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Bestuursmededelingen 
Hoorns have ngezicht 

Terwijl er over restauratieplannen in de Hoornse 
binnenstad zeker niet te klagen is. terwijl Hoorn 
internationale vermaardheid krijgt doordat in Japan een 
deel van het oude Hoorn is nagebouwd. terwijl een serie 
geslaagde restauraties nog vers achter de rug liggen 
(Noorderkerk, Foreestenhuis. Sint-Jozefhuis enz.) wordt het 
unieke Hoornse stadsbeeld vanuit zee méér en méér 
belaagd. 
Enkele voorbeelden: Oude Doelenkade: meer horeca. het 
begin van een Volendammisering van de Hoornse haven 
is daarmee gestart. Plaatselijke ondernemers willen een 
deel van het Hoornse Hop dempen om zo'n 500 auto's te 
kunnen parkeren. Het Visserseiland is aan het begin 
volgebouwd met weinig in het stadsbeeld passende 
architectuur ("Klein Manhattan", spot men dan ook). Op 
het Oostereiland moet een maximaal grote nieuwbouw 
komen bij de oude. pas gerestaureerde gevangenis. Over 
de ontwikkelingen aan de Hulk, bij het voormalig 
gemaal, is nog onzekerheid, maar hoelang zal dit 
bijzonder fraai gelegen natuur- en watergebied nog 
ongerept blijven? 
Het aanzien van Hoorn bij de Westerdijk is indertijd al 
danig verstoord door de blokkendoosbouwsels van 
Parkschouwburg en de bejaardenhuizen aldaar. 

En dan komt als een deus ex machina voor het Hoorns 
College een Engels adviesbureau die een vijfsterrenhotel 
wil gaan bouwen in het Hoornse Hop naast het Witte 
Badhuis dat in de exploitatie van het hotel zou kunnen 
worden opgenomen. Het College meent dat het elite-hotel 
het zicht op de historische stadsrand niet zal verstoren, 
wel beïnvloeden! Mooi woordenspel . .. 

Hoe het er allemaal uit zal gaan zien is nog onbekend. 
Zeker is in ieder geval dat met de bouw van zo'n hotel 
een zwaarwegend precedent wordt geschapen voor 
nieuwe planvorming ten aanzien van Hoorns aanzien als 
zeestad. 

Voorjaarsle denvergade ring 

Tijdens de voorjaarsledenvergadering op 7 april jl. in de 
Oosterkerk werden de bestuursleden mevr. E. Millenaar 
en de heer L. P. M. Hoogeveen als bestuursleden 
herkozen. Na de pauze stonden de ontwikkelingen op het 
Oostereiland in het middelpunt der belangstelling. De 
heer ir. 0. G. Ooyevaar schetste de historische 
ontwikkeling van dit eiland en de daarop aanwezige 
bebouwing. Tevens lichtte hij zijn alternatieve ontwerp 
voor nieuwbouw bij de gevangenis toe. Uit de erop 
volgende discussie bleek duidelijk dat de leden de 
plannen van het Rijk verwerpelijk vinden. 

Rondwandelingen 

Als u dit leest. zijn de befaamde zomeravondwandelingen 
van OUD-HOORN al weer gestart. Het programma van dit 
jaar is: 
29 mei: Noorderkerkwandeling: 
12 juni: Bossuwandeling: 
26 juni: Kloosterwandeling; 
10 juli: Statenpoortwandeling: 
24 juli: Grote Oostwandeling; 
7 augustus: Bontekoewandeling; 
21 augustus: Romantische stadswallenwandeling. 

Alle wandelingen starten op de Rode Steen, behalve de 
Noorderkerkwandeling en de Romantische 
stadswallentocht. die beginnen voor het NS Station. De 
aanvangstijd is steeds 19.30 uur. 

Bouwkunstcursus 

In september begint weer de nieuwe Bouwkunstcursus. 
Elk jaar zijn er weer teveel aanmeldingen zodat 
sommigen teleurgesteld moeten worden. Als u zeker wil 
zijn van een plaats, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk 
op bij de cursusleider J. M. Baltus, Grote Oost 98-100 
(schriftelijk, naam. adres en telefoonnummer). 

Bocht in de Westerdijk: hier moet het elite hotel komen. 
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Onderscheidingen 

Elk jaar kent het bestuur van de vereniging één of meer 
onderscheidingen toe aan personen of instellingen die 
zich dat jaar verdienstelijk hebben gemaakt voor het 
behoud van het historisch stadsschoon van Hoorn. Tijdens 
de najaarsledenvergadering worden deze dan overreikt. 
Het bestuur vraagt aan de leden eventuele kandidaten op 
te geven: postbusnummer 346, 1620 AH HOORN. 

Bezwaarschrift 

In een discussie tijdens de rondvraag van een 
ledenvergadering enige tijd geleden werd door leden de 
wenselijkheid geopperd ook privé een bezwaarschrift in te 
dienen bij het College van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Hoorn, o.a. om de door het bestuur der 

Kent u Hoorn ook zo? 
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van 
het historische Hoorn. 

"De opgaven worden echt te makkelijk" schrijft de heer 
Ben van Tartwijk uit Hoogkarspel. ~aar hij beschikt over 
heel scherpe ogen. Want het straatnaambordje, te zien op 
foto 6 van de vorige keer, heb ik persoonlijk met een 
schaarpunt ontdaan van het opschrift. Toch leest inzender 
de naam Nieuwendam. Verder maakt hij bezwaar tegen 
foto 5 aangezien het deurtje erop zich niet op openbaar 
terrein bevindt. Maar zelf legt hij uit dat op p. 8 van het 
zelfde kwartaalnummer dit poortje ook op een (andere) 
foto te zien is. Dus zoals het de gewoonte is van de heer 
Van Tartwijk kon ook deze opgave opgelost worden 
vanuit de luie stoel ... 
De volgende inzenders zonden een foutloze oplossing: 
mevr. R. Peeman-Boersma, van de Willemsweg; mevr. J. 
Pitstra-Basjes, van het Keern; C. Schrickx. ook van de 
Willemsweg; R. Mantel, van de Metselaarstraat; mevr. D. 
Hellingman-Schuitemaker, Pieter Florisstraat 22; G. V. 
Lampe, van de Frederik-Hendrikstraat; M. C. Mes, van de 
Koepoortsweg; K. Semeyn, van de Van Beyerenstraat; 
Jacq. Wester van Achter op 't Zand; J. de Rooy, eveneens 
Willemsweg en Ben van Tartwijk uit Hoogkarspel. De 
dobbelstenen rolden het cijfer acht en dat was toebedeeld 
aan J. de Rooy, die dus binnenkort de gebruikelijke 
boekenbon toegezonden krijgt. 

Nu de oplossingen. Ik citeer uit de inzendingen: 
1. "Achterbouw aan de Kruisstraat overkraagd op 

consoles en gedekt door zadeldak tussen topgevels. 
Het is de achterbouw van Lange Kerkstraat 11. 
Modehuis Nort" (R. Mantel). 

2. "Restant van één van de twee gashouders op het 
terrein van de voormalige Gasfabriek, gelegen op het 
terrein aan de kruising van de grachten de Vollerswaal 
en de Oude Turfhaven. 

3. Raampjes boven de ingang van de Postbank. Grote 
Oost 30. 

4. Dubbel bewoond woonhuis aan het Gerritsland op het 
terrein van de voormalige Gasfabriek, nabij de Zon. 

vereniging ingediende bezwaarschriften tegen ongewenste 
ontwikkelingen op monumentaal gebied in Hoorn nog 
een steuntje in de rug te geven. 
In het Dagblad voor West-Friesland en in de diverse 
winkel-weekkranten publiceert de gemeente Hoorn via 
een Openbare Bekendmaking haar besluiten. De bij deze 
voorgenomen besluiten horende tekeningen en overige 
stukken liggen gedurende veertien dagen ter inzage in 
het stadhuis. Mocht u zelf een bezwaarschrift in willen 
dienen dan kunt u dit als volgt doen: richten aan College 
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoorn, 
Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Aanhef: Geacht College; 
vermelding van het woord Bezwaarschrift. Een 
formulering van de inhoud van de brief kan zijn: Hiermee 
deel ik u mede bezwaar te maken tegen. . . met 
vervolgens de argumenten tegen de voorgenomen 
besluiten. Ondertekenen met naam en adres. 

1 M. Baltus 

5. Poortje onder de Mariakapel (naast het Weeshuis. 
Achterstraat), dat zich bevindt aan het (helaas nog 
steeds niet voor publiek toegankelijke en 
verwaarloosde) binnenplein van het Weeshuis. Volgens 
mij bevinden zich achter die deur de stenen 
zoutbakken voor het bewaren van de ingezouten 
groenten voor weeskinderen. 

6. Pand op de Nieuwendam 23, naast Foreestensteeg. De 
voordeur zit ingebouwd in het belendende pand, 
nummer 22 (C. Schrickx). 
J. de Rooy meldt nog dat in dit pand vroeger de fam. 
De Best woonde waarvan de heer des huizes 
visserman was. 

Nu de nieuwe opgaven. Of ze moeilijk zijn, kan ik als 
fotograaf niet meer beoordelen. We wachten de reacties 
maar af. 
l. Een merkwaardige hijsinstallatie bij het IJsselmeer. 

Waar en wie weet hier iets over te vertellen'? 
2. Duizend maal ben ik voorbij deze gevelsteen met een 

haan gefietst en nooit zag ik hem echt. U wel? En 
waarom een steen met een haan'? 

3. Wat verborgen achter het gebladerte van een 
eeuwenoude beuk, een voor Hoorn zeldzame 
schoudergevel (alleen het zijpand van het Westfries 
Museum in de Proostensteeg heeft ook deze vorm). 
Waar'? 

4. Een oud pakhuisje, hartje winkelcentrum. Waar'? 
5. Houten topgevels in Hoorn. Een serie frisse huizen die 

niet misstaan in een Zuiderzeestad. Kent u ze en weet 
u iets over hun verleden'? 

6. Vensters zijn er in allerlei gedaanten in Hoorn, van 
kruiskozijnen tot Jugendstilramen. Dit fraaie type heeft 
onderaan een lat om de was aan op te hangen, d.w.z. 
een mini-wasje. Weet u waar dit venster met de nodige 
broertjes en zusjes is te zien'? 

Oplossingen weer graag naar J. M. Baltus. Grote Oost 
98-IOO (schriftelijk). We stellen het zeer op prijs als u wat 
meer vertelt over de panden e.d. Een compleet goede 
oplossing kan u een boekenbon opleveren. 
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Van de penningmeester 
Om een juister beeld te krijgen van onze bezittingen en schulden volgt hier een gewijzigde balans per :n december 
1986 (zie ook Kwartaalblad no 1 van jaargang no 9). 

Balans per 31 december 1986 (tussen haakjes de cijfers van 31 december 1985). 

Bezittingen Schulden en eigen vermogen 

Saldi 89.923.93 (84. 7 48. 79) Rabobank -.- ( 6.200,00) 
Onroerende goederen 4.00 ( 6.204.00) Verplichting carillon 3.600,- ( -,-) 
Lening Onderhoudsreserve 45.000,00 ( - .- ) 
St. Koepelkerk 6.000.- ( - ,-) Overig eigen vermogen 47.327.93 (89.927,93) 

95.927.93 (90.952.79) 95.927.93 (90.952,79) 

Inbinden jaargangen kwartaalblad 
Enkele leden vroegen ons naar een mogelijkheid te 
zoeken losse nummers van het kwartaalblad te laten 
inbinden. 
De drukker van dit blad deelde ons mee. dat hij bereid is 
de nummers van twee jaargangen in te binden in een 

harde band met stofomslag tegen de prijs van f 35.
exclusief BTW. De prijs zal uiteindelijk iets boven de 
f 40.- liggen. Wij verzoeken leden die op dit aanbod in 
willen gaan. schriftelijk of telefonisch contact op te 
nemen met de redactie. 

De jachthavens van Hoorn 1 
Hoorn neemt tegenwoordig een niet onbelangrijke plaats in op het gebied van de Nede rlandse watersporten. 
Wat in 1932 begon met een oorspronkelijk als kanovereniging gestichte watersportvereniging, is inmiddels 
uitgegroeid tot een grootschalige bedrijvigheid met aanzienlijke faciliteiten. De aantrekkelijke ligging met 
een mooie en inmiddels tot in Japan vermaarde binnenstad, zorgt ervoor dat ieder seizoen moet worden 
geschipperd met de beschikbare havenruimte. Aanvankelijk concentreerde de watersport zich rond de 
Karperkuil maar door zowel de verdere achteruitgang van de beroepsvaart als door het toenemende aantal 
zeiljachten veranderde de functie van de havens. Sinds 1962 is de Vluchthaven in gebruik en in 1969 kwam 
ook de Grashaven beschikbaar als ligplaats voor watersporters. 
De watersport is echter geen uitvinding van deze tijd; ook onze als nijver bekend staande voorouders 
zochten regelmatig ontspanning op het water. Toch zal het de lezer wellicht verbazen dat de huidige 
jachthavens reeds een kleine drie eeuwen geleden een voorganger hebben gehad. 

Jachten 

De oorspronkelijke functie van het tegenwoordige 
zeiljacht grijpt naar alle waarschijnlijkheid terug op een 
klein, snelzeilend type oorlogschip. Een scheepje dat door 
de ranke bouw uitermate geschikt was om vijandelijke 
schepen na te jagen. 
In de loop van de l6e eeuw komt het begrip "jacht" naar 
voren als algemene aanduiding voor een klein schip met 
goede zeileigenschappen en een specifieke taak. Tegen 
het einde van die eeuw kunnen we meerdere soorten 
jachten onderscheiden. 
Ten eerste werden kleine sierlijke vrachtscheepjes, 
bestemd voor vaart op de Zuiderzee en ruime 
binnenwateren. wel aangeduid als jachten. 
Bekend is dat o.a. de Oost-Indische Compagnie gebruik 
maakte van een klein type zeegaande koopvaarder, die 
bestemd was voor gebruik in de ondiepe binnenwateren 
van de Indische archipel. Deze driemastige 
spiegelscheepjes, die in bouw en tuigage identiek waren 
aan de grotere zeeschepen. werden eveneens jachten 
genoemd. Het eerste type jacht. dat meer een 
binnenvaartuig was. ontwikkelde zich tot een groter en 
zwaarbewapend type voor oorlogsdoeleinden. In 

geschriften worden "jacht" en "fregat" wel door elkaar 
gebruikt. hetgeen aangeeft dat deze kleinere 
oorlogsschepen verwant zijn. 
Het jacht van oorlog werd gebruikt door Stadhouders. 
Provinciale Staten. Gecommitteerde Raden. de Oost- en 
West-Indische Compagnieën en door de Admiraliteiten. De 
aanduiding Statenjacht is uiteindelijk min of meer als 
soortnaam gaan fungeren, ofschoon het eigenlijk slechts 
aangeeft wie de gebruiker van het schip is. 
Het speeljacht als pleziervaartuig is vermoedelijk tegen 
het einde van de 16e eeuw ontstaan. Deze scheepjes 
tonen eveneens verwantschap met het spiegelschip. Het 
spelevaren als vermaak is in de loop van de 17 e eeuw 
opgekomen. Hierbij ging het aanvankelijk om zeilpartijen 
en om spiegelgevechten als schouwspel voor bezoekende 
hoogwaardigheidsbekleders. Later kwam het 
admiraalzeilen in zwang. Zeilwedstrijden komen eerst 
sporadisch voor en zijn pas veel later algemeen 
geworden. 

Weeldebelasting 

Tijdens de l7e eeuw ontwikkelde het speeljacht zich tot 
een luxueus en sierlijk scheepje, compleet met een 
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spiegel die rijkelijk voorzien was van snijwerk en 
verguldsel. Dergelijke schepen waren een kostbaar bezit 
en dus uitermate geschikt om mee te pronken. Vanaf 
1671 werd op dergelijk vertoon een belasting geheven. 

De verschillende overheden beschikten tijdens de 
Republiek over een ruime mate van fantasie voor het 
bedenken van heffingen op het vertoon van weelde. 
Naast een belasting op het houden van huisknechten en 
dienstboden (het "Herengeld"), werd belasting naar 
welstandsklasse geheven op trouwen en begraven en op 
het verteren van luxe waren als koffie. thee en wijn. Het 
zal dan ook niet verbazen dat er in 1671 een heffing 
werd ingevoerd op het houden van een koets. karos of 
vaartuig, voor zover deze niet gebruikt werden voor 
uitoefening van beroep of bedrijf. 
De tarieven van dit "pleziergeld" liepen fors op tot een 
maximum van 100 gulden per jaar voor het bezit van een 
rijtuig met zes paarden. 

Jachthaven bij de Draaibrug 

De hoge belastingtarieven hebben de ingezetenen van 
Hoorn die in hun goede doen waren er niet van kunnen 
weerhouden om zich een jacht aan te schaffen. Het 
aantal jachten is zelfs sterk toegenomen, getuige het feit 
dat er in 1690 een ernstig ruimtegebrek was ontstaan in 
de havens. In dat jaar richtten de "gesamentlijcke 
liefhebbers der speel-jachten en schuyten" zich tot het 
stadsbestuur met een verzoek tot het aanleggen van een 
jachthaven, naar voorbeeld van andere steden. 

Een geschikte plek voor de jachthaven werd gevonden in 
de grote havenkom tussen Baadland. Binnenluiendijk en 
Buitenluiendijk, die toendertijd Kielhaven werd genoemd 
en waarvan de tegenwoordige Vluchthaven een restant is. 
Een lange smalle brug, de Draaibrug genoemd, vormde 
een verbinding voor het landverkeer tussen de werven en 
loswallen van de Buitenluiendijk en de pakhuizen van het 
Baadland. Naast deze brug werden de ligplaatsen voor de 
jachten gecreëerd. 

Literatuur en bronnen: 
- G. C. E. Crone; Nederlandsche jachten, binnenschepen, 

visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine 
zeeschepen 1650-1900. Schiedam 1978 (herdruk). 

- dr. A. C. J. de Vrankrijker; Geschiedenis van de 
belastingen. Bussum 1969. 

Bronnen: 
- Stadswerken. Stukken betreffende de haven, 1612-1783. 

Oud-archief Hoorn bergnr. 2581. Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten. 

Noot: 
* Afhankelijk van de hier gehanteerde maat. In Hoorn 

waren in gebruik de zgn. stadsvoet (0,277 m). de 
Drechterlandse voet (0.326 m) en de Rijnlandse voet 
(0,314 m); de laatste twee veelal ook voor bedijkingen 
en als scheepsmaat. 

.\ h 

De doorvaart bij de Hoofdtoren voor het aanleggen van de sluis. Aan de Veermanskade ligt een jacht met fraai 
versierde spiegel. Anonieme gewassen pentekening uit ca. 1750 (collectie Westfries Museum). 
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De schets die het rekest vergezelde, geeft de situatie bij de Draaibrug 
weer. De brug lag op de hoogte van 't Raaxje, de steeg die dwars 
over het destijds dicht bebouwde Baadland liep (de gearceerde 
rechterkant van de schets). 
De lange evenwijdig aan de kademuur lopende steiger, die op de 
schets met "bruggetje" is aangeduid. zorgde ervoor dat zeelui bij het 
ontschepen direct vaste grond onder de voeten kregen. Deze steiger 
droeg de naam St. Pieters Kaai en bestond uit een dubbele rij 
ingeheide palen die voorzien waren van loopplanken en aan één 
zijde van een leuning. Ook elders in de Hoornse havens werden 
dergelijke voorzieningen getroffen. 
Het ondiepe water tussen St. Pieters Kaai en kademuur fungeerde als 
ligplaats voor kleine schuiten, pramen en dergelijke. 
De schets geeft aan dat de ingang van de jachthaven kon worden 
afgesloten met een boom. Uit de tekst kan worden opgemaakt dat de 
jachten in twee rijen van 10 dienden te worden gemeerd, waarbij 
voor ieder jacht een ruimte van circa vier meter breedte beschikbaar 
zou zijn. De hele jachthaven had afmetingen van ongeveer 30 bij 40 
meter.*. Transcriptie van de tekst in de schets luidt: 

Sao dat dan dees haven soud' 
/ank sijn 120 en breed .90 voet 
ijeder plaats dan genomen 
met s1jn paal om aen vast 
te maken tegen 12 voet, 
soud' men daar dan gevoege
lijk kennen leggen 20 jachten, 
(die hier reels al sijn} wan
neer men de selve half om 
d'oost en de wederhelfte 
om de west leijde. 
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Het revolutiejaar 1787 
J. De bronnen voor het verhaal. 
1787 was een bijzonder roerig jaar. 

H. W. Saaltink 

Zozeer, dat we zonder veel overdrijving kunnen zeggen, dat ons land een revolutie door maakte. Hoorn 
vormde geen uitzondering op het algemene beleid. Huizen van inwoners werden belegerd, op het Noord en 
het Achterom werden complete veldslagen geleverd en in september werd zelfs door een aantal - overigens 
zeer respectabele - burgers een deel van de vroedschap naar huis gestuurd. 
Lange tijd zijn die tachtiger jaren uit de achttiende eeuw, de zo geheten Patriottentijd, in onze 
geschiedschrijving wat weggemoffeld. In deze tijd waarin opnieuw ingrijpende veranderingen plaatsvinden, 
is de belangstelling voor die rumoerige jaren aan het eind van de achttiende eeuw weer belangrijk 
toegenomen. In een aantal plaatsen waar in het in 1787 onrustig is geweest - naast Hoorn waren dat onder 
meer Utrecht, Amsterdam en Rotterdam - worden dit jaar tentoonstellingen georganiseerd die iets laten 
zien van de politieke beroering en de veranderingen die ons land in die jaren doormaakte. Het 
Rijksmuseum beet de spits af met een expositie gewijd aan de waterstaatkundige Jan Blanken en in de 
herfst van dit jaar zal het Westfries Museum met een kleine tentoonstelling ook iets laten zien van de 
revolutie van 1787. In grote lijnen weten we wel zo ongeveer wat er in de Patriottentijd gebeurde, maar wat 
er zich op plaatselijk niveau afspeelde is vaak een stuk minder duidelijk. 
In een paar artikelen in de nog resterende nummers van dit jaar wil ik wat dieper ingaan op hetgeen in 
deze tijd in Hoorn voorviel en op achtergronden van het gebeurde. Om te beginnen iets over een paar 
bronnen voor onze kennis over de Patriottentijd in Hoorn. 

Patriotten en Prinsgezinden 

Het waren twee politieke groeperingen. de Patriotten en 
Prinsgezinden die elkaar in de jaren 1785 tot '87 in de 
haren vlogen. Men bestookte elkaar met pamfletten en 
spotprenten vol venijn en schreef wijdlopige 
verhandelingen over vrijheid en onderdrukking. Ruiten 
werden ingegooid bij burgemeesters en andere 
vooraanstaande lieden en op straathoeken probeerden 
brave burgers elkaar overhoop te schieten. Op het waar
om van al dit geharrewar wil ik een volgende keer 
ingaan. 

Bronnen 

Voordat we ons gaan bezighouden met de bronnen 
speciaal voor de Patriottentijd. is het nuttig iets te zeggen 
over historische bronnen in het algemeen. 
Wat is een historische bron'? Eigenlijk alles wat onze 
kennis van het verleden vergroot. Ik wil in het midden 
laten, wat we nu eigenlijk onder verleden verstaan -
bijvoorbeeld de tijd voor het ondeelbare moment waarop 
ik dit neerschrijf - want dan wordt het een 
geschiedsfilosofische beschouwing en die hoort hier niet 
thuis. Laten we eens zien. of we die historische bronnen 
in een paar handzame groepen kunnen verdelen. Je kunt 
een scheiding maken tussen willekeurige en 
onwillekeurige bronnen. Een onwillekeurige bron is alles 
wat in het verleden door zijn blote aanwezigheid mij in 
staat stelt iets over dat verleden aan de weet te komen. 
Die onwillekeurige bronnen kunnen zeer uiteenlopende 
zaken zijn. Het feit dat het Grote Oost hoger ligt dan het 
omringende gebied is bijvoorbeeld zo'n onwillekeurige 
bron. Want het maakt ons duidelijk dat die straat 
oorspronkelijk als dijk is opgeworpen. Als ik in een 
belastingregister vind. dat ene Pieter Pon wonende in de 
Achterstraat in 1806 werd aangeslagen. omdat hij het 
beroep van kaaskopersknecht uitoefende. dan is het regis
ter voor mij een onwillekeurige bron. De dijk die later 
het Grote Oost werd genoemd. werd niet opgeworpen en 
het belastingregister met de naam van Pon werd niet 
aangelegd om mij de genoemde informatie te verschaffen. 
Willekeurige bronnen zijn daarentegen zaken die met 
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opzet vervaardigd zijn om iets dat voorbij is mede te 
delen of in de herinnering te bewaren. Ze zijn er in twee 
soorten. In de eerste plaats de groep van de grafzerken. 
de eerste stenen en de onoverzichtelijke hoeveelheid 
papier waarmee we onze officiële handelingen vastleggen, 
zoals aktes. diploma's, maar ook de 
gemeenteraadsverslagen. Een ingemetselde steen in het 
pand Noorderstraat 18A met de mededeling dat daar een 
ereburger van Hoorn leefde en werkte. hoort erbij. maar 
ook uw zwemdiploma. De tweede groep is die van de 
verhalende bronnen. dus de geschriften waarin bepaalde 
situaties, feiten en gebeurtenissen zijn vastgelegd. De 
grens tussen de beide groepen is niet erg scherp. Je zou 
erover kunnen twisten waar de raadsverslagen thuishoren. 
Bij de laatste groep horen de kronieken die over Hoorn 
geschreven zijn, maar ook een aantal van de artikeltjes 
die u regelmatig in dit blad kunt lezen. 
We kunnen al die soorten bronnen nog wel verder gaan 
verdelen en nauwkeuriger omschrijven. maar het is 
nuttiger de verschillen aan te geven. omdat we daarmee 
de waarde van de informatie die ze ons verschaffen. 
kunnen bepalen. 
Een belangrijk verschil tussen onwillekeurige en 
willekeurige bronnen is hun mate van betrouwbaarheid. 
De onwillekeurige zijn doorgaans meer betrouwbaar dan 
de willekeurige. zij het dat binnen de willekeurige 
bronnen de verhalende groep wat kritischer moet worden 
bekeken dan de rest. Ter verduidelijking uit elk van de 
drie soorten een paar voorbeelden. 
Uit de vondst van een koperen muntje met de tekst 
WESTFRISIA en het jaartal 1749 mag men met zekerheid 
de gevolgtrekking maken, dat in 17 49 Westfriese duiten 
zijn geslagen. Als ik in het ondertrouwregister van wat 
toen de Gereformeerde en nu de Nederlandse Hervormde 
Kerk heet voor het jaar 176:3 120 inschrijvingen vind, dan 
mag ik aannemen. dat er ca. 120 mensen in dat jaar in 
ondertrouw zijn gegaan. 
Vaak heb ik nog wat aanvullende informatie nodig om 
het gegeven op de juiste manier te interpreteren - ik 
moet weten, dat kleine rode munten met WESTFRISIA 
duiten zijn. en dat de koster van de Grote Kerk alle 
gelovigen ook de katholieken en de joden in zijn register 
noteerde - maar dat doet aan de betrouwbaarheid van 



de bron niets af. Bij willekeurige bronnen ligt het wat 
moeilijker. 
In de 18e eeuwse resolutieboeken van het Hoornse 
stadsbestuur k<.))nen lijsten met namen voor van burgers 
die een verzoekschrift hebben ingediend om de boongang 
(een procedure voor de verkiezing van burgemeesters en 
schepenen) te wijzigen. Als we in andere bronnen vinden 
dat er met deze lijsten geknoeid is, dan weten we dat we 
dit soort informatie niet klakkeloos uit de bron kunnen 
overnemen. 
l'iog meer op onze hoede moeten we met de echte 
verhalende bronnen zijn. Klaas van Voorst. een van de 
belangrijkste chroniqueurs voor de tweede helft van de 
achttiende eeuw. schrijft ergens. dat hij een onpartijdig 
verslag wil geven van hetgeen er rond 1787 in Hoorn 
gebeurde. 
:) Daarna volgt een aanklacht tegen regenten die te veel 
macht aan de stadhouder Willem V willen geven. 
waardoor deze laatste niet meer voor het welzijn van het 
volk kan werken. De schrijver beseft zelf niet. dat hij niet 
meer aangeeft hoe het was, maar hoe het had moeten 
zijn. Geen kroniek meer. maar een politieke beschouwing 
en niet zo erg betrouwbaar voor kennisname van het 
gebeurde. 
Gelukkig zijn niet alle kronieken zo geschreven, en is ook 
Klaas van Voorst niet altijd op deze manier bezig. Maar 
het is duidelijk, dat we met de op deze manier verkregen 
gegevens voorzichtig moeten zijn. 
Wanneer iemand een verslag geeft van gebeurtenissen die 
hebben plaatsgevonden, dan maakt hij een keuze. meestal 
onbewust. Die keuze is voor ieder weer anders. Milieu. 
levensovertuiging en dergelijke zaken spelen daarbij een 
rol. De beschrijving van de gebeurtenissen bij de 
ontruiming van een kraakpand zal er bij een kraker 
anders uitzien dan bij een lid van de ME. Toch zullen 
beiden ervan overtuigd zijn, dat ze een objectief verslag 
hebben gegeven. 
De mate van betrouwbaarheid werd bij de hiervoor 
gegeven voorbeelden steeds minder. Dit betekent dat we 
voor de controle van de ontvangen informatie ook steeds 
meer behoefte aan gegevens uit andere bronnen nodig 
zullen hebben. 
De lezer vraagt zich natuurlijk af. welk nut verhalende 
bronnen dan nog voor het onderzoek hebben. Verhalende 
bronnen kunnen gegevens verschaffen die elders niet 
meer te vinden zijn. Zo is de Chronyk van Velius een 
onmisbare bron voor een studie over de opstand van het 
Kaas- en Broodvolk in 1491 en 1492. En als de 
verhalende bron geen goede weergave van het gebeurde 
geeft. dan is ze toch nog belangrijk voor het verkrijgen 
van inzicht in de mening van de schrijver over het 
gebeurde. 
Klaas van Voorst was een vurig aanhanger van de 
Patriottenpartij en zijn oordeel over alles wat er in zijn 
vaderstad plaatsvond werd door een zeer groot deel van 
zijn geestverwanten gedeeld. 

Keuze 

Zaken die ons kunnen informeren over de Hoornse 
Patriottentijd zijn er in overvloed. Portretten. tekeningen, 
drinkglazen met een afbeelding van de stadhouder of van 
een keeshond (de Patriotten werden ook wel Kezen 
genoemd) plassend tegen een oranjeboom - de 
symboliek is niet fijngevoelig maar wel duidelijk -
pamfletten, vaandels. sportprenten, verzoekschriften met 

ontelbare aantallen handtekeningen, verslagen van 
vroedschapsvergaderingen, brieven, een paar kronieken 
en nog zo het één en ander. 
Uit deze grote verscheidenheid aan materiaal kunt u in 
het najaar een paar mooie voorbeelden zien op de 
tentoonstelling in het Westfries Museum. Het overgrote 
deel van dit materiaal laat ik ongenoemd. Ze passen goed 
in het eerder gegeven schema. 
Drie geschreven bronnen haal ik eruit: een verzameling 
door het Hoornse stadsbestuur uitgegeven stukken. een 
anonieme kroniek en een deel uit de vijfdelige kroniek 
van Klaas van Voorst. 
Het eerste omdat het een voor Hoorn uniek geval is van 
zelfverdediging voor gevoerd beleid uit de tijd voor 1795. 
De beide andere. omdat ze goed laten zien hoe men in 
die tijd de Hoornse geschiedenis beschreef. 

Combustiën in Hoorn 

Onder deze titel staat er in het depot van de 
Archiefdiense) een boekband met een bijeengebonden 
verzameling diverse stukken. Het zijn tussen de Hoornse 
stadsbestuur en de Staten van Holland gewisselde brieven, 
uittreksels uit vroedschaps- en Statenbesluiten. 
verzoekschriften van Hoornse burgers, kortom alles wat 
er aan officiële stukken geproduceerd is tijdens de jaren 
1785 t/m 1787. Geen razend spannende lectuur, maar 
toch onmisbaar voor ieder die wil weten waarom onze 
voorouders zo met elkaar aan het plukharen waren in die 
tijd. De door beide partijen gepubliceerde stukken zijn 
onverkort weergegeven, zij het, dat de afgedrukte 
namenlijsten bij de verzoekschriften aan het stadsbestuur 
verschillen vertonen met de geschreven originelen. als 
deze bewaard zijn gebleven. Het is waarschijnlijk een 
poging bepaalde figuren met een bezoedeld politiek 
geweten schoon te wassen en andere daarentegen zwart 
te maken. 
De verzameling lijkt - geheel zeker is dit niet, omdat 
iedere toelichting ontbreekt - een poging van het 
stadsbestuur na herstel van de oude orde, zich te 
rechtvaardigen tegen de kritische opmerkingen die het in 
de daaraan voorafgaande periode had moeten aanhoren 
van de toen aan de macht zijnde Patriotten. De titel 
Combustiën op de band. die zo iets als te gronde richten 
betekent, duidt erop, dat het hier om de behandeling van 
een verderfelijke zaak gaat. 

Tussen Velius en Abbing 

Velius heeft met zijn Chronyk van Hoorn laten zien, hoe 
een geschiedenis van de stad geschreven moest worden. 
Het werk bezit gerekend naar de maatstaven van de tijd 
zeker kwaliteiten. 
De schrijver heeft originele stukken geraadpleegd. 
ooggetuigen gehoord en gebruikte een aan de klassieke 

, schrijver Tacitus ontleende stijl. 
In de twee eeuwen na zijn dood in 1630 zijn er maar 
weinigen geweest die zich bij het schrijven van een 
geschiedenis van Hoorn aan zijn invloed hebben kunnen 
onttrekken. Abbing die zijn Geschiedenis der stad Hoorn 
in 1841 schreef, werkte nog op dezelfde manier als zijn 
grote voorganger. Tussen 1648 het jaar van de derde 
uitgave van de Chronyk en 1841 zijn er, voor zover ik 
heb kunnen nagaan zeven geschiedenissen van Hoorn 
geschreven, alle min of meer als een voortzetting van 
Velius' werk. 
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Verloting op het afdak van de Hoornse Waag. Tekening van Adriaan Doesjan in het tweede deel van de Kroniek van Velius. 
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Een door Feyken Rijp, drie anonieme, twee door Jurriaan 
Spruyt en een door Klaas van Voorst. Alleen het werk 
van Rijp, dat nog het meest van Velius voorbeeld afwijkt. 
is gedrukt. de overige zijn in het handschriftstadium 
blijven steken. Twee van de anonieme kronieken en één 
van de geschiedenissen van Spruyt zijn woordelijk van 
elkaar overgeschreven. Wie het van wie deed is moeilijk 
te achterhalen. Het is merkwaardig, dat ook Van Voorst 
die toch verder een verhaal in eigen woorden schreef. het 
nodig vond de inleiding uit Spruyt of uit één van de 
beide anonieme kronieken te kopiëren. Zelfs Abbing 
maakt zich schuldig aan het kritiekloos overnemen van 
gegevens van Klaas van Voorst, zij het dat hij daarbij nog 
wel zijn eigen woorden gebruikt. 
Ik wil me hier beperken tot een paar opmerkingen over 
de beide handschriften die de Patriottentijd behandelen. 
Dat zijn het "Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn van 
de heer Velius van den jare 1630 tot den jare 1790" van 
een anoniem schrijver en het "Vervolg der Historie of 
Chronyk van de stadt Hoorn" door Klaas van Voorst 1). 

De anonieme kroniek 

Dit handschrift bestaat uit twee delen elk met een fraai 
gecall igrafeerd stadswapen op het titelblad. In het eerste 
deel zijn een aantal bekende gravures ingeplakt. 
bijvoorbeeld die van de brand in de Hoofdtoren. Dit deel 
behandelt de periode van 1629 tot 1780. Het tweede deel 
gaat volgens het titelblad tot 1780. maar de 
aantekeningen geven ook nog informatie over de laatste 
tien jaren van de eeuw. 
Het verhaal is als bij Velius in kroniekvorm gegeven. Dat 
wil zeggen dat de schrijver per jaar de belangrijkste 
voorvallen in de stad behandelt en deze koppelt aan de 
ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau . 
indien dat nodig is. De historische feiten worden 
afgewisseld door beschrijvingen van de jaarlijkse 
weersomstandigheden. Het geheel maakt een redelijk 
betrouwbare indruk. De schrijver noemt vaak de bron 
waaruit hij zijn informatie heeft betrokken. 

De kroniek van Van Voorst 

Het handschrift dat bekend staat als de kroniek van Klaas 
van Voorst . bestaat uit vijf delen van ieder ca. 600 
bladzijden. Van Voorst heeft zijn werk verlevendigd met 
ingeplakte prenten. tekeningen, bladen met officiële 
bekendmakingen van het stads- of het landsbestuur of 
statistische gegevens. In het derde deel bevindt zich ook 
een blad met de opmerking dat Van Voors( partijdig is en 
bovendien onvolledig en dat men voor de ware toedracht 
beter andere geschriften kan raadplegen. 
De door Van Voorst behandelde periode begint als in alle 
hier genoemde kronieken in 1629, het laatste jaar dat 
Velius in zijn werk behandelt en eindigt in 1826. het jaar 
waarin de schrijver overlijdt. Het laatste deel bevat 
indexen. statistisch materiaal. regeringslijsten. en lijsten 
met straatnamen. De inleiding in het eerste deel, die 
zoals eerder werd opgemerkt uit Spruyt of uit één van de 
anonieme kronieken gekopieerd is bevat een stuk 
tekstkritiek op de vierde uitgave van Velius door Centen, 
een beschouwing over de achteruitgang van de stad ten 
gevolge van het wanbestuur door de tegenwoordige 
regenten en een overzicht van de wijzigingen in het 
stadsbestuur in 1747 bij de verheffing van Willem IV tot 
stadhouder. 
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Naar de vorm verschilt het werk weinig van de andere 
kronieken. naar de inhoud belangrijk. De opmerking dat 
Van Voorst partijdig is en onvolledig, is niet helemaal 
bezijden de waarheid. Hij is zeer breedsprakig. noemt 
feiten en gebeurtenissen zonder te vertellen waar hi j zijn 
informatie vandaan haalt en geeft meer dan nodig zijn 
eigen mening zodat het werk het karakter krijgt van een 
politiek pamflet. Om het verschil in stijl aan te geven 
tussen de hiervoor behandelde anonieme schrijver en Van 
Voorst geef ik hier het tekstgedeelte waarmee beiden het 
jaar 1787 openen. 
Anonieme kroniek: "in het einde van verlopene jaar 
(1786) heeft de koning van Pruyssen Willem Frederik die 
zijn oom Frederik (Frederik de Grote. H.W.S.) den l lden 
gesuccedeert (opgevolgd, H.W.S.) was, zijn Geheime Raad. 
den graave van Goerts na Vereenigde Nederlande 
gesonde omme de geresene geschillen tussen de 
stadhouder en de staaten van sommige provinciën. daar 
onder bysonder Holland. waare het mogelijk. uyt de weg 
te ruymen ... " 
Duidelijk en beknopt wordt hier een indruk gegeven van 
de algemene politieke situatie. Het is een stukje 
informatie dat we in onze eigen tijd op de voorpagina 
van de krant vinden. 
Nu Van Voorst: " Nu vatte ik niet zonder ziddering en 
ontroering weder de pen op om ook eenige zaken die 
ons vaderlandt en onze stad Hoorn in het bijzonder 
betreffen aan te tekenen. F.en zo gedenkwaardig jaar 
( ... ) dat zo lang dit gemeenebest (de Nederlandse 
Republiek H.W.S.) eene gevestigde gedaante heeft gehad, 
geen wedergade als deze in haare beschrijvingen of 
historiën gevonden wordt .. . ". 
Met veel woorden wordt hier weinig gezegd. Dit 
gezwollen taalgebruik vinden we in veel politieke 
geschri ften van die tijd terug. 
Gelukkig is Van Voorst niet altijd zo. Wanneer hij 
gebeurtenissen beschrijft die hij zelf heeft meegemaakt. 
doet hij dat zonder veel omhaal van woorden. 

Wat doen we ermee 

De drie hierboven genoemde geschriften kunnen we 
alleen als bron voor een verhaal over de rumoerige jaren 
1785 tot '87 gebruiken, als we ze tegen elkaar afzetten. 
Van Voorst de partijman, de "Combustiën" als het officiële 
verhaal , de anonieme kroniek daar ergens tussen in. ze 
geven alle drie een eigen kijk op het gebeurde. Met 
daarbij nog al het overige materiaal dat ons ter 
beschikking staat en dat reikt van vaandels tot 
vroedschapsresoluties moet het lukken iets meer inzicht 
in de situatie te krijgen al mogen we niet vergeten. dat 
onze kijk even tijdgebonden blijft als die van Klaas van 
Voorst. 

Noten. 
1J Archiefdienst Westfriese Gemeenten Handschr. verz. nr. 183 

(AWGJ. Vervolg der Historie of Chronyk van de stadt Hoorn 
(door Klaas van Voorst). Dl 3. Inleiding op het jaar 1787. 

' J AWG. Gedrukte stukken nr. 2965. Combustiën van Hoorn. 
1J AWG. Handsrhr. verz. 173, 174. Vervolg op de Chronyk der 

stad Hoorn van de heer Velius van den jare 1630 tot den jare 
1780. Idem van den jare J 780 tot 1790. 
Handschr. verz. 181 t/ m 185. Vervolg der Historie of Chronyk 
van de stad! Hoorn (door Klaas van Voorst ). 



Over foutieve- en fantasieteksten op Hoornse 
prentbriefkaarten . . . en een gedicht van 
Vondel 
Vier jaar geleden heb ik mijn licht laten schijnen op de 
historie van de Hoornse prentbriefkaart. Ik wil hier 
nogmaals op inhaken. 
Bij het doorkijken van de Hoornse kaarten valt het op, 
dat de heren uitgevers een beetje slordig met de teksten 
(straatnaamaanduidingen) zijn omgesprongen. Dit is 
echter niet alleen met Hoorn het geval. Ook bij andere 
plaatsen treffen we slordigheden aan. Ik bepaal mij echter 
tot onze eigen stad. 
Het meest opvallende is dat de Veermanskade de grote 
boosdoener is bij de uitgevers. Die komt er letterlijk en 
figuurlijk bekaaid af. Uit onderstaand artikel zal dit 
blijken. Maar eerst wil ik nog een kleine opmerking 
maken. Er is namelijk nog verschil tussen drukfout en 
een verschrijving. Bij het eerste bedoel ik dat men i.p.v. 
een s een r heeft geplaatst. Halverwege dit artikel haal ik 
nog even zo'n voorbeeld aan. Verder laat ik dit buiten 
beschouwing. Wel besteed ik aandacht aan een 
verschrijving waarbij de naam van de straat zo 
verhaspeld is, dat men er haast niet meer uit kan komen. 
En als derde zijn er nog de gebruikte fantasienamen. De 
uitgevers waren dan kennelijk niet met de plaatselijke si
tuatie op de hoogte of de tekst die ze voorgelegd kregen 
was onleesbaar. 

Ik begin met de ons zo bekende firma Bakker. een oer 
Hoornse zaak die al jaren op de Nieuwstraat gezeteld is. 
Een kaart van de Doelenkade, omstreeks 1905. In beeld 
de in 1903 gebouwde zes herenhuizen. Rechts de 
Mallegomsteeg. "Kom", dacht Bakker, "we maken er een 
deftige kaart van. We noemen hem: "de Villakade in 
Hoorn·: 
Een kaart van de Westersingel met rechts van het water 
een wandelpad, werd aangeduid met "Hooge Vest': Daar 
keek ik even vreemd tegen aan! Maar op een plattegrond 
van omstreeks 1890 (zie Kroon en Kapteyn) kom ik deze 
naam inderdaad tegen! 
Dat was dus goed werk van A. Bakker. 
Naamgenoot S. Bakker. een uitgever uit Koog-Zaandijk, 
ging een beetje op de romantische toer. Het Nieuwland 
noemde hij ,,'t Nieuwe Land'.' 
De oude Doelenkade werd met de naam Oude Doelen 
betiteld. Deze fout is nog wel te ~rklaren, hoewel 
verwarring met de Doelen (Achterstraat) voor de hand 
ligt. Maar de afbeelding van de kaart sluit dit natuurlijk 
ook weer uit. 
Ook de Hoornse firma Blokker (Japie) was actief op de 
prentbriefkaartenmarkt. Wat teksten betreft heeft deze 
het goed gedaan. Dat kon ook niet anders. Bij één kaart 
was hij wel wat ruim van gedachten. We lezen: "Gezicht 
vanaf de Spoorsingel op de Ned. Herv. Kerk': Een hele 
mond vol! Het enige wat men ziet is een minuscuul klein 
torentje ergens midden in het beeld! 
Brinio, een Rotterdamse uitgever, noemt de 
Veermanskade: "Nieuwe Wal': Een totaal verkeerde 
benaming! De Nieuwe Wal was de woonstee van de 
beltbaas en de bijgebouwen. 
Dan komen we toe aan de firma N. J. Boon-Amsterdam. 
Deze heeft het wel heel bont gemaakt en dan te 
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bedenken dat Boon goed bekend is geweest in Hoorn. 
Boon had nl. zijn opleiding genoten bij boekhandelaar en 
drukker P. Geerts, wonende Groote Noord 97. Boontje 
had wat de Hoornse kaarten betreft meer attent moeten 
zijn. 
We laten nu even diverse kaarten de revue passeren. De 
Spoorsingel (genomen vanaf de stenen brug aan de 
Noorderstraat, krijgt de naam " 't Singeltje': 
Dit is nog aanvaardbaar. "Kleine Oort" i.p.v. Kleine Oost 
kunnen we onder de rubriek drukfouten onderbrengen. 
Maar als Boon de Ged. Turfhaven "Ged. Tuithaven" gaat 
noemen! Dat gaat toch wat te ver! Het zal destijds wel 
het lachertje van de week zijn geweest. 
Maar de fantasie van Boon was niet te stuiten. 
Veermanskade (daar is de kade weer) - Binnenhaven 
werd "Grashaven" en het begin van het Keern (met Witte 
Paard} "Noorder Barrière·: 
We gaan nog even door, de molen aan het Pelmolenpad 
"Molenwerf" en het laatste stukje van het West (oprit 
naar het Visserseiland) Zwarte Pad!!! 
De Korenmarkt wordt even omgedoopt tot Nieuwland. 
Maar de uitsmijter van Boon is wel een kaart van het 
Visserseiland. Een mooie kaart met recht een topper. 
Visscherseiland staat er goed op. Maar als er dan 
Enkhuizen bij staat. dan praten we maar niet verder. 
Voornoemde P. Geerts heeft het er keurig afgebracht. AI 
zijn teksten op de kaarten kloppen als een bus. We 
konden ook niet anders verwachten van zo'n serieus man. 
Rembrandt uit Ctrecht lag helemaal in de clinch met de 
Veermanskade. Drie kaarten van de kade met drie 
verschillende benamingen. Respectievelijk: Marktkade, 
Doelenkade en Veemarkt. Deze laatste is zelfs in 
spiegelbeeld afgedrukt, wat wel een bijzonder effect geeft. 
Ook van Rembrandt hebben we een uitschieter tot het 
laatst bewaard; een kaart van het einde der Koepoortsweg 
met rechts de huizen met de meisjesnamen. 
Koepoortsweg staat netjes onder op de kaart vermeld. 
Maar wat zien we links verticaal gedrukt'? "Partie an der 
Alten Stadtmauer': Hoe bedenkt men zoiets .. . ! 
Weer bekomen van deze misvatting richten we onze 
aandacht op uitgaven van de firma van Straaten uit 
Middelburg. Een aparte serie kaarten van zestien stuks. 
Mooi van opname en met een correcte tekst. Het is dan 
ook een andere reden waarom wij hier er de aandacht op 
vestigen. Op wel zes of zeven kaarten komen we dezelfde 
jongen tegen. Keurig gekleed in lange jas met pet. De 
hamvraag: was dit een zoon van de fotograaf. steun en 
toeverlaat van zijn vader'? Of een Hoornse jongen, die 
mee is gelopen om de foto's levendiger te maken. Het is 
zeventig jaar geleden, we zullen het nooit weten. 
J. H. Schaefer, Amsterdam. Een firma die kaarten liet 
verschijnen van omstreeks 1900 t/m 1920. Destijds een 
firma van twijfelachtige reputatie (zie het artikel in nr. 
4-Se jaargang). Kijken we naar zijn uitgaven dan krijgen 
we een rommelig beeld. Wel twintig verschillende series 
zagen bij hem het levenslicht. Met veelal prachtige namen 
bijv. Kunstchromo. Fotoplatin. Edition Dubbelton etc. Het 
zal waarschijnlijk wel met de druk te maken hebben 
gehad. We zijn daarin niet deskundig. 



Schaefer verviel uiteraard in herhalingen. Vooral in de 
latere jaren. Sommige kaarten komen wel vier keer voor, 
maar dan wel in verschillende uitvoeringen. 
In zwartwit, bruin (zgn. chamois) en handgekleurd. Dit 
laatste werd (volgens deskundige) met de hand gedaan en 
vervolgens via een speciaal procédé afgedrukt. 
Onze verwachtingen waren dat Schaefer betreft dan ook 
niet hooggespannen. Schets echter onze verbazing. we 
konden hem slechts op één foutje betrappen! 
Een foto van de Veliusbrug met school 3 (hoek 
Draaf singel. 
Vriend Schaefer maakte ervan "Valeriusbrug en M.UL.0.
schoo/'.' De naam Velius was hem waarschijnlijk onbekend 
en met de gedenkklanken in het hoofd dacht hij: "dat is 
natuurlijk Valerius. Met de aanvulling ... M.U.L.0.-school 
was hij de tijd vooruit. Want jaren later werd school 3 
werkelijk de MULO-school. Toch een man met visie op de 
toekomst! 

De Duitse uitgever dr. Trenkler maakte maar één foutje. 
Ook netjes en gezien zijn afkomst een begrijpelijke fout. 
Roodestein i .p.v. Roodesteen. Merkwaardig dat de 
aanvullende tekst op de kaart: ... met standbeeld van J. 
Pietersz, (veel lastiger voor een buitenlander) correct 
werd weergegeven. 

De Tulp uit Haarlem een sub-ui tgave van de firma Jos 
Nuss met een verticale kaart met daarop de Hoofdtoren 
en Houten Hoofd. 
Wat fabriceerde Tulp ervan: Hoofdtoren en Noulenhoofd! 
Een geheel onbekend woord in onze Nederlandse taal. 
Misschien hebben ze gedacht aan één of ander persoon. 
H. Schmidt, eigenaar van een lunchroom op het Groote 
Noord nr. 5 gaf via voornoemde Tulp ook een aantal 
kaarten uit en die konden worden gezien. 

Toch ging het met Schmidt éénmaal mis. Voor het gemak 
doopt hij de Westersingel maar Westerpoortsgracht. Op 
zichzelf geen slechte vondst! 
Een bekende uitgever was ook Weenenk & Snel, Den 
Haag (ca. 1906 t/m 1930). Deze firma bracht het er wel 
goed af. Alleen de Veermanskade moest het weer 
ontgelden. Ze waren wel in de buurt maar de naam 
Koorenmarkt raakte kant nog wal. Maar één foutje en 
dan geen Hoornse firma. het kan er best mee door. 
Rest mij nog (wat de teksten betreft) een paar onbekende 
uitgevers. Beide met een buitenlandse versie op het 
Hoornse gebeuren. Allereerst een kaart met een 
afbeelding van de Kaasmarkt en daar staat even Cheese 
Market at Hoorn. Toen timmerden we internationaal al 
aan de weg. 
Nog fraaier is een kaart met vijf afbeeldingen. welke wij 
hieronder afdrukken "Ausflug 12 Juli 1903". Geen enkele 
uitgever stelt zich hier verantwoordelijk voor. 
Eerst een opname van des Deutschen Verein etc. 
(brachten zij deze kaart op de markt??) van de 
Hoofdtoren met de Haven. Onderschrift Markt. 
Sluis achter de Vest is de stenen brug aan de 
Noorderstraat. Vervolgens de Nieuwstraat en dan weer 
een plaatje met Duits onderschrift "Einfahrt i/d Haten ·: 
Zoals we zien een bonte mengeling met links dan 
duidelijk Hoorn. Toch blijkbaar nog niet goed 
aangegeven. 

De afzender, ene B. J. Verbrugge, presteert het om erop 
te zetten: " Prachtig weer. Zuiderzee bij Marken. Saluut". 
Dit woord gebruiken wij ook en laten de teksten 
(straataanduidingen) voor wat het was. In onze aanhef 
hebben we de zinsnede gebezigd. . . en een mooi 
gedicht. Na bezichtiging van onderstaande kaart, en doet 
u rustig aan. willen we op dit gedicht nader ingaan. 
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Het is nl. wel eens interessant om te zien wat men elkaar 
zo'n tachtig jaar geleden te vertellen had. Meestal was het 
een groet of een gelukwens. 
Vaak wordt ook het wel en wee der familie behandeld en 
een veel voorkomende mededeling was: "we komen om 
zo laat met de trein, bus of boot". 
We moeten bedenken dat destijds de prentbriefkaart het 
communicatiemiddel was. De brief was ook belangrijk 
maar een kaartje was goedkoper. Hoewel ook riskant 
want iedereen en vooral de postbode kon kennis nemen 
van al wat er was geschreven. Het is wel voorgekomen 
dat een postbode een kaart afgaf en zei: "hier is een 
kaart van je zuster vrouw de Vries. Ze komt morgen met 
de trein". 
Maar het kon ook anders. Ca. een jaar geleden kreeg ik 
een vijftal kaarten in bezit met een wel zeer apart 
schrijven. De kaarten zijn een uitgave van de wed. A. M. 
Amiot uit Den Haag (zie hierover nogmaals het artikel in 
nr. 4 van de Se Jaargang in Oud-Hoorn). 
Twee van deze kaarten met een foto-afbeelding resp. 
Oosterpoort en Hoofdtoren. Drie stuks getekend: 
Wapenmagazijn ( = Boterhal), Koepoort en Museum. 
Allen in klein beeld met aan de rechterzijde het bekende 
witte vlak om op te schrijven. Nu daar heeft de afzender 
van deze kaart dan ook grif gebruik van gemaakt. 
De kaarten heeft hij genummerd verzonden. No l is 
gedateerd 26 September 1898. Rechtsboven ziet u deze 
kaart. Maar omdat het misschien niet duidelijk overkomt 
geven we even de tekst weer. 
"Ofschoon ik overtuigd ben, dat deze ansichten uw hart 
stormenderhand voor mijn lief stedeke zullen veroveren. 
kan een kleine introductie geen kwaad. Vrees om van 
bekrompen kleinsteedschheid beschuldigd te worden. 
weerhoudt mij, om zelf de loftrompet op te steken, 
temeer daar ik mij kan beroepen op een getuigenis. dat 
boven alle verdachtmaking verheven is. 
Het was niemand minder dan onze grooten Vondel. die in 
1654 na een bezoek aan deze stad, er de dichtregelen 
aan wii dde, die u lezen zult op nr. 11:·· 
Deze ontboezeming was gericht aan mej. A. Sillevis in 's
Gravenhage. De naam van de afzender houden we nog 
even geheim en kunt u lezen op kaart nr. V. 
Twee dagen later op 28 September werden de kaarten 
genummerd Il, 111 en IV tegelijk verzonden. Kaart nr. V 
weer twee dagen later, op 30 September 1898 ... 
Nr. Il (met afbeelding Wapenmagazijn) 
De Zuider Triton heeft tot zijn trompet gekoren. 
De hoofdstadt van zijn zee, den uitgelezen Hooren 
Gezegent en gepropt, in een bedaude lucht 
Met ooft en korenair en weelig akkervrucht. 
Nr. m (afbeelding Koepoort) 
Dees boezem Helden teelt en macht van Oorlochsschepen 
En vloten, die den vegst des aarddroöms binnenslepen 
Of wijder voeren dan d' onendige Ocean 
Om alle stranden wort beschenen van de maen 
Nr. IV (afbeelding Hoofdtoren) 
Hier is de zuivelwaegh, de Munt, en het hof der Staten 
En zeevaart . op wiens trou dïnwoners zich verlaten 
Zij vondt het haringnet Geen letterwijs vernuft 
Nog geest van andre steên haar telgen heeft verbluft 
Nr. V (afbeelding Museum) 
Een stille burgerij, oprecht van eigenschappen 
'k Geloof, rechtsvaardigheit liet hier haar beste stappen 
Een raethuis, zonder smet, de vrijburgh van 't gemeen 
Zoo draeght Westvrieslandt moet op d' eere van zijn 
steên. 

Einde van Vonders gedicht. Zoals we zien een hele ode 
aan onze stad. De afzender besluit met: "dat u spoedig 
eens tot een nadere kennismaking moogt besluiten is de 
wensch van uw dienstwillige Kriebel''. 
We dachten hierbij aan een bijnaam en verzoenden ons 
al met het idee dat de afzender van deze kaarten voor 
ons anoniem zo blijven. 
In een gesprek met de heer Ridderikhoff viel als bij 
toeval de naam Kriebel en die herinnerde zich een 
zilversmid van die naam op het Kleine Noord. 
Toen was onze nieuwsgierigheid gewekt. Zou het toch 
mogelijk zijn onze afzender nog te achterhalen? Onze 
deskundige Arie Roezaard was genegen even in de 
boeken te duiken en haalde de volgende gegevens naar 
boven. En om het geheel nu volledig te maken (we 
praten over een oud Hoornse familie) laten we het hele 
verhaal volgen: 
Op 15 December 1842 zag ene Dirk Kriebel het 
levenslicht in Hoorn, zoon van Evert Kriebel en Anna 
Maria van der Hoek. Vader Evert was onderwijzer aan de 
armenschool evenals een zuster van hem. dus een tante 
van Dirk. 
Op 15 November 1876 huwde Dirk met Maria Magdalena 
Veenhuizen. Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren 
en twee dochters. Maar de familie was niet woonachtig 
op het Kleine Noord maar in de Kruisstraat nr. 17. (nu 
een schoenenboetiek). Veel geluk was hen niet beschoren. 
Moeder Kriebel, geboren Veenhuizen, en de jongste broer 
zijn beiden al op jonge leeftijd overleden. Maar we 
houden onze aandacht op de oudste zoon. 
Dit was Dirk Johannes Cornelis geboren op 16 Maart 
1881. Zou dit onze romantische schrijver zijn? Het zou 
kunnen. In 1898 was hij zeventien jaar oud!!! 
We komen nu in een dilemma. Kijken we naar het 
handschrift dan moeten we tot de conclusie komen 
(hoewel niet deskundig) dat dit van een ouder persoon 
moet zijn. Blijft dus over: vader Kriebel Dirk sr. en daar 
deze in die tijd nog weduwnaar was kunnen we wel als 
vaststaand aannemen dat hij de schrijver is geweest. 
Helaas is het hem toch niet gelukt om via deze 
correspondentie mej. Sillevis naar de Coenstad te lokken. 
Want in 1899 huwde hij met ene Adriana Ziftkamp uit 
Hillegom. Dus de dame uit ons Haagje exit. Wij hebben 
er echter een mooie serie kaarten van overgehouden. 
In 1903, om precies te zijn in April, verlaten de Kriebels 
Hoorn (hij laat zijn "Stedeke" toch in de steek) en 
vertrekken naar 's-Gravenhage!!!! 
De jonge Dirk (onze eerste kandidaat) houdt zelfs 
Nederland voor gezien en gaat naar Indië. Misschien wel 
naar Batavia waar stadgenoot Coen indertijd zijn sporen 
had achtergelaten ... 

Ciel van der Zei. Hoorn, lente 1.987. 
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Mensen van toen 
Gaat u weer mee terug in de tijd van omstreeks 1920? 
Niet zo moeilijk voor degenen die inmiddels de leeftijd 
der sterken bereikt hebben. Je sluit gewoon je ogen en 
zittend in een gemakkelijke stoel komen de beelden, die 
zo wonderlijk precies onder je schedel zijn opgeborgen, 
weer tot leven. Als de dag van gisteren zijn ze er weer. 
deze mensen van toen. 

Meester Levie 

Denkend aan hem, deze zachtmoedige Joodse leraar van 
de Muntstraatschool, geeft mij nog steeds een warm 
gevoel van binnen. Geen strenge meester met harde hand 
en stem. maar een man met vriendelijke ogen achter zijn 
bril. Een leraar die toen al toepaste waar de 
kinderpsychologen van nu over praten en schrijven. In 
het geven van straf een zeer matig man. maar een 
grootmeester in het uitdelen van een beloning. 

De appel 

Als er rustig en met vlijt gewerkt werd. toonde meester 
Levie de appel. Groot en glanzend werd het pronkstuk 
geschild en in kleine partjes verdeeld. Veertig kinderen in 
de klas, veertig partjes appel. Niemand zeurde over grote 
of kleiner. Na zo'n bescheiden consumptie deed je nog 
meer je best. 

De suikerpepermuntjes 

Een andere beloningstechniek was het uitdelen van 
suikerpepermuntjes. Een lekkernij van mini-formaat die ik 
moest halen bij drogist Van Berkel in de Nieuwsteeg. Een 
half onsje. want overdrijven hoeft nu ook weer niet. Van 
een kind groei je naar een oudere man met wit haar, 
maar nog heb ik het scherp in het vizier. Misschien ook 
wel omdat ik vaak uitgezonden werd om de pepermuntjes 
te kopen of naar zijn woning aan de Koepoortsweg. direct 
rechts na de spoorbomen, om een schone zakdoek of de 
ap~el te halen. Van harte hoop ik dat zijn leven en ook 

3 
Het pleintje Wijde Brugsteeg-Bollelsteeg hoek Grote Oost. 

E. E. (Bertus) Hemmer 

dat van zijn echtgenote in de oorlogsjaren 1940!.45 
beschermd is geweest en hen geen leed is aangedaan. 

Trien van Riel 

Trien van Riel had in die jaren een kruidenierswinkel op 
de hoek van het Grote Oost en de Wijdebrugsteeg. Als 
kind noemden wij haar "Tante" Trien ofschoon er geen 
enkele familieband was. Mogelijk kwam dat omdat mijn 
moeder een vaste klant en Trien een erg aardige vrouw 
was die kinderen graag zag komen. Als u weleens naar 
de Zaanse Schans bent geweest en binnengestapt bent in 
de éérste winkel van Albert Heyn is het niet moeilijk een 
beeld te krijgen van haar bescheiden nering. Boven de 
toonbank opgehangen het rek met de grauwe 
puntzakken. Tegen de wand de voorraadblikken, op de 
toonbank de koperen weegschaal en ingebouwd in de 
toonbank de tank met bakolie. Als er volop haring werd 
aangevoerd kocht moeder direct van de schuit een 
emmer vol haring en werd ik met een lege fles naar 
" tante" Trien gestuurd voor een paar maatjes bakolie. Vol 
aandacht keek je dan hoe de klep van de toonbank werd 
opgelicht en de olie via een trechter in de fles verdween. 
"Recht ophouden en niet vallen hoor, Bertus.'' In mijn 
kinderogen was het pronkstuk van de winkel een glazen 
vitrine waarin een aantal Kwatta repen lag te wachten op 
kopers met voldoende geldmiddelen. Die waren er niet 
zoveel en daarom hield tante Trien het deurtje op slot en 
de sleutel in de zak van haar jasschort. Achter de winkel 
was de woonruimte met ramen die uitzicht gaven op het 
pleintje met de hobbelige keien en de dikke boom die er 
wellicht al een kleine honderd jaar staat. Trien woonde 
samen met de weduwe Bindervoet van Nahuys en haar 
dochters. Een ervan was getrouwd met Gerard H. Boedijn, 
de alom bekende dirigent en componist van harmonie 
muziek. 
Een andere dochter was getrouwd met de Amsterdamse 
accountant Jo Wessemius, ook een Horinees van 
geboorte. De derde dochter was ambtenares bij de Raad 
van Arbeid in Alkmaar en ofschoon zij een knappe meid 

was en fraai gevormd bleef zij 
vrijgezel. Papa Bindervoet van 
Nahuys was een hoge officier 
van het KNIL (Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger). Hem 
kende ik alleen van de 
ingelijste foto's aan de wand 
van de huiskamer. 
De tijd wist uit en bouwt weer 
op. De winkel kreeg andere 
bestemmingen en de 
mensen. . . zij komen en gaan. 
Vrij naar de dichter Han G. 
Hoekstra, deze regels: 

"Dit is het leven, simpel en 
volmaakt, 

waar het ritme der 
oneindigheid in fluistert, 

waaraan dit hart zo hevig is 
verkluisterd, 

tot het zijn stille maatgang 
staakt." 
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Archeologisch onderzoek van Xllle en XIVe 
eeuwse bewoningssporen aan het Grote 
Noord in Hoorn 

Toen bekend werd dat C&A in de binnenstad van Hoorn 
een nieuw filiaal zou gaan bouwen op een archeologisch 
zeer interessante lokatie, is door de gemeente de wens 
geuit dat voorafgaand aan de bouw een opgraving zou 
kunnen plaatsvinden. 
Er werd overeengekomen, dat de archeologen zes weken 
de tijd zouden krijgen om het betreffende terrein te 
onderzoeken. 
Op 2'3 maart jl. is dit onderzoek van start gegaan. 
Het wordt uitgevoerd door de archeologische dienst van 
het Westrries Museum. onder officiële supervisie van het 
Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en 
Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam. De 
wetenschappelijke leiding is in handen van mevrouw drs. 
T. Y. van de Walle-van der Woude, gemeentelijk 
archeologe van Hoorn. 
Ruim een derde van de kosten van het onderzoek worden 
gedragen door de gemeente Hoorn. Hiernaast zijn 
bijdragen verstrekt door de provincie Noord-Holland, C&A 
Nederland, de stichting Stadsherstel Hoorn, de historische 
vereniging "Oud Hoorn", het Kerkenarmenfonds Hoorn en 
de stichting "Vaderlandsche Maatschappij". 

Tot nu toe werd aangenomen dat Hoorn omstreeks 1300 
moet zijn ontstaan als een kleine nederzetting van boeren 
en vissers die zich rond een sluis in de Westfriese zeedijk 
vestigden. Via deze sluis mondde een kleine waterloop, 
de Gouw, in zee uit. Omdat de kust hier een natuurlijke 
baai vormde, was dit voor schepen een veilige plaats om 
voor anker te gaan. Vanuit het binnenland kwam hier 
bovendien een landweg op de dijk uit. Dit kruispunt van 

land- en waterwegen moet al spoedig ook een 
aantrekkelijke vestigingsplaats voor handelaars en 
ambachtslieden zijn geworden. 
Het opgravingsterrein is gelegen aan de oude 
verbindingsweg met het achterland (tegenwoordig de 
winkelstraat Grote Noord), niet ver van de plaats waar de 
sluis in de Westfriese zeedijk was gelegen (nu de Rode 
Steen). De kans om hier bewoningssporen aan te treffen 
uit de vroegste ontwikkelingsfase van Hoorn. was dan 
ook zeer groot. 

Hoewel nog niet voltooid, heeft het onderzoek reeds nu 
ruimschoots aan onze verwachtingen voldaan. 
Tegen het Grote Noord, zelf gelegen op een lage 
binnendijk, is men sedert ca. 1.250 begonnen met het 
opwerpen van kleine terpen voor bewoningsdoeleinden. 
In de loop der eeuwen ontstond zo een enkele meters dik 
aaneengesloten ophogingspakket, waarin vele 
woonniveaus te onderscheiden zijn. 
Opmerkelijk is. dat de huidige perceelindeling in wezen 
de zelfde is als die uit de Xllle eeuw, doch dat in de loop 
van de XIVe en XVe eeuw een tijdelijke verschuiving in 
de percelering lijkt te zijn opgetreden. De huidige rooilijn 
is vermoedelijk pas in de loop van de XVe eeuw 
ontstaan; aanvankelijk stonden de voorgevels van de 
huizen nog niet in een lijn. 
Van de Xllle eeuwse woonlagen zijn slechts zeer 
summiere sporen bewaard gebleven. Het is dan ook (nog) 
niet gelukt om aan de hand daarvan een goede indruk 
van de huizen uit die tijd te krijgen. Van de X!Ve eeuwse 
bebouwing zijn meer sporen in de bodem achtergelaten. 
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De huizen uit de eerste helft van deze eeuw waren nog 
zeer eenvoudig. Ze waren gemiddeld ongeveer 7 meter 
lang en :3,50 tot 4 meter breed. en bestonden doorgaans 
uit een vertrek met in het midden een haardplaats op 
een vloer van aangestampte leem of bakstenen. De 
wanden waren van hout. Eén huis lijkt te zijn verdeeld in 
een voor- en achtervertrek. Uit het eind van de XIVe of 
het begin van de XVe eeuw dateren de resten van een 
houten huis. waarvan de staanders op gemetselde poeren 
(blokvormige funderingen) hebben gerust; een bouwwijze 
die bijv. vergelijkbaar is met die in de Zaanstreek. Van de 
bebouwing uit latere eeuwen is, althans aan de zijde van 
het Grote Noord, slechts weinig overgebleven. De muren 
van deze huizen hebben veelal als fundering gediend 
voor de bebouwing uit meer recente tijd. 

Eenvoudig inheems aardewerk. zoals verschillende typen 
kookpotten, grote voorraadpotten, schalen en kannen, en 
het uit Siegburg in de omgeving van Keulen 
geïmporteerde fijnere schenk- en drinkgerei nemen onder 
het vondstmateriaal verreweg de belangrijkste plaats in. 
Daarnaast zijn diverse gebruiksvoorwerpen van 
uiteenlopende aard opgegraven. vervaardigd van been. 
natuursteen, ijzer. koper of andere metalen. In de zeer 
vochtige bodem zijn ook vergankelijke materialen zoals 
leer (met name schoeisel) en hout goed bewaard 
gebleven. Het verzamelde botmateriaal kan t.z.t. 
interessante gegevens opleveren over bijvoorbeeld de 
samenstelling van de veestapel of de wijze van slachten, 
terwijl de in afvalkuilen gevonden pitten, zaden en 
notedoppen informatie verschaffen over de eetgewoonten 
in de betreffende periode. 
In een enkel geval l ijken de vondsten aanwijzingen te 
geven over het beroep van de mensen die hier vroeger 
gewoond hebben. Zo doen een grote concentratie spijkers 
en een aantal gereedschappen die alle binnen een straal 
van enkele meters werden gevonden, vermoeden dat hier 
een timmermanswerkplaats was gevestigd. Elders 
aangetroffen grote hoeveelheden leersnippers zouden 

kunnen wijzen op de vroegere aamvezigheid van een 
schoenmaker. 

De situatie, zoals we deze aan het Grote Noord in Hoorn 
hebben aangetroffen, is te vergelijken met hetgeen enkele 
jaren geleden aan de Nieuwendijk in Amsterdam aan het 
licht is gekomen. Ook een in 1985 verricht onderzoek in 
Leiden (eveneens voorafgaand aan de bouw van een C&A 
filiaal) gaf een min of meer overeenkomstig beeld te zien. 
Voor Hoorn werpen de tot nu toe bij de opgraving 
geboekte resultaten een nieuw licht op de vroegste 
geschiedenis van de stad. Het blijkt dat zich al omstreeks 
1250 mensen zijn gaan vestigen langs het Grote Noord. 
de verbindingsweg met het achterland. Dit betekent niet 
alleen dat Hoorn in ieder geval een halve eeuw ouder 
moet zijn dan tot nu toe is verondersteld, maar ook dat 
het toen al meer moet hebben voorgesteld dan een 
groepje schamele huizen rond het Roode Steen. 
Bovendien is het voor het eerst gelukt om een indruk van 
de aard van de uit Xllle en XIVe eeuw daterende 
bebouwing te krijgen. 

Hart van Hoorn 
Een oude bekende opnieuw uitgegeven. 
In 1984 en begin 1985 verscheen in "Oud Hoorn" een 
vijftal artikelen onder de titel "Hart van Hoorn" onder 
redactie van J. Onstenk, waarin Joh. M. Ridderikhoff 
herinneringen ophaalde aan zijn jeugd in zijn 
geboortestad Hoorn. 
Met zijn ijzersterke geheugen als instrument maakt hij 
een aantal wandelingen door de binnenstad van Hoorn 
en verhaalt over de mensen. de huizen en de zaken die 
hij op zijn wandeling tegenkomt. En dat alles geplaatst in 
de periode rond de eerste wereldoorlog. 
Een groot deel van wat hij in zijn geheugen ziet en waar
over hij met verve vertelt is nu verdwenen of sterk 
veranderd in de tijd. Het is alsof we weer terugzijn in die 
tijd, zo aanschouwelijk is het verhaal uit de mond van 
deze oude burger van Hoorn. die zelf ook zoveel 
organiseerde en regelde in zijn geboortestad. 

Het was een uitstekende gedachte om de vijf artikelen in 
deze serie als een apart boekwerkje opnieuw uit te 
geven. Veel (vooral oudere) Horinezen zullen daar 
wellicht dankbaar voor zijn. omdat het hen naar hun 
eigen jeugd terug zal voeren. 
Jan Onstenk, de man die de verhalen van Joh. 
Ridderikhoff oorspronkelijk vastlegde. schreef een kort 
voorwoord bij deze uitgave, die er zeer verzorgd uitziet. 
Natuurlijk gaat het hier niet om een wetenschappelijke 
geschiedschrijving, meer om een sociaal verslag over 
mensen en de dingen die hen toen bezighielden. De 
kleine alledaagse zaken waarop we als ouderen vaak met 
enige nostalgie terugkijken. daarbij geholpen door een 
groot aantal uitmuntende illustraties van de Archiefdienst 
Westfriese Gemeenten en uit particulier bezit. 
Korpershoek Boekwijzer B.V. te Andijk is de uitgever. Van 
harte aanbevolen voor iedereen die Hoorn een warm hart 
toedraagt en zeker voor hen. die niet meer de 
beschikking hebben over de betreffende jaargangen van 
"Oud-Hoorn", waarin dit verhaal oorspronkelijk werd 
opgenomen. JLND 
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Het Centraal Veerhuis 

In aflevering 3 van het tijdschrift ACH LIEVE TIJD (Zeven 
eeuwen Hoorn. zijn bewoners en hun reislust) is op 
bladzijde 50 rechts bovenaan een foto van de Vale Hen 
geplaatst met daarbij de tekst: "In 1932 werden hier op 
de Vale Hen en de Dubbele Buurt op een zaterdag wel 
130 vrachtwagens geteld. Die waren van de talrijke 

.bodediensten, die in heel West-Friesland pakjes 
bezorgden. In het Hoornse Veerhuis kon men de pakjes 
afgeven en ophalen. De chauffeurs waren ook niet te 
beroerd om voor hun klanten in de stad schoenen te 
bestellen of een kledingstuk te ruilen!" Einde citaat. 
Naar aanleiding van dit onderschrift had ik een gesprek 
met mevrouw W. H. Roos en wat zij mij vertelde. kunt u 
hierna lezen. 
Aan de Dubbele Buurt stond behalve het Hoornse 
Veerhuis ook het Centraal Veerhuis. Eigenaars en 
bewoners waren de grootouders van mevrouw Roos. de 
familie D. Smit. 
De ingang van het Centraal Veerhuis was aan de Dubbele 
Buurt no 17 en de achterzijde grensde aan de Vale Hen 
(zie plattegrond). Ook van dit café hebben vele bodes 
gebruik gemaakt om pakjes af te geven of op te halen. In 
de jaren twintig was er nog geen sprake van openbaar 
vervoer naar en van de talrijke dorpen in West-Friesland. 
Er was in ieder dorp dus wel iemand (een bode) die 
tegen een kleine vergoeding met zijn paard en wagen 
(later een vrachtauto) naar Hoorn reed om boodschappen 
te doen voor zijn dorpsgenoten. In het dorp had iederéén 
een kaart met de naam van de bode erop. Was er een 
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bestelling te doen dan zette men die kaart voor het raam. 
De bode informeerde dan naar de aard van de bestelling 
en maakte er notit ie van. Zo begaf de bode zich twee of 
drie keer per week met zijn paard en wagen naar Hoorn. 
Als hij daar op de Vale Hen aankwam. parkeerde hij zijn 
wagen bij een van de houten hekken waarop een 
nummer geschilderd stond (zie foto 1). Iedere bode had 
zijn eigen nummer. Het paard werd uitgespannen en het 
was net als zijn baas aan een versnapering toe. Die 
bracht hem dan ook naar de stal. die naast het Centraal 
Veerhuis aan de Vale Hen lag. Zelf ging hij als hij tijd en 



Bode Meester Ut/ Venhuizen laat zich trots fotograferen in zijn eerste vrachtauto op l1et Kerkplein. 

geld had in het Veerhuis iets gebruiken, om daarna in de 
stad zijn bestellingen uit te voeren. In het Veerhuis stond 
een biljart. De grootvader en mevrouw Roos had deze 
tafel afgedekt met houten luiken, zodat iedere bode daar 
in de loop van de dag zijn pakjes op kon leggen. Waaruit 
bestonden die boodschappen, die de bodes in Hoorn 
moesten doen? Nou, alles wat in het dorp niet te 
verkrijgen was: een klosje garen, een knot wol, 

, handschoenen of een bok. die een bode eens aan de poot 
van het biljart wilde stallen! Ook pakjes van de apotheek. 
de drogist en de kaashandel werden in de hoek van het 
Veerhuis opgestapeld, om aan het eind van de dag 
meegenomen te worden. 
De grootvader van mevrouw Roos bracht lambrizering 
aan langs de muren, zodat de spullen op elkaar tegen de 
muur konden staan. 
Als alle bestellingen "binnen" waren. spande de bode zijn 
paard weer voor de wagen, laadde z'n pakjes in en 
vertrok richting dorp. Natuurlijk kon zo'n man niet leven 
van de inkomsten die hij genoot met het twee of drie 
maal per week naar Hoorn rijden. Iedere bode deed er 
nog iets bij of had een eigen groententuin. Bovendien 
waren de winkeliers wel gesteld op bestellingen uit de 
dorpen en zo kregen de bodes ook wel korting bij 
aankoop van het één en ander. Als u bijgaande foto van 
het Centraal Veerhuis goed bekijkt, ziet u op het hek 
voor het huis de nummers 105, 106 en 107 staan. Dat 
betekent dat er inderdaad meer dan 100 parkeerplaatsen 
op de Vale Hen/Dubbele Buurt waren. Op de foto is ook 
duidelijk te zien, dat er aan de zijgevel van het huis links 
een kistje hangt. Dat kistje behoorde toe aan de 
kunstmesthandel TRIO gevestigd op de Vollerswaal 4. 
Mevrouw Roos werkte bij deze firma. Had iemand 

kunstmest nodig, dan gooide de betreffende bode een 
bestelbriefje in dat houten brievenbusje. De knecht van 
het Centraal Veerhuis haalde dan het bestelde bij de 
firma TRIO op, stalde alles in het veerhuis en de bode 
vervoerde de mest weer naar de klant. die deze besteld 
had. 
Mevrouw Roos herinnert zich: bode Dekker uit Wognum. 
bode De Boer uit Hauwert, bode Molenaar uit Medemblik 
en bode Meester uit Venhuizen. Ook uil Alkmaar en 
Enkhuizen kwamen bodes. Hoorn was het streekcentrum. 
Bode Meester was de eerste. die zich een vrachtauto 
aanschafte. Wat was hij lrols! (zie foto 2). Om de kosten 
te drukken. voerde hij op de zijkanten van zijn vehicle 
reclame voor enige firma's, waar hij voor reed. 
Overnachten was in het Centraal Veerhuis niet mogelijk , 
maar dat deden de bodes ook nooit. Ze reden op één dag 
heen en terug. Met de koemarkten was het ook erg druk 
in en romdom het Centraal Veerhuis. Koeiendrijvers 
haalden bij verschillende boeren koeien op, die verkocht 
moesten worden. Bij de ene boer twee koeien. bij de 
tweede één koe en bij een derde boer drie koeien en met 
dit groepje beesten kwamen ze al in de zeer vroege 
ochtend bij het Veerhuis aan. waar ze wat op verhaal 
konden komen tot de markt begon. 
Terwijl de heer en mevrouw Smit en mevrouw Roos en 
haar moeder boven in het Veerhuis hun kamers hadden, 
bewoonden de overgrootouders het kleine huisje naast het 
Veerhuis, Dubbele Buurt 15. Dit huisje was ook eigendom 
van de familie Smit. Via een achterplaatsje achter dit 
kleine pandje was het mogelijk om in het veerhuis en in 
de stal aan de Vale Hen te komen (zie plattegrondje). 
Heel langzaam werden de paard en wagens ingeruild 
voor auto's. Auto's, die met een slinger aangezwengeld 
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Bode Molenaar uit Medemblik in zondags pak met versierde wagen vanwege de landbouwfeesten m 1.923. Op het terrein van Van 
Gend & loos aan het Stationsplem. 

moesten worden! Wal een lawaai en een drukte bracht 
dat met zich mee! 
Het Hoornse Veerhuis, waarvan in het tijdschrift ACH 
LIEVE TIJD sprake is, was oorspronkel ijk gevestigd aan 
het Breed 21. Daar stonden de karren en paarden 
jarenlang keurig naast elkaar op hun baas te wachten. 
Toen de auto steeds meer zijn intrede deed. werd het op 
het Breed. dat ook een invalsweg was voor verkeer van 
buiten Hoorn. wel erg gevaarlijk en werd het Hoornse 

" 

Veerhuis verplaatst naar de Dubbele Buurt 22. De stal die 
bij het Hoornse Veerhuis hoorde. was altijd al op de 
Dubbele Buurt 13 geweest. 
In 1932 verkocht grootvader D. Smit het Centraal 
Veerhuis aan A. Otter. Hij had een werkzaam leven 
achter de rug. Mevrouw Roos herinnert zich nog goed 
hoe heerlijk je kon spelen langs de schuine oever van het 
Weeltje. Ja. ze heeft een fijne jeugd gehad bij haar 
grootouders. 

Tekening wt "Hoorn, huizen. straten. mensen" van de Dubbele Buurt Il t/m 17. De stallen behoorden toe aan het Hoorns Veerhuis . 
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Verslag: woning Geldersesteeg 33 

In het kwartaalbald van "Oud-Hoorn" zag ik laatst een 
foto staan van het huis Geldersesteeg 33 en kwamen er 
heel veel herinneringen bij mij boven. 
Zondag 22-2:.S7 vroeg Gerard Jol mij, of ik een stukje kon 
schrijven over bovengenoemd huis. Mijn familienaam is 
Hofman, voornaam Gitta en wij, mijn ouders en hun 
kinderen, hebben er in gewoond vanaf ca. 1940 tot ca. 
1970. 
Mijn ouders huurden het huis van een fam. Harder, die 
woonde toen op het Grote Oost. Voor ons had de fam. 
Harder er een schildersbedrijf in. 
Het pand was nl. geen dubbel woonhuis. De helft. dus 
woonhuis plus grote zolder op de andere helft, 
bewoonden wij. In de andere helft, was een werkplaats. 
Toen wij het huurden zat in de werkplaats een gedeelte 
van de ambachtschool, St. Jozefschool afdeling. Een 
schildersopleiding, met o.a. leraar Kronen, omdat de 
scholen gevorderd waren door de Duitse bezetting. De 
school is daar kort in geweest, want in de oorlog huurden 
wij het hele pand al. Drie jaar lang zaten er bij ons 4 
onderduikers met de nodige angst en zorgen, want de 
vijand zat in de jongensschool en het Parkhotel om de 
hoek op het Achterom. 
Ook sliepen er iedere nacht mensen in de werkplaats op 
stro, vooral Amsterdammers, die op doortocht waren met 
hun handkar om bij de boeren eten te halen. 
Na de oorlog is mijn vader er een fietsenstalling 
begonnen, die heel goed liep. Wel heel vroeg op, en laat 
naar bed. Vroeg op voor de vroegmis aan het Grote 
Noord. Kerkgangers stalden de fietsen bij ons. Ook 
schooljongens en HBS-ers. De HBS was ergens op het 
Grote Oost ondergebracht. 
Nog later weer bioscoop-gangers en vooral later 

kermisvierders. Dat was een heel drukke tijd, altijd ging 
de bel als er klanten kwamen. Vooral met eten was dat, 
en mijn broer Nico, die vaders rechterhand was, zei dan: 
"We hebben goed ons brood, maar geen tijd om het op te 
eten". 
Toen de Parkschouwburg weer geopend was, zat mijn 
vader. Piet Hofman, soms tot 's morgens 6 uur op de 
laatste klant te wachten. loen waren de balnachten tot 
's morgens 6 uur. Ik weet nog van 7 balnachten achter 
elkaar vanwege een grote revue. Ik meen van Piet 
Muizelaar en Willy Walden, dus watt en half watt. "Zoek 
de zon op". 
Tot 6 uur wachten op de klanten voor 2112 cent per fiets, 
later 5 cent en een dubbeltje. Dat mocht jaren niet 
verhoogd worden, vanwege de prijsbeheersing. De 
fietsenstalling is gebleven tot pa en moe 65 jaar werden. 
Geen van de kinderen wilden het overnemen, altijd 
gebonden, dag en nacht en nooit één weekend vrij. 
Mijn broer Nico kreeg toen een gemeentebaan. Het 
woonhuis bevatte 2 kamers, gang, keuken en 
binnenplaats, geen tuin; boven 3 slaapkamers plus 
overloop. Op de zolder kweekte mijn vader zangkanaries, 
wat ook weer geld opleverde. Eén keer had hij een 
bijzonder soort. Er had toen een petroleumkachel erg 
geloefd; alle kanaries zwart. wat een werk is dat geweest 
om zijn zolder weer schoon te maken. Wat hadden mijn 
ouders met hun zes kinderen toch een druk leven. Maar 
we kenden ook heel veel gezelligheid. 
Alles kon en iedereen was altijd welkom. Ik ben na de 
verhuizing, nooit meer in de woning geweest, dus weet 
niet hoe het er nu uit ziet. Dit was dus een verslag 
zomaar over een foto van een huis uit Hoorn. 

Gitta Dijkman-Hofman 
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Waar woonde schipper Bontekoe eigenlijk? 

Op de plattegrond van Hoorn. behorende bij het door 
mijn leermeester Kerkmeyer geschreven boekje " De 
Historische Schoonheid van Hoorn"' zien we bij nr. 30 
"geboortehuis Willem IJsbr. Bontekoe" staan. Hiermede 
wordt aangeduid het huis op de Yeermanskade 15 
tegenover de Hoge Brug. waar een gevelsteen met een 
bonte koe in de voorgevel is gemetseld. 
Nadere omderzoekingen hebben mij evenwel aan het 
twijfelen gebracht of hier werkelijk Bontekoe heeft 
gewoond. Op het schilderij ván Oudewater in het 
Westfries Museum zien we naast het huidige 
Schippershuis nog een gebouw staan. Dit pand is in de 
19e eeuw afgebroken om de Italiaanse Zeedijk beter 
toegankelijk te maken voor het toendertijd waarschijnlijk 
toch niet al te drukke verkeer. 
Mijn persoonlijke mening is. dat de gevelsteen destijds is 
overgebracht naar het huidige pand van de heer J. Last 
op nr. 15. Bij de restauratie van deze mooie gevel. bleek 
deze volgens wijlen de heer Hakhoff uit de negentiende 
eeuw te stammen. 
C. A. Abbing schreef in zijn boekwerk "Beknopte 
geschiedenis der stad Hoorn en van de Groote Kerk". 
"Dan maakte Brandt (1666) hem welligt opmerkzaam .. . 
op de voormalige woning van Bontekoe bij het Hoofd ... " 
In de verkoopregisters. die zich in het archief van Hoorn 
bevinden lezen we o.a. 

1732 
Paulus Bontekoe koopt van de Heer Dirk Gallis met 

P Peetoom 

procuratie Een Huys en gront vandien genaamt de 
Bontekoe. staande en gelegen binnen deze stadt op de 
Zuidhoek van de Italiaanse Zeedijk bij 't Hoofd voor 
f 2010.-. 

1738 
Johannes Eding koopt van Paulus Bontekoe beide Alhier 
een Huis en grond vandien sijnde een Herberg genaamt 
de Bontekoe op de hoek van de Italiaanse Zeedijk voor 
f 3050.-. 

1741 (1601) 
Adriaan Pietersz Winkel koopt van Johannes Eding beyde 
Alhier een huys en grond van Dien genaamt De 
Bontekoe op de hoek van de Italiaanse Zeedijk bij 't 
Hoofd voor vijf en twintighonderd gulden. 

1750 (register 1610) 
Matthijs Waring koopt van Grietje Jans de Boer 
huysvrouw van Adriaan Pietersz Winkel. Procuratie van 
gem. haare man een huys en grond vandien synde een 
herberg genaamt De Bontekoe staande en gelegen bij 't 
Hooft voor agthonderd en vij ft ig gulden. 

Wat moet ik hier verder nog aan toevoegen. De gidsen 
van Oud Hoorn zou ik aanraden het bij het rondleiden bij 
't oude te laten. 
Men kan beter iets laten zien. dat er is, dan iets dat er 
niet meer is. 

Veermanskade 15. bewoond door 1 l.llst. 
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Men vraagt ons H. W Saaltink 

Zoals gebruikelijk brengen we in deze rubriek weer enkele reacties van lezers die oude bekenden op de 
geplaatste foto's herkenden. Daarnaast plaatsen we een aantal nieuwe foto's met voor de inzenders en voor 
ons onbekende figuren. Ik verzoek u mij weer de namen van deze in de vergetelheid geraakte Hoornse 
mensen toe te zenden of per telefoon door te geven. U hoeft zich daarbij niet tot de foto's uit het laatste 
nummer te beperken. U kunt gerust reageren op vragen naar aanleiding van foto's die vorig jaar in deze 
rubriek geplaatst zijn. Schriftelijke reacties, J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn of telefonisch 
naar mij, tel. 02290 · 10 319. 

Ernstige zaak 

Fotografie was in een wat verder terugliggend verleden 
een ernstige zaak. 
Dat geldt vooral voor portretopnamen, de soort foto's dus 
waarin we in deze artikelenserie mee te maken hebben. 
Het valt me telkens weer op. dat degenen die je van dat 
vaak gele papier aankijken, zo duidelijk laten zien, dat ze 
aan een plechtig gebeuren deelnamen. Men ging er echt 
voor zitten of staan, uiteraard op aanwijzingen van de 
fotograaf. Mensen in hun werkomgeving werden tot een 
groep geformeerd al of niet met een stuk gereedschap in 
de hand. Toneel- of schietverenigingen. damesbreikransjes 
en bejaarde echtparen werden voor een namaak 
achtergrond geplaatst. Veel natuurlijkheid was er niet bij. 
De mentaliteit zowel bij fotografen als bij de 
geportretteerden was in de begintijd van de fotografie nog 
als in de dagen dat men zich slechts door schilder of 
tekenaar kon laten vereeuwigen. In die oude tijd kwam 
pas een goed gelijkend portret pas na een aantal zittingen 
tot stand. Zittingen waarbij de persoon in kwestie soms 
urenlang in een ongemakkelijke houding voor de 
kunstenaar poseerde. 
De fotografische techniek was in het laatste kwart van de 
vorige eeuw ook nog niet zover ontwikkeld, dat men het 
zonder voor naar onze begrippen zeer lange 
belichtingstijden kon. Door dit alles kon het niet anders. 
of portretfoto's moesten elke spontaniteit missen. En bij 
het publiek leefde de gedachte dat het zo hoorde. 
Natuurlijk zijn er altijd fotografen geweest die prachtige 
portretten maakten maar het doorsnee exemplaar was 
stijf en gekunsteld. 
Pas in de jaren tussen de beide wereldoorlogen kwam 
daarin verandering. Verbeterde produktiemethoden 
maakten het mogelijk goedkopere en gemakkelijk 
hanteerbare foto-apparatuur op de markt te brengen. 
waardoor de fotografie steeds meer toegankelijk werd 
voor de grote massa. Om opa of de kinderen op de kiek 
te zetten. hoefde je niet meer naar de fotograaf. Die bleef 
nog wel zijn werk houden. Er moesten nog steeds 
gelegenheidsportretten gemaakt worden, 
voetbalverenigingen, huwelijksfoto's of opnamen van de 
schoolklas. En bij die categorieën is het gekunstelde 
karakter van het portret het langst blijven bestaan. 
Ondanks de hierboven genoemde beperkingen zijn en 
blijven oude portretfoto's een rijke bron van informatie. 
Om de kleding, om het decor en de attributen waarmee 
men zich liet vereeuwigen of om de situatie waarin het 
portret werd gemaakt. 

Nogmaals onderwijs 

Van de heer T. J. de Beer uit Krommenie omtving ik een 
sympathieke brief met een kleine levensbeschrijving van 
zijn vader Tjerk de Beer, onderwijzer in Hoorn en 

voorkomend op blz. 58 van het juninummer van 1986. 
Tjerk de Beer werd in 1886 in Tzummarum in Friesland 
geboren. Hij was van ca 1906 tot 1918 bij het Hoornse 
onderwijs werkzaam. In 1918 vertrok de heer de Beer sr 
naar Krommenie. 
Zijn zoon liet zijn schrijven vergezeld gaan van een kopie 
van een brief van een zekere mevrouw Stam uit Winsum 
in Groningen. Hij meende haar namelijk herkend te 
hebben op de grote foto met de vier laagste klassen van 
de Rijksnormaalschool. die te zien was in het juni
nummer van 1986. Mevrouw Stam bleek inderdaad op de 
bewuste foto voor te komen als nr. 33. Het gegeven dat 
er nog twee personen op deze meer dan 75 jaar oude 
foto in leven zijn, leek me de moeite van het vermelden 
waard. 
Mevrouw Stam gaf ons nog wat aanvullende informatie 
over enkele van haar studiegenoten. Voor liefhebbers en 
tijdgenoten geef ik die informatie in het kort door. Pakt u 
de betreffende foto er maar bij. De natuurkundeleraar v. 
d. Blink (1) woonde in de Drieboomlaan. De vader van 
Floor Evers (5) was visser in Ursem. Piet Langenberg (6) 
woonde in het Stoomgemaal in Oudendijk. Hij is 
omgekomen in een Japans werkkamp in Indonesië. Lies 
Blok (28) was een jodin uit Medemblik. Ze is 
waarschijnlijk in een Duis concentratiekamp vermoord. 
Marie Bakker (31) was de dochter van de conciërge van 
de Normaalschool. Alie Mantel (32) werd onderwijzeres in 
Berkhout en trouwde later met Munk van de Kuur, die in 
de oorlog tot burgemeester van de Beemster werd 
benoemd. Annie Querner, de briefschrijfster dus. was 
onderwijzeres te Krommenie. Jo Fok (30) stond in Beets 
voor de klas. Nel v. d. Veen (38) uit Hoogwoud verloor 
haar hart aan iemand in Indië en vertrok daarheen. Riek 
Wilhelm (42) was de dochter van de koster van de kerk 
op het Grote Noord. Welke kerk wordt niet vermeld. Bets 
van Berkel (45) is bij het Hoornse onderwijs terecht 
gekomen en daardoor ook te zien op de foto op blz. 23 
van het maart-nummer. Dan is er nog Lies Wilson (46), 
dochter van ouders die in de wereld van de kleinkunst 
bekend waren. Annie Offringa (52) woonde op de 
Veemarkt en Jo Hetterschey (43) was de dochter van de 
gymleraar. Tot op heden onvindbaar nog een zekere Smit 
met bril, die altijd Smiije werd genoemd en wiens vader 
predikant was. Op dit moment zijn dus van deze zo 
langzamerhand beroemde foto alleen nog de nummers 7, 
8 en 49 onbekend. Helpt u mij nog aan de namen van 
deze mensen? 
De heer J. de Rooij, wonend aan de Willemsweg. stuurde 
mij nog een kleine correctie op de lijst met namen bij de 
foto van het onderwijzend personeel van de openbare 
school aan de Messchaertstraat. op blz. 23 van het laatste 
maart-nummer. Een van de op deze foto voorkomende 
personen heet niet Dirk Haarder maar Dirk Harder. Hij 
was met de naast hem staande heer v. d. Berge ook nog 
in de dertiger jaren werkzaam aan de openbare school 
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van Penning. In die tijd was in hetzelfde gebouw de 
landbouwschool ondergebracht. Hoofd van deze laatste 
school was Duursma. Een aanvulling op de klassefoto van 
de eerste klas van de Uloschool aan de Messchaertstraat 
op blz. 21 van het laatste maart-nummer kreeg ik van de 
heer Gerritsen uit Wieringerwerf. Nummer 10 op deze 
foto is waarschijnlijk Reijer Water uit Venhuizen. De heer 
Gerritsen is een broer van Jo Gerritsen (nr. 18). 
De naam van nr 4 is door een drukfout als Grabosky in 
de tekst terecht gekomen. Dit moet zijn Grabowsky. 

Uitstapje 

Mevrouw de Wit-Hagenaars uit Anna Paulowna deelde me 
mee, dat nr. 1 op de foto van de dames van het 
confectie-atelier van Bouchier op een uitstapje naar 
Egmond, blz. 22 van het laatste nummer, Gre Hagenaars 
is, de dochter van de aannemer Cees Hagenaars. Het 
gezin Hagenaars woonde aan het West op nr. 35, waar 
een eerste steen herinnert aan de herbouw van het pand 
door Cees Hagenaars in 1923. 

Telefooncentrale 

Een serie foto's. die ik helaas niet allen kan plaatsen en 
die een heel ander aspect van de Hoornse samenleving 
laten zien, ontving ik van de heer de Vries, hier uit 
Hoorn. De opnamen komen uit het bezit van de moeder 
van de heer de Vries, mevrouw T. de Vries-Brouwer. Twee 
ervan heb ik geplaatst vooral om het interieur waarin de 
personen zijn gefotografeerd. Dat interieur is de 
telefoonkamer van het oude postkantoor aan het Grote 
Oost. Op foto l gemaakt in 1919 ziet u van links naar 
rechts, naast het toestel Jeanne Perwitz, Truus Jongbloed, 
op de achtergrond Bep Krom en Gre Schutte. Rondom de 
tafel zitten en staan Gerarda Slooves, Frouk van Vliet, 
Truus van Hees, Mies Oosterchrist en To Schollee. 

2. De 'oude' telefoonkamer van het postkantoor. 

Op foto 2, dit moet volgens het bijschrift de 'oude' 
telefoonkamer zijn, zijn op 7 juli 1920 gekiekt Hennie 
Perwitz (?) en Truus van Hees. Mocht ik bij de 
naamgeving fouten hebben gemaakt. dan hoor ik dat 
graag van de lezers. 

Uit het rijke lutherse leven 

Als laatste een opname waarschijnlijk in de duinen 
gemaakt van een heer met kind en twaalf dames. Voordat 
u verkeerde gevolgtrekkingen maakt uit de samenstelling 
van deze groep, deel ik u mee, dat het hier gaat om de 
lutherse predikant Brüheim en niet Bruckem, zoals hij in 
het laatste nummer werd genoemd. Vergelijkt u deze 
opname met de foto op blz. 21 van het laatste nummer. 
De dames en het kind zijn voor mij onbekenden. Wellicht 
kan een van u mij hierover nader inlichten. 

/. 1èlefoonkamer van het oude postlwntoor met alle telefonistes op een na. Me1ulfrouw Brouwer was ziek. 
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Stadsbeeld - restauraties 
wijzigingen - verval .J M. Baltus 

d.d. 15 mei 1987 

Achterom 15 (monument) 
Achterom 30-32 
Appelhaven 14 (beeldbepalend) 
Dubbele Buurt 5-7 (beeldbepalend) 

Dubbele Buurt 5-7 
Duinsteeg 14 

Duinsteeg 14 

Sint-Jozefhuis. 3 juni ingebruikname gerestaureerde Regentenkamers. 
Gesloopt t.b.v. C&A-vestiging. 
Woonhuis uit 1862; wordt verbouwd. 
Woon-bedrijfspand; plan voor verbouwing. 

~ 

Woonhuis uit 1900. Wordt totaal vernieuwd. 
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Gerritsland 36 (bedrijfsruimte) 
Grote Noord 31 (monument) 
Grote Noord 25-27 
Grote Noord 29 (beeldbepalend) 

Grote Noord 31 (m onument) 
achterzijde na gedeeltelijke sloop 

Grote Noord 15 (monument) 
Grote Oost 19 (beeldbepalend) 

Grote Oost 19 

Plan voor restauratie en verbouwing. 
Gedeeltijk gesloopt t.b.v. C&A-concern. 
Gesloopt t.b.v. C&A-vestiging. 
Gesloopt t.b.v. C&A-vestiging. 

R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk Hoorn ijvert voor restauratieplan. 
Woonhuis, wordt hersteld en verbouwd na brand. 
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Kerkplein 39 (monument) 

Kerkplein 39, 

Voormalig Sint-Jansgasthuis uit 1563. Vooral voorgevel verkeert in ernstige 
staat van verval. Plan voor restauratie in voorbereiding. 

Sint Jansgasthuis e.o., anno 1979 -... ... ~ 

Kerkplein 30A 

Kerplein 30A 

Kerkplein 29 (beeldbepalend) Woonhuis. Gedeeltelijk afgebroken. Wordt vernieuwd. 

Kerkplein 29 
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Kerkplein H 

Kerkplein 8 
Kleine Noord 32 (monument) 

Koepoortsbrug 
Korenmarkt 13 (beeldbepalend) 
Lange Kerkstraat 30 (monument) 

Onder de Boompjes 8 (monument) 
Oostereiland (beschermd stadsgezicht) 

Ramen 11 (monument) 

Ramen Il 

Ramen 29 6Monument) 

Westerdijk (Provinciaal monument) 
Westerdijk (Provinciaal monument) 

Zon 11 (monument) 

Garage. Wordt vernieuwd met eventuele wijziging onderpui. 
Noorderkerk uit 15de eeuw. Heropend op 10 april j.I. na restauratie. Diverse 
activi teiten worden ontwikkeld t.b.v. de exploitatie door Stichting Noorderkerk 
In staat van verval. 
Woonhuis: Plan voor restauratie. 
Winkel in feestartikelen. Voorgevel gerestaureerd. Gevelsteen In de karseboom 
nu weer geheel zichtbaar. 
Woonhuis: eigendom ver. OUD-HOORN. Pothuis gerestaureerd. 
Plan van Rijk nieuwbouw t.b.v. gevangenis. Dit houdt een aanslag op het 
historisch stadsgezicht vanuit zee in. Gemeenteraad moet goedkeuring 
hechten aan de rijksplannen. 
Brede trapgevel van het Haarlemse type. Plan voor restauratie. 

Voormalige pastorie Doopsgezinde Gemeente. Fraai herenhuis uit 18e- eeuw. 
Plan voor restauratie. 
Plan voor parkeerboulevard door gemeente afgewezen. 
Plan van projectontwikkelaar een vijfsterrenhotel te bouwen in het Hoornse 
Hop naast het Witte Badhuis. ontmoet nauwelijks tegenstand in de Hoornse 
politiek. Nog onduidelijk hoe vormgeving zal worden en hoe het 
parkeerprobleem aldaar moet worden opgelost. 
l 7de-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In staat van verval. 
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Hoorn in de verdrukking 
1940-1945 (5) C. Kerkmeijer-de Regt 

Ze heeft niets op haar kerfstok en onderduiken is ook 
gevaarlijk en hoe lang moet je nog gedoken blijven ; 
bovendien zou ze de schijn op zich laden wel iets op 
haar geweten te hebben. Er kwam weer een agent en om 
half zes moest ze mee. Haar man mocht meereizen naar 
Amsterdam en ging mee tot de gevangenis. Hij ging nog 
naar de Euterpestraat, maar daar is 's avonds niets te 
beleven. Hij heeft deze dagen alles gedaan wat mogelijk 
is. Hij is gewaar geworden waarom het is. haar 
verontschuldigingsbrief is te laat gekomen. Een datum 
was niet bekend. wanneer die brieven binnen moesten 
zijn, maar het schijnt, dat de Duitsers een datum gesteld 
hadden en dat het uitgelekt is. waarop enige artsen nog 
gauw de verontschuldiging instuurden en hun brief 
antidateerden. Dat is gemerkt en nu arresteerden ze de 
telaatkomers. Voor mevrouw Frens geldt dit alles niet, 
want zij kreeg de brief niet toegezonden, zoals ik 
verleden week al vertelde. De heer Frens is naar de 
advocaat gegaan, die de heer Back gehad heeft. De 
inspecteur van de volksgezondheid in Noord-Holland 
heeft er ook werk van gemaakt in het belang van de 
consultatiebureaus. Enfin, alles is gedaan wat mogelijk is. 
In Andijk zijn 18 en 19 Augustus ook razzia's gehouden 
overdag en van Woensdag op Donderdagnacht. Ze laten 
de overvalwagen buiten het dorp staan en gaan per fiets 
verder. Ze kwamen ook weer bij de familie Pool; hij was 
nu thuis; ze vroegen waar hij bij de vorige huiszoeking 
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was. zeker voortvluchtig. "Nee", zei hij, "op reis". Niet te 
bewijzen natuurlijk. Zij doorzochten alles, papieren uit de 
kasten tot de vloerzeilen. Niets gevonden. Het wemelt 
van de onderduikers in Andijk, honderden zijn er. in het 
geheel werden een 20 gepakt. Ze schoten door het riet 
en op de weg en gingen in bootjes; het resultaat was dus 
niet zo overweldigend voor hen. 
Op de treinen staan tegenwoordige mitrailleurs. vooral 
gaan die wagens waarop ze staan met goederentreinen 
mee. Ze staan vlak achter de locomotief en ze staan ook 
op de stations. 
We spraken de directeur van het abattoir; er waren 
Woensdag weer 53 koeien op de markt (de vorige week 
waren er ook al zoveel en de volgende zal het weer zo 
wezen, dat is de verplichte inlevering), daarvan waren 3 
voor de stad, 2 voor de Wehrmacht en 48 voor Duitsland. 
Commentaar overbodig. 
28 Augustus. Er zijn Joden gepakt - 10 als ik het wel 
heb - die verborgen gehouden werden door Molenaar, 
die aan de gasfabriek is. Ze werden gezocht en moesten 
hier in de stad wezen; zo heeft de politie ze opgespoord. 
Molenaar heeft de benen kunnen nemen. Toen hebben ze 
er nog één gevonden die ziek lag in een pakhuis van 
Molenaar zijn vader en toen is die oude man gearresteerd 
en ook zijn dochter, maar ze zijn na een dag weer 
teruggekomen. 
Ik moet eens vertellen, hoe bespottelijk het is om de 
troepen mensen te zien. die iedere morgen naar Blokker. 
Zwaag enz. trekken om fruit. Deze week ging ik zelf 
iedere morgen naar Blokker om melk en fruit. Ik sloeg 
pruimen in, gewone prijs. Voor de melk betaalde ik maar 
13 cent de fles. maar er zijn mensen die 40 en 50 cent 
geven. Dat is een schande. Gister kwam ik terug met 
tomaten, pruimen, appels en druiven en werd 
gewaarschuwd, dat er controleurs bij de Nadorst stonden. 
Ik terug over de Schellink houterdijk en op de Lageweg 
werd ik gewaarschuwd, dat er bij de Oosterpoort controle 
stond. Ik ben toen beneden aan de dijk gebleven en ging 
langs het gemaal en over de Veenenlaan. zo omzeil je de 
klippen. Er zit een avontuurlijk element in. Nog niets van 
mevrouw Frens gehoord. 
8 September. De huizen van de families Pels aan de 
Draafsingel en De Barbançon. daar enige huizen vandaan 
en Spandau aan de Westersingel, zijn in beslag genomen 
voor Duitse officieren, die hier en daar ingekwartierd zijn, 
maar nu op zichzelf moeten wonen. De familie Pels werd 
bevolen in te trekken bij hun buurvrouw, mej. 
Uijtenboogaard, die alleen woont; De Barbançon is chef 
van Vroom & Dreesmann en moest ook bij iemand in, 
maar ze wonen boven een gedeelte van de winkel en de 
jongelui Spandau, die nog maar kort getrouwd zijn. 
wonen bij haar ouders. 
Vandaag is Van Beek. de eigenaar van het Doelenhotel, 
gevangen genomen. Hij heeft een paar keer ruzie gehad 
met Duitsers, die 's avonds nog met de laatste trein om 
half elf aankwamen en dan van hem eisten. dat hij gasten 
van de kamers stuurde. 
12 September. De stal op de Veemarkt is gesloten, de 
paarden en een groot aantal wagentjes zijn blijkbaar 
vannacht weggegaan. 



16 September. Vanavond om kwart voor zeven is 
mevrouw Frens weer thuis gekomen uit de gevangenis. Ze 
was zo maar ineens weer vrij. Ze zaten eerst met 4 
vrouwen en later met 3 in een éénpersoons cel: l brits, 
zodat de anderen op een strozak op de grond sliepen. 
17 September. Vanmorgen kwam er weer een agent bij de 
familie Frens, dat er bericht was, dat mevrouw zich om 
elf uur in Den Haag moest melden, Plein I! Grote schrik. 
Haar man is meegegaan. Het was een soort verhoor en 
of ze de f 50,- al betaald had!, die ze al betaalde 
voordat ze gevangen genomen werd. Gelukkig waren ze 
dus om 7 uur weer thuis. 
20 September. Vannacht om ± 1 uur zwaar schieten van 
scheepsgeschut, het duurde minstens 3 kwartier; heel ver 
weg natuurlijk. Ik dacht even: invasie?! Maar hoorde geen 
vliegtuigen, dus dacht ik: neen dat kan niet. 
21 September. Gisteravond weer vliegen, we zagen de 
granaten van afweergeschut in het noorden en we zagen 
iets branden. waarschijnlijk wel een vliegtuig. 
23 September. Er was een Duitse jager gevallen bij 
Lutjebroek. de piloot redde zich per parachute. 
In Hem heeft een jongedame gezongen, die als 
honorarium 3 pond boter kreeg en de pianist een pakje 
shag. De gérant van de Keizerskroon vertelde. dat er 5 
jongelui uit Alkmaar in zijn café waren. die in korte tijd 
f 240.- verbrasten, met f 300.- betaalde en de rest door 
de kelner lieten houden. Ergerlijk! 
26 September. We aten in de Roskam, waar een als heer 
verkleed persoon zat, die twee borrels dronk à f 1,50 per 
stuk en 'n glas bier voor 40 et. Hij wou nog een borrel, 
maar die kreeg hij niet. Hij betaalde het meisje met 
f 5,-, ze kreeg de rest als fooi en toen probeerde hij toch 
nog een borrel los te krijgen. maar vergeefs gelukkig. 

Vrijdag 24 September is C. Koeman, de zoon van Jan 
Koeman uit Westerblokker. gevangen genomen. Hij is 
arts, kwam tijdens de oorlog klaar en deed nog geen 
praktijk. Reden oppakking onbekend; hij is naar 
Amersfoort gebracht. 
8 Octobe1: Koeman is weer vrij, was net een week weg. 
Van Beek, de hotelhouder, heeft l Y2 jaar gevangenisstraf 
gekregen. 
De watertanks aan de Westerdijk zijn uitgegraven, één zie 
ik niet meer; ik hoor. dat één in de Waag geplaatst is. de 
andere staat nu ingemetseld op de Westerdijk tegen een 
tuinmuurtje van een huis op de hoek van de 
Gelderschesteeg. 
20 October. Gister zijn er weer een aantal mensen 
gevangen genomen, de Grüne Polizei zit weer in deze 
buurt. 
Verleden week maakten ze ook Enkhuizen onveilig. 
Gepakt zijn: Potter, het hoofd van de Chr. school; Smit, 
een onderwijzer daar en enige onderduikers, die 
vergaderden in het gebouw Rehoboth aan de Oude 
Turfhaven. waar Potter les geeft. 
1 November. Er zijn Italianen gekomen, die ondergebracht 
zijn in het hotel Het Witte Paard, dat daarvoor gevorderd 
is. Het zijn blijkbaar krijgsgevangenen, die dienst doen bij 
de paarden. 
6 November. Verleden Woensdagmiddag was er hevig 
gedreun en toen zulke ploffen, om je dood te schrikken. 
We liepen de straat op en voelden de luchtdruk. De 
mensen dachten, dat de ruiten ingingen. 
Vrijdag tussen de middag kwamen een massa Engelsen 
over. Eerst 12. toen in de 30 en even daarna wel een 
honderd, heel hoog en heel klein, maar blinkend in de 
zon. 
11 November. Omstreeks 1 uur gingen weer massa's 
vliegtuigen, eerst zie je de jagertjes, die rondcirkelden en 
dan de bommenwerpers; ze laten steeds strepen achter. 
13 November. Weer veel gevlieg tussen 12 en 1 uur. Op 
het gebouw van Mescher en Van Wees aan het Achterom 
staat overdag een soldaat met een machinegeweer. men 
zegt afweer. Er staat ook zo'n geval op het Buurtje op de 
melkfabriek. 
27 November. Ik hoor, dat de heren Potter en Smit weer 
vrij zijn. 
28 November. Er is weer op een trein geschoten bij 
Obdam. Het wordt eentonig om telkens te zetten, dat er 
zoveel gevlogen wordt; gelukkig overdag of in de loop 
van de avond. 
Ik hoor dat Karssen in Vught zit. 
3 December. In de afgelopen nacht is er ontzettend 
gevlogen, we verbeelden ons, dat we nog nooit zulke 
zware machines hebben gehoord. Er verluidt weer van 
naar Berlijn en vandaar naar Leipzig. 
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13 December. Om een uur of 12 werd er weer gevlogen 
en er vloog een Engelsman tamelijk laag en het 
machinegeweer. dat sedert kort op de melkfabriek staat, 
schoot er op! Er gebeurde niets anders dan dat 
dakpannen stuk waren in de Pakhuisstraat. 
17 December. Gisteravond tussen 6 en 7 uur hevig gevlieg 
en veel ramengerinkel. 
19 December. Het gevlieg is weer naar Berlijn geweest. 
We spraken vanmiddag Marius Pool, theologisch student, 
die in Berlijn in een fabriek werkt. Hij heeft verlof tot na 
Kerstmis. omdat zijn moeder ziek was door de angst. 
omdat ze niets van de enige zoon hoorde. Het is er 
vreselijk, zei hij, systematisch gaat de hele stad er aan. 
Er kwam tegen St. Nicolas een veehouder bij mijn man, 



een oud-leerling van de RHBS, die een schilderijtje van 
mijn man kopen wilde voor zijn vrouw. De keus was 
moeilijk en hij mocht er twee meenemen om te kiezen. 
Nu kwam hij terug, ze vonden ze zo mooi. of hij ze beide 
houden mocht. maar dan wilde hij het ene graag in 
natura betalen! Zo komen wij ook in de ruilhandel!~! Hij 
geeft er voor: 2 kazen. 2 pond boter en 40 pond tarwe. 
dan rekent hij voor de helft regeringsprijs en voor de 
andere helft zwarte handel en komt dan op ± f 80.-. Wij 
zijn blij met dit ruilmateriaal. vooral met de kaas en de 
boter; 40+ kaas mag niet meer gemaakt worden. dus het 
is heerlijk. 
23 December. Op de Schellinkhouterdijk staan 
telefoonpalen met een leiding naar de bunker. die vlak bij 
Schellinkhout op de dijk staat. Naar ik hoor is er nog 
geen geschut. 

1944 
-· -·- ------- --·-------

3 Januari. Het jaar is goed ingezet! Vannacht is er zo 
ontzettend gevlogen en er waren zulke ploffen. dat we 
opgestaan zijn. Wat er precies gebeurd is kom je nooit te 
weten. Aag Pool heeft in Andijk een vliegtuig in 3 
stukken neer zien ploffen. Het begon tegen 2 uur. Om 
3 uur lagen we weer in bed en om een uur of 5 kwamen 
ze blijkbaar terug. 
Er is een grote winkelruit gesprongen bij Fred. de Vries, 
meubelmagazijn aan de Turfhaven en bij Tromm. 
steengoed e.d. in de Gouw. 
5 Januari. Tussen 12 en l uur weer hevig gevlieg. De a .s. 
schoonmoeder van mijn gedienstige woont in 
Warmenhuizen. Er kwam een 4-motorige Amerikaanse 
bommenwerper. lO Canadezen sprongen er uit. het ding 
was blijkbaar aangeschoten. Ze kwamen heelhuids 
beneden. De piloot heeft een burgerpak gekregen en is er 
vandoor. de anderen werden gevangen genomen. Het 
vliegtuig cirkelde stuurloos rond en kwam ten slotte in 
een tuin van een NSB-er terecht. 
In de dijk. of eigenlijk de hooggelegen primaire weg. die 
de Berkhouterweg snijdt. vlak bij de stad. is een 
schuilbunker gebouwd. ingemetseld. Er schijnt nog niets 
in te zitten. er zijn deuren voor. die dicht zijn. een wacht 
is er niet bij. In de helling zie je de luchtkokers. 
12 Januari. Gister tussen de middag. o. neen. het begon 
al om half elf. voortdurend zwaar vliegen. Mijn 
gedienstige gaat in het lazaret dienen, ze had zich 
opgegeven (ze liet voorkomen. dat ze gevorderd was) en 
werd nu opgeroepen. Ze moeten er 's morgens om 7 uur 
zijn, tot ± 1 uur 's middags, weer terugkomen en als de 
boel opgeruimd is, kunnen ze weer weg. Ze krijgen de 
volle kost en verdienen 23 à 24 gulden per week. 
De Duitsers zijn hier aan het vertrekken; bijna alle 
wagentjes zijn weg. We horen. dat in Purmerend alle 
scholen gevorderd zijn. Andere geruchten schrijf ik maar 
niet op. 
De woonwagens zijn door de Duitsers in beslag genomen, 
de bewoners zijn in de stad ondergebracht; naar ik hoor 
in huisjes van alleenwonenden. die zelf naar het Hof 
moeten. 
Er worden loopgraven gemaakt aan het eind van Achter 
de Vest bij de Pakhuisstraat achter de volière en ook aan 
het bolwerk dichtbij het Watertje. De wacht op het 
badhuis is weg. 
14 Januari. Aan mijn man werd een ham te koop 

aangeboden. 30 pond wegende. voor f 600.-:· 
Ik hoor, dat op de dag vóór Kerstmis de eigenaar van het 
hotel De Doelen. Van Beek. weer vrij gekomen is. Er zijn 
weer andere arrestaties. niet zozeer door de Duitsers 
dunkt me. meer zwarthandelaars. 
22 Januari. Ook loopgraven aan de walkant van de 
Westersingel. stadszijde. vlakbij Geel. 
Ik bracht schoenen van mijn man naar de schoenmaker 
N. van Beek aan het Kerkplein. waar ik al jaren klant 
ben. Hij heeft altijd nog goed geholpen. Ik kon ze er 
laten. maar wanneer ze klaar zullen zijn'? Zijn knecht is 
nu door de weermacht gevorderd, hij had het altijd nog 
tegen kunnen houden, maar nu ging het niet meer. Hij is 
als schoenmaker hier aangesteld, gisteravond was hij nog 
bij zijn baas geweest en had gezegd: "Ik heb eigenlijk 
niets te doen". Het is ook idioot. want er gaan er steeds 
meer weg hier. Allerlei geruchten zijn er. maar niemand 
weet het natuurlijk: maar een feit is. dat we telkens 
soldaten met pak en zak naar het station zien gaan. Toch 
lopen er genoeg rond hier. Men zegt, dat het lazaret in 
het St. Jansgasthuis in ieder geval blijft. Mijn gedienstige 
gaat daar nu l Februari als dienstbode heen, zoals ik al 
opschreef. De hospitaalschepen zijn weg. 
28 Januari. Langs de waterkant van de 
Oosterpoortgracht, singelkant. zijn ijzeren paaltjes gezet 
met punten, een soort weerhaken bovenaan. waartussen 
gerold prikkeldraad aangebracht wordt. 
Sedert verleden week zijn hier (Hollanders) in Duitse 
uniform met een zwarte politiepet aangekomen. Ze rijden 
met de Italianen op wagentjes enz. 
Bij de Veliusbrug, in het gras vlak voor de Juliana
Bernhard-boom. is een diep gat gegraven. Mitrailleurnest'? 
En behalve de loopgraaf bij de vogelkooi ook één aan de 
Vest, waterkant, voor het gymnastieklokaal. 
2 Februari. De bomen aan het Venidse zijn gerooid. Naar 
we horen moet er een zeker aantal bomen door de 
Gemeente geleverd worden. 
.5 Februari. Aan het eind van de Veemarkt. tussen de 
meidoorns. is ook een diep gat gegraven. Voor een 
mitrailleur'? 
De zenuwoorlog wat betreft invasie en inundatie slaagt 
uitstekend. men praat over niets anders en er zijn in deze 
goede stad al mensen. die kachels en van alles en nog 
wat naar boven gesleept hebben. 

Dank u wel 
Vanaf medio 1986 verscheen in "Oud-Hoorn" in diverse 
afleveringen een overdruk van "Hoorn in de verdrukking 
1940-1945", dagboeknotities van Mevr. C. Kerkmeijer-de 
Regt over de oorlogsjaren in Hoorn. 
Deze notities werden oorspronkelijk uitgegeven door 
Drukkerij-Uitgeverij West-Friesland te Hoorn. 
Het lijkt ons passend dat wij aan de directie van deze 
uitgeverij onze dank uitspreken. dat zij ons de 
gelegenheid heeft gegeven het boekwerkje opnieuw en in 
extenso te publiceren in dit blad. en daarvoor bovendien 
geen enkele vergoeding wenste. Op deze wijze kan de 
interessante inhoud weer een breed publiek bereiken. Het 
oorspronkelijke boekje was namelijk al sinds lange tijd 
uitverkocht en slechts per toeval kon wel eens een 
exemplaar bemachtigd worden. Wij zijn de oorspronke
lijke uitgever dankbaar voor haar genereuze aanbod. 

De Redactie 
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