ideaal gerealiseerd: centralisatie 
in één veiling, al staat die ene centrale markt dan niet 
meer in Hoorn. 
In 1921 presenteert het veiligbestuur de leden een ne
gatief saldo met de mededeling: "Opheffing dient se
rieuzer nog clan in de jaren hiervoor overwogen te wor
den". In december van datzelfde jaar besluiten de leden 
in een buitengewone algemene ledenvergadering in 
café Jan Pieterz. Coen de vereniging te ontbinden. De 
heer Balk kon door omstandigheden die vergadering 
niet bijwonen. 



KENT U HOORN OOK ZO? 
door Femke Uiterwijk 

Merkwaardigheden en minder bekende 
aspecten van het historische Hoorn. 

Ik dacht: 'Kom laat ik met dit mooie weer de prijsvraag 
maar niet zo moeilijk maken, dan blijft er tenminste nog 
tijd over om op een terrasje te gaan zitten of een ijsje te 
eten.' En zie, na enige tijd vielen de eerste oplossingen 
op de mat en tenslotte werden het er elf: Ciel en Gerard 
Lampe, Rob Mantel, de heer en mevrouw Griffioen, de 
heer A. v.d. Kraats, mevrouw M.C. Mes, Arnold en Tine 
de Wolff, J. Groot, Jacques Wester, J. de Rooy, mevrouw 
J.C. Waard-Opmeer en J. Lakeman. Veel informatie kon 
er bij de antwoorden niet gegeven worden of het moest 
de bouwstijl zijn van d.e huizen die op de foto's 2 t/m 5 
getoond werden. Rond de eeuwwisseling ontstond een 
nieuwe bouwstijl met vormen die afgeleid waren van 
plantaardige motieven zoals bloemen, bladeren en sten
gels: de art nouveau of Jugendstil. Deze bouwstijl kent 
een zwierige asymmetrische en een geometrische 
vorm. Deze nieuwe vormen verbeeldden de vooruit
gang, waartoe de industrialisatie in de tweede helft van 
de vorige eeuw de eerste aanzet had gegeven. Afwas
baarheid, gladheid van bouwmaterialen, zoals gegla
zuurde stenen, gaven aan dat er waarde werd gehecht 
aan hygiëne. In die beginjaren van de twintigste eeuw 
werd immers ook begonnen met het bouwen van de 
eerste goede arbeiderswoningen. De gevels werden niet 
alleen levendig gemaakt door kleurige geglazuurde ste
nen, mozaïeken en glas-in-lood, maar ook door het ge
bruik van erkers, balkons, torentjes, chaletachtige hou
ten dakversiering en hoefijzervormige kozijnen. In onze 
stad is een mooi voorbeeld van Jugenstilbouwkunst te 
vinden in de Kerkstraat nr. 10. Ook een aantal andere 
panden in de binnenstad en daarbuiten dragen Jugend
stil-kenmerken, zoals de foto's 2, 3, 4, 5 van de prijs
vraag al laten zien. Deze huizen zijn dan ook alle in het 
begin van deze eeuw gebouwd. De data zijn in het boek 
'Hoorn, huizen, straten, mensen' te vinden. 

Alle inzenders leverden·vijf goede antwoorden in. Hier 
volgen ze: 

Foto 1 
Dit venster bevindt zich in het zeventiende-eeuwse 
pand Grote Oost 112-115. Het is één van de drie boven
ramen. De gevel is op vlucht gebouwd, hangt dus voor
over en er zitten dan ook twee openslaande raampjes 
in. Het voorste 'loopt' met de gevel mee en het tweede 
is in de rechte binnenmuur geplaatst. In het oorspron
kelijke huis hebben zeker kruiskozijnen gezeten, d .w.z. 
met twee middendorpels, waarbij voor de onderste 
twee gaten luikjes zaten en in de bovenste twee kleine 
ruitjes die door bindroeden vastgehouden werden. 

Foto 2 
Dit betreft een deur in het pand Gedempte Turfhaven, 
nr. 60. Door de 'harde' moderne kleuren hebben de vor
men van deze Art nouveau deur (zie inleiding) nog een 
extra accent gekregen, wat oorspronkelijk niet het ge
val is geweest. Ook andere kenmerken aan de gevel, zo
als de erker met balkon en steenversieringen wijzen op 

een bepaalde bouwstijl. Op een ingemetselde steen 
staat ook te lezen: 'De eerste steen gelegd door Helena 
J. Koldewijn, 21 mei 1910. 

Foto3 
Twee inzenders schrijven dat in dit pand rond 1920 een 
schoenwinkel was gevestigd 'De rode laars' geheten. En 
de heer De Rooy vertelt nog dat er ook een laars als uit
hangteken aan de gevel hing. Volgens HHSM is het huis 
in 1913 door architect Deen verbouwd. In ieder geval is 
duidelijk te zien dat er gewerkt is met gekleurde mate
rialen, houtsnijwerk en een levendige vlakverdeling: 
een deel van de gevel is met dakbedekking en een deel 
is een soort toren. 

Foto4 
Gedempte Turfhaven 7 rood. 
In de gevel een steen met opschrift: De eerste steen ge
legd door J. Beek, 17 augustus 1901. 
Eén van de inzenders noemt dit . balkon modernistisch 
en duivenhokachtig en niemand is verplicht zo'n uit
bouw mooi te vinden, maar dit pand is gebouwd door 
stadsarchitect van 1900-1905 Johannes van Reyendam. 
Hij heeft een stempel gedrukt op het aanzien van de 
Hoornse binnenstad doordat hij ongeveer dertig gebou
wen heeft ontworpen. Van Reyendam was meer be
zorgd over de buitenkant van zijn huizen dan over tech
nische zaken. Zo tekende hij zijn eigen woonhuis maar 
vergat er een toilet in aan te brengen. Hij bouwde nogal 
modern voor zijn tijd, namelijk in Jugendstil. Ook de 
fraaie Jugenstil-panden aan de Doelenkade (nr. 27 t/m 
37) zijn van zijn hand. 

Foto 5 
Dit is zo'n Jugenstil-huis met een Zwitsers Chalet-bo
venkant. Zie ook de panden aan de Doelenkade en bo
ven de groente-
man aan het Kleine 
Noord 15, ook 4 
door Van Reyen-
dam ontworpen. 

De nieuwe prijs
vraag: 

foto 1: 
Een hekwerk met 
nog wat ander 
smeedwerk erach
ter en een paar 
stoeptreden die 
naar een groot 
huis leiden waar 
niet in gewoond 
wordt ... 
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foto 2: 
Een mooi gesmeed stoephek, waarvan er nog maar een 
paar in Hoorn te vinden zijn. Straatmeubilair noem je 
dat. Ik hoop dat tegen de tijd dat het blad uitkomt die 
plant er nog staat. 

foto 4: 
Vroeger moest de meid nog regelmatig de stoep boe
nen: een kraan zomaar ergens naast een paar treden. 
Het huis is ooit gebouwd door een regent van Hoorn. 
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foto 3: 
Een fraai bewerkte pui met in de raamhoeken wat ijzer
gietwerk. Het Hoornse rondje is er niet alleen om je toe
komstige partner tegen te komen. 

foto 5: 
Een smeedijzeren beltrekker, een sieraad voor de gevel. 
Zo'n trekker vind je niet in het Noorden of Westen van 
de stad. 

~~ -- ·}~-~~~p~ 
' -· -- ..--...~· 

Een behulpzame geest liet ik door de telefoon een getal 
noemen en de gelukkige winnaar van de boekenbon 
werd de heer Rob Mantel. 
Graag uw oplossingen van de nieuwe puzzel zo moge
lijk met enige informatie voor 1 november a.s. naar 
Femke Uiterwijk, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. On
der de goede inzenders wordt een boekenbon van vijf
entwintig gulden verloot. 



Er kwamen dit keer geen nieuwe foto's binnen. 
Het bleef bij een vijftal reakties. Ik neem aan, 
dat de vakantietijd en het warme weer hun in
vloed hebben laten gelden. Gelukkig was er nog 
voldoende materiaal in voorraad, zodat ik u 
weer een, naar ik hoop, interessant artikel kan 
aanbieden. 

Wat er binnenkwam 
Een heer Aay stuurde me een paar namen van mensen 
die voorkomen op de foto van het uitstapje van de Ver
enigde Groente- en Fruithandelaren te Hoorn (dec. nr. 
1994, blz. 143). Hetzelfde deden Kees Hagenaars uit Epe 
en de heer Ruttenberg uit Dongen voor wat betreft de 
foto met de jolige verzetsmensen (juni nr. 1995, blz. 82). 
De heren Keet uit Hattum, Roodzant van.de Koepoorts
weg en Ruttenberg, evenals de 78-jarige mevrouw G. 
Ooijevaar (via mevrouw J.C. Opmeer) gaven me veel na
men van de mensen die voorkomen op de foto's van de 
bevrijdingsfeesten op de Turfhaven voor het Pietershof 
(juni nr. 1995, blz. 80 en 81). De heer Otten uit Heemste
de verschafte me gegevens over een nog te plaatsen fo
to van de familie Otten. Sneller lijkt me niet mogelijk. 
Mijn hartelijke dank aan alle informanten. 

Groentehandelaren en jolige verzetsmensen 
De heer Aay deelde me mee, dat hij zijn ouders herkend 
had in de groep voor het KLM-vliegtuig. Zijn vader was 
de zevende van links, de man in het zwarte pak rechts 
van de dame met de regenjas over de arm. Rechts daar
van zijn moeder, de dame in zwart mantelpak en witte 
trui. De heer en mevrouw Aay woonden destijds op het 
adres Appelhaven 42, waar de informant ook in 1940 ge
boren is. De heer Aay sr. had een kraam bij het stadhuis 
en een wagen, die gestald werd ergens op de Schellink
houterdijk. 
Kees Hagenaars vertelde me, dat de verzetsman die op 
de foto van blz. 82 een aardige jongedame vasthoudt, 
Kees Geurtsen is. Hij was politieman en woonde in 1945 
op Westerdijk 41, vlak bij Hagenaars, die op 35 woonde. 
Volgens de heer Ruttenberg is de donkere jongeman 
links naast de deur Piet Botman. Onder het bordje met 
"L.O." is half het gezicht van Ko Luijckx te zien. De 
tweede man van rechts op de achtergrond is Gerard Ha
ring. 

Gedempte Turfhaven 
Dan komen we bij de twee foto 's van het bevrijdings
feest op de Gedempte Turfhaven. Allereerst de foto van 
blz. 80 ".Jeugd met ouderen voor St Pietershof' . Achter
ste rij v.l.n.r. 1 Loots (Ooievaar). 2 Geen Bax maar Bak 
(0) of W. Back. Deze draagt geen tweekleurig overhemd 
maar een geelzwart geblokt shirt van de voetbalvereni
ging 'Sport', waarvan hij voorzitter was (Roodzant). 3 
Jan Ligthart (Ro), die 4 heer Lunter (0) draagt. 5 Ben 
Welkers (0), de oudste zoon van Albert Welkers (Ru). 6 
Willenborg (0), die bij V&D werkte en in pension was 

bij de dames Van Riel aan de Turfhaven (Ru). 7 In de 
boerenkiel niet Jan Ligthart, maar Henk (0) of Nico 
(Ro) Wessemius Ik waag hier niet als scheidsrechter op 
te treden. Iets naar achter 8 P(O) of Piet Nooy, de bier
bottelaar (Ro) . 9 met een half gezicht blijft voor ieder
een onbekend. 10 Kramer (0) 11 blijft slager Keet. 
Tweede rij 12 in overall Hendriks (0). 13 Schuld (0) of 
L. Schuld (Ro) . 14 is niet een jongen Kramer maar Arie 
Ramkema (0). 15 geen jongen Welkers maar Jaap 
Schuld (0). 16 geen jongen Nooy, maar E. Semler (0). 
De volgende rij met drie gehurkte jongens: 17 geen Flip
je maar Thijs Nooy (0, Ro). 18 de kleine jongen met de 
kuif blijft onbekend. 19 Piet Ligthart (0). Op de voorste 
rij liggend en zittend 20 Wim Bak (0) of Back (Ro) om
kijkend 21 een jongen Wessemius (0). 22 Jan Groot (0) 
of Groot Rz. (Ro) 23 E. Semler (0). 
Vervolgens de tweede foto met de grotere groep op blz. 
81. Ik laat de enkele namen die ik U gaf voor wat ze zijn, 
want er zaten te veel miswijzingen in. We beginnen 
weer op de achterste rij en gaan v.l.n.r. 1 met gestreept 
shirt heer Bloem (0), maar volgens Roodzant H. Blas
weiler, die het shirt van Hollandia draagt. 2 heer Ver
berne (0). 3 voorovergebogen Nico Wessemius (0, Ro). 
Daarachter 4 slager Jan Keet (0, Ro, Ru). De slagerij 
was gevestigd Turfhaven 44, naast de drogisterij (Keet). 
Dan alleen met hoofd zichtbaar 5 Ben Welkers (0). Met 
pet als op de vorige foto 6 L. Schuld(Ro) of alleen maar 
Schuld (0). 7 met wit overhemd K.(O) Klaas (Ro) Ooij
evaar. 8 Mevr. Ligthart (0) of misschien Truus Keet-Rut
tenberg, de vrouw van Jan Keet (Ru). 9 achter de jon
gen met bal mevr. Snijder-Engel (0), mevr. Ooijevaar 
(Ro). Dus niet de informante, want die zit volgens haar
zelf op de voorste rij. 10 mevr. Roos (0). Met een half 
hoofd zichtbaar achter de dames lOa G. Willenborg 
(Ru). 11 mevr. S.Ruiter (O)of Ruiter-Prumper (Ro) 12 
mevr. Jans (0) of R. Jans-Boon (Ro). 13 met witte blou
se mevr. Kramer (Ro). Achter haar 14 Jb.(Ro) Jans (0). 
Met bretels 15 schoenmaker De Boer (0). Daarachter 
alleen met hoofd zichtbaar 16 tandarts Loots (0). Met 
hoed en bril en overall 17 Hendriks (0). In hemd en kor
te broek 18 Luc Laan (0). Met wit hemd en zwarte korte 
broek 19 A.(O) of Albert (Ru) Welkers. 20 met stropdas, 
bretels en zwarte lange broek heer Semler (0). Met 
stropdas en korte broek 21 heer Conijn (0). Losstaande 
jongen 22 Jan Wessemius (0, Ro). Op de voorste rij zit
tend 23 mevr. Laan (0). Dan in zwarte jurk de informan
te, 24 mevr. Gees Ooijevaar (0, Ro). 25 mevr. Wessemi
us (0), Wessemius-van Enk (Ro). 26 mevr. Hoogkarspel 
(0). 27 mevr. Back (0). 28 mevr De Boer-Molenaar (0) 
van hotel 'De Keizerskroon'(Ro). 29 mevr. Nooij (0), J. 
Nooy-de Boer (Ro). De clown in het front van het gezel
schap is weer de heer Lunter (0). De heer Rooclzant 
zegt, dat de man met cle bretels G.L. (Bert) Smits is. 
Omdat zowel 15 als 20 bretels dragen hebben we hier
over nog tot het volgende nummer geen zekerheid. Ook 
geeft de heer Roodzant een iets andere volgorde aan de 
dames op de voorste rij. 26 is voor hem een onbeken
de. 27 mevr. De Boer, 28 een onbekende. 
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Handwerk- en schoolklas 
De eerste nieuwe foto, die we onder de loep nemen, 
laat een handwerkklas van de RK Mulo Onder de Boom
pjes (foto l)zien. De opname komt uit het bezit van me
vrouw Van der Storm-Stumpel en is gemaakt in 1926. 
Hoewel alle namen bekend zijn, laat ik hem toch zien, 
omdat hij goed de sfeer van een schoolklas in de twinti
ger jaren weergeeft. We zien op de achterste rij staan 
v.l.n.r. An van Kleef, Tine Keet, Leni Stumpel en een 
meisje Entius. Zittend Neli (?) Commandeur, Carolien 
Nuyter, Gré Schneiders, de lerares Jo Blom, Gertrude 
Schermer en An van Deursen. 
Als tweede nog weer eens een Van Berkel-klasje (foto 
2). De hier geplaatste opname laat een klas met juf
frouw Van Berkel van de Draafsingelschool zien. Hij 
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moet in 1938/39 gemaakt zijn. Ik ontving 
hem van de heer S.J. Woestenburg in Maas
sluis. Ik begin bij het benoemen van de kin
deren met de meest rechtse rij, ga van vo
ren naar achteren en wanneer twee kinde
ren in een bank zitten, noem ik het linker 
kind het eerst. 
Linker rij: bank 1: onbekend, 2: S. de Waal 
(?).Middelste rij: 1: Piet Rijswijk, 2: links: L. 
van Berkel, rechts: A. Back, 3: meisje Her
ling, onbekend meisje, 4: twee onbekende 
meisjes, 5: T Zuidweg, 1. Pruimboom, 6: on
bekend meisje, A. Roos, 7: twee onbekende 
jongens. Achterste rij: 1: J. Zomerdijk, W 
Oks (?), 2: Jim Woestenburg (de inzender), 
J. Bos, 3: jongen Knip(?), jongen Menke (?), 
4: jongen Herder (?), jongen Erkelens (?), 5: 
jongen Vingerhoed (?), onbekende jongen, 
6:onbekendejongen. 
Achter de banken staande v.l.n.r. te begin
nen met de jongen met geblokte pullover 
en zwarte das: onbekende jongen, met bril 

A. Oortman Gerlings, jongen Van der Woude, onbekend 
meisje met grote strik in het haar, S. Hiemstra, onbeken
de jongen, onbekende jongen, onbekend meisje, de on
derwijzeres juffouw Van Berkel, drie onbekende jon
gens, P. de Vries, onbekende jongen. Graag van u de na
men van de onbekenden. 

'Sport' en een oude foto van de kaas. 
De volgende foto (foto 3) is een opname van een elftal 
van de voetbalvereniging 'Sport' in hun, zoals we nu 
weten, geelzwart geblokte shirts . De foto moet ergens 
tussen 1900 en 1910 gemaakt zijn op de Buitenluiendijk, 
zoals te zien is aan de als kogelvanger gebruikte heuvel 
links achter. De enige die bekend is, is de speler links 
achter. Dat is G.V. Eyken, geboren in 1885. Dat was de 



vader van de inzendster, mevt M. Smit-Eyken te Benne
kom. Graag van u de namen van de overige spelers. 
Foto 4 stamt uit dezelfde tijd. Het is een opname van 
een uitstapje dat het personeel van kaashandel K.H. de 
Jong met echtgenotes in 1904 naar Muiderberg maakte. 

K.H. de Jong moet een sociaal voelend werkgever ge
weest zijn. Ik ontving de foto van de heer R.C. Hemmer 
uit Amstelveen, die hem mij toestuurde op verzoek van 
zijn vader, E.E. Hemmer, die door een visuele handicap 
het blad niet meer kan lezen en zich daarom helaas ge-
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noodzaakt voelde het lidmaatschap van onze vereni
ging op te zeggen. Zijn vader, de heer C. Hemmer, maak
te de reis naar Muiderberg, de toen vooral door Am
sterdammers bezochte badplaats aan de nog open Zui
derzee. 
De foto is een prachtig tijdsbeeld van rond de eeuwwis
seling. De oudere dames midden en links dragen enor
me hoeden met veren en linten, de jonge meisjes rechts 
hebben strooien hoofddeksels op met brede randen, 
die waarschijnlijk vooral het bruin worden moesten be
letten. De hoofdbedekking van de heren is gevarieerd. 
Het zijn strooien hoeden, brede petten, een enkele bol
hoed, in de wandeling kaasbol genoemd, of helemaal 
niets. Het lijken vooral de jongere, lager geplaatste 
werknemers te zijn die petten dragen, hoewel de heer 
in het centrum, daarop een uitzondering vormt. Niet 
passend in het geheel zijn de heer en dame uitstekend 
boven het midden van de achterste rij. De dame heeft 
om haar hoed een sjaal geknoopt tegen het afwaaien en 
de heer draagt een lange jas en heeft voor de nauwkeu
rige beschouwer een stofbril over zijn pet omhoog ge
schoven. Dat kunnen niet anders dan berijders van een 
automobiel zijn geweest uit de begintijd van dit mon
ster, dat met een snelheid van wel 30 km over de wegen 
raasde. Hoe deze twee tussen de recreërende kaaswer
kers terecht zijn gekomen is niet geheel duidelijk. 
Rechts voor staat een apparaat dat tegnwoordig nog 
wel eens door gewichtsheffers op de Olympische spe
len wordt gebruikt. Bekend zijn alleen de namen van de 
heer C. Hemmer, vierde van links op de achterste rij en 
van zijn vrouw, eerste dame links op tweede rij. Hem
mer was van 1910 tot 1912 meesterknecht in het kaas
pakhuis van de firma K.H. de Jong op Kaasmarkt 6. Hij 
woonde in nr 6 in een huurhuis van de firma voor f 2,50 
per week. Misschien, dat een van· onze leden nog een 
verre voorouder op de foto herkent. Ook zonder dat 
blijft deze kiek opname in ons blad zeker de moeite 
waard. 
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Een katholieke familie 
Foto 5, die ik van mevrouw Ali Kaldenbach van het 
Breed ontving, past eigenlijk niet in deze reeks. Niet al
leen de namen van de erop voorkomende personen zijn 
bekend, maar ook, zij het summier, hun verdere levens
loop. Maar ik heb hem geplaatst, omdat hij met de bij
geleverde informatie zo goed het beeld geeft van een 
Hoornse katholieke familie in een tijd waarin het katho
lieke volksdeel bezig was de hem toekomende plaats in 
de Nederlandse samenleving in te nemenl). De familie 
is in dit geval het gezin van Matthias Gerardus Otten, 
hoofdonderwijzer aan de katholieke jongensschool te 
Hoorn. De foto werd gemaakt in 1910 volgens de heer 
Otten uit Heemstede door een fotograaf van het atelier 
van de dames Alida en Anna Catharina Beerding. Deze 
hadden een fotozaak op het adres Gedempte Turfhaven 
300. Dan nu de personen. 
Derde van rechts de vader Matthias Gerardus Otten. 
(27-08-1867 Delft - 03-03-1945 Den Haag). Onderwijzer te 
Alkmaar en Wormerveer. 1903 benoemd als hoofdon
derwijzer aan de parochiale jongensschool te Hoorn. 
Woonde achtereenvolgens Grote Noord 40, Breed 6 en 
Koepoortsweg 39. 1917 vertrokken naar Alkmaar. Om
gekomen bij het bombardement op het Bezuidenhout
kwartier in Den Haag. 
Vijfde van links de moeder Everdina Maria Anna de Ko
ning (20-01-1870 Gorinchem - 22-04-1941 Den Haag). Dan 
de kinderen v.l.n.r.: 
Adriana (Jeanne) Otten (18-08-1896 Alkmaar-?). Onge
huwd. Verpleegster. Woonde in 1988 nog in de Duyns
berg in Tilburg. Samen met haar op de bank, omhoog
kijkend 
Franciscus Arnoldus Hendrikus (Frans) (06-12-1903 
Hoorn -?) Hij is geboren op het Grote Noord. Was pries
terstudent (1917 - 1923) en journalist (1926 - 1971). 
Woonde vanaf 1987 in Bergen, Noord-Holland. Aan de 
linker tafel zitten of staan 
Everdina (Dien) (03-01-1901 Wormerveer - 10-04-1885 



Den ·Haag). Gehuwd met H. Hooghwinkel. Apothekers
assistente. 
Wilhelmus (Wim) (23-01-1899 Wormerveer - xx-07-1970 
Rotterdam). Militair, etaleur, voorts werkzaam in de ho
reca. 
De reeds eerder genoemde mevr. Otten-de Koning. 
Wilhelmina (Mien) (25-09-1897 Alkmaar - xx-xx-1986? En
geland?). Als missiezuster van de Congregatie Francis
canessen van Mill Hili werkzaam in Oeganda. Achter 
het boekentafeltje rechts 
Maria (31-07-1895 Alkmaar - 19-01-1972 Bergen op 
Zoom). Karmelites2). 15-10-1928 - 1934 in de karmel te 
Bergen op Zoom, 1946 - 1952 in de karmel te Kunming 
(China). Daarna de door de communisten uit China ver
dreven. 03-12-1953 - 19-01-1972 opnieuw in de karmel te 
Bergen op Zoom. 
De vader Matthias Gerardus Otten reeds genoemd. 
Joseph Saimon. 
Een Franstalige 
Belgische priester, 
die drie maanden 
in het gezin Otten 
was opgenomen 
om de Nederland
se taal te leren. 
Als tegenprestaie 
gaf hij les in de 
Franse taal. Naar 
hem is de jongste 
zoon genoemd, 
die op het mo
ment dat de foto 
gemaakt werd, 
nog niet was ge
boren. Dat was 
Joseph Marie (20-
12-1910 Hoorn -
07-05-1986). Gebo
ren op het adres 
Breed 6. Electri
cien, militair, poli
tie-agent te Dja
karta. Tijdens de 
Japanse bezetting 
tewerkgesteld aan de dodenspoorweg te Pakan Baroe. 
Naast de kachel met witte jurk en strik 
Anna (08-1 1-1906 Hoorn - ). Geboren op het adres 
Breed 6. Ongehuwd. Boekhoudster. Hoofd administratie 
van het filiaal van V&D te Tilburg. Rechts met een pren
teboek op de grond, links 
Matthias Gerardus (rijs) (27-01-1900 Wormerveer - 31-
08-1967 Djakarta). Bakker. Werkte aan boord van het 
M.S. "Marnix van St. Aldegonde" van de Stoomvaart
maatschappij Nederland. Eigenaar van een bakkerij In 
Djakarta. Verkeerde tijdens de oorlog in Japanse gevan
genschap. Naast hem 
Jan (10-01-1903 Wormerveer - 13-08-1986 Rotterdam). 
Bakker, expediteur, werkzaam in de horeca. 
Zeer nadrukkelijk op foto en gegevens is het katholieke 
element aanwezig. Het grote gezin, de tijdelijk inwonen
de Belgische priester en de twee meisjes die voor het 
kloosterleven kozen. Het gezin Otten behoorde tot de 
middenklasse. Een hoofdonderwijzer had zeker binnen 
de kafüolieke gemeenschap in Hoorn een zeker aan
zien. Het interieur waarin het gezin geplaatst is en de 
kleding wijzen op een zekere welstand, hoewel een 
hoofdonderwijzer met negen of tien kinderen nu ook 
weer niet het geld over balk kon gooien. Men behoorde 
tot de beschaafde burgerij. Er werd Frans gesproken of 
tenminste door enkele kinderen Franse les gevolgd. 

Boeken waren aanwezig, zoals de foto laat zien. Vrou
wen hielden zich vooral bezig met huishoudelijke werk
zaamheden en in hun vrije tijd met borduuurwerk. 
De meerderheid van de kinderen bereikte geen hogere 
positie clan hun vader. Zoals in katholieke gezinnen ge
bruikelijk gingen een of twee van de knapste koppen 
het klooster in of kozen voor de priesterstudie. Een van 
de jongens brak zijn studie alsnog af en werd journalist. 
Een doorgaande stijgende lijn zat er wat deze twee ge
neraties betreft niet in. Volledigheidshalve moet nog 
meegedeeld worden, dat de familie zich in 1903 in 
Hoorn vestigde op het adres Grote Noord 40, in het zelf
de jaar nog of in 1904 verhuisde naar Breed 6 en om
streeks 1915 naar Koepoortsweg 39. In 1917 verlieten 
de Ottens Hoorn en gingen ze naar Bergen (NH). 
Ik houd mij aanbevolen voor meer informatie 

Visrokerij 
Van mevrouw Van de. Berg-Blokdijk van het West ont
ving ik een partij foto's waarop leden van de families 
Van de Berg en Blokdijk en andere bekende Hoornse fi
guren. Er zijn nogal wat opnamen bij die genomen zijn 
op en rond het Visserseiland. Ik begin met een groep 
mensen die gefotografeerd zijn (foto 6) achter de visro
kerij van Van de Berg. U ziet hier op de achterste rij 
v.l.n.r. Evert v.d. Berg (schoonvader inzendster), Nico 
de Best, Jaap Wolda, een onbekende jongen, Jan v.d. 
Berg, onbekende man. Voorste rij Klaas Blokdijk (vader 
inzendster), Piet v.d. Berg, Klaas Sas, Jaap Mantel. Gaar
ne de namen van de onbekenden en eventueel iets 
meer over de visrokerij. 

Noten 
l. Voor de ontwikkeling van het katholiek verenigingsleven in Hoorn 

in het begin van deze eeuw zie J.M.M. Leenders, De papieren 
kapelaaó. Katholiek Hoorn (1905-1911) in Broeders sluit U aan. 
Aspecten van verzuling in zeven Hollandse gemeenten. 
Zonder plaats 1985. 

2. 0 . Havermans Hoornse fotografen in 'Oud Hoorn'[lOe jrg, 1988] 
123. 

3. Karmelieten en Karrnelitessen. kloosterorden genoemd naar de 
berg Karmel bij Haifa in Israël. Een klooster van deze orden wordt 
ook een karmel genoemd. 
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Hoe Hoorn veranderde 
door Femke Uiterwijk 

Het ABC in vroeger dagen. 
Hoorn, huizen, straten, mensen ver
meldt: 1906: J.A.Potgieter bouwt acht 
arbeiderswoningen op het terrein van 
de broodfabriek in de rooilijn van zijn 
pasgebouwde woning. Dat is het huis 
links op de foto, de andere panden 
zijn de eerste twee van de bovenge
noemde acht arbeiderswoningen. De
ze huizen zijn nog tot 1979 aangeslo
ten geweest op het wisseltonnenstel
sel. In 1980 zijn ze allemaal gesloopt 
en vervangen door nieuwbouw met 
goede sanitaire voorzieningen. 

Vischmarkt - 'Kermis' tijdens de 
landbouwfeesten van 1924. 
'De zweefmolen van Rinkel' staat ach
ter op de foto. Links met pet en wit 
overhemd de heer Rinkel zelf. Staand 
midden rechts Cor Eeken de fotograaf 
en in de zweefmolen met wit over
hemd Evert de Jong. Geheel rechts 
met pet staat Jan van Kalken van de 
Westerdijk. Tenslotte: het meisje met 
de matrozenkraag is van de familie 
Duivens, die toen in de Proostensteeg 
woonde. 

Karperkuil, gezicht op de 
Binnenluiendijk. 
De scheepstimmerwerf v~n de ge
broeders J. en H. Kaat. Tot 1966 heeft 
de werf daar gelegen. U kjjkt op een 
gedeelte van de Binnenluiendijk. Op 
deze grond voor de dijk wordt nu aan 
nieuwbouw gedacht. 
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