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Bestuursmededelingen 

Hoorn Vitale Stad 

De gemeente Hoorn maakt zich hard voor een gezonde toe
komst van de stad. Wat moet er met Hoorn gaan gebeuren 
nu zij haar groeikernfunctie als beëindigd mag beschouwen? 
De heren Van Engelsdorp Gastelaars en De Klerk van de Cni
versiteit van Amsterdam, Instituut voor Sociale Geografie. 
komen binnenkort met een rapport hierover. Zij hebben in
formatie ingewonnen bij mensen die geacht worden goed in
gevoerd te zijn in de Hoornse problematiek. Tot hen behoor
den ook bestuursleden van de vereniging Oud Hoorn. De 
vraag is of in het denken over de onmiddellijke toekomst 
van onze stad een plaatsje wordt ingeruimd voor datgene 
wat de identiteit van Hoorn in wezen bepaalt: haar wereld
vermaarde monumentale stadshart. Voor het overige tref je 
in Hoorn aan wat je ook in alle andere steden van Nederland 
tegenkomt en verwisselbaar is. 
Moeten we vrezen voor toekomstfilosofen van de kouwe 
grond die monumenten zien als een blok aan het been, die 
Hoorn willen omtoveren tot een woon- en werkplaats met de 
vitaliteit van een betonkolos en een Fast Food-paradijs? 
Oud Hoorn wil graag bijdragen aan de uite indelijke me
ningsvorming omtrent de jonge toekomst van de ruim zes 
eeuwen oude stad. 

Verenigingsstatuten 

In de najaarsledenvergadering d.d. 25 november 1989 is una
niem goedkeuring verleend door de leden de verenigingssta
tuten te wijzigen. De definitieve redactie zal t.z.t. in een 
handzaam boekje worden afgedrukt. Dit Statutenboekje zal 
voor de leden tegen een amicaal prijsje ter verkoop worden 
aangeboden. 

Giften 

De najaarsledenvergadering heeft goedkeuring verleend aan 
het voorstel van het bestuur een bedrag van f 3.000.- te 
schenken aan het Restauratiefonds van de lutherse kerk te 
Hoorn, en een bedrag van f 2.000,- beschikbaar te stellen 
als subsidie aan het Westfries Museum, zulks ten gunste van 
archeologische onderzoek .op het terrein achter café Bruint
je aan de Kleine Havensteeg. 

Jaarlijkse onderscheiding 

De door ons jaarlijks uitgereikte onderscheiding aan perso
nen of instellingen die zich bijzonder verdienstelijk hebben 
gemaakt ten aanzien van het behoud van de historische 
schoonheid van de stad Hoorn is dit jaar overhandigd aan 
mevrouw Annette Snaas en de heer Jaap Nieweg. als eerbe
toon voor de door hen geïnitieerde restauratie van het pand 
Oude Doelenkade 37. bekend als het meest rechtse van het 
gemeentelijk-monumentenrijtje herenhuizen in Jugendstil 
en Chalêtstijl. zo bezienswaardig wegens de rijkdom aan 
kenmerkende houtconstructies. 

Bouwkunstcursus 

Ook dit jaar mag de organisatie van de Bouwkunstcursus 
niet ontevreden terugzien op deze verenigingsactiviteit. 
Ruim zestig deelnemers uit heel West-Friesland staken tij
dens de vijf lesavonden in de Oosterkerk en tijdens de drie 
zondagmorgenwandelingen het nodige op over architectuur 
en andere kunstvormen in binnen- en buitenland. Gastspre
kers waren John Lamers van de Stichting Oosterkerk. Arie 
Boezaard van het Bureau Monumentenzorg van de gemeen
te Hoorn. Care! de Jong van het Westfries Museum en Albert 
de Graaf namens de vereniging Oud Hoorn. in het bijzonder 
namens de organisatie van de Zomeravondwandelingen. Me
vrouw Loes Rensema-Brevet informeerde over de functie 
van de Welstandscommissie Binnenstad. Anderssoortige as
sistentie werd verleend door mevrouw Femke Uiterwijk, me
vrouw Loes Rensema-Brevet en Pim van der Waal die tijdens 
de zondagochtenden op bekwame wijze groepen cursisten 
door de stad leidden. Bestuurslid Ton van Weel. oud-cursist. 
verleende hierbij samen met zijn vrouw Cil ia graag hand- en 
spandiensten. 
Veel dank is ook verschuldigd aan hen die zo bereidwillig 
waren hun historische behuizing ter bezichtiging open te 
stellen. Dit jaar werd bezocht: het fraaie Jugendstilpand van 
de fam. Schrickx aan de Kerkstraat, slijterij 't Fust met een 
laat-gotische sleutelstuk/korbeel houtconstructie met moer
en kinderbalken in het proeflokaal. de Boterhal. de Mariaka
pel met uitvoerige informatie van Joep Neefjes van de Stich
ting Achterstraat, waarbij een bezoek aan de onderaardse 
gewelven zeer tot de verbeelding sprak; en dan nog het lin
ker VOC-pakhuis aan Onder de Boompjes, waarbij Arie Boe
zaard informatie verstrekte. Verder werden bezoeken ge
bracht aan de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Ramen en 
de Noorderkerk. Daarbij vertelden resp. Albert de Graaf en 
Tim Zaal over de geschiedenis van hun bedehuis. Ook veel 
waardering gaat uit naar Gerrit en Jannie van der Velden, de 
familie Hellingman. René Veerkamp, Marian Faber. Daniël 
Baltus en anderen die behulpzaam waren op velerlei gebied. 
De bouwkunstcursus leverde op: een aantal nieuwe leden. 
een aantal nieuwe gidsen en een aantal nieuwe toezicht
houd(st)ers. 

1.300 leden 

Onze admin istrateur Cor Kooijman rapporteerde begin no
vember dat hij het genoegen had gehad de fam. Hulst van 
de Joh. Messchaertstraat als I.300ste lid in te schrijven. 
Daarmee is Oud Hoorn zeer zeker de grootste ideële organi
satie in heel Hoorn! 
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Kuil 32 A. Boezaard 

17e eeuws pand, oorspronkelijk met houtskelet, aan rechterzijde in 1932 verwijderd; zo luidt de redengevende 
beschrijving van de rijksmonumentenlijst. Het gedenkboek van de Vereniging Hendrick de Keyser, uitgegeven 
naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van deze vereniging geeft een wat uitgebreidere beschrijving van het 
pand, terwijl getracht is een reconstructie van de oorspronkelijke toestand getaxeerd op ca. 1650, weer te geven. 
Met toestemming van de Vereniging Hendrick de Keyser is de volledige tekst met tekeningen uit haar boek over
genomen. De auteurs van het boek zijn prof. ir. R. Meiscke en ing. H. J. Zantkuyl. 
Daar het pand zó volledig verbouwd is en waarschijnlijk geen oude onderdelen meer aanwezig zijn, behoudens 
de hergebruikte, is aan het huis zelf niets meer af te lezen. We zijn dan ook aangewezen op geschreven bronnen 
en archiefmateriaal. 

De eigenaren 

De eerste vermelding van dit pand is te vinden in de registers 
van de 80e penning waarin staat dat in 1716 de erfgenamen 
van Gerbrand Scheuroff het huis verkopen aan Roelof Wijnt
gis voor f 200.-. In 1727 verkopen de erven Roelof Wijntgis 
het pand aan Jan Preght bakker. Volgens de veilingboeken 
betreft het de verkoop van een huis en grond waarin al vele 
jaren een roggebroodsbakkerij is gevestigd, belend met de 
uitgang van Reynier Jongemaats ten 0. en Cornelis de Roe
per ten W. De zoon van Jan Preght, Hendrik Jansz Preght, 
ook roggebroodbakker erft het pand van zijn ouders; na zijn 
overlijden in 1782 wordt het pand verkocht aan Anthony 
Adolphsz Helinklaken. In de akte staat: huis en grond zijnde 
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een roggebroodsbakkerij met uitgang ter zijde, belend Van 
der Meulen ten Z. en de uitgang van het huis van Thomas 
Bolman N. De prijs is f 500,-. 
Van Hendrik Preght zijn bezittingen is. t.b.v. de boedelschei
ding. een inventaris opgemaakt door notaris Jan Schuur
man. Deze inventaris geeft een aardig overzicht van zijn be
zittingen en geeft tevens enig inzicht hoe de indeling was 
van het pand. Deze inventaris is dan ook bijna onverkort 
overgenomen. 
In 1786 verkoopt Anthony Adolphsz Helinklaken het pand 
aan Johannes Ferfaljé (Verfaille); ook hier is sprake van een 
roggebroodsbakkerij met uitgang ter zijde, belend met Wil
lem van der Meulen ten Z. en de uitgang van het huis van 
Theunis Bolman ten N. De prijs is f 650.-. 
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Op 7 maart 1840 verkoopt Johannes Verfaille, bakker, het 
huis met pakhuis aan Hermann Jacobus Tasman, grutter. De
ze verkoopt in 1850 het pand weer aan de broodbakker 
Klaas Ruiter, die het in 1878 verkoopt aan de broodbakker 
Dirk Zwaan. Ook van de bezittingen van Klaas Ruiter is een 
inventaris opgemaakt en wel door notaris Boldingh. Ook de
ze inventaris is weergegeven. Dirk Zwaan verbouwt het 
pand in 1903; volgens het kadaster zou zelfs van herbouw 
sprake zijn. Vermoedelijk is dit het achtergebouwtje, dat op 
de opmeettekening van de architect Fledderus is weergege
ven. In 1933 verkoopt hij het pand aan Jan Visser, die het in 
1936 verkoopt aan de bakker Klaas de Vries uit Woudsend. 
Deze Klaas de Vries krijgt in 1936 een aanschrijving van de 
gemeente om het bouwvallige pand te herstellen. In 1943 
wordt Johannes Buysman, groentehandelaar te Hoog
karspel, eigenaar. 
In 1950 krijgt hij ook een aanschrijving van de gemeente om 
het pand te herstellen. In 1954 laat hij de wisselton vervan
gen door een wc. In 1958 wordt het pand door de gemeente 
Hoorn gekocht, die het in 1965 verkoopt aan de huidige 
eigenaar, de Vereniging Hendrick de Keyser. 
Deze vereniging laat, nadat het gebouw op 17 oktober 1967 
tijdens storm is ingestort, restaureren. De architect Fledde
rus uit Enkhuizen maakt het restauratieplan. 

De bewoners 

Van Gerbrand Scheuroff is tot nog toe niets bekend, ook niet 
of hij in dit huis gewoond heeft. 

Roelof Wijntgis, geboren in Kampen, woonde voor zijn hu
welijk in 1697 met Grietje Sijbrants, op de Nieuwendam. In 
1705 trouwt hij, inmiddels weduwnaar geworden met Suwtje 
Claas. Als woonplaats wordt de Kuil opgegeven. Nog twee
maal zal hij hertrouwen, nl. in 1707 met Jannetje Gerrits en 
in 1715 met Lijsbeth Claes. Telkens wordt de Kuil als adres 
opgegeven, terwijl bij de geboorte van zijn dochter Reytjen 
Roeloffs in 1699 als beroep bakker opgegeven wordt. In to
taal krijgt hij drie dochters. 

Jan Preght; Luthers gedoopt op 17 januari 1694 door ds. J. 
W. Heemke was zoon van Hendrik Jansen en Grietje Entings. 
Op 26 oktober 1726 gaat hij in ondertrouw met Antje Wil
lems ter Beek, wonend op het Munnickenveld, zelf woont hij 
op het Nieuwland. 
In 1728 laat hij met zijn vrouw bij notaris Van Beek hun 
testament opmaken. Hij overlijdt op .... Zijn vrouw laat op 20 
november 1760 een nieuw testament maken bij notaris Van 
Beek. In dit testament laat zij haar onroerende goederen na 
aan haar oudste zoon Hendrik Jansz Preght. 
Het echtpaar Preght/ter Beek krijgt vermoedelijk 4 
kinderen. 
Hendrik, Luthers gedoopt 1-1-1728, waarschijnlijk vroeg 
overleden. Hendrik, gereformeerd gedoopt 29-4-1731, Wil
lem gereformeerd gedoopt 13-ll-1733, Grietje gereformeerd 
gedoopt 27-1-1736. 
Na het overlijden van moeder Antje Willems ter Beek in 
1764 wordt de boedel middels een akte van deeling, opge
maakt door notaris Schuurman, verdeeld. Hendrik erft het 
onroerend goed. 

Hendrik Preght trouwde in 1755 met IJtje Gerrits. Na zijn 
dood op 1 april 1782 wordt een boedelinventaris opgemaakt 
door notaris Jan Schuurman. Wat in de beschrijving opvalt 
is de hoeveelheid boeken, die hij bezit, waarvan het meren
deel met godsdienstige achtergrond. 

Hoorn, Kuil 32. Reconstructie van de oorspronkelijke 
toestand (± 1650). 

HOORN, KUIL 32 

Situatie en Geschiedenis 
Eenvoudig huis van behoorlijke afmetingen, in het centrum 
van de stad gelegen, vlak bij de Rode Steen, het marktplein 
waar hetstadhuis stond. Het huis stond in 1832 op naam van 
Johannes Verfaille, bakker te Hoorn. Het heeft sindsdien als 
bakkerij gediend. Er was een grote bakkersoven achterin de 
binnenhaard geplaatst, die bereikbaar was vanuit het vroe
ger smallere achterl'mis. Deze oven wekte de indruk om
streeks 1·800 tot stand te zijn gekomen. In 1937 werd het huis 
door bemiddeling van Oud Hoorn met subsidie gerestau
reerd onder leiding van architect S. W. Langius. De rechter 
zijmuur werd geheel vernieuwd, en daar het huurhuis 
gesloopt was, voorzien van een venster in de zijgevel. Ook 

· voorgevel en kap werden enigszins gerepareerd. In 1959 
werd het huis op aandrang van Oud Hoorn door de gemeen
te aangekocht en zeer uitvoerig opgemeten. In 1965 ging het 
in eigentlom over aan de Vereniging. Met de restauratie on
der leiding van D. F'ledderus werd in de herfst van 1967 een 
aanvang gemaakt. Tijden·s een storm in november van dat 

• jaar werd het zeer bouwvallige pand omgedrukt. In 1968 
werd het met zoveel mogelijk gebruik van oude onderdelen 
herbouwd. 

Beschrijving en Reconstructie 
Inwendig beza:t het huis nog grotendeels het houtskelet, dat 
bestond uit jukken op ruim l m afstand; door middel van 
eenvoudige gebogen korbeels waren stijlen en balken ver
öonden. Bliîken~ de pengaten in de puibalk, äie tijdens de 
restauratie voor den dag kwam, is er vroeger een houten pui 
geweest. Uit de indeling van de puf bleek, dat de zijkamer 
oersp.ronkelijk was. Het eikehouten schotwerk dat deze zij-
kamer van het voorhuis àfscheidde, was zeer öijzonder. Be
neden was een deurtje naar de zijkamer, daarboven een 
;,deurtje naar de ins~eek boven de zijkamer, die alleen met 
een ladder te bereiken was. De binnenkamer werd door een 
stenen muur gescl)eiden van het voorhuis en de zijkamer. De 
raveling van de grote steekplaats was nog aan de rechterzij
de aëin)Vezig. Op de opmeting van 1937 stond aan de rechter
zijde ruggelings tegen de zijkamer een bedstede. 
Aan de linkerzijde liep een gang langs de binnenkamer, . 
dàarboven was een insteekruimte. 

'Bijlage.: tekst aangaande de Kuil 32,, uit het jubileumboek 
van de veten'igi11g " He11drik de Keijzer''. 
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Van Anthony Adolphsz Helinklaken is niet veel bekend. Vol
gens de boeken van de schutterij woont in 1757 een Antho
ny Adolphsz op het Oost. Op 6 april 1785 wordt hij ontslagen 
mits betalende 6 stuyvers tot zijn 60e jaar. Ontslagen wordt 
hij wegens een Quade borst. 
In 1774 koopt ene Anthony Adolphsz van Frederik Reek een 
huis en grond in de Schoolsteeg. Het betreft hier een bakke
rij op de hoek van de Trommelstraat. In 1781 verkoopt An
thony Adolphsz wittebroodsbakker een huis en grond zijnde 
een bakkerij aan Reyndert Kremer. belend Agatha van Fo
reest ten Zuiden en de Trommelstraat ten N. In 1782 gaat hij. 
hij is dan weduwnaar. in ondertrouw met Antje Cam. In 
ieder geval heeft hij één dochter gehad, nl. Frederika en 
waarschijnlijk nog een dochter Henderica. Henderica is om
streeks 1771 geboren. 

Johannes Verfaille wordt in 1765 in Alkmaar geboren als 
zoon van Nicolaas Verfaille en Anna Bolkmeer. In 1788 
trouwt hij met Maria Schermer uit Medemblik. Na haar dood 
trouwt hij in 1793 met Reinoutje Post humus. Op 22 januari 
1840 overlijdt hij. In 1830 woont hij met zijn zoon Albertus 
Verfaille en dienstbode Stijntje Oosterhof uit Enkhuizen in 
het pand. 

Klaas Ruiter geboren te Binnenwijzend in 1805. als zoon van 
Herke Ruiter en Trijntje Koning. was ook broodbakker van 
beroep. In 1830 woont hij op het Kleine Noord, wijk E, nr. 
7 (nu Kleine Noord). Hij is dan gehuwd met Maria Zwaan, 
dochter van Hilletje Sieges en Andries Zwaan, geboren te 
Bovenkarspel. Eigenaar van de bakkerij aan het Kleine 
Noord is Andries Zwaan. Klaas Ruiter huurt dit pand van 
hem. Voordat Klaas Ruiter het pand van Hermanus Jacobus 
Tasman gaat huren in 1840 of 1841 woont hij nog op de Dub
bele Buurt, Nieuwendam en uiteindelijk aan de Kuil. Dit 
blijkt uit de doopregisters. In 1850 koopt hij het pand aan de 
Kuil van genoemde Tasman. In 1861 overlijdt zijn vrouw, Ma
ria Zwaan, op 57-jarige leeftijd . Hij hertrouwt op 7 maart 
1867 met Clasina Schellinkhout, geboren 20 juni 1817. Op 29 
april 1878 overlijdt hij op 73-jarige leeftijd. 

Dirk Zwaan, geboren op 25 mei 1852. trouwt op 16 augustus 
1878 met Roeloffje Bennink. geboren op 5 maart 1852 te 
Smilde. Zij krijgen 7 kinderen. Dirk Zwaan is broodbakker 
van beroep. In 1933 woont Jan Visser in het huis tot 1936. 
Ook Jan Visser is bakker, na Jan Visser woont bakker Klaas 
de Vries in dit huis. Wie er na 1943 in woonden, is niet be
kend. De enige bewoner die nog te vinden is, is in 1948 Jan 
Langedijk. In ieder geval is in 1958, als de gemeente Hoorn 
eigenaar wordt, er een einde gekomen aan de bakkerij, die 
er zeker 250 jaar in gevestigd is geweest. 

De boedelbeschrijving opgemaakt na het overlijden van 
Hendrik Pregt door notaris Jan Schuurman luidt als volgt: 
Staat en inventaris van zodanige goederen, Capitalen en Ef
fecten mitsgaders schulden en Jasten als bij Hendrik Pregt, 
in leven Roggebroodsbakker, en IJtje Gerrits. Echtelieden, 
beiden te Hoorn overleden en wel ter laatster dood bij den
zelven Hendrik Pregt op den 18 april dezes jaars 1782 bin
nen deeze Stad, als zijn de geweest de eenige geïnstitueerde 
Erfgenaam van zijn gemelde voor overledene huisvrouw IJt
je Gerrits. ingevolge de Mutueele Testamentaire Dispositie 
tusschen de voornoemde Echtelieden opgericht en gepas
seert voor den Notaris Gerrit Sant en Getuigen alhier, op den 
27 maart 1756, ten behoeven van Zijne gezamentlijke nage
latene kinderen en eenige Erfgenamen. bij zijnde gemelte 
huisvrouw in huwelijk verwekt. zijn ontruimt en nagelaten 

worden; bestaande in; Een Huis en grond van dien, zijnde 
een Roggebroodsbakkerij, staande en gelegen aan de Oost
zijde van de Kuyl binnen dese stad. belend Jan Susan ten 
Noorden en Willem van der Meulen ten Zuiden. 
Een Huis en grond van dien, staande en gelegen aan de 
Noordzijde van 't West binnen deze stad, met een erff en 
vrije uitgang op de Kuyl, belend Jan Moens ten Oosten en 
Rijkwaart van Duyfetter ten Westen; zijnde voor het Erff be
swaart met een jaarlijksche recognitie ten behoeve van dee
ze stad, ter somma van f 2.-. 
Een Huis en Pakhuis, staande en gelegen aan de Westzijde 
van de Kuyl binnen deze stad, belend de wed. Klaas Lake
man ten Noorden en Willem van der Meuten ten Zuiden. 
Een Grafsteede, gelegen aan de Noordzijde van de Groote 
Kerk binnen deeze stad N? 240 staande op naam van Hen
drik Pregt. De helft in een grafsteede in de middelkerk van 
de Noorderkerk binnen deeze Stad N? 147 staande op de 
naam van Jan Pregt; waarvan de wederhelft in eigendom be
hoord aan des Overledens zuster Teetje Pregt. 

Kuil 32 omstreeks 1956 

Contanten in dezen Boedel 
bevonden. 
Aan diverse muntspeciën 
de Somma van Seshonderd 
Twee en Twintigh gulden 
en vijff stuyvers. 

Goud en Zilver 
een Kettingje garnate Cora
len met een goud haakje 
een Kettingje bloed Cora
len met een goud haakje 
negen zilveren lepels 
een dito Paplepel 
een zilvere hefte mesje 
vijff dito Schoengespen 
Ses dito Kuitgespen 
een dito aen de la reine 
doosje 
een dito nayring 

een dito armgespje 
een dito schaarketting 
een paar mouwknoopjes 
Seven en Twintig Silvere 
hembdsroksknoopjes in 
Soort 
een Bijbel met twee silve
re krappen 
een dito met dito 
een klijn Testamentje met 
een dito 
een Psalmboekje met een 
dito 
twee mopsjes met zilver 

Boeken in soort in quarto 
Een huis Bijbel 
S. de Vries, beschrijving 
over 't eiland Ceilon 
H. van Deventer, over de 
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Opmeettekening wt 1946. 

Vroedkunde 
J. Verschuer, bevindelijke 
godgeleerd heit 
B. Smijtegelt, over de Ca
techismus 
W. Eversdijk, De Heerlijk
heit des Messians, 2 delen 
H. Wits, over de 
grondstukken des geloofs 
D. Knibbe. Wonderwerken 
van Mozes 
S. de Vries, Wonderen der 
Zeeën enz. 
A. Bijnous. over 't Leiden 
J. c. 
D. Le Roy, Godgeleerdheit 
le deel 
W. Brakel, Redelijken 
Godsdienst. 2 delen 
J. Triglandium, Over de 
Kragt der Godzaligheit 
A. Hellerbroek, over 't 
Hogelied 
Q. Franken, over 't leiden, 
2 delen 
Th. Goodwin, Theologi
sche werken 
de werken van Mr. Wm. 
Teeling, 2 delen 
J. Ubelman, Predicatiën 
Nicolaas Arnoldus, Waar
dig Communicant 
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in Octova en duodecimo 
D. Ie Roy, over de waar
heden ibid 
dezelve overdenkingen 
des doods 
T. G. Brakel, geestelijk 
Leven 
E. Meiners. Practicale 
godgeleerd heit 
S. Molenaar, Men
gelstoffen 
deselve, over de Waarhe
den. 2 delen 
W. Schortinghuis, geeste
lijke bedenkingen 
J. Owen. de inwonende 
Zonde 
H. Witz. Twist des heeren 
F. Ridderus, drieweeksche 
Zamenspraak 
J. P. Schabaalje, Lusthoff 
des gemoeds 

( ". 

A. E. Franken, over de 
waarheden, 3 delen 
deselve, verzekertheid des 
Christens 
deselve, kern der G. 
waarheden 
F. Costerus, Vloek en Zegen 
C. Love, Strijd tusschen 
vleesch en geest 
deselve, over den dienst 
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der Engelen 
een Bijbel 
H. Kennedy. verdediging 
van 't werk des H. Geestes 
J. Fruitier, Sions worste
lingen 
J. Marck. over de Godge
leerdheit 
E. Coles, over Gods sou
vereiniteit 
Hugo Binning. over de 
Gemeenschap tot Godt 
deselve. Praedicatiën 
deselve. gronden der reli
gie ibid 
deselve. des zondaars hei
ligdom 
H. de Fein, Strijdende 
Heiligen. 2 delen 
J. Bunjan, Konst en welle
konst tot Christus 
deselve, heiligen oorlogh 
J. D'outrain, Alphabeth 
der Godzaligheit 
H. Ravesteijn, over de 
Goddelijke waarheden 
F. A. Lampe, over 't Gena
deverbond 
J. Hondius, een waar 
Christen 
J. Ubelman. alarm voor 
onbeheerde zondaren 
L. Mijseras. kinderdeel der 
vroom en 
R. Erskine, Evangelie Ca
thechismus 
een Passieboekje. 

nog Tachtentig diverse 
boekjes meest Theologi
sche en practicale waar
heden, van geringere 
waardige. niet waardig 
om deselve te specifi
ceeren. 

Manskleederen 
Een blauwe Lakense Rok. 
Camizool en Broek 
eén bruine lakense Rok 
een Swart Camizool en 
Broek 
een Swart damaste Ca
mizool 
een bruine lakense Jas 
een bruine sarge de Boy
en Japon 
een swarte Mantel 
een damasten Baytje 
eenige gemeene dagelijk
sche kleederen, niet waar
dig te vermelden 
een damasten hembdrok 
met zilvere knoopen 
een dito dito. sonder 
knoopen 

twee manshoeden 
twee paar swarte boven
kousen 
twee paar wollen onder
kousen 
een paar geribde boven
kousen 
twee paar oude schoenen 
twee onderbroeken 
een wit marseiljes 
hembdrok 
thien manshembden 
acht stropjes 
drie halfhembden 
drie paar mouwen 
twee Beffen 
twee witte Boezeltjes 
Vrouwenkleederen. divers 
Tafel-bedde en kindere lin
nen en wollen goederen 
een lakens manteltje 
drie Catoene dito 
een swarte voering tot 
een Jak 
twee gestikte rokken 
een wite sargie de Boyen 
dito 
twee Machaije rokken 
een Paarse grijne rok 
een blauwe Sargie de 
Boyen rok 
twee fteimnette rokken 
een hoepelrok 
drie damasten Schorten in 
soort 
een rood Chitze Jakje 
een gingangen dito 
tien Borstrokken dwers 
vier Onderborstrokken 
een onderbroek 
drie zijden en een greine 
Kapers 
een oude Hoek 
ses rood Bonte Schorte 
kleeden 
vijff blauwe bonte dito 
een rouw Schorteldoek 
drie witte Boezelaars 
thien vrouwe hembden 
drieëndertig sloopen 
seventien Lakens 
vijf! Tafellakens 
dertien Servetten 
vierendertig damasten en 
servetse doeken in soort 
een geblomd wiegde
kentje 
een wollen dekentje 
een kindere poolsch rokje 
en kapertje 
een kindere Valhoed met 
zilvere haakje 
Agt Neteldoekse Gor
dijntjes 
een groot Speldekussen 
vier klijne sloopjes 



eenig divers klein kin
dergoed 
Agt hullen in soort 
veertien hulsjes in soort 
seven paar plogmouwen 
tien Neteldoekse hals
doeken 
een zak 
een paar witte hand
schoenen 
twee dito mofjes 
drie dito diverse dito 
een Catoene Boezelaar 
ongemaakt 
Sestien zakdoeken in 
soort 
drie ondermutsjes 
negen klismutzen en eeni
ge klijnigheden, niet 
waardig te specificeeren 

Huisraad en inboedel in 't 
Voorhuys 
Een hangklokje 
seven Schilderijtjes in 
soort 
een klein spiegeltje 
seven Delftse schotels 
agt dito kopjes 
een Lantaarntje 
een ley 
twee Tafels 
een Eyer Rakje 
in het Voorkamertje 
ses schilderijtjes 
een spiegeltje 
een blikken Trommeltje 
een tinne Olykantje 
eenig dagelijks theegoed 
en wat aardwerk 
Voor de bedsteede 
Een groen behangzel en 
Val 
Op de bedsteede 
Een Bed en Peul 
drie kussens 
twee wolle en een Catoe
ne dekens 
een beddekleed 
twee lakens 
drie Sloopen 
en eenige rommeling 
in de gang 
ses houten bakken 
een dito Theeblaadje 
een blikke dito 
een koperen Vischpan 
drie dito Kandelaars 
een dito Coffykan 
een dito TabaksConfoirtje 
een Blikje 
een blikke Trommeltje 
twee dito Theebosjes 
twee mandjes en een 
kransje 
een ijzere Treeft 

Veertien delfse Schootels 
in soort 
Vijff Trekpotten divers 
Voords wat glas en aard
werk van geringe waarde 
in de Binnenhaard 
Een gladde Kas 
twee dito Laad Tafels 
twee schrijf Lessenaren 
een veld Tafel 
dertien Schilderijen in 
Soort 
een Spiegel met een brui
ne lijst 
ses stoelen 
drie kleerebakken 
een blikke Emmer 
twee dito Trommeltjes 
een koperen Trommeltje 
drie dito Schenk keetels 
een blikke dito 
twee koperen Coffy
kannen 
een tinne Trekpot 
een dito Peperdoos 
een dito Zoutvat 
een dito Pijpkan 
een dito Bierkan 
een dito Inktkoker 
twee dito kroesen 
Ses Tafelmessen 
Ses metalen vorken 
een Theeblaadje 
een hakmes 
een slonsje 
een klijn mandje 
Vier en Twintig delfse Ta
felborden 
negen delfse Schotels in 
soort 
ses dito Boterschotels 
twee porcelijne dito 
een Blikke 
Schuymspaantje 
eenig kinder speelgoed 
en klijnigheden 
een koperen Zaad Schaal 
en Balans en gewigt 
eenig divers aardwerk 
van geringe waarden en 
daarom niet gespeci
ficeert. 
een Porcelijn kast daarop 
vijff Porcelijne Spoelkom
men daarvan 1 defect 
daarin 
negent ien blauwe porcelij
ne Tafelborden 
ses Porcelijne Trekpotten 
in soort 
een dito Theebosje 
twee dito zoutvaatjes 
een glazen quispedoor. 
defect 
blauw porcelijn Thee en 
Coffygoed divers 

Kwl omstreeks 1936. 

sevenensestig kopjes 
vijff en seventig Scho
teltjes 
bruin porcelijn Thee en 
Coffygoed in soort 
vijfftigh kopjes 
vijfftigh Schoteltjes 

Japans Thee en Coffy
goed, divers 
vier en dertig kopjes 
drieendertig schoteltjes 
twee blauwe porcelijne 
flesjes 
tien klijne dito of pulletjes 
agt rotting knoppen 
vier aarde beeldjes 
vijff porcelijne spoelkom
men. op de gladde kas 

Voor de bedsteede 
een groen behangzel en 
val 
op de bedsteede 
Een Bed en Peul 
een klein Krebbebedje 
vier bedkussens 
een Catoene deeken 
twee wollen deekens 
een beddekleed 
drie groene kussens in 
soort 
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op de hangkamer 
Een koperen Bedpan 
een parthij matten tot de 
vloeren 
seven stoelkussens 
een Bakermand en eenig 
divers mandwerk 
een Paruijkendoos en Pa
ruijken 
twee oudemans hoeden 
een part hij rommeling 
een houten kist, daarin 
een Catoene en een wolle 
deekens 
ses bedkussens in soort 
een kindere Dekentje en 
eenig divers kinderegoed 
een ijzeren Stooft 
een keulse Pot 
een hakmes 
een Bijl 

Op den Ovend 
eenig Vaat en aardwerk 
twee wafelijzers 
twee vlaaljesijzers 
een koperen pan en 
Dekzel 
vier dito Keetels in soort 
een dito doofpot, een dito 
Dekzel 
twee gemeene stoelen 



ene snaphaan en Piek 
twee hangijzers 
een kleere rakje, en wat 
rommeling 

In de Bakkerij 
Een koperen doofpot 
twee dito Keetels 
een dito dekzel voor den 
ovend 
een dito dito op de Meng
keetel 
een ijzeren confoir 
twee dito heugels 
een di to tangh en asschop 
een di to Spit lip 
een dito Schuijff van de 
Mengkeetel 
een Roerijzer 
een ijzeren Schop 
negen en drievierde pond 
koper gewigt 
een ijzeren balans en twee 
houten Schaalen 
een Looden Tabaksdoos 
een blaasbalg 
een meng Trog 
een Zeeff 
twee Bolder messen 
drie Suurnappen 
v ier houten Schootels 

Kuil omstreeks 1959. 

een houten Tafeltje 
een oude Stoel en eenige 
klijnigheden van seer ge
ringhe waarden 

Op 't Zoldertje 
eenig brandhout 

Op 't Plaatsje en in de ach
teruitgang 
Een koperen Bak aker 
een dito koekenpan 
een dito Tregter 
twee dito Keeteltjes 
een Koperen Schuijmspaan 
twee dito Theeketel tjes 
een tinne Tafelbord 
eenig aardewerk in soort 
Stokschuijers, Tobbens en 
wat ledig vaatwerk 
twee gorselbakken en rom
meling 

boven op het hangkamertje 
een Boekenkasje 
voor de bedsteede 
twee groene gordijnen 
op de bedsteede 
Een Bed en Peul 
Vier wollen en een Catoe
ne deekens 
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twee Kussens 
op de Zaadzolder 
Een Parthij Rogh 
Agt zakken metroggen meel 
eenige ledige meelzakken 
een kist met garst. tot 
hoender voeder 
twee zeeven 
een Vleesch knip 
een Eijer Rak 
een Harp 
twee zaadschoppen 
een Scheepel en diverse 
rommeling 

Op de vliering 
een IJssleede 
eenig mand en vaatwerk 
een spekbak 
ses brand Emmers 
een Eijer Rak 
een hijsblok en Touw 
een Balans en twee houte 
Schaal en 
een Parthij Mot, brandhout 
en kleinigheden 

In het Huijs of Pakhuijs en 
Erff op het West 
vier hokken met veertien 
Con ijnen 

een Geitebok met haare 
jong 
drie k ruijwagens 
een gootsteen 
een Tobben 
twee hoender korven 
een houten Kist 
een Berry 
twee ladders 
een Scheepskist 
vier Hooijvorken 
een greep 
drie Bijlen 
een Parthij Turft 
een groote quantiteit brand 
en timmerhout 
diverse rommeling 
Een Parthij Turft 
een groote part hij 
brandhout 
een houten Emmer 
een ijzeren balansje 
een hijsblok en Touw 
een Spek kuipje 
een groote houte hamer 
eenige estrike steenen 
een houten hoenderhok en 
seventien stux levendige 
hoenders 
in soort wat rommeling 
niet waardig te melden 



Schulden en Lasten des Boedels 
Aan Teetje Pregt. de somma van 
Aan de wed. Meijndert ter Beek 
Aan Hendrik Seemel 
met de daarop verlopen intressen aan Willem 
Buijs te Aalsmeer voor 42 Ton Turft à 16 st. de 
Ton 
Aan Buuskerke. koopman te Harderwijk voor 2 
last rogge tegen 127 G-gld. 't last 

f 100.
f 200.
f 100.-

33 

f 335,-

Samenvatting van de Inventaris opgemaakt op maandag. 6 
mei 1878. door Claas Boldingh Gerritszoon. notaris te 
Hoorn. in het sterfhuis van Klaas Ruiter te Hoorn. sectie B 
nr. 2129. ten verzoeke van Clasina Schellinkhout zonder be
roep. weduwe van Klaas Ruiter, Jan Stieltjes. kerkenbeambte 
en vader van zijn minderjarige kinderen Nicolaas. Adriana. 
Hendrik en Jan, geboren in echt met wijlen Trijntje Ruiter. 
dochter van Klaas Ruiter. 
In de voorkamer 
een kleed en karpet geschat op zes gulden 6.-
een tafel. zeven stoelen, een hoekkastje, een lin-
nenkast. een latafel en een lessenaar op veer-
tien gulden 14,-
een lessenaartje, inktkoker. twee serviezen, 
twee spiegels en zeven platen achter glas, 
... bankje met kleeden. karpet en glasgordijn op 
zestien gulden 16.-
twee keteltjes. twee ijzeren potjes. een 
theestoof. een pijpenstander op tweeguldenvijf-
tig 2.50 

In een vaste kast 

pen en prenten. twee schalen en gewicht en ee
nige zakken op zestien gulden 
eenig stoffen en boendergoed op eenguldenvijf
tig 
een partij meel op vierendertig gulden 
een partij rogge op tweehonderdnegen gulden 
een partij zemelen en grent op tien gulden 

Linnen en kleederen 
twee lakens, zes sloopen op tweeguldenvijftig 
twee stel bedgordijnen en vier glas gordijntjes 
op twee gulden 
Mans onder- en bovenkleederen van diverse 
stoffen op dertig gulden 
Goud en Zilver. 
een zilver horloge. ongewogen , tweeden Iebel 
op drie gulden 
een zelve lepeltje, tweeden Iebel wegende ne
gen gram op twee en zeventig cent 

totale inventaris 
contanten 

Schulden 

16.-

1,50 
34.-

209,-
10,-

2.50 

2.-

30,-

3.-

0.72 

551,72 
163,23 

C. Glasekas en Zoon 
Burgers en van der Sleesen 
Wessemius 
Wed. Portmans 
Stoffels en zoon 

tweehonderdtwintig gulden 
drieënveertiggulden 
negentien gulden 
vijfendertig gulden 15 cent 
twee en twintig gulden 15 et 

titels en papieren 
acte van scheiding op 2 september 1863 

eenig blik. aarde en glaswerk zes gulden 

In een vaste kast 
een ijzeren pot. een messenmandje met messen. 
lepels en vorken. een lamp en eenig aardewerk 
op vijf gulden 

6,- voor Notaris Gerrit Boldingh verleden. waarbij erflater eige
naar is geworden van een huis. erf en schuur te Hoorn, sectie 
B nr. 2129. welk perceel is belast met een hypotheekschuld 
groot zeven honderd gulden t.b.v. de fa. K. H. de Jong. ren
tende 4 procent per jaar. 

Op een bedsteede 
een bed en peluw op vijfentwintig gulden 
een kistje. ton, drie doozen. vijf stoelen. een vat 
met suiker op acht gulden 
een bed met toebehoren 

In de bakkerij 
een koperen ketel, twee doofpotten. ijzeren pot. 
eenige losse planken en twee troggen, penne
vak en eenig rommeling op twaalf gulden 
een aanrecht, vuilnisvat, zes vaten. vier emmers 
en twee tobben op zeven gulden 
een vat stroop op negentien gulden 
eenige honing en stroop op dertig gulden 

In de winkel 
een koekkist en vier kleine kisten op vijftien 
gulden 
twee weegschalen en gewicht. eenentwintig 
trommels. twee bussen, een klok en eenige 
manden op achttien gulden 
een glazen kastje, acht borden. eenige matten. 
glasgordijn en lamp op twee gulden 
eenig brood en koek op achttien gulden 
een kast, twee dekens, drie trommels, een doos, 
eenig papier en een vaatje op negen gulden 
zes kisten, een bulkkist, harp, eenige zaadschop-

5,-

25,-

8.-
30.-

12,-

7.-
19,-
30,-

15,-

18.-

2,-
18,-

9,-

Eigenaren: of erven van 

Gerhard Scheuroff 
Roeloff Wijntgis 
Jan Pregt 
Hendrik Pregt 
Anthony Adolphsz Helinklaken 
Johannes Verfaille 
Hermanus Jacobus Tasman 
Klaas Ruiter 
Dirk Zwaan 
Jan Visser 
Klaas de Vries 
Johannes Buysman 
Gemeente Hoorn 
Vereniging Hendrick de Keyser 

Kadasternummers 
1830 B 1081 
1877 B 2129 
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huisnummers 

- 1716 
1716- 1727 
1727-1764 
1764 - 1782 
1782-1786 
1786-1840 
1840 - 1850 
1850- 1878 
1878- 1933 
1933 - 1936 
1936- 1943 
1943 - 1958 
1958- 1965 
1965 - heden 

1730 Quartier 2 nr. 32 
1806 - 1835 wijk A nr. 34 
1835 - 1853 wijk 4 nr. 283 
1853 - 1889 wijk 4 nr. 118 
1889 - heden Kuil 32 



Boedelinventarissen 
Historische belangstelling 

Door het ontstaan van nieuwe aandachtsgebieden binnen de 
geschiedenis is het een en ander veranderd in de door deze 
wetenschap gebruikte bronnen en onderzoeksmethoden en 
bovendien is het werkterrein sterk uitgebreid. Met name de 
laatste jaren zijn, mede onder invloed van automatisering en 
een algemener computergebruik, grote veranderingen opge
treden. Terwijl in het verleden de meeste aandacht uitging 
naar politieke en institutionele geschiedenis. waarbij vooral 
het wel en wee van voorname personages als illustratief gol
den voor de gehele natie, is de aandacht al geruime tijd gele
den overgegaan op allerlei andere facetten van het maat
schappelijk leven. Onder invloed van betere statistische me
thoden en het beschikbaar komen van meer cijfermateriaal 
richtten historici zich aanvankelijk vooral op het kwantifice
ren van economische verhoudingen en produktiemethoden. 
In een later stadium is de belangstelling verschoven naar de 
meer kwalitatieve aspecten van de maatschappij: het hoe en 
waarom van bevolkingsomvang, geboorte- en sterftecijfers. 
sociale stratificatie en ook mentaliteit en cultuur werden on
derwerp van studie. Voor het onderzoek naar de sociale ge
laagdheid van de bevolking is in eerste instantie veel gebruik 
gemaakt van de vermelding van beroepen in historisch bron
nenmateriaal maar deze blijken maar al te vaak een wat wil
lekeurige en vage aanduiding te zijn waardoor ze geen goe
de indicatie zijn voor bijvoorbeeld het welvaartsniveau.') 
Een andere poging om de sociale structuur van een bevol
king in kaart te brengen gaat uit van de behuizing. Een on
derzoek van het huizenbestand zou een goede indruk moe
ten opleveren van welvaart en status omdat we mogen aan
nemen dat mensen in een huis wonen waarvan de waarde 
rechtevenredig is aan hun financiële middelen.') De sociale 
structuur zou zich weerspiegelen in de kwaliteit en de status 
van de woningen. Vanaf het jaar 1832 is een belangrijke 
bron beschikbaar, nl. de kadastrale gegevens, die een derge
lijk inzicht kunnen verschaffen. 1

) En via andere beschikbare 
bronnen is het in veel gevallen mogelijk om nog verder te 
graven in het verleden. Zo geven de overdrachtsacten uit de 
notariële archieven (Transportacten) zowel informatie over 
de eigenaren van een gebouw als gegevens over staat en lig
ging, een indicatie van waarde en een beperkte omschrij
ving. Een nadeel van deze twee soorten bronnen is dat men 
aan de hand hiervan weliswaar de eigenaar kan traceren 
maar lang niet altijd de bewoner (bijvoorbeeld huurders). 
Evenmin leveren ze gedetailleerde gegevens op over de sa
menstelling van een huishouden of over de levenswijze. 
Bevolkingsregisters en volkstellingen bieden voor dit doel. 
voor wat de l 9de eeuw betreft, geschikter materiaal of
schoon ze ons nog steeds geen inzicht verschaffen in het 
'wonen·. Wonen is een zeer algemeen begrip dal door ver
schillende disciplines al geruime tijd tot onderzoeksgebied 
wordt gerekend. Totnogtoe werden vooral de archeologi
sche, bouwkundige en kunsthistorische kanten belicht; met 
de groeiende belangstelling van historici komt ook de 'woon
cultuur· (het doen en laten binnen de woning) nadrukkelijk 
aan bod. Voor het in kaart brengen van de materiële zaken 
waarmee mensen zich vroeger omringden en het achterha
len van hun functie en gebruik, blijken boedelinventarissen 
zeer geschikte bronnen te zijn. Ze zijn in hoge mate be
trouwbaar en volledig. Een inventarisatie van het materiële 
bezit werd in het overgrote deel van de gevallen opgemaakt 
wegens overlijden. Andere aanleidingen konden bijvoor-

R. de Knegt 

beeld zijn een huwelijk op voorwaarden of een faillissement 
(de zogenaamde .desolate boedels'). In het geval dat er min
derjarige kinderen achterbleven traden plaatselijke Weeska
mers op als belangenbehartigers. Veel boedelbeschrijvingen 
kunnen dan ook in de archieven van deze instellingen wor
den teruggevonden. In de Weeskamerarchieven van Hoorn. 
Enkhuizen en Alkmaar blijken overigens relatief minder in
ventarissen voor te komen vergeleken met de steden Delft, 
's-Gravenhage en Leiden.4

) In het algemeen vormt het Nota
rieel archief de belangrijkste vindplaats. Vanaf het midden 
van de 17de eeuw worden inventarissen algemeen en met 
name in de 18de eeuwse periode zijn ze in ruime mate 
aanwezig. 

Representativiteit 

In bepaalde gevallen zal men zijn afgeweken van de algeme
ne regels voor het opmaken van een inventaris waardoor de 
beschikbare boedelbeschrijvingen geen afspiegeling vormen 
van de bevolking. Zo zal hel minder zinvol hebben geleken 
om een inventaris op te maken in die gevallen dat er weinig 
te verdelen viel. Door het optreden van Weeskamerregenten 
zullen er daarentegen relatief veel inventarissen zijn van ge
zinnen met minderjarige kinderen. Ook wanneer er een be
paalde nering (winkel. boerderij. ambacht) werd uitgeoefend 
zal er vaker aanleiding zijn geweest om de boedel op papier 
te zetten. Een en ander leidt ertoe dat bepaalde inkomens
en beroepsgroepen en ook bepaalde demografische groepen 
worden oververtegenwoordigd. De armere bevolkingsgroe
pen. waar we toch nog weinig van weten, komen helaas min
der vaak in beeld. Een en ander wordt onder meer bevestigd 
door de resultaten van onderzoeken over Amsterdam en 
Delft die hier als voorbeeld kunnen worden aangehaald (zie 
ook tabellen; voor de onderzoeken zie de literatuuropgave). 
Een onderzoek onder leiding van J. A. Faber richt zich op 
het achterhalen van verschuivingen in bezit en vermogen 
van de Amsterdamse bevolking in de l8de eeuw. Hiertoe 
wordt voor zowel het begin als het eind van de l8e eeuw een 
representatieve steekproef genomen van inventarissen met 
vermelde waarde. Er wordt een verdeling naar welstands
klassen gemaakt aan de hand van de tarieven van het Mid
del op Begraven (MOB) die geheven werden naar welstand. 
Een ander, uitvoeriger onderzoek door Th. Wijsenbeek stelt 
zich ten doel om niet alleen verschuivingen in het vermogen 
te achterhalen maar ook om veranderingen in het consump
tiepatroon in kaart te brengen. Ook bij het Delftse onder
zoek wordt een verdeling gemaakt naar welstand via de ko
hieren van het MOB. Tevens wordt er een verdeling in sub
groepen gemaakt aan de hand van begraafboeken; deze on
derscheiden volwassen overledenen in erflaters met minder
jarige kinderen. met meerderjarige kinderen. gehuwde 
erflaters zonder kinderen en ongehuwden."') 

Verdeling naar welstand 
Amslerdam Delft 

klasse spreiding spreiding spre1d111g klasse spreiding spreiding spreiding 
naar volgens selectie selectie naar boedels boedels boedels 
mkomen MOB 1701110 1785194 inkomen li06130 lï31V62 1770194 

2.0% ll.ï% 20.3% E 13.0% 11.7% 21.5% 
2 1.0% 3.8% 8.1% [) 6.2% 5.3% 10.5% 
3 2.0% 11.1% 14.5% c 14.9% 13.8% 18.2% 
4 9.0% 31.0% 23,5% R 35.4% 39.1 % 36.7% 
5 86.0% 42.4% 33.5% A 30.4'Y., :!0.2'Y., 13.l'Y.. 
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Klasse 5 (Amsterdam) en klasse A (Delft) waren Pro Deo begra
ven. In Amsterdam betrof dit meer dan 80% en in Delft circa 
50% van de bevolking (ter verduidelijking: de tabel geeft de 
klassenverdeling over de inventarissen). 
Terwijl bij de onderzoeken in beide steden uiteraard een repre
sentatieve steekproef wordt nagestreefd. is de spreiding over in
komensklassen in het Delftse geval niet van overheersende be
tekenis omdat ook een ander criterium een rol speelt, namelijk 
de gezinsstructuur. Voor drie perioden van de 18e eeuw zijn 
steeds 100 inventarissen geselecteerd. verdeeld over inkomens
groepen en subgroepen naar gezinssamenstelling. Zolang er 
een redelijk aantal boedels voor een gedefinieerde groep be
schikbaar is zal een representatief beeld kunnen worden ge
schetst. Een minimaal benodigd aantal inventarissen is evenwel 
moeilijk aan te geven omdat ook een enkele inventaris ons in
zicht in het bezit en de levenswijze van een bepaalde groep al 
kan vergroten. Een boedelbeschrijving biedt ons een ongege
neerde blik in iemands bezittingen. waarbij evenzeer persoonlij
ke details in het daglicht treden.") Vooral de in Holland en Zee
land opgemaakte inventarissen bieden ons vaak extra informa
tie. In deze gewesten was het namelijk gangbaar om per woon
vertrek te inventariseren waardoor wij vernemen waar voor
werpen stonden waardoor we inlichtingen verkrijgen over het 
gebruik. Het verschaft ons belangrijke informatie over aantal 
en functie van de vertrekken.;) 

Gemiddeld aantal vertrekken 
Amsterdam 

klasse 1701110 1785194 inkomen 

1 10.6 7.9 E 
2 7.4 5.2 D 
3 6.7 3.9 c 
4 5.8 3.4 B 
5 3.8 2.6 A 

---·" ·--

Toch niet compleet? 

Delft 

1706130 1738162 1770194 

10.1 13.1 10.3 
6.6 6.0 4.9 
3.4 5.9 5,3 

3.6 3.3 2.9 
1.4 2.0 1.9 

-----· 

Er kleven ook problemen aan het bronnenmateriaal. De ge
bruikte benamingen van oude gebruiksvoorwerpen en een spe
cifiek beroepsjargon leiden soms tot vraagtekens. Belangrijk is 
dat een deel van de inventarissen niet of gedeeltelijk is ge
taxeerd. Vaak ook werd de waarde van een aantal voorwerpen 
die samen werden aangetroffen in een bedrag uitgedrukt. Ver
der missen we een aantal voor de hand liggende voorwerpen 
in de boedelinventarissen. Met name voorwerpen van beperkte 
geldswaarde worden regelmatig omschreven als 'enige romme
ling van geringe waarde'. Aangezien huisdieren. speelgoed en 
allerlei klein gerei als spelden. kammen, kaarsen e,d. vaak ont
breken in de opsomming kan men vermoeden wat onder 'rom
meling' dient te worden verstaan. maar zekerheid verkrijgt men 
niet. Dat maakt de inventaris 'volledig' naar de maatstaf van 
destijds.") 

Een bakkerij 

De Hoornse boedelinventarissen die hier worden gepresenteerd 
mogen als een doorsneevoorbeeld gelden. ofschoon iedere boe
dellijst haar eigenaardigheden heeft. Bezittingen worden per 
vertrek opgesomd en ook verder wordt een standaard indeling 
aangehouden. De inventaris uit de 18e eeuw is weliswaar niet 
per voorwerp getaxeerd maar toch veel uitvoeriger dan die uit 
de 19e eeuw, een bevestiging van een algemeen vermoeden dat 
boedelinventarissen later sumier omschreven worden; Wijsen
beek spreekt in dit verband wel van vermoeidheid bij notaris
sen.Y) De inventaris uit 1782 bevestigt het beeld dat ook uit an
dere onderzoeken naar voren komt. namelijk dat huisraad een 
aanzienlijk deel van de bezittingen uitmaakt. Naast zilveren en 

gouden sieraden en gebruiksvoorwerpen treffen we een grote 
hoeveelheid kleding en textiel aan. Vooral de grote hoeveelhe
den kopjes, schoteltjes en dergelijke lijken ons overdreven maar 
ze komen niettemin overeen met het algemene beeld uit ande
re boedels. Het is mogelijk dat lagere prijzen door de opkomst 
van de Europese porseleinindustrie een oorzaak is voor een al
gemener gebruik van dit materiaal. Daarnaast moet worden be
dacht dat nog veel kantoor aan huis werd gehouden waardoor 
vaker mensen moesten worden ontvangen. Niet ondenkbaar is 
bovendien dat een toenemende behoefte tot pronk en versie
ring van invloed zijn geweest.:") Ook in perioden van tegen
spoed en verarming werd de schijn opgehouden. Met name bij 
regenten was status belangrijk, zozeer zelfs dat bijvoorbeeld in 
Gouda soms een faillissement werd geriskeerd. 11 ) In het 
Amsterdamse onderzoek bedroeg de gemiddelde waarde van 
aangetroffen porselein bij de laagste inkomensklasse f 14 in 
1701110 en f 22 in 1785194. Het vermelde boekenbezit in de 
Hoornse inventaris van 1782 is uitzonderlijk. niet naar onder
werp (theologie) maar naar aantallen. Met name uit Delftse boe
dels blijkt dat boeken of muziekinstrumenten niet als status
symbolen werden beschouwd en derhalve weinig voorko
men. IL) In het Amsterdamse onderzoek bedraagt het gemiddel
de aantal boeken eind 18e eeuw. de rijkste groep uitgezonderd, 
2 tot 5. Zelfs de twee in deze aflevering van Oud-Hoorn gepre
senteerde inventarissen geven reeds een vermoeden van de le
venswijze van een Hoorns bakkersgezin in het verleden. In on
ze verbeelding kunnen we de notaris door de verschillende ver
trekken zien gaan. om alles in zich op te nemen. Sommige voor
werpen zijn direct herkenbaar. andere wekken onze nieuwsgie
righeid op. In hoeverre de indruk die wij eraan overhouden juist 
is. valt slechts door nader onderzoek te verifiëren. De belang
stelling hiervoor is reeds gegroeid. 
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NOTEN 

1) Zowel Faber als Wijsen- 6) Wijsenbeek. blz. 14. 

beek (p. 104) vermelden 7) Koolbergen. blz. 18. 
dit. fi) Koolbergen. blz. 22; Wij-

2) J. Hannes. De woning als senbeek, blz. 98. 
statussymbool. In: Tijd- 9) Wijsenbeek. blz. 101. 
schrift voor Geschiedenis' 10) Wijsenbeek. blz. 321. 
nr. 2. 1971. 11 ) L. Kooymans, M. R. Prak 

j) A. G. v. d. Steur, Bronnen en J. J. de Jong. Wonen op 
en methoden voor het on- stand. De woningen van 
derzoek naar de geschiede- vooraanstaande families te 
nis van een gebouw. In: Gouda, Hoorn en Leiden in 
tijdschrift 'Holland'. nr. 4, de 18e eeuw. In: P. M. M. 
1980. Klep e.a. (red.). Wonen in 

1) Wijsenbeek, blz. 87. het verleden. 
") Wijsenbeek. blz. 105. 12) Wijsenbeek, blz. 333. 
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Kent u Hoorn ook zo? 
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het 
historische Hoorn. 

Daar vielen waarempel enkele inzenders van de laatste prijs
vraag flink door de mand. De bedoeling van deze rubriek is 
altijd geweest de lezers van dit blad een aangename wande
l ing door het Hoorn van binnen de stadssingels te bezorgen. 
en passant enkele fo tobeelden herkennend. Neen. sommi
gen blijven thuis in hun gemakkelijke haardsloel zitten en 
bladeren in lloorn - huizen. straten. mensen. Maar foto 3 van 
vorige keer met de gevelsteen verraadde hen. Want zoals in
zender R. Singer meedeelt: er staan in het boek twee fouten. 
Bij de beschrijving van het desbetreffende pand. :'-J ieuwland 
7. wordt het jaartal 1886 genoemd en de naam H. Weber. dit 
moet zijn 1885 (een gotische 5?) en H. Tober. De heer Singer 
heeft dit ontdekt in het gemeentelijk archief waarin wordt 
genoemd Hendrik Tober, geboren 1876. die in 1901 verhuist 
naar Bodegraven. Hendrik was rond 1900 banketbakker en 
zijn vader Cornelis brandstoffenhandelaar. Hendriks broer 
Daniël neemt vaders zaak over en deze komt later weer in 
handen van zoon Dirk Dzn. De familie Tober heeft bijna op 
het gehele Nieuwland. oneven zijde gewoond, de nrs. 7, 9, 
11. 13 en 25. Ik moet overigens toegeven dat ik zelf ook. ter 
plekke. deze foute naam en dit foute jaartal meende te lezen. 
Dus ik trek de beschuld iging. verwoord in de eerste regels. 
maar weer in. Een pittige prijsvraag moet het geweest zijn 
want ik ontving elf goede oplossingen. De fam. Lampe ver
meldt nog dat het op hun speurtocht op 21-22 september 25° 
Celsius was (dit voor het nageslacht). 

De oplossingen: 
Foto 1: Arbeiderswoningen aan het Jeudje bij de voormali

ge brandweerkazerne ('tegenover het huis van mijn 
grootvader. de he ibaas'. bericht de heer Harm 
Stumpel). 

De nieuwe prijsvraag 

• . .!.!. 
•! 

Foto 1: Een ruim grasveld en een rij aardige woningen in 
de binnenstad. Waar·> Weet u iets meer over deze 
panden? 

J M. Baltus 

Foto 2: Mevrouw Peeman schrijft: 'De rebusgevelsteen is 
aangebracht in de zijmuur van café De Uier Winden. 
l lij bevindt zich in de zijgevel op de hoek in de 
Duinsteeg. De rebus wil ik als vo lgt oplossen: De 
eerste stenen zijn gelegt door J. en H. Smit 6-8-1901'. 

Foto 3: De bovengenoemde gevelsteen van Nieuwland 7. 
Op nr. n is ook een steentje met daarop de naam 
D. Tober. 31-5-1988. 

Foto 4: De heer J. Wester: 'Dit is het kelderraampje van de 
kelder die zich onder de regentenkamer van het 
Sint-Pietershof bevindt' aan de Spoorstraatzijde. 

Foto 5: De fam. Hellingman was in de war gebracht door 
mijn opmerking over de landelijke omgeving en 
was op de Koepoortsweg gaan zoeken. Het ging 
echter om de zandloper met korenaren (anderen 
zien er dru ivent rossen in) in het bovendeel van de 
Kleine Noord-ingang van de [';oorderkerk. 

Foto 6: Deze aanduiding A 15 heeft niets te maken met een 
stadswijkbelettering. De heer Wester heeft gewoon 
alle Hoornse stralen opgezocht en gestopt bij huis
nummer 15. En zo kwam hij ook bij Gedempte Ap
pelhaven ISA. De heer Mantel geeft een aanvaard
bare oplossing van het probleem: 'Deze numme
ring is ontstaan door opspl itsing in percelen die elk 
een aparte aanduiding kregen'. dus nr. 15 en !SA. 

Goede inzendingen kwamen binnen van mevr. J. C. Waard
Opmeer. M. C. Mes. R. Mantel. mevr. R. Peeman-Boersma. 
llarm Stumpel en Els Lust. G. S. Jol. J. Hofman. fam . Lampe. 
fam. Hellingman. R. Singer en J. Wester. 

De boekenbon werd gewonnen door de heer Jol. Kerkplein 
17. Het boek 'Wij moeten versoberen. Sprak de minister· 
komt in handen van Jaques Wester, Achter op 't Zand 28. 

" - .. 
"."!.. 

-·· -""-::-

-· -- " . "' 
2 

Foto 2: Twee merkwaardige vensters. een is dichtgemet
seld en het andere geeft uitsluitend frisse lucht 
door. Van een afgebroken pand een overgebleven 
WC-raampje? Waar? 
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Foto 3: Bekende panden uit vroeger eeuwen met ertussen 
een door planken afgesloten steegje. Onder in de 
plank een rond gat. Om de kat er door te kunnen 
laten gaan? Weet u hier meer van? 

Foto 4: In onze bekende serie kerkerraampjes nu deze. 
Trouwens de schoorsteen is ook zeer indrukwek
kend. Kent u dit oude Hoornse hoekje? 

Foto 5: Een prachtige dakkapel. Bovenin het mm1-
makelaartje een Davidster. Weet u hier meer van? 
Als u zoekt, zult u ongetwijfeld vele andere mooie 
dakkapellen tegenkomen. 

Graag uw oplossingen (schriftelijk) naar J. M. Baltus, Grote 
Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. U dingt dan mee naar een boe
kenbon. 
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Van de lezers 

Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaalblad die op- of aanmerkingen hebben op eerder ge
plaatste artikelen of in het algemeen vragen willen stellen of hun kritiek willen leveren. De ter discussie gestelde 
onderwerpen moeten binnen het belangstellingsgebied van "Oud Hoorn" liggen. De bijdragen worden geplaatst 
buiten verantwoordelijkheid van de redactie of van het bestuur van de vereniging. Er kan alleen schriftelijk ge
reageerd worden. Op verzoek kan uw naam en adres worden weggelaten. Brieven dienen geadresseerd te wor
den aan de redactie. 

Bonnetten 

De redactie ontving ditmaal de naar het zich laat aanzien 
laatste brief in de bonnettenzaak. Zoals bekend noemen we 
de naam van de briefschrijfster op haar verzoek niet. 

Hoorn, 26 september 1989 

Geachte Heer Saaltink. 
Nog even terugkomend op de brief van u aan mij op de ach
terzijde van het septembernummer van "Oud Hoorn", wilde 
ik u nog even zeggen, dat m'n opmerking, dat men niet met 
een bonnet op reis ging natuurlijk te maken had met het feit 
dat het volgens het blad van maart jl. blz. 22 een reisje naar 
Bergen zou betreffen. 
Dan zou het raar zijn als er een bonnet werd meegenomen. 
Nu ik echter weet dat het een retraite betrof liggen de zaken 
anders en is het normaal dat dit hoofddeksel meegenomen 
en ter plaatse gedragen werd. 
Hopende dat de "bonnettenkwestie" hiermee is opgelost. 

Hoogachtend. 

Geachte Mevrouw. .. 
Dank voor uw brief van 26 september. 
Meningsverschillen ontstaan dikwijls uit verschillen in inter
pretatie van bepaalde begrippen. Als ik zeg. dat de geportret
teerde dames met hun geestelijke begeleiders tijdens een reis 
naar Bergen zijn gefotografeerd bedoel ik niets anders dan 
dat de betrokkenen zich met het een of andere vervoermiddel 
naar Bergen hebben begeven en zich daar hebben laten ver
eeuwigen. Over het doel van de reis zeg ik daarmee niets. 
Dat kan best een retraite zijn. 
Als ik uw woorden juist begrijp is een reisje (het verklein
woord heb ik echter niet gebruikt) een vorm van ontspanning 
die niet met een retraite vergeleken kan worden. Naar mijn 
mening hecht u een verkeerde uitleg aan het woord reis en 
kan dus een priester wel tijdens een reis een bonnet bij zich 
hebben. 
Het lijkt me het beste deze zaak hiermee als afgedaan te be
schouwen. Het deed me genoegen uit uw reacties op te ma
ken, dat mijn bijdragen kritisch gelezen worden. 

Hoogachtend. 
H. W Saaltink 

Venus 
(Van een inzender, die eveneens onbekend wenst te blijven) 

Hoorn. 1 november 1989 

Geachte redactie. 
U stelt de lezers in staat vragen te stellen over zaken die (zo-

als u zegt) in het belangstellingsgebied van "Oud Hoorn" lig
gen. Nu wil ik u iets vragen en iets voorstellen. omdat ik 
merk. dat er nog weinig gebruik van deze rubriek wordt ge
maakt. liet is misschien een rare vraag en een raar voorstel. 
Als het kant nog wal raakt. doen we maar net of die vraag 
niet gesteld is. 
Jaren geleden vertelde iemand mij dat op het dak van het 
oude stadhuis aan de Nieuwstraat een torentje had gestaan. 
Dat oude stadhuis was in vroeger eeuwen een soort hotel 
voor burgemeesters uit West-Friesland. wanneer ze in Hoorn 
kwamen vergaderen. Een van die burgemeesters had dat to
rentje laten bouwen om de sterren te bestuderen. Er stond 
ook een sterrenkijker in dat torentje. Die man hield van ster
renkunde. Mij werd verteld. dat die burgemeester ruzie had 
met zijn vrouw en in dat torentje allerlei vreemde dames 
ontving. die zogenaamd naar de sterren kwamen kijken. In 
werkelijkheid gebeurden daar heel andere dingen. Een van 
die dames werd door het bezoek aan het torentje zwanger 
en kreeg na negen maanden een dochtertje. dat Venus werd 
genoemd. Die naam was natuurlijk van de avondster. Het 
kind mocht niet in de stad worden opgevoed, omdat het een 
kind van schande was. De burgemeester liet een huis bou
wen buiten de stad, waar Venus werd opgevoed. De weg 
naar dat huis werd Venuslaan en later Venenlaan genoemd. 
Kan een van de lezers van het kwartaalblad vertellen, of dat 
a llemaal klopt. Als het zo is, dan kan de vereniging mis
schien in 1992 bij het 75-jarig bestaan eep steen laten aan
brengen in de muur van het oude stadhuis of iets doen bij 
de Venenlaan. Er zou door de leden geld daarvoor bijeenge
bracht kunnen worden. 
Bij u in de redactie is misschien wel iemand die weet of het 
verhaal waar is. Of anders kan een van de leden er iets over 
zeggen. En dat plan om geld bijeen te brengen voor een her
denkingssteen of een bordje in de Venenlaan wil ik graag on
der de aandacht van de lezers brengen. 

Met de meeste hoogachting, 

Geachte Heer ... 

Hartelijk dank voor uw brief van 1 november. 
Uw verhaal over het torentje op het oude stadhuis en de ver
klaring voor de naam Venen/aan is zeer merkwaardig. Het 
is mij helemaal niet bekend. Wel is het oude stadhuis aan de 
Nieuwstraat vanaf ca. 1600 tot 1795 gebruikt als logement 
van Gecommitteerde Raden. GR waren de a(qevaardigden 
van een aantal steden in het Noorderkwartier van Holland. 
het gebied ten noorden van het IJ Die a(f?evaardigden, waar
onder burgemeesters logeerden tijdens hun vergaderingen in 
het Statencollege (nu Westfries Museum) in dat Logement. 
Over het torentje en wat daar gebeurd zou kunnen zijn, heb
ben wij met een paar deskundigen op het gebied van de 
Hoornse geschiedenis contact opgenomen, maar die wisten 
er ons ook niets over te vertellen. In het standaardwerk over 
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de geschiedenis van de Hoornse gebouwen "De Nederlandse 
monumenten van Geschiedenis en Kunst" is niets over een 
dergelijk torentje te vinden. Daarom wil ik uw vraag naar 
meer informatie over deze geschiedenis graag aan onze le
zers voorleggen. Misschien bevat de historie een kern van 
waarheid. 
Uw voorstel om een fonds te stichten voor een steen of een 
bord ter herinnering aan het torentje of het m eisje Venus vind 
1k wat voorbarig. Maar wij willen als redactie niet partijdig 
z ijn en geven dit voorstel bij deze aan onze lezers door. 

Met vriendelijke groeten, 
ll. W Saaltink. 

(Wij verzoeken onze lezers een bevestiging van of correctie 
op het verhaal in bovenstaande brief. Tevens vragen wij uw 
mening over het voorstel. mocht het in grote lijnen juist zijn. 
geld bi jeen te brengen voor een tastbare herinnering aan het 
gebeurde. Een dergelijk actie zal uiteraard georganiseerd 
worden in samenwerking met de feestcommissie voor de 
herdenking van het 75-jarig bestaan van de vereniging in 
1992. ) 

De Roode Steen, vrijplaats van 't gemeen 

De in de Hoornse geschiedschrijving niet onbekende Dorien 
Partiman-Stet (zij deed stage-onderzoek naar het Westfries 
Museum als monument) publiceerde onlangs een boek met 
bovenstaande titel. over de geschiedenis van het bekendste 
plein van Hoorn met zijn fascinerende naam: Rode Steen. 
Het boek is bedoeld als een aanzet tot verder onderzoek 
naar de historie van Hoorn. Veel daarvan is namelijk nog in 
nevelen gehuld, vooral als het gaat om de vroegste ont
staansgeschiedenis. Als alles goed gaat, zal binnenkort 
gestart worden met archeologisch onderzoek op de hoek 
Kleine Havensteeg-West (bij café Bruintje). Dan zal misschien 
meer bekend worden over het oerbegin van Hoorn. Dorien 
Partiman-Stet heeft in haar studie diverse aspecten van het 
Hoornse plein belicht. 
Deel 1 behandelt de wordingsgeschiedenis van Hoorn. In 
deel 2 wordt dieper ingegaan op de geschiedenis van de gro
te gebouwen aan de Rode Steen, met name het oude Stad
huis, de Waag en het Statencollege. In deel 3 wordt de evolu
tie van Hoorn als zeestad naar landstad beschreven. 

Door deze driedeling krijgt de lezer dus niet alleen een grote 
hoeveelheid interessante informatie over een deel van de 
stad, maar tevens wordt een handzaam overzicht geboden 
over de gehele historie van Hoorn. 

Het boek is helder geschreven zodat de stortvloed van infor
matie overzichtelijk blijft en pretti g leesbaar is. Zodoende 
treedt de schrijfster in de voetsporen van de eerste voorzitter 
van Oud-Hoorn, J. C. Kerkmeijer. bekend om zijn baanbre
kende publikaties over onze stad) aan wie zij haar boek heeft 
opgedragen. 
Het boek is voorbeeldig geïllustreerd. Verbazingwekkend is 
de lage prijs: f 2,50. Daarvoor zou je alleen al genoegen ne
men met de omslagprent in kleur, die een hevig volksoproer 
op het plein in 14 70 laat zien. 
Deze publikatie wordt verkocht in het Westfries Museum. 

JM.B. 

De heer A. de Graaf overhandigt meur. D. Part1man-Stet het eerste 
exemplaar van het boekje "Roode Sleen, vrijplaats van het ge
meen" llJdens de opentng van de gelijknamige ter11oonsteUing 111 het 
Weslf'ries Museum. 
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25 Jaar stadskernonderzoek in Hoorn DEEL Il 

De noodopgraving van het gasthuis aan het Kerkplein 

Enkele maanden later konden de spaden en troffels opnieuw 
tevoorschijn worden gehaald; ditmaal voor een noodonder
zoek naar de resten van het middeleeuwse gasthuis aan het 
Kerkplein. 
Aangezien de archeologen pas in een laat stadium op de 
hoogte waren van de bouwplannen op deze interessante 
plek, waren nauwelijks geld en tijd beschikbaar om het ter
rein goed te onderzoeken. Uiteindelijk kreeg men drie we
ken de tijd om te graven. waarbij de werkzaamheden groten
deels tijdens de sloopfase diende te worden uitgevoerd. Het 
sloopwerk mocht niet gestagneerd worden en dit betekende 
in de praktijk dat de sloper naar believen het onderzoek 
naar zijn hand kon zetten; hij bepaalde waar en wanneer er 
gegraven werd. In wezen bepaalde hij ook wàt er mocht 
worden opgegraven. want alle muurreslen - recent of eeu
wen oud - bleken vooraf door hem grondig te zijn verwij
derd. zodat de laatste vijf eeuwen van het bodemarchief ter 
plaatse tot een wetenschappelijk nauwelijks interessante brij 
van losse vondsten verworden waren. Ondanks deze niet on
aanzienlijke handicaps kon toch nog een aantal interessante 
zaken worden vastgesteld. 

Uit de bronnen weten we dal Hoorn in 134 7 van de graaf of
ficieel toestemming kreeg voor de bouw van een gasthuis. 
Vermoedelijk heeft dit aanvankelijk gestaan aan het Grote 
Noord. direct ten westen van het onderzochte terrein aan 

liet inmeten van de houten fundenn!f van het /Se-eeuwse klokhlllS 
aan het Kerkplem. Opgravmg Kerkplein. 

T. Y van der Walle-van der Woude 

het Kerkplein. Vóór 1470 moet het echter zijn verplaatst 
naar het Kerkplein. zoals valt op te maken uit een akte uit 
dat jaar. In 1530 werd het gasthuis uitgebreid met een nieu
we vleugel aan de Lange Kerkstraat. Het oude gedeelte werd 
vervolgens in 1563 vernieuwd. Direct ten noorden van het 
gasthuis bouwde men aan het Kerkplein in de loop van de 
15e eeuw een klokhuis; het wordt voor het eerst vermeld in 
1470. 
In de vor ige eeuw werden niet alleen het klokhuis, maar ook 
de meeste gasthuis-gebouwen gesloopt. Alleen het gebouw 
dat we tegenwoordig als Boterhal kennen bleef dit lot 
bespaard. 

Zoals gezegd waren van het 16e-eeuwse gasthuis nog slechts 
wat summiere sporen over. Aan gezien het in Hoorn tot in re
cente tijd niet gebruikelijk was om muren te onderheien, be
tekent het slopen van muurresten meestal de totale verdwij
ning van de funderingssporen. In het gunstigste geval geeft 
een vage uitbraaksleuf of resten van een zware plank die 
soms ter versteviging onder een funderingsmuur werd aan
gebracht nog enige aanwijzing. doch meestal is een re
constructie niet meer mogelijk. Hoe de twee 16e-eeuwse 
vleugels van het gasthuis waren ingedeeld. kon dan ook niet 
meer worden vastgesteld . Wel weten we dat tussen de twee 
vleugels een soort binnenplaats moet zijn geweest. waar 
zich een grote waterput bevond. Kennelijk gingen de muren 
van deze put de sloper te diep. Onder het opgemetselde ge
deelte bevonden zich twee in elkaar geschoven houten 
tonnen. 
Ook de zware fundering van het klokhuis was ontkomen aan 
de sloopwoede. De muren rustten op een vierkant frame van 
zware eiken balken. waarbinnen zich twee lagen van dun
nen stammen bevonden: één in de lengterichting bestaande 
uit sparrehout en één van korte elzestammetjes dwars daaro
verheen. 
Teneinde het bouwjaar van het klokhuis te kunnen vaststel
len. is een monster van een der eikehouten balken dendro
chronologisch onderzocht. Bij deze methode kan men aan 
de hand van het patroon der jaarringen de ouderdom op het 
jaar nauwkeurig bepalen. Helaas bleek het monster ondanks 
zijn aanzienl ijke dikte veel te weinig jaarringen te bevatten 
om een dater ing mogelijk te maken; de eik waarvan de balk 
afkomstig was. was - vermoedelijk door een te vochtig mi
lieu - uit z'n krachten gegroeid. Ook houtmonsters van an
dere opgravingen in Hoorn vertoonden dit euvel. Dat het 
vermoedelijk in deze streken in de middeleeuwen behoorlijk 
vochtig is geweest komt ook uit een ander gegeven naar vo
ren. Bij het onderzoek van het botmateriaal van het Kerk
plein bleek namelijk dat de meeste runderen een vergroeiing 
van de poten vertoonden, die naar alle waarschijnlijkheid uit 
een reumatische aandoening moet worden verklaard. 
Direct ten noorden van het klokhuis l iep een voetpad naar 
de Grote Kerk. Het was ontstaan na geleidelijke demping 
met huisvuil van een oude kavelsloot. Aan de hand van het 
afval uit deze sloot kon worden vastgesteld dat de bewoning 
hier moet zijn aangevangen omstreeks 1300. De vondst van 
een grape vol schroot doet vermoeden dat een van de 14e
eeuwse bewoners van deze plek een smid geweest is. Helaas 
waren de 14e-eeuwse bewoningspatronen door de zware 
fundering van het klokhuis zo verstoord, dat men zich er 
geen goed beeld meer van kon vormen. De enige vondst die 
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Het bergen van een !Se-eeuwse waterkan. Opgraving Kerkplein. 

duidelijk met het gasthuis in verband is te brengen, dateert 
van vlak voor de afbraak in de 19e eeuw; het betreft een 
schedel waarvan het schedeldak gelicht is. 

De opgraving van het Agnietenklooster aan de Gra
venstraat 

Het onderzoek dat eind 1983 van start ging aan de Gra
venstraat onderscheidde zich in een aantal opzichten van de 
voorgaande. Tot dan toe waren de opgravingen kleinschalig 

Een der begravingen rond de kapel van l!et Agnietenklooster. Op
graving Gravenstraat. 

geweest, hetzij doordat slechts zeer beperkte tijd beschik
baar was, hetzij doordat uit voorzichtigheid slechts voor een 
onderzoek van korte duur begroot was. Afgezien van het on
derzoek op de Rode Steen, dat geheel op de hand werd uit
gevoerd en derhalve zes weken in beslag nam, hadden de 
opgravingen in Hoorn nooit langer dan drie weken geduurd. 
Het terrein aan de Gravenstraat was echter van zodanige af
metingen dat direct al duidelijk was dat hier andere maatsta
ven moesten worden aangelegd. Aanvankelijk schatte men 
zes weken nodig te hebben, maar uiteindelijk zou de opgra
ving meer dan twee maanden duren. De voorzichtige hou
ding van de afgelopen jaren speelde ons nu parten. De ge
meente, gewend aan een bescheiden begroting, stelde 
slechts f 4.500,- ter beschikking. Bovendien werd bepaald 
dat de sloper tevens als kraanmachinist voor de opgraving 
zou fungeren. Op die manier, zo meende men, konden sloop 
en opgraving op de meest efficiënte (lees: goedkope) wijze 
naadloos in elkaar overgaan. De slechte ervaringen die we 
reeds bij het onderzoek aan het Kerkplein met de betreffen
de sloper hadden opgedaan, kwamen hier echter in nog ster
kere mate naar voren. Regelmatig trachtte hij het verloop 
van het onderzoek te manipuleren, terwijl hij het als het 
even kon zó regelde dat fraaie vondsten, die - althans vol
gens hem - niet geheel in het kader van het onderzoek 
pasten, geruisloos uit het zicht van de onderzoekers verdwe
nen. De ons min of meer opgelegde organisatie en het krap
pe budget dwongen ons er toe, de man te vriend te houden, 
doch er werd een dure eed gezworen dat de "samenwer
king" voortaan voor goed zou zijn beëindigd. 
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De kapel van het Agmetenklooster aan de Gravenstraat. Prent van ee11 011bel?e11de tel?enaar, ged. ± 1609. 

Het opgravingsterrein was gelegen in een deel van de stad, 
waar zich aanvankelijk in de middeleeuwen een uitgestrekt 
rietmoeras bevond. Aan de westzijde werd het begrensd 
door de Gouw. In 1385 stichtten hier de zusters van St. Agnes 
het eerste vrouwenklooster in Hoorn. Volgens de overleve
ring zouden zij het terrein eigenhandig met koemest hebben 
opgehoogd. Hun voorbeeld werd spoedig gevolgd door an
deren. Ten noorden van het Agnietenklooster werd in 1400 
het Catharinaklooster gebouwd; daartusen vestigden zich in 
1404 de zusters van het Geertenklooster en tenslotte werd in 
1408 aan de huidige Korte Achterstraat het Mariaklooster 
gesticht. 
Het door Wisselstraat, Gravenstraat, Peperstraat en Openba
re Bibliotheek begrensde onderzoeksterrein kwam goed
deels overeen met de plek waar de gebouwen van het Agnie
tenklooster hadden gestaan. Het meest westelijk gelegen ge
deelte heeft waarschijnlijk in oorsprong aan het Geerten
klooster toebehoord. Waar de grens tussen beide klooster
terreinen precies lag is niet goed meer vast te stellen. 
Na de Reformatie werden in de gebouwen van het voormali
ge Agnietenklooster de zetel van de Admiraliteit en het Prin
senlogement gevestigd. Hiertoe vond al spoedig een ingrij
pende verbouwing plaats. 
Van de kloosterperiode bleek nog maar weinig in de bodem 
bewaard te zijn gebleven; door genoemde verbouwing en la
tere nieuwbouw waren de middeleeuwse lagen flink ver
stoord. Een uitzondering vormden de fundamenten van de 
in 1462 gewijde stenen kapel van het Agnietenklooster. Ook 
een groot gedeelte van de begraafplaats kon worden opge-

graven; meer dan 75 graven werden blootgelegd. 
Van een vermoede houten voorganger van de kapel werden 
geen sporen aangetroffen. De stenen kapel was van een een
voudig eenbeukig type met een driezijdige koorafsluiting, te 
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Reco11struct1etel?elllng van ee11 hws wt de eerste helft va11 de /4e
ec>uw. Opgrav111g C&A. Grote Noord. 
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vergelijken met de nog bestaande Mariakapel aan de Korte 
Achterstraat. Een door een onbekende kunstenaar in 1609 
gemaakte tekening toont de kapel. gezien vanuit de Gra
venstraat. mei een vijfzijdig gesloten koor; een voorbeeld. 
dat duidelijk aantoont dat men oude afbeeldingen en kaar
ten alti jd met de nodige scepsis dient te gebruiken . 
De begraafplaats van het klooster was gesitueerd rond de ka
pel. Alleen ten westen en ten zuiden ervan waren de graven 
nog bewaard gebleven. Uit vondsten gedaan aan de overzij
de van de Gravenstraat is gebleken, dat de begraafplaats 
zich in ieder geval ook ten oosten van de kapel moet hebben 
ui tgestrekt. De nonnen waren begraven in eenvoudige hou
ten k isten. veelal op een bedje van gras of stro. Was toevallig 
geen kist op maat voor handen. dan vulde men deze op met 
turven, of - in het omgekeerde geval - werd de dode er on
eerbiedig "ingepropt". De skeletten bleken nog in een opval
lend goede staat. In sommige waren zelfs na zoveel eeuwen 
de hersenen of zelfs resten van de maaginhoud nog com
pleet aanwezig. De gebitten van de nonnetjes waren er ech
ter heel wat minder goed aan toe. Weggerotte tanden en kie
zen. of zelfs door verzweringen in ernstige mate aangetaste 
kaken waren geen uitzondering. 
Omstreeks 1600 bouwde men op de voormalige kloosterter
reinen woonhuizen. Hiertoe werden de Gravenstraat. de 
Wisselstraat en de Muntstraat aangelegd. Voor de bouw 
werd het terrein in korte tijd opgehoogd met een dik pakket 
huisvuil. Di t leverde dozen vol vondstmateriaal op, dat als 
het ware een momentopname geeft van de veelheid aan vor
men die met name bij de ceramiek omstreeks 1600 in ge
bruik waren. De hoeveelheid materiaal is echter zó overwel
digend groot. dat de uitwerking ervan vele jaren in beslag 
zal nemen. 
Van het onderzoek aan de Gravenstraat. dat midden in de 
winter plaatsvond. zullen vooral ook de barre weersomstan
digheden in de herinnering blijven. Zo nu en dan kon pas in 
de loop van de ochtend met het werk begonnen worden. 
omdat de grond te hard bevroren was. Omwonenden hadden 
soms zó'n medelijden met de archeologen, dat ze tijdens het 
werk warme soep kwamen brengen. 
Het toeval wilde dat we enkele tekenborden te leen hadden, 
die enige maanden tevoren tijdens een archeologische expe
ditie naar Spitsbergen gebruikt waren. Iemand had kennelijk 
duidelijk willen maken onder wat voor moeilijke omstandig
heden daar gewerkt moest worden en had in een melige bui 
op de rand van een van deze borden geschreven: "Spitsber
gen, (datum}, +2°C!". 
Wij waren daar niet van onder de indruk. 

Het C&A-onderzoek: de eerste bewoning aan het Grote 
Noord 

We zouden kunnen stellen dat met de opgraving die in 1987 
vooraf ging aan de bouw van C&A. het Hoornse stadskern
onderzoek volwassen is geworden. 
Van het Gravenstraat-onderzoek, de eerste maal dat in 
Hoorn een grootschalige opgraving plaatsvond. was veel ge
leerd. Het was duidelijk dat ook het terrein tussen Grote 
Noord en Achterom te groot was om in een paar weken op 
een verantwoorde wijze te kunnen onderzoeken. Dat bete
kende tevens dat het benodigde budget veel groter diende 
te zijn dan tot nu toe in Hoorn het geval was geweest. Boven
dien werd een aantal posten op de begroting opgevoerd, die 
tot dan toe altijd hadden ontbroken. Bij het onderzoek aan 
de Gravenstraat waren we voor het eerst geconfronteerd met 
het feit dat de tijden. waarin gratis een beroep op de grote 
archeologische instellingen kon worden gedaan voor as-

sistentie tijdens het onderzoek or de uitwerking van specia
listische gegevens, definitief voorbij waren. Ook daar had de 
bezuiniging toegeslagen en heerste voortaan het profijtbe
ginsel. Tevens was duidelijk geworden dat het voor de arche
ologe {die slechts voor twee dagen per week in dienst van 
de gemeente is, doch tijdens een opgraving full-time aanwe
zig moet zijn} bij een groter onderzoek praktisch onmogelijk 
was om alle te veel gewerkte dagen weer via vrije dagen te 
vereffenen. Voor al deze zaken moest voortaan geld gereser
veerd worden. 
Er deed nog een nieuw verschijnsel zijn intrede bij het C&A
onderzoek: sponsoring. Desgevraagd verklaarde C&A zich 
bereid om - in navolging van hetgeen elders gebeurd was 
- een bijdrage in de kosten van het onderzoek te geven. De 
gemeente stelde f S.000.- voor het onderzoek ter beschik
king en suggereerde dat C&A hetzelfde bedrag zou geven. 
Daar ging men direct mee akkoord. Logisch, want wanneer 
de gemeente-onderhandelaars even de moeite hadden geno
men om met de archeologische dienst contact op te nemen. 
hadden ze kunnen horen dat C&A in voorgaande gevallen 
het dubbele placht te geven. 
Men gaf toestemming om zes weken onderzoek te doen. 
Dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Holland en gif
ten van verscheidene particuliere instellingen. waaronder 
ook de vereniging "Oud-Hoorn". werd in ieder geval vol
doende geld bijeengebracht om op verantwoorde wijze met 
dit onderzoek te kunnen starten. Uiteindelijk kon de ge
meente ervan worden overt uigd, dat de eigen bijdrage wel 
erg karig afstak bij hetgeen uit andere bronnen verkregen 
was, zodat men het beschikbaar gestelde bedrag tenslotte 
met f 10.000,- vermeerderde. 

De vloer van een wt de 16e-eeuw daterend keldert1e wordt uitgeme
f Pn. Opgraving C&A. Grote Noord. 

Het C&A-onderzoek heeft interessante gegevens opgeleverd 
over de vroegste bewoningsgeschiedenis van Hoorn. Het 
Grote Noord is als verbindingsweg met het achterland een 
van de oudste straten van de stad en het was dan ook te ver
wachten dat hier al vroeg bewoning was ontstaan. Dal ver
moeden bleek juist. Het onderzoek toonde zelfs aan dal zich 
in dit gedeelte van Hoorn al rond het midden van de 13e 
eeuw mensen hadden gevestigd. Dit betekent dat Hoorn niet 
omstreeks BOO ontstaan moet zijn, zoals doorgaans wordt 
aangenomen. maar zeker een halve eeuw eerder. Aan het 
begin van de 14e eeuw was het al uitgegroeid tot een dorpje 
van enige omvang. 
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Overzicht van 14e-eeuwse huisfundering. Opgravingen C&A, Grote Noord. 

Aan het Grote Noord konden verscheidene huisplattegron
den uit de 14e en !Se eeuw geheel of gedeeltelijk worden 
blootgelegd. De 13e-eeuwse resten bestonden uit huisafval 
dat in de kavelsloten was gegooid. Kennelijk was er in de di
recte omgeving toen al wel bewoning, maar ontbrak deze 
nog op het door ons onderzochte terrein. Pas in de loop van 
de 14e eeuw lijkt de bebouwing langs het Grote Noord meer 
aaneengesloten te raken. De huizen waren in de 14e eeuw 
nog geheel van hout. Enkele hadden wanden van vlecht
werk, afgestreken met leem. Planken wanden lijken echter 
gebruikelijker te zijn geweest. De huisvloer was van aan
gestampte leem. Het rieten dak werd gesteund door houten 
staanders, door dwarsbalken verbonden tot jukken. De 
staanders rustten op poeren van opgestapelde stukken hout. 

Bij verzakking werd simpelweg een nieuw stuk hout tussen 
de stapel geschoven. De huizen hadden voor onze begrippen 
de afmeting van een niet al te royaal schuurtje. Ze hadden 
een of twee vertrekken, waarbij in het midden van één ver
trek een haard was gelegen: een open vuur gestookt op een 
vloer van bakstenen . De rook verdween eenvoudigweg door 
een gat in het dak. 

In de loop van de !Se eeuw zien we dat in de huizen langza
merhand steeds meer baksteen werd toegepast. Eerst wer
den de poeren onder de dakstaanders van dit materiaal ge
maakt. Later ging men ook de vloeren, de zijwanden en de 
achterwand in baksteen ui tvoeren. Brandgevaar was uiter
aard een belangrijke reden voor deze verandering. Tegelijk 
met de "verstening" van de huizen werd het mogelijk om de 
haard naar een van de zijwanden te verplaatsen en te voor
zien van een schouw; een grote verbetering. Een ander ge
volg was dat de huizen vanaf dit moment niet of nauwelijks 
meer van plaats veranderden. Men bouwde een nieuw huis 
eenvoudigweg op de funderingsmuren van zijn voorganger. 
Tot in deze eeuw werd dit systeem toegepast, getuige bij
voorbeeld de wijze waarop in 1937 de nieuwbouw voor de 
Twentsche Bank verrees: op de 17e-eeuwse funderingsmu
ren werden zware betonbalken gelegd, waarop men de mo
derne muren metselde. 
De middeleeuwse bevolking van Hoorn kende nog een 
hoofdzakelijk agrarische samenleving. De bewoners van het 
Grote Noord vormden daarop geen uitzondering, getuige de 
vondsten, gedaan op het C&A-terrein. Daarnaast oefenden 
sommigen een gespecialiseerd beroep uit. Zo moet in de 14e 
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en 15e eeuw op de plaats waar nu C&A is een leerlooierij 
annex schoenmakerij in bedrijf zijn geweest. zoals blijkt uit 
de vondst van verscheidene afvalkuilen. afwisselend gevuld 
met lagen botten. dierlijke haarresten. kalk. boomschors en 
leersnippers. 
Tenslotte mag een bijzondere en voor deze plek wel zeer 
toepasselijke vondst niet onvermeld blijven. In een van de 
13e-eeuwse slootvullingen op het diepste niveau vonden de 
archeologen een zeer groot grof geweven stuk textiel. Later 
onderzoek stelde vast dat het hier het grootst bekende mid
deleeuwse textielfragment betreft, dat ooit in Nederland 
werd opgegraven. Het is waarschijnlijk een deel van een om
slagdoek. Wederom blijkt C&A toch voordeliger". 

Evaluatie en toekomstverwachting 

In het voorgaande overzicht komt één thema regelmatig te
rug: de moeizame financiering van het onderzoek. Wanneer 
we de verdeling van het geld dat in de afgelopen 25 jaar aan 
het archeologisch onderzoek in Hoorn en de uitwerking 
daarvan besteed is bekijken, dat valt op dat de gemeente 
zelfs slechts 30% daarvan heeft bijgedragen. Provincie en 
Rijksdienst namen 25% voor hun rekening. terwijl de overi
ge 45% van particuliere instellingen moest komen. 
Ondanks het feit dat langzamerhand toch van een beschei
den opgravingstraditie in Hoorn gesproken kan worden. 
blijft de gemeente zich op het standpunt stellen, dat de finan
ciering hiervan in de eerste plaats een taak van de provincie 
is. Eveneens zou de provincie moeten zorgen voor de depot
ruimte die benodigd is voor het opslaan van de grote hoe
veelheden materiaal die bij met name stadskernonderzoek 
worden verzameld. 
Derhalve heeft men nooit een vast jaarbudget voor archeo
logisch onderzoek willen instellen; pogingen daartoe uit ver
schillende hoek hebben in het verleden steeds schipbreuk 
geleden. Ook heeft men nooit bij de minister van WVC offi
ciële opgravingsbevoegheid willen aanvragen, aangezien 
het verlenen daarvan automatisch een aantal verplichtingen 
met zich meebrengt ingevolge de Monumentenwet. zoals 
een vast onderzoeksbudget en eigen depotbeheer. De 
Hoornse archeologe is dan ook de enige gemeentelijke ar
cheoloog in Nederland die deze officiële bevoegdheid niet 
heeft. Derhalve moet altijd onder de vlag van een instelling 
met landelijke bevoegdheid, zoals de ROB gegraven worden. 
Deze constructie heeft eveneens juridische gevolgen. want 
de gemeente Hoorn wordt op deze wijze geen eigenaar van 
de bij opgravingen in haar eigen binnenstad gedane 
vondsten. 
Het zal niet verbazen dat de provincie Noord-Holland de me
ning van de gemeente Hoorn geenszisn deelt. Zou men dit 
immers wel doen. dan werd een zeer gevaarlijk precedent 

geschapen. Wat men aan de ene gemeente toestaat. kan 
men aan de andere niet weigeren; met name een gemeente 
als Amsterdam zou dit uiteraard als muziek in de oren 
klinken. 
Dat Hoorn zich geen complete archeologische dienst kan 
permitteren zoals grotere steden als Amsterdam en Haarlem 
is begrijpelijk. doch anderzijds zal men zich dienen te reali
seren dat deze stad nu eenmaal een rijk verleden heeft en 
dat dit de morele verplichting schept om hier zorg voor te 
dragen. De bescherming van het bodemarchief is daar een 
onderdeel van. Een gemiste kans voor archeologisch onder
zoek betekent niet alleen de definitieve vernietiging van een 
deel van dat bodemarchief, maar ook een gemiste kans om 
de eigen museumcollectie te verrijken en onze kennis over 
de geschiedenis van Hoorn aan te vullen en te verbeteren. 
Juist een gemeente als Hoorn verkeert in de vrij uitzonderlij
ke positie dat de gemeentelijke archeoloog niet alleen op
graaft, maar ook de archeologische collectie van het mu
seum beheert en derhalve een vondst kan begeleiden van 
het moment dat deze wordt opgegraven tot het moment 
waarop deze in de vitrine wordt tentoongesteld. Dat daar
voor overigens een aanstelling voor slechts twee dagen per 
week niet toereikend is, moge duidelijk zijn. De zeer tijdro
vende uitwerking van het archeologisch veldwerk (één week 
opgraven brengt vele maanden uitwerken van de verzamel
de gegevens met zich mee) komt daardoor - ondanks de 
trouwe hulp van enkele vrijwilligers - meer in het gedrang 
dan eigenlijk geoorloofd is. Een schrale troost is. dat dit een 
probleem is waar alle archeologen in meer of mindere mate 
mee te kampen hebben. 
Mede gezien het op vergaande bezuiniging gerichte beleid 
van de gemeente. met name in de culturele sector. leek de 
toekomst van het Hoornse stadskernonderzoek steeds onze
kerder. Gelukkig zijn de laatste tijd echter ook positievere ge
luiden hoorbaar en trachten sommigen nieuwe wegen te 
vinden om ook in de toekomst het archeologisch onderzoek 
veilig te stellen. Het ziet er dan ook naar uit dat een achter 
café "Bruintje" geplande opgraving in de naaste toekomst 
doorgang kan vinden. 
Het is te hopen dat de stad die in 1960 na Rotterdam als 
tweede gemeente in ons land een eigen archeoloog aanstel
de. het logisch vervolg op die vooruitstrevende daad ook zal 
willen blijven realiseren. 

Verantwoording: 

2, 4 : F. Gijbels, IPP. Amsterdam. 
3 : H. Koelman. Hoorn. 
5. 7. 8, 12: T.V. van de Walle-van der Woude. Westfries Museum. 
6, 11 : R. E. van de Walle. Zaandam. 
10 : T. Perger. Amsterdam. 
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"Drukkerij Stampei": beeld van een (bijna) 
100-jarige (vervolg artikel in nr. pag. 40) r L zack 

In het juni-nummer van het kwartaalblad "Oud Hoorn" verscheen het eerste artikel van mijn hand, met 
de bedoeling een beeld te schetsen van Drukkerij Stumpel, waarvan de geschiedenis teruggaat naar 
het jaar 1892. Aanleiding voor dit verhaal was een foto die ik tussen mijn spullen vond, met daarop 
de heer Obdam, drukwerkbezorger bij de toenmalige boekhandel/ drukkerij. 
Bij het maken van een passend onderschrift voor deze foto kwam ik tot de conclusie dat er veel meer 
interessante zaken over dit bijna 100-jarige bedrijf te vertellen waren. Zo veel, dat ik nu inmiddels aan 
een tweede aflevering bezig ben, waarbij ik ook nu weer een aantal historische foto's kan tonen. 

Bij mijn eerdere beschrijving van het bedrijf noemde ik al de 
verhuizing naar het adres Draafsingel 57-59. Rond 1928 be
stond het pesoneelsbestand hier uit zo'n 42 personen. 
"Stoomdrukkerij Stumpel'' verzorgde "Onze Courant", een 
uitgave die drie maal per week verscheen. Dit in een oplage 
van zo'n 2.500 exemplaren. Toch deed ook toen al de eerste 
hoofdredacteur zijn intrede in de figuur van "rector" Roo
zen. Kapelaan Roozen, ook bekend door zijn inzet voor het 
St. Jans Gasthuis. zou in de loop der tijd worden opgevolgd 
door o.a. de heren Berger. Van Oorschot, Smits, Onstenk en 
To es. 
In 1925 zou "Onze Courant" dagelijks gaan verschijnen, en 
was tevens ook dusdanig gegroeid, dat besloten werd een 24 
jaar oude, 8-zijdige, rotatiepers aan te schaffen. 
Hiervoor was de zoveelste uitbreiding van het bedrijf nood
zakelijk geworden en dreigde de boekhandel op de achter
grond te raken. Daarom werden in 1936 de zaken financieel 
gesplitst en werd de boekhandel een zelfstandige firma, 

Een kostelijk beeld van de ltandzettenj waar naast familie- en ltan
delsdrukwerk. ook de adw rtent1es voor de krant gezet werden 

Hier een beeld uan de drukkerij aan de Draafsingel aan ltet begin uan de ;aren '50 
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Dit is het kleine handpersje uit 18.92 waar alles mee begon 

In het jubileumnummer van "Onze Courant" van zaterdag 1.9 april 
1930 spreekt men lni deze foto over: "Een algemeen overzicht van 
het groote drukkerij-lokaal: op de voorgrond een "steen" met gereed 
zetwerk: daarachter twee l?!eine machines in werking" 

"Een kijkje in onze kantoren"; de geschiedenis van Drukkerij Stum
pel aan het einde van de jaren '20. Duidelijl? herhennen wij de heer 
luttiMwizen op de voorgrond op de stoel en in het midden aan de 
tafel de heer Smits 

Uiterst primitieve zetmachines vormde rond 1.930 de trots van Druh
Jwrij Stumpel 

Enige j aren geleden kon ik dit leulw doorJ?ijl?je maken: De drukke
rij, c.q. Huize Meta en Villa Schermer, gezien door een van de schiet
gaten in de Mariatoren 

Ook dit moderne stuk technieh uit 1.962 is inmiddels gesneuveld on
der de slopershamer van de firma Blokdijk 
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Bij de aanschaf van een nieuwe rotatiepers 1n 1937 moest ook een nieuw gedeelte aan de bestaande drukken} worden gebouwd Deze 
reproduktte van de originele blauwdruk schetst de situatie aan de Draafsingel rond 1.936 

Ook toen waren de ta/?en al verdeeld: boekhandel en boekdrukkenr Stumpel anno 1930 

1 

H. STUMPEL 
BOEKHANDEL 

OPGERICHT 1880 

Lees- en Studieboeken 

Religieuze Artikelen 

Alles voor teekenen 

Wij installeeren geheele 
Scholen en Kantoren 

H. STUMPEL 
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terwijl de heer E. J. M. Stumpel Sr. de grafische onderneming 
voortzette, hierbij inmiddels geassisteerd door zijn twee zo
nen, de heren M. A. J. en H. B. A. A. Stumpel. Op 15 april 
1936 kreeg de onderneming de naam "Drukkerij Noord
holland". 
Het jaar 1937 zou een belangrijk jaar worden in de geschie
denis van dit grafisch bedrijf. In dat jaar werd een gloednieu
we, 16-zijdige, Koenig u. Bauer-rotatiepers aangeschaft. Hier
bij verdient de grafische uitdrukking "een ... -zijdige rotatie
pers" enige uitleg. Men spreekt in grafische kringen van bijv. 
een 24-zijdige rotatiepers als deze pers. bij één rondgang van 
de drukcilinders, een krant of tijdschri ft van 24 pagina's kan 
drukken. Door technische kunstgrepen kan men dit aantal 
pagina's wijzigen. en kan de pers op halve kracht draaiende. 
een krant van 48 pagina's afleveren. Mede door de vernufti
ge aanpassingen van de hand van de heer M. A. J. Stumpel. 

De oprichter van Drukkerij Stumpel. de heer /:"duard Joseph Marie 
Stumpel. geboren te Roelofarendsveen. 24 september 1879. overle
den te lfoorn op 21 1uli I.967. 
De heer E. J M. Stumpel Sr. was op 27 september 1905 gehuwd met 
Johanna Maria Maassen: overleden op 6 april 1.966. Gedurende z1;n 
leven was de heer Stumpel o.a. tul van de Tweede Kamer der Staten
Generaat en lid van de Hoornse Gemeenteraad. lfij was Ridder m 
de Orde van Oran1e-Nassau. Ridder m de Orde van de H. Gregorws 
de Grote en was drager van de Pauselt1ke ondersche1d111g .. Pro f."c
cles1e et Ponttftee"' 

leverde deze 16-zijdige pers tot ver in de jaren ·50 menig 
druktechnisch hoogstandje af. 
De aanschaf van deze nieuwe pers betekende in de crisisja
ren een hachelijke onderneming. Gelukkig wist de directie 
van de drukkerij belangrijke nieuwe orders aan te trekken. 
zoals o.a. de Middenstandskrant. het LTS-orgaan en het 
ARKA-weekblad. Inmiddels was de krant omgedoopt tot 
"Westfries Dagblad"' en werden ook het "Alkmaars Dagblad" 
en het "Schager Dagblad" uitgegeven. 

Er waren plannen genoeg. maar toen kwam de oorlog. Al de 
uitgaven werden verboden door de Duitse bezetter. O.a. 
door te schemeren met schijnorders wist de directie van de 
drukkerij het kostbare machinepark uit handen van de be
zetter te houden. Dit nam echter niet weg. dat het bedrijf in 
die jaren enigszins verkommerde. De heruitgave van de 
krant. op 5 mei 1945, moest dan ook onder uiterst primitieve 
omstandigheden plaatsvinden. Bij deze her-verschijning 
werden de diverse dagbladen tevens onder één noemer ge
bracht: het "Nieuw Noordhollands Dagblad". 
De onderneming wist zich snel te herstellen en in 1957 kon 
de naastgelegen villa "Huize Schermer" worden aangekocht 
om als kantoorruimte dienst te gaan doen. In dat jaar nam 
ook de grondlegger van het bedrijf. de heer E. J. M. Stumpel. 
na ruim 65 jaar afscheid als directeur van de onderneming. 
De eerder genoemde zoons. de heren M. A. J. en H. B. A. A . 
Stumpel, namen de leiding van het bedrijf over. 
In 1962 vond weer een forse uitbreiding plaats en zou het to
taalbeeld van het bedrijf drastisch gewijzigd worden. De ach
ter het ziekenhuis "De Villa" gelegen landbouwgrond was in
middels in het bezit gekomen van "Drukkerij Noordholland" 
en kon worden benut voor een forse uitbreiding om plaats 
te bieden aan een 48-zijdige rotatiepers. 

Uit historisch oogpunt gezien wordt de geschiedenis van het 
bedrijf voor nu minder interessant. In 1976 kreeg "De Tele
graaf · 50% van de aandelen "Drukkerij Noordholland"' in 
handen en sind 1981 maakt het bedrijf deel uit van de 
Houdstermaatschappij Vereni gde Noorhollandse Dagbladen 
BV met in totaal vijf werkmaatschappijen. Na de fusie met 
de Verenigde Noordhollandse Dagbladen te Alkmaar mei als 
gevolg het overbrengen van het dagblad naar Alkmaar is het 
Hoornse bedrijf zich uitsluitend met de vervaardiging van 
commerciële drukopdrachten gaan bezighouden. Het piep
kleine drukpersje waar alles mee begon wordt echter op de 
Draafsingel nog altijd op een ereplaats bewaard. 
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Men vraagt ons H. W Saaltink 

Deze keer is mijn bijdrage in deze reeks wat korter dan normaal. Er kwamen slechts een paar brieven binnen 
met reacties op foto's in de vorige nummers en er werd geen enkele nieuwe foto ingezonden. We zullen het daar
om moeten doen met die paar brieven, een enkele foto van de hee r Perwitz, die van de vorige maal was overgeble
ven en de rest van het verhaal van de heer Volger. 

Giel van der Zei 

De aan de meeste lezers welbekende Giel van der Zei stuur
de me in het afgelopen kwartaal drie brieven. De eerste gaf 
een groot aantal namen van de mensen die voorkwamen op 
de foto van de directie met het personeel van de firma Schol
ten op reis in Bergen op blz. 56 van het maart-nummer. Hij 
was daarmee de vijfde die een groot deel van de mensen van 
dit bekende Hoornse metaalwarenbedrijf wist te herkennen. 
Hij schreef me, dat het speurwerk was verricht in samenwer
king met Jan Tros. Nog mijn dank voor deze reactie, die te 
laat kwam voor plaatsing in het vorige nummer. 
De tweede br ief gaf een paar correcties en aanvullingen. Nr. 
72 op de genoemde foto was niet Piet de Roover, maar Tinus 
de Roover. Piet, die nog steeds in leven is en in Alkmaar 
woont, werkte niet bij de firma Schollen, maar als schilder 
bij de firma Harder. De nikkeltent - een voor mij onbekend 
begrip - was de naam die het personeel aan de galvanische 
afdeling gaf. Daar werden de vervaardigde producten ver
chroomd, vernikkeld en gebronsd of. precies het tegenover
gestelde, van hun oppervlaktelaag ontdaan door middel van 
zoutzuur. In deze brief kreeg ik ook de oplossing van het 
voor mij onverklaarbare geval van nr. 52. Dirk Bachman. die 
officieel Vlaar heette. Deze Dirk heette inderdaad Vlaar. 
maar was als weesjongen in huis genomen door de weduwe 
Bachman. die in de Gravenstraat woonde. 
Met zijn derde brief kreeg ik eindelijk wat namen van men
sen op de onderste foto van blz. 56. de groep voor het West
fries Museum. Het zijn leden van de VCJB. de Vrijzinnige 
Christelijke Jeugdbeweging. Te zien zijn op de eerste staande 
rij van links naar rechts een onbekende heer. Annie Vink, 
mevr. J. Burgerhout-Muller, Truus? Visser, mevr. Altorffer (we 
wisten reeds. dat zij op dat moment nog mevrouw Altorffer 
moest worden), Lenie Willeboer, met de paraplu over de 
schouder mevr. Bep Krop-Willeboer. Op de voorste zittende 
rij van links naar rechts met wit hoedje Truus Ankringa. Aag
je Rutgers en een onbekende vriendelijk lachende heer met 
de hoed in de hand. Truus Ankringa overleed reeds in 1939. 
Achter de toekomstige mevrouw Altorffer staat de heer J. C. 
Altorffer. Ook dat was reeds bekend. Tussen de beide waar
schijnlijk zusters Willeboer is met pet het hoofd van Dirk 
Schaap te zien. Achter hem staat blootshoofd tegen het hek 
Reyer Koster. Rechts in de eerste staande rij, iets meer naar 
voren dan de anderen staat Da van Dalfsen, predikante van 
de Remonstrantse Gemeente. Het gaat hier om een geweste
lijke bijeenkomst, zodat we mogen aannemen, dat de ande
re. niet genoemde personen niet afkomstig zijn uit Hoorn. 

Zantinge en Belgrave 

Een bijzonder sympathieke brief ontving ik van mevrouw 
Van Zantinge uit Oegstgeest. Zij wist me nog iets te vertellen 
over de door de heer Perwitz ingezonden foto van een klas 
van de jongensschool aan het Nieuwe Noord van omstreeks 
1902. In antwoord op het verzoek van de heer Perwitz. die 
naar mogelijk nog levende klasgenoten vroeg, wist zij me te 
vertellen, dat haar vader Arie Zantinge, die als nr. 5 naast de 

toen nog jonge heer Perwitz staat, op 2 juni van dit jaar is 
overleden. Arie Zantinge werd in juni 1893 in Hoorn gebo
ren als zoon van een predikant. Hij ging al vroeg uit Hoorn 
weg, maar zijn geboortestad trok hem nog zo sterk aan. dat 
hij een paar maal per jaar terugkwam om er wat rond te 
wandelen. Hij werkte een groot deel van zijn leven bij de uit
geversfirma van Samsom in Alphen aan den Rijn en woonde 
de laatste vijfentwintig jaar van zijn leven in Oegstgeest. De 
op de foto als Belgrave aangeduide figuur is waarschijnlijk 
Herman Belgrave. of misschien zijn broer Gerrit. Ze zijn bei
de reeds overleden. Herman was beroepsofficier en woonde 
aan het eind van zijn leven ook in Oegstgeest. 

Perwitz en de Jongensschool 

De enige foto die ik u dit keer kan laten zien, is de tweede 
opname van de heer Perwitz van een klas van de jongens
school aan het Nieuwe Noord. De namen van alle erop voor
komende personen zijn bekend. Toch plaats ik hem. om ver
schillende redenen. De opname is belangrijk als stukje 
Hoornse onderwijsgeschiedenis. Wellicht dat enkele van on
ze lezers hier reeds lang vergeten familieleden of bekenden 
terugzien. waarover zij wat meer kunnen vertellen. En 
tenslotte. omdat de heer Perwitz ook voor deze foto vroeg. 
of ik kon nagaan. of een van de geportetteerden nog in leven 
is. 
De jongensschool aan het Nieuwe Noord was een opleidings
school. Vanaf de vierde klas werd er Frans gegeven om de 
leerlingen de gelegenheid te geven na de zesde klas over te 
gaan naar het middelbaar onderwijs. Dat kon alleen als die 
zesde klas met goed gevolg doorlopen was. Er waren dan 
twee mogelijkheden. namelijk de Hogere Burger School aan 
de Muntstraat of de zevende t/m de negende klas aan de 
eigen school. Deze laatste onderwijsvorm werd ULO, Uitge
breid Lager Onderwijs. genoemd en was te vergelijken met 
wat later de MAVO zou gaan heten. De examens werden in 
de tijd van de heer Perwitz nog centraal landelijk afgenomen 
in L:trecht. Het was in zoverre een middelbare school, dat de 
lessen gegeven werden door vak- in plaats van klasse
onderwijzers. De foto. die op 4 mei 1910 gemaakt werd. laat 
a lle leerlingen van de 7e. Be en 9e klas zien met twee van 
hun onderwijzers. Het zijn 1 mijnheer D. Poort, 2 J. Koster, 
3 Muntjewerff. 4 Hartkoorn. 5 Wit. 6 mijnheer C. Boender, 
7 J. H. Perwitz, 8 C. Tober. 9 P. Bennemeer. 10 J. Sasburg, 11 
C. J. van Drumpt. 11 A. K. Vollenga, 13 D. Peereboom de 
Wolff. 14 Van Erp. 15 H. Bossert, 16 F. Pluilaart, 17 Th. L. 
Lastdrager, 18 U. V. Polman. 
De foto werd gemaakt in het jaar dat de jongeheer Perwitz 
eindexamen deed. Hij mocht daarna naar de HBS, maar toen 
er een paar maanden later een baan voor hem vrij kwam bij 
de spoorwegen in Alkmaar moest hij als zoon en kleinzoon 
van mensen die hun carrière hadden gemaakt bij het railver
voer. aan het werk. Hij kreeg een aanstelling bij de Holland
se IJzeren Spoorweg Maatschappij. Het was zijn eerste en 
enige aanstelling. 47 jaar later, in 1957 werd hij te Utrecht 
gepensioneerd als inspecteur bij de NS. Overigens zat de lief
de voor het treinwezen er al vroeg in. Misschien een gevolg 
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van het feit dat hij geboren werd als zoon van onderstations
chef en natuurlijk op een station. Gespeeld werd er altijd op 
het stationsemplacement en als het kon meegereden op een 
rangeerlocomotief. Daarbij werd meer rekening gehouden 
met een oplettende vader die het enthousiasme van zijn 
zoon voor het vak weinig waardeerde, dan met wagons die 
her en der over het emplacement reden. 
Toch waren er ook nog wel herinneringen aan de stad. Een 
balletje trappen met een oude tennisbal op de Ramen, totdat 
inspecteur Sepp verscheen die een van de voetballers in de 
kraag greep en hem met de bal meenam naar het bureau. 
Na een half uur werd de delinquent vrijgelaten, zij het zon
der bal. Verhalen uit een voltooid verleden tijd. 

Volger 

De heer Volger uit Utrecht verschafte ons de vorige maal de 
namen van alle personen op een na die op de foto van het 
uitstapje naar Bergen voorkwamen. Hij vertelde daarnaast 

in zijn brief zoveel over werkomstandigheden voor, tijdens 
en na de laatste wereldoorlog, dat het zinnig leek deze infor
matie in een apart verhaal onder te brengen. Bij gebrek aan 
voldoende fotomateriaal doe ik dat hier en nu. 
Volger begon in 1930 als jongste bediende bij Schollen. In 
1935 moest hij in militaire dienst, maar werd na 13 dagen af
gekeurd. Terugkomen bij zijn oude baas was moeilijk. Hij 
had zijn opvolger al ingewerkt. En elders werk vinden was 
ook een probleem, want door de economische crisis liepen 
er duizenden werkeloos rond. Die opvolger was iemand uit 
het bedrijf. Een jongen die op stukloon werkte en om tot een 
hogere prestatie en dus hoger loon te komen de beveiliging 
van de pers waaraan hij werkte, buiten werking had gesteld. 
Dat kostte hem een paar vingers. Het pleit voor zijn werkge
ver, dat hij hem niet ontsloeg, maar het kantoorbaantje gaf 
van de jongste bediende, die in dienst moest. 
De jonge Volger kreeg echter bij zijn terugkeer na een on
deronsje met de boekhouder een baantje op het kantoor van 
Schollen eerst voor twee daarna voor zes weken tegen een 
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salaris van f 12.50 per week. Men moet daar bij Scholten op 
dat moment wel wat in hem gezien hebben. Nog voor zijn 
ontslag was zijn maandsalaris teruggebracht van f 40.
naar f 36.- met een werktijdverkorting eerst van 48 naar 
36, daarna naar 24 uur per week. De mensen die op deze 
manier behandeld werden, protesteerden niet eens. Zij wer
den tenminste niet ontslagen. zoals de 'kneusjes·. de beter 
betaalde vakmensen en degenen die lid waren van een vak
vereniging. De verhoudingen lagen net even wat anders dan 
in 1989. 
Na die zes weken raakte de jonge Volger zijn baantje kwijt 
en moest gaan stempelen (1) Ondertussen volgde hij een cur
sus boekhouden. Of het nu een kwestie was van volhouden 
of van stom geluk weten we niet, maar hij had na drie maan
den al weer werk en nog een half jaar later werd hij weer 
bij Scholten aangenomen op een maandsalaris van f 80,-. 
Daar stond dan wel een werkweek van 52 uur tegenover. In 
1937 werd dat voor handels- en kantoorpersoneel wettelijk 
teruggebracht tot 48 uur per week. In de jaren 1942 tot 1945 
werd hij gedwongen tewerk gesteld in Duitsland. In het be
drijf van Schollen en zijn compagnon Pijper had men zich tij
dens de Duitse bezetting bij gebrek aan grondstoffen toege
legd op het vervaardigen van noodkacheltjes. Koper werd 
niet meer geïmporteerd, terwijl de Duitse bezetter probeer
de de voorraden die er nog waren. in beslag te nemen ten 
behoeve van zijn eigen industrie. Het bedrijf van Scholten en 
Pijper probeerde die maatregelen zo goed mogelijk te sabo
teren. Daarvoor moest een gedeelte van de boekhouding 
verdwijnen en het was onder meer de taak van Volger na de 
oorlog deze in het ongerede geraakte boekhouding weer op 
orde te brengen. 
In het begin van 1947 verliet Volger het bedrijf van Schollen 
en nu voorgoed. Er waren wel een paar redenen aan te wij
zen voor zijn ontslag. Na de oorlog moesten de lonen in de 
metaalindustr ie volgens een cao met 25% verhoogd worden. 

De heer Scholten merkte zuur op. dat hij nooit zulke uurlo
nen had uitbetaald. Volger toonde met gegevens uit het be
drijfsarchief echter aan. dat ze hiermee op hetzelfde peil la
gen als in 1920. Daarnaast had onze boekhouder zo zijn be
denkingen tegen het gevoerde produktiebeleid. In het na
oorlogse Nederland was een schreeuwend tekort aan gewo
ne gebruiksgoederen. Schollen bleef echter vasthouden aan 
de luxe artikelen waarmee het bedrijf voor de oorlog naam 
had gemaakt. Toen daar nog een salariskwestie bijkwam 
hield onze man het voor gezien en zocht een nieuwe betrek
king in Utrecht. 

Dit artikel heeft door gebrek aan foto's en aan toegezonden 
commentaar een wat ander karakter gekregen dan normaal. 
Ik hoop, dat ik de volgende keer weer op de oude manier 
kan doorgaan. Voor degenen die niet weten waar het om 
gaat - het ledental groeit immer zo snel - nog even in het 
kort de spelregels. Het is de bedoeling, dat u voor de rubriek 
'Men vraagt ons' historische foto's instuurt waarop personen 
voorkomen waarvan u de namen wilt weten. De opnamen 
moeten op een of andere manier iets met Hoorn te maken 
hebben en personen en/of situaties uit het verleden tonen 
die voor Hoornse mensen duidelijk herkenbaar zijn. In twij
felgevallen stuurt u ze toch maar in. De foto's worden zo snel 
mogelijk geplaatst en aan de lezers wordt gevraagd de na
men van herkende personen aan de redaktie of aan mij door 
te geven. In het daarop volgende nummer worden de aan de 
vergetelheid ontrukte namen gepubliceerd. De foto's ont
vangt u uiteraard terug. Ik zie uw inzendingen met belang
stelling tegemoet. Mijn adres: H. W. Saaltink, Italiaanse Zee
dijk 26. 1621 AH HOORN. 

1) Werklozen kregen in de dertiger jaren een kaart. Om voor 
een uitkering in aanmerking te komen moesten ze dagelijks 
een stempel op deze kaart laten zetten. 

Aan de redactie van het kwartaalblad 
Betreft: Oude vaartuigen in Hoornse eeuwenoude grachten 

Als reactie op de tekst Hoorn havenstad (Bestuursmedede
lingen in het septembernummer van 1989) met de foto van 
een oude Wieringeraak wil ik opmerken dat de Stichting Het 
zeilende bedrijfsvaartuig Hoorn die de belangen behartigt 
van een vijftiental zeilende bedrijfsvaartuigen al diverse ma
len in het recente verleden bij de gemeente Hoorn gepro
beerd heeft de Vollerswaal en de havens bij de Nieuwendam 
meer te betrekken bij het havengebeuren. 

Terwijl de Binnenhaven er elke winter levendig uitziet door 
het grote aantal zeilschepen dat er overwintert. iets wat door 
de gemeente zoveel mogelijk gestimuleerd wordt, liggen de 
Vollerswaal en de havens rond de Nieuwendam er verlaten 
bij. 

Ruimteproblemen zijn er echter te over in de zomermaan
den. De Vollerswaal mag in het zomerseizoen gebruikt wor
den door charterschepen die tijdelijk geen werk hebben. Af 
en toe wordt hiervan gebruik gemaakt. De Nieuwendam is 
niet eens toegankelijk doordat de brug, de Hogesluis, niet 
weer draaibaar gemaakt is tijdens de restauratiewerkzaam
heden van de kademuren van een paar jaar geleden. 

Ondertussen groeit de vloot van zeilende bedrijfsvaartuigen 
nog steeds. waardoor het in de zomer meerdere malen ge
beurt dat het Houten Hoofd zo vol ligt met schepen dat er 
voor een aantal schepen geen ligplaats meer is. De kleinere 
bedrijfsvaartuigen zouden dan de mogelijkheid moeten krij
gen om binnen te liggen, bijv. bij de Nieuwendam. 

Wat zou het niet aardig zijn als een aantal evenementen zo
als de reünies van sloepen en platbodems en de botter
wedstrijden gehouden worden in de Vollerswaal of in de ha
vens bij de Nieuwendam! 

W. R. Brouwer 
secretaris van de Stichting Het zeilende 
bedrijfsvaartuig Hoorn 

Naschrift bestuur: Natuurlijk zou het prachtig zijn als de 
unieke Havenstad Hoorn op deze manier luister wordt bijge
zet. De gemeente en de Hoornse en Streek-VVV moeten 
hiervoor toch wel een aantrekkelijke modus vivendi weten 
te vinden. 
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Stadsbeeld - restauraties - wijzigingen J M. Baltus 

d.d. 25 november 1989 

Achterom 78 

Achterstraat 5 (beeldbepalend) 
Bierkade 5 (monument) 

Nieuwbouw Achterom 78 

Breed 26-28 (monumenten) 

Gasfabrieksterrein 

Grote Noord 15 (monument) 
Grote Oost 53 (monument) 

Grote Oost 60 (monument) 

Karperkuil bij ABC 

Karper/wil met Latuco-complex 

Bebouwing gesloopt voor nieuwbouw en interieurwijziging van Grote Noord 
81-83. 
Woonhuis met klokgevel. Restauratie door Stichting Stadsherstel in volle gang. 
Kaaspakhuis Hollandia. Schade aan houtwerk door bonte knaagkever (grote 
houtworm). 

Woon-winkelhuizen; vroeger Stoomververij en Wasscherij Stam. Verbouw en 
restauratie t.b.v. nieuwe functie in volle gang. 
Op 17 november jl. is de eerste paal geslagen van nieuwbouwwijk. Nieuwe straat 
op terrein gaat S. J. Henninkstraat heten. 
RK Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor behoud en restauratie. 
Achttiende-eeuws pand met prachtig interieur; nu Kantongerecht. Restauratie in 
eindstadium. 
Oosterkerk. Aanwezigheid van bonte knaagkever (grote houtworm) geconsta
teerd in balkwerk. 
Provinciale Welstandscommissie heeft bouwplan voor 75 luxe-appartementen op 
Latuco-terrein "niet onaanvaardbaar" geacht. 

Keem , nieuwbouw NMB-bank 
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Keern 
Kerkplein 39 (monument) 

Kleine Noord 32 (monument) 

Kruisstraat 18 (beeldbepalend) 
Nieuwendam 

Nieuwendam 10 (monument) 

Veenenlaan 
Vollerswaal bij Kleine Oost 
West 50 (monument) 
West 72 (monument) 

Westerdijk 

Westerdijk (provinciaal monument) 

Zon l l (monument) 
Oostereiland 

Nieuwbouw Westerhavencomplex 

Nieuwbouw NMB-bankgebouw in volle gang. 
Sint-Jansgasthuis uit 1563: in gebruik door Kunstenaarsver. Hoorn e.o. Staat in de 
steigers t.b.v. restauratie van het pand. 
Noorderkerk. Aanwezigheid van bonte knaagkever (grote houtworm) geconsta
teerd in balkwerk. 
Woonhuis. op vlucht gebouwd. Wordt verbouwd tol zachte horeca-bestemming. 
Lege plek tussen de huidige nrs. 10 en 11 wordt volgebouwd met drie grachten
huizen. 
Voormalig pakhuis Int Hasselse Hou/schip. Nu artotheek SBK. Schade aan hout
werk door bonte knaagkever (grote houtworm). 
Voortbestaan oudste arbeiderswoningencomplex in Hoorn uit 1909 is onzeker. 
Nieuwbouw woonhuis. 
Woonhuis In den Frahchtwagen uit 1612. Plan voor restauratie. 
Café Bruintje. Hiernaast op de hoek van Grote Havensteeg op de plaats van het 
in 1949 gesloopte café Centraal: plan voor nieuwbouw restaurant met boven
woning. 
Nieuwbouw van Westerhoven in volle gang. Het stratenpatroon wordt hierbij iets 
gewijzigd. Nieuwe straat met aanleunwoningen zal De Driestal heten (naar gelijk
namige middeleeuwse boerderij aldaar). 
Witte Badhuis nu al twee jaar buiten gebruik. Plan om na bouwvakvakantie 1988 
(!) te starten met bouw van hotel en zwemparadijs. 
Zeventiende-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige staat van verval. 
Omvangrijk gevangeniscomplex met o.a. l9de-eeuwse bebouwing met oudere 
fragmenten. Verliest zijn functie als Huis van Bewaring. Over nieuwe functie(s) 
wordt nagedacht. 

Nwuwbouw Vollerswaal 
Westerdijl? gezien richting Grote Waal. november 1989 
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Hoorn in de jaren dertig Jan Onstenk 

Voortgestuwd door Toon Kahlman en Willem Lips heeft een 
bonte rij vrijwilligers zich jarenlang vastgebeten in een stuk 
Hoornse sociale geschiedenis: de dertiger jaren. 
Een boeiend initiatief van "Mensen zonder werk" leidde in 
het voorjaar van 1983 tot de Stichting Geschiedschrijving 
Hoorn 1930-1945. die onlangs als indrukwekkend resultaat 
het boek "Wij moeten versoberen. sprak de minister" heeft 
gepubliceerd. Ondertitel: "Hoorn en de regio in de dertiger 
jaren". Het verzamelde materiaal over de jaren '40'.45 is voor
alsnog blijven rusten. 
Waarvan men allereerst over dit boek moet getuigen, is van 
bewondering voor wat het nijver speuren in de archieven en 
de gesprekken met tijdgenoten allemaal boven tafel heeft 
gebracht. Dat moet de tientallen medewerkers onvoorstel
baar veel werk hebben gekost, waarbij hen het verdriet om 
zoveel verloren gegane of onbereikbare informatie zeker 
niet bespaard zal zijn gebleven. Wat desondanks uiteindelijk 
door Gerard Schrander. Meindert Rem en Jan Botman schrij
vend is vastgelegd, levert een even serieus als interessant pa
norama op van een stedelijke samenleving, nog maar een 
halve eeuw geleden, maar in vele opzichten toch al haast 
onbereikbaar ver weg. 

Hoorn was een stadje toen. in 1930 iets meer dan 12.000 in
woners. onderling flink verdeeld naar levensbeschouwing: 
rooms, rood, protestant, liberaal. en daar dwars doorheen 
nog weer onderscheiden naar stand en staat. Kenmerkend 
vooral een zeer omvangrijk winkel-bestand. ten dele pas
send bij een onomstreden functie als regionaal koopcen
trum, anderzijds ook een situatie van onmiskenbare over
bewinkeling, die de crisisjaren niet ongeschonden kon 
overleven. 
Verbluffende cijfers: in 1930 zijn er 23 zuivelhandels. 29 sla
gers, 59 kruideniers, 46 bakkers. Voorts o.a . 17 drukkerij
en/boekhandels, 44 kledingmagazijnen. 39 schoenwinkels. 
Er werken 178 mensen in liefst 44 sigarenmakerijen en 71 bij 
20 goud- en zilversmeden. Er zijn 188 groothandels die 481 
mensen werk geven en 112 bedrijven die met verkeer en ver
voer te maken hebben. Busondernemingen zijn onderling 
en met de spoorwegen in felle concurrentieslag gewikkeld: 
bij het spoor turft men stiekum de reizigers die met de bus 
gaan. En zo voort. 
Kleinschalig en kleinsteeds, en daarover spoelt de vloedgolf 
van de crisisjaren. Terecht besteedt het boek ruime aandacht 

± 1934. Personen van de Kisten
fabriek v/h Graftdijk. v.l.n.r. Wey
ling. Fontein, Spel, De Greeuw. 
Sijm; zittend: Van Ruiten, Neu
leboom. 

aan de fatale ontwikkelingen in de Westfriese tuinbouw en 
bollenteelt . die aanvankelijk de levenssappen blokkeren 
waarvan de Hoornse zaken het moeten hebben. Terecht ook 
uitgebreid verslag van de pogingen van de middenstand om 
te redden wat er te redden valt tegenover de beunhazerij, 
het grootwinkelbedrijf. de vele venters. Vermeld had nog 
wel kunnen worden. dat vanuit Hoorn de krachtigste impusl 
kwam voor de Vestigingswet Kleinbedrijf in een befaamd Ka
merdebat: de Nacht van (F.duard) Stumpel. 
Uiteraard gaat het boek uitvoerig in op de toenmalige werk
loosheid en alles daaromheen: het ingewikkelde systeem 
van de steunverlening, het stempelen, het voortdurende 
"knijpen" vanuit Den Haag. de werkverschaffing (waaraan 
we het Wilhelmina- en het .Julianapark danken). het zwoe
gen in de Wieringermeer. Het reilen en zeilen van de ge
meentelijke sociale dienst. destijds Maatschappelijk Hulpbe
toon geheten, biedt zicht op de grote noden van een tijd zon
der AOW. zonder AOW. zonder Bijstandswet. De bedeling 
van bejaarden, weduwen. langdurig zieken staat bijv. te 
boek voor gemiddeld f 2,98 per week in 1930. met een uit
schieter tot f 4,40 in 1935. Ook de rol van de vakbonden, de 
kerken en andere hulpverlenende instanties komt ter sprake. 
vaak druppels op een gloeiende plaat. 
Pakkende details zijn er volop. Zo deelt een Hoornse kanton
rechter een douw van 5 maanden gevangenisstraf uit we
gens diefstal van een rijwiel door een man, die als arbeids
weigeraar wordt aangemerkt. F.r treedt ook een opvallende 
figuur uit de archieven naar voren: Klaas Smelik, aanvoerder 
van de Revolutionair Socialistische Partij, die het gemeente
bestuur voortdurend met bloemrijke brieven bestookt, maar 
telkens weer nul op request krijgt. Wat was dat voor 'n man, 
die door zijn tegenstanders als farizeeër werd gehoond en la
ter naar Amsterdam vertrok? Hij lijkt me een monografie 
waard. 
Natuurlijk is er in detail ook wel kritiek te leveren op onder
delen die minder goed uit de verf komen, of op subjectieve 
interpretaties. Waar voldoende bronnen ontbreken, raakten 
de beschibare soms ook wat overbelicht. Zetfouten ontbre
ken evenmin. maar het spijtigste lijkt wel, dat - althans in 
mijn exemplaar - minstens één pagina helemaal zoek is ge
raakt (de inleiding van hoofdstuk 2 in deel 3). Dat doet ech
ter niet af aan mijn respect voor het geheel: zinvol mensen
werk van mensen zonder werk, van wie menigeen. lopende 
het onderzoek, gelukkig weer een betaalde werkkring vond. 
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Handel en wandel op en om 
de Italiaanse Zeedijk Giet van der Zei, zomer 1989 

De laatste etappe van een lange wandeling. Het eindpunt is 
de Veermanskade en wel bij de Hoge Brug. De laatste maal 
ben ik wel wat in gebreke gebleven wat de geschiedenis van 
het Hoofd betreft. U moest het doen met een summiere be
schrijving over de Hoofdtoren. Nu dus eerst iets over de 
Veermanskade. 
Ik lees in het boekje van B. Renckens "Hoorns Historie": " De 
Veermanskade was eerst in gebruik als houtmarkt. In 1577 
is er sprake van bebouwing". En Velius zegt hierover: "Werd 
het groote leedig erf, dat van de hooge-brugge was strekken
de te zijn een omheinde bewaarplaats voor hout, tot heel 
aan den toren van 't Hoofd verkocht aan de Burgers om met 
huysen betimmert te worden . De huysen werden noch meest 
van het selve jaar gesel". 
Van deze bebouwing is nu natuurlijk niets meer terug te vin
den. Het oudste huis dateert van het begin van de 17e eeuw. 
Tot zover dan in een notedop wat geschiedenis van de kade. 
En nu eerst even de visafslag. Hoort die nu bij het Hoofd of 
bij de Veermanskade? Een klein stukje straat met een 
destijds toch wel belangrijk gebouwtje. Het hoort bij geen 
der beide straten. Om in zeevaarttermen te spreken: het valt 
tussen de wal en het schip. Oorspronkelijk was de afslag op 
de Vismarkt, vandaar de naam van dit pleintje. Omstreeks 
de eeuwwisseling verhuisden de vissers naar het plekje links 
van de Hoofdtoren. Er stond toen nog geen gebouw maar 
wat stenen muurtjes (zie foto bovenaan pag. 98 in het derde 
Oud Hoorn-nummer 1989). De visafslag vond toen nog 
plaats in de open lucht. Pas in 1912 riep de gemeente een of
ficiële visafslag in het leven "waartoe zij bij de Hoofdtoren 
een gebouwtje plaatste". Eind vijftiger jaren wordt dit houten 
gebouwtje vervangen door een stenen en zijn er voor de wa
tersportliefhebbers toiletten in aangebracht. In het boekje 
"Hoorn in oude ansichtkaarten" deel 2 treft u op pagina 77 
een mooie foto aan van de visafslag met vissers. visvrouwen 
en afslager Ab Rinses. 
Dan begin ik nu aan de Veermanskade. 
Veermanskade 1 is een vanouds bekend perceel. Niet anders 
dan als tapperij. café of restaurant bekend. Reeds in 1890 
draagt het de naam "Het Schippershuis" en dat is nu in 1989 
nog steeds zo. 
In 1890 is Marienus Dankelman de eigenaar. Op bijgaande 
oude foto zien we het café met een heel andere voorgevel 

Hier de visafslag nog in oude doen. Il? dacht eind dertiger jaren ... 

Een hele oude omstreel?s 1890 d11 beeld van de hoek Veermam
kade-ltahuanse Zeed1;k 

dan nu. In 1905 liet een zekere Weys het pand slopen en er 
een nieuw neerzetten. Aanschouw ik het oude geveltje dan 
moet ik tot de conclusie komen dat er iets moois verloren 
is gegaan. Maar laten we niet te vlug oordelen. misschien 
was het wel zo bouwvallig dat Weys tot nieuwbouw moest 
overgaan. Nog even terug naar eigenaar Dankelman. Deze 
plaatste in de Nieuwe Courant van woensdag 21 juni 1899 
een advertentie. Niet voor zijn café. maar voor een flinke 
dienstbode. Deze dienstbode moet niet de tapper behulp
zaam zijn. maar het moet iemand zijn "die goed met de 
wasch kan omgaan". Even een teleurstelling. maar in het 
huishouden zal het ook druk geweest zijn. Als u nog eens de 
foto bekijkt. ziet u naast het Schippershuis. jawel. een collega 
of concurrent: Café "de Nieuwe Stadsherberg''. 
Tot mijn spijt ben ik over dit café niet veel te weten geko
men. De eigenaar is niet bekend. Wel bekend is dat deze ge
vel ook in 1904 is verbouwd. Dat zal toen ook wel het einde 
van de Stadsherberg zijn geweest. Het pand werd na de her
bouw als kaaspakhuis in gebruik genomen en later als 
opslagplaats voor oud papier ("Haal op") gedeeltelijk door 
brand verwoest en weer opgebouwd. 
Ik neem eerst maar weer de bewoners, die in de loop der ja
ren op de Veermanskade hebben gewoond, onder de loep. 
Veel kan ik er niet vinden. want de meeste panden hebben 
als kaaspakhuis dienst gedaan. Maar ik probeer het toch. 
Vissers? 
Een visser woonde in het pand met de gevelsteen van Bonte
koe. Dat was C. Wormsbecher. Maar bij navraag wist men 
niet of hij nu wel of niet had gevaren. Wel dreef hij een win
kel in scheepsbenodigdheden. evenals Jan Last in hetzelfde 
pand nog niet zo lang geleden en bij de naam Last weet ik 
zeker dat ik hier een visser bij de hand heb. 
Weer even terug naar Veermanskade nr. l. Onder de café
houders van het Schippershuis vind ik nog: Sikke Haarsma 
(van 1911-1926) en de later bekende Koos Wijnstok. Dan de 
mij onbekende eigenaren van Veermanskade nr. 2 de nieuwe 
Stadsherberg (misschien dat Arie Boezaard deze onbekende 
bewoner nog eens boven water weet te brengen). Op nr. 9 
tref ik vanaf 1910 tot en met 1920 de wed. J. Thies aan. Zij 
verkoopt net als Wormsbecher op nr. 16 visbenodigdheden 
maar dan op meer bescheiden schaal. want er staat als aan
tekening bij haar adres: geen winkel. 
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Wie wel een winkel heeft is de wed. H. Beerding op nr. 14. 
Zij verkoopt kruideniersartikelen met de nadruk op de ver
koop van tabak e.d. Voor haar tijd had vader Beerding nog 
een vergunning om in de winkel sterke drank in het klein te 
verkopen. Toen hing de verkoop ook niet aileen van rookwa
ren en andere artikelen af. In 1925 staat er: C. Beerding: Si
garenfabrikant, maar voorzover ik mij kan herinneren was 
er in het winkeltje alles te koop op het gebied van kruide
nierswaren. In 1940 is er zelfs nog wat te doen geweest over 
een reclamebord van Persil nl.: Persil blijft Persil. Misschien 
lag deze naam niet goed bij de bezetters. 

Hebben er helemaal geen kaasknechten op de Veermanska
de gewoond zult u zich afvragen? Er waren kaaspakhuizen 
genoeg. En met mooie namen! Veermanskade nr. 3 was pak
huis "de Pinas·: nr. 4 was de Sleutel, nr. 5 was het Slot, nr. 
12 was Brussel. Op nr. JO woonde in 1912 en 1920 kaas
knecht Jan Baart. En in pakhuis het Slot nr. 12 was in de vijf
tiger jaren een benedenverdieping ingericht als woning. 
Daar woonde toen Arend Wolda. En in het mooie herenhuis 
nr. 13 woonden de de bazen van het kazengilde. Omstreeks 
1910 was dat A. Brouwer en eind jaren dertig D. Hartman. 

De Veermanskade was natuurlijk de aanlegkade voor de vis
sers. Op oude foto's is dat duidelijk te zien: in rijen liggen de 
visserschepen voor de wal. 

In mijn vijfde stukje (Oud Hoorn-nummer 4 jrg. 10 pag. 117) 
heb ik u beloofd de bijnamen van de vissers uit de doeken 
te doen. Twee heb ik al de revue laten passeren: Rayer werd 
genoemd de Splinter en Wormsbecher de Otter. Klaas Blok
ker was zo vriendelijk mij de namen te noemen van de ande
re visserslui. Hij deed het uit z'n hoofd. Misschien zijn er 
meer geweest. maar dat moet u maar voor lief nemen. 

"Net als in Volendam hadden hier ook de vissers bijnamen. 
Niet allemaal. maar toch velen. 
Bijvoorbeeld A. de Best uit de Vijzelstraat luisterde naar de 
naam de Ribbenkraker. Op de Zeedijk woonden veel vissers 
en visventers(sters) o.a. de beide Eylanders. Gerrit noemden 
ze de zoon van Dirk. Nogal een nette naam. Zijn broer had 

Ern mooi grz1cht op de hele Veermanslwde Rechts de wm!?el van 
Beerdmg De stoep van kaashandelaar Brouwer !?rijgt een goede 
beurt .. 

geen bijnaam. T. Visser van de Zeedijk, ook visser van be
roep. had de naam de Perenplukf~er en zijn naamgenoot van 
Achter op 't Zand droeg de naam Kippie. 
Dirk Naber uit de Pompsteeg heette de Lijster (zie ook pag. 
117. dec. 1988). 
In de Melknapsteeg woonden de gebroeders Sant: Willem en 

Op de stoep van het Scluppershws de grootvader en oom van Jan Last. opa Bart. met de pantoffels aan. dat lwn toen nog ITI 1.937". 
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Gerard. De eerste noemde men de blauwe Reiger. De twee
de. Gerard, had geen bijnaam zover ik mij herinner. De Splin
ter en de Otter heb ik al genoemd. maar wat dacht je van 
Toon Verbeek? Bij ieder bekend als Toon Wind. Er was ook 
nog een Verbeek, een vishandelaar die ze Kwakkie noem
den. Hoe komen ze eraan! 
Jan van der Zei, je neef, ging door het leven met de naam 
de Schipper. Eén van de mooiste namen vond ik die van 
Hein Selie de oude Brandweer. Hij woonde later op de Ita
liaanse Zeedijk. 
De anderen hadden zozeer geen bijnaam. Mijn vader niet en 
ook Jan Veth. Herke Schutte! en .Jan de Beer niet. 0 ja. wel 
nog Jan Wormsbecher van de Gedempte Appelhaven. Dat 
was Jonge Jan Ansjovis, maar hij werd ook wel eens de Grij
ze genoemd. Of zijn vader nu de oude Jan Ansjovis was weet 
ik niet. Ook .Jan de Beer en de Lasten hadden voorzover ik 
weet geen bijnaam, maar er ontschiet je er wel eens één; het 
is al zoveel jaren terug ... " 

fot zover deze ontboezeming van onze visser Klaas Blokker. 
We zijn nu haast aan het einde gekomen van onze lange 
tocht. De Hoge Brug ligt voor ons. 

Maar eerst nemen we nog het huis met de steen van Bonte
koe. Volgens insider Piet Peetoom niet het geboortehuis van 
Bontekoe. Volgens hem was dit meer op de hoek van de 
Zeedijk. 
Maar het pand is mooi en de steen doet het er goed. We ha
len toch maar even het begin van het journaal van Willem 
Ysbrantszn. Bontekoe aan: 

"In ï .Jaar ons Heren 1618. den 28 December. ben ik Willem 
Ysbrantszn. Bontekoe van Hoorn, Tessel uitgevaren voor 
schipper. met het schip genaamd: Nieu-Hoorn, gemand met 
206 eters, groot omtrent 550 lasten. met een Oostenwind .. :· 

Bontekoe, een beroemde bewoner uil dit gebied. Met Jan 
Haring en Willem Melknap komt de Italiaanse Zeedijk en 
zijn zijstraten en stegen er niet slecht af in de Hoornse ge
schiedenis. 
Dan de Hoge Brug. Vroeger geschreven als "Hooge Rrug". 

Hooge Brug ± 1.920 

Een vaste naam. die eigenlijk niet het slachtoffer had mogen 
worden van de nieuwe spelling". 
In 191:3 lezen we over de brug dat zij noodzakelijk moet wor
den vernieuwd tengevolge van instorting, welke nog geen 
ongelukken had veroorzaakt. 
Deze restauratie is echter niet zo secuur gedaan, want der
tien jaar later is er al weer sprake van een "totale" vernieu
wing. Hij moet worden omgebouwd tot een ijzeren brug, 
omdat met de eisen van het verkeer!!!, rekening moet wor
den gehouden. Het had nog heel wat voeten in aarde, want 
men was niet erg blij met de nieuwe constructie van beton 
en de reeds genoemde bovenbouw van ijzer. 
De heer Room schrijft hierover. dat door velen de vervan
ging werd betreurd. en het valt ook niet te ontkennen, dat 
een belangrijk stuk van het oude stadsschoon moest worden 
opgeofferd. Toen stond men ook al op de bres voor wat in 
het oude Hoorn aan het verdwijnen was. De heer Kerkmeyer 
zal hier ook wel de hand in hebben gehad. 
We tonen hierbij nog een foto van de oude brug, vermoede
lijk omstreeks 1920. Ook toen al de vertrouwde netten over 
het hek. Rechts nog een glimp van de Hoornse boot. 

Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u veel genoegen 
heeft beleefd aan mijn artikeltjes. Ook dank aan al diegenen, 
die met verhalen het geheel hebben opgefleurd. 

Geraadpleegde literatuur: 

Hoorn, Huizen, straten , mensen ... door A. Boezaard e.a. 
Straatslijpen door T. Leiker-Kooijmans 
Hoornse Historie door B. Renckens. Den Haag 
Kroniek van Hoorn door H. J. Room. 

P.S.: 
Ik heb hier boven al afscheid genomen. maar tussentijds zijn 
er weer aanvullingen binnengekomen t.a.v. de !tal. Zeedijk 
en omgeving. met mooie verhalen. 
Dus ga ik nog even door. Ik kom dan weer terug met een ver
haal over de Vijzelstraat en laat dan grotendeels de heer P. 
de Rover (nu wonend in Alkmaar) aan het woord ... 
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De rondwandelingen 1989 

Onze zeven stadswandelingen zijn in 1989 zeer succesvol 
verlopen. Het aangename weer, zeer zonnig, zeer droog en 
dat schijnbaar eindeloos, zorgde ervoor dat grote aantallen 
wandelaars zich naar de startplaatsen begaven. Onze gidsen 
verdwenen meerdere malen geheel in de mensenmenigte. 
Dank zij de immer royale medewerking van bezitters van 
monumentale eigendommen kwam ook het aspect bezichti
ging voldoende tot haar recht. In tal van artikelen vestigde 
de plaatselijke pers de aandacht op onze wandelingen en 
met name op de positieve waarde die ervan uitgaat om men
sen in aanraking te brengen met de betekenis van het be
houd van historisch schoon in een stad als Hoorn. 
Voor het eerst bleek ook dat de Gemeentediensten van 
Hoorn de bereidheid toonden om rekening te willen houden 
met onze activiteiten. Dit was helaas geenszins het geval 
met de Stichting Stad Hoorn, laat staan een aantal horeca
ondernemers. Terwijl in uitstekende samenwerking met 
VVV Hoorn een historische dag was georganiseerd op een 
der woensdagen moesten de ondernemers zo nodig een aan· 
tal brullende helicopters boven het stadscentrum loslaten. 
Uiteraard werd door B. en W. van Hoorn grif een laagvlieg
vergunning uitgereikt. Voor onze gidsen, die alle medewer
king verleenden om deze dag te doen slagen was explicatie 
vrijwel onmogelijk. Reeds lang en correct van te voren was 
door VVV de lijst van evenementen bij de Gemeente Hoorn 
ingediend. !'vten had hier dus volledig rekening mee kunnen 
houden. Maar nee, alles wat ook maar een weinig zou kun
nen wijzen op Hoorn een 'Museumstad' moet onderdrukt 
worden en gaat dat niet op normale wijze, dan maar met 
verachtelijke middelen. De horeca droeg daar uiteraard ook 
weer een 'schoon steentje' aan bij door ervoor te zorgen dat 
voldoende glastapijten op straat aanwezig waren. rond
gestrooide vuilnis en diverse stegen beter het naambordje 

Rectificatie 
In het "Verslag van de werkgroep Hoorn 1806" in het 
vorige nummer zijn enkele storende fouten terecht ge
komen, waaronder enkele zinnen onduidelijk werden 
of zelfs onzin bevatten. De oorzaak hiervan was een on
zorgvuldige correctie door mijzelf van de ingeleverde 
tekst. De fouten komen dus volledig voor mijn reke
ning. Ik bied hiervoor mijn excuses aan. 

Blz. 80, 2e kolom, laatste regel: Het aantal gezinnen ligt 
uiteraard lager dan het aantal gebouwen ." Het aantal gezin
nen hoeft helemaal niet lager te liggen dan het aantal gebou
wen. Als er zeer veel huizen zijn met meer dan 1 gezin, dan 
kan het aantal gezinnen wel hoger zijn dan het aantal gebou
wen, zelfs als er onbewoonde gebouwen in de wijk voorko
men. Deze zin kan beter weggelaten worden. 
Blz. 81, le kolom, vierde regel van onder: .. .in drie grafie
ken ... Dit moet zijn: .. .in vier grafieken ... 

'Eerste, tweede enz. Zwijnensteeg· kunnen dragen. Maar ook 
in 1990 hopen we met u aller medewerking weer te wande
len. Leden van onze vereniging: blijf niet thuis. maar help 
met uw aanwezigheid duidelijk te maken, dat monumenten
behoud ons wat waard is! Onze gidsen gaan er jaar op jaar 
de straat voor op, laat ze niet in de steek. ook al loopt u dan 
eens voor de tweede, of zesde maal mee! Naast het 'gewone 
wandelwerk' verleenden de gidsen ook weer hun gewaar
deerde medewerking aan diverse verenigingsexcursies enz. 
Nog op 11 november werd een rondleiding verzorgd voor 
het Cuypersgenootschap, dat zich veel moeite getroost om 
onze 19e-eeuwse bouwkunst te behouden. Voor de eerste 
maal in onze gidsenhistorie gingen we ook zelf op excursie 
en wel naar Monnickendam. Bestuursleden van de vereni
ging Oud-Monnickendam verzorgden voor ons een interes
sante rondleiding, zowel door de stad als in het geheel door 
de vereniging in stand gehouden Museum 'De Speeltoren'. In 
een vorig nummer van ons blad zijn de medewerkende gid
sen al genoemd. De aandacht mag hier zeker nog even wor
den gevestigd op onze gids de heer H. A . M. Stumpel. die 
van al onze themawandelingen een uitstekend verzorgd 
naslagwerk heeft samengesteld, onmisbaar voor de onder
bouwing van de explicatie. De arbeid hieraan besteed in 
uren is niet uit te drukken. Alle hulde. namens ons allen! 

Zo gaan we met vertrouwen 1990 tegemoet. We hopen dan 
te wandelen op vrijdag 18 mei, Kerkepad; op vrijdag 1 juni 
Statenpoort; op vrijdag 15 juni Kloosters; op vrijdag 29 juni 
Grote Oost: op vrijdag 13 juli Bontekoe; op vrijdag 27 juli 
Stadswallen; op vrijdag 10 augustus De Buitensingel. Ver· 
trektijd steeds om 19.30 uur. Start op de Roode Steen en de 
beide laatste wandelingen bij de Oosterpoort. 

Albert de Graaf, coordinator. 

H. W Saaltink 

Blz. 83. Ie kolom, de twee alinea's na het kopje "herkomst": 
Het geheel is nogal onduidelijk geworden. Er wordt bedoeld, 
dat in gezinnen bestaande uit een echtpaar al of niet met 
kinderen de man als gezinshoofd wordt beschouwd. Wan
neer uit de gegevens blijkt, dat een weduwe aan het hoofd 
van een gezin staat of wanneer het om een alleenwonende 
vrouw gaat, is een vrouw gezinshoofd. 
Blz. 83. 2e kolom. de drie laatste regels: Als wel rekening 
wordt gehouden met de vrouwen die geen gezinshoofd zijn, 
behoeft het percentage vreemdelingen niet te stijgen. Het is 
heel goed mogelijk, dat de vrouwen die geen gezinshoofd 
zijn in overgrote meerderheid in Hoorn geboren zijn. Telt 
men die vrouwen mee, dan komt het percentage vreemde
lingen lager te liggen. Het gedeelte van de zin: zeker als we 
bedenken ... geen gezinshoofd waren. kan beter weggelaten 
worden. 
Blz. 84. 2e kolom, opschrift bij de grafiek: Religiet moet zijn 
religie. 
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Activiteiten Kerkmeijer-de Regtstichting 1989 
Het behoeft geen nader betoog dat ook in 1989 vele malen 
een beroep op ons Stichtingsbestuur is gedaan om medewer
king te verlenen aan het in stand houden van monumentale 
zaken. Aan aanvragen beslist geen gebrek! Helaas laten de 
middelen niet toe om aan elke aanvraag de vaak zo nodige 
steun te verlenen. Met name de decentralisatie, uit Den 
Haag gepredikt als het wondermiddel dat elk monument 
overeind kan houden, stelt niets voor. Behalve een oneindi
ge administratieve rompslomp worden gemeenten en be
heerders en eigenaren van monumentaal bezit er geen stui
ver w ijzer van. Dank zij een zuinig en kundig beheer hebben 
wij als Stichtingsbestuur in overeenstemming met dat wat de 
erflater voorstond, toch hulp kunnen bieden aan diverse pro
jekten, die anders teloorgang van kostelijk monumentaal be
zit tengevolge zouden hebben. Het zou nog 'anders' geweest 
kunnen zijn wanneer op rek. 4 7 .53 . 73.898 een aantal bijdra
gen uwerzijds was gedeponeerd. Stellig hadden wij dan aan 
meer aanvragen kunnen voldoen. Wij hadden dan met uw 
medewerking het schilderij dat achter een wandbespanning 
werd aangetroffen kunnen restaureren. Wij hadden dan juist 
die waardevolle voorwerpen, die nu naar het buitenland zijn 
gegaan, voor ons allen kunnen behouden enz. enz. 
Wat nu ons werk betreft: 
Steun werd verleend aan de Stichting Kasteel Radboud te 

Medemblik voor de herinrichting van de voormalige zit
tingszaal van het kantongerecht aldaar. Onze aandacht ging 
speciaal uit naar het door de beroemde architect en bouw
meester dr. P.J. H. Cuypers vervaardigde meubilair. Het was 
ook hier roeien tegen de stroom in van allerlei instellingen 
die 'dit l9e-eeuwse goed' niet de moeite waard vonden om 
te herstellen. Met name de oud-kantonrechter van Hoorn, de 
heer mr. G. van Du ijvendijk heeft zich zeer veel inspanning 
getroost om dit gehele zo waardevolle project van de grond 
te krijgen en nagenoeg te voltooien. In uitstekende samen
werking met de kasteelstichting en de Gemeente Medemblik 
kon onze financiële hu!p effectief worden aangewend. Dat
zelfde geldt voor de gemeente Wognum. Ook hier werd in 
prima samenwerking met B. en W. hulp geboden om een 
oude toegangsbrug letterlijk weer boven water te krijgen. De 
brug maakt deel uit van de restauratie van de prachtige 
boerderij Oude Gouw 1 te Wognum. De heer Zwaan, eige
naar en bewoner heeft zich met alle kracht ervoor ingezet 
om dit historische pand te behouden. Instanties en met na
me de gemeente Wognum verlenen daaraan meer dan 
plichtmatige hulp. De wijze van voorlichting aan ons Stich
tingsbestuur en de grandioze gastvrijheid van de heer 
Zwaan maken het een voldoening om aan dit project, zij het 
op bescheiden schaal mee te mogen werken. 
Ook in 'eigen huis' was zo het een en ander aan de orde. 
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Hoewel dit zeer zelden is voorgekomen nam onze Stichting 
een eigen initiatief om een project af te ronden. Met veler 
medewerking is de tuin achter het Westfries Museum weer 
heringericht. Dit jaar kon de laatste hand worden gelegd aan 
de beplanting. De gemeente Hoorn had in het grote perk 
een bestrating laten aanbrengen van foeilelijke straatklin
kers. Onze Stichting heeft dit plaveisel laten vervangen door 

gele steentjes geheel passend bij de aanleg van de tuin. De 
'boerengeeltjes' zijn aangebracht door een kundige vakman
stratenmaker met veel liefde voor dit werk. Het is uiteraard 
zeer wel mogelijk dat de gemeente Hoorn geen middelen 
meer had om op deze wijze het tuinproject af te werken. 
Maar waarom dan niet eens overleg gepleegd om samen tot 
een verantwoorde oplossing te komen? Nee, op de Burcht 
aan de Nieuwe Steen kent men slechts het eigen gelijk . De 
letters: 'Huis der Samenwerking' zullen wel nimmer op de 
gevel prijken. T hans moeten weer extra moeite en kosten 
worden gemaakt die niet nodig waren geweest. 
Medewerking werd verleend aan het gedeeltelijk herstel van 
een unieke collectie vaandels uit de Patriottentijd, aanwezig 
in het Westfries Museum. In dit Museum werd ook op ver
zorgde en aangename wijze het project 'Roode Steen, Vrij
plaats van 't Gemeen' afgesloten. Ter markering van het feit 
dat de heer J. C. Kerkmeijer op l oktober 1987 vijftig jaar 
geleden tot Ereburger van de Stad Hoorn werd benoemd 
besloot het Stichtingsbestuur een werkopdracht te verstrek
ken aan een jong iemand om daarmee aan te geven dat 
voortzetting van de arbeid van de heer Kerkmeijer van groot 
belang is, ook voor komende geslachten . 
Onder leiding van de heer Care! de Jong van de Educatieve 
dienst van het Museum, werd aan mevrouw D. Partiman-Stet 
een studie-opdracht gegeven inzake leven en bedrijf op de 
Roode Steen. Mevrouw Slet had zich reeds eerder bezig ge
houden met een studie omtrent het Westfries Museum, met 
name wat betreft de gebouwen. Nu kon een aaneensluitend 
geheel worden verkregen. 
Op 15 september werd tijdens een geanimeerd samenzijn 
aan ons bestuur de doctoraal scriptie aangeboden omtrent 
dit project. Ook vond de opening plaats van de expositie ge
wijd aan dit onderwerp. Uiteraard mochten van onderzoek 
en expositie geen wonderen worden verwacht, hetzij in ge
schrift of tentoongesteld. De financiële middelen lieten niet 
toe, hoe waardevol op zichzelf ook, om dit project wellicht 
letterlijk op het plein, geheel 'uit te diepen'. Ons Stichtings
bestuur is uitermate dankbaar voor alles wat tot stand is ge-
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komen in dit opzicht. De Educatieve dienst van het Museum 
is constant onderbezet, geld voor onderzoek is er niet en 
jongeren kloppen tevergeefs aan voor nadere onderbouwing 
van studies op historisch en cultureel gebied waarmede ze 
enthousiast zijn gestart. Cultuurbeleid anno 1989! 
De Concertstichting Johan Messchaert. opgericht door de 
heer Kerkmeijer, viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. Om bre
dere bekendheid te geven aan de hoogstaande muzikale uit
voeringen van deze Stichting werd ook een financiële bijdra
ge verstrekt , in de geest zoals de oprichter voor ogen had. 
Uit de naaste kring van de Stichting werd weggenomen me
vrouw Henderika Noordam-Korsten, huishoudster van wij
len de heer Kerkmeijer. Zij stierf op 21 april 1989. Mevrouw 
Korsten was de steun en toeverlaat van de heer Kerkmeijer. 
met name in zijn laatste moeilijke levensjaren. Bij testamen
taire beschikking ontving zij als huishoudster in ruste nog 
immer een eenvoudige uitkering uit het fonds. Wij gedenken 
haar met respect en met dankbaarheid voor de steeds zo 
open en prettige contacten. De familie van mevrouw 
Noordam-Korsten zond ons uit de nalatenschap een aantal 
krante-artikelen en foto's, ja zelfs enige schilderstukken van 
de heer Kerkmeijer toe. Wij stellen dat op hoge prijs! 
Het afgelopen jaar vond ook de beëindiging plaats van de ar
tikelenreeks 'Hoorn in de verdrukking', van de hand van wij
len mevrouw C. Kerkmeijer-de Regt. Niet slechts als een 
stukje 'oorlogshistorie' is haar werk van belang. We leren er 
ook de sociale sfeer uit kennen, die heerste in onze toen
maals zo afgelegen stad en de emoties, vaak wat singulier 
getekend. die werden opgeroepen toen men een gevestigd 
patroon zag verdwijnen. Ons Stichtingsbestuur is grote dank 
verschuldigd aan de royale medewerking van de directie van 
drukkerij Westfriesland te Hoorn voor het afstaan van de 
rechten op publikatie. Die dank geldt eveneens de redactie 
van dit ons kwartaalblad en allen die door reacties. of be
schikbaarstellen van fotowerk een stuk tijd weer tot leven 
hebben gebracht. 

A. de Graaf, secr. Kerkmeijer-de Regtstichting, 
Eikstraat 37, 1623 LR Hoorn, tel. 02290-16826. 

Senioren wandelen door Hoorn 
Graag willen we weer eens iets laten weten over onze erva
ringen en het reilen en zeilen van onze afdeling van het Gil
de. Zeilen is natuurlijk niet onze specialiteit. Wij houden het 
bij het gidsen door onze mooie stad. We zijn blij u te kunnen 
vertellen dat ons zaakje goed loopt. We kunnen met recht 
spreken van florerend loopzaakje. De aanvragen nemen toe, 
sommige klanten hebben al voor de tweede maal geboekt 
en de reacties van de deelnemers zijn uitsluitend positief, zo
als ik uit het verslag van het Gilde heb mogen vernemen. 
De rondwandelingen worden aangepast aan de verlangens 
van de deelnemers(sters) en aan het tempo dat men wil aan
houden. Er staat ons wel een tijdsduur van 1 Y2 uur voor de 
geest, maar vaak loopt het zelfs langer uit. Dat hangt af van 
de interesse die wordt getoond, de verlangens die men heeft, 
en het aantal vragen dat wordt gesteld. Van een vaste route 
komt meestal niets terecht, hoewel een aantal vaste pro
grammapunten zoveel mogelijk wordt aangehouden. 
Niet alleen Oud-Hoorn. Nee ook het Hoorn van thans komt 
aan de orde! Zo ziet men met verwondering naar de nieuwe 
bestemming van de Grote Kerk, en horen we de positieve en 
soms ook de andere opvattingen. 
En zo, kuierend door de stad ontstaat er vaak een gemoede
lijke sfeer. die zich uit, door het aanbod om met zijn allen er-

gens een kopje koffie te nuttigen. We nemen dat aanbod 
graag aan. Want het geeft mooi de gelegenheid om met 
kaarten of een tekening, op ons gemak en niet gestoord door 
rondrazend verkeer, nog iets te verduidelijken. 
Veelal is ons startpunt de Maquêtte in de Noorderkerk. waar 
ook Horinezen die eens meeliepen. met verbazing naar heb
ben gekeken. We hebben dan al een houvast om verder op 
door te werken. 
Zoals ik in de aanvang al schreef, onze zaak loopt goed, en 
daarom zoeken we meer personeel. Wegens ziekte hebben 
we één van de trouwe leden moeten missen. 
Er zijn vast nog wel senioren, die onze club willen helpen. 
Loop gerust eens een keertje mee, en misschien wordt u van 
een gewone meeloper(ster) een enthousiaste mee
doenster( er). 
Ook van de omringende gemeenten hebben we aanvragen 
gekregen voor een rondwandeling, maar dat aanbod zou 
best groter kunnen zijn. Er zijn vast wel Westfriezen die zich 
nog interessante voorvallen herinneren en ons daar over 
kunnen vertellen. Wij houden ons aanbevolen! 
We hopen zo nog lang door te kunnen gaan met ons wande
len door Hoorn. We hebben de loop er eenmaal in! 

P. J Loots 
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Herinneringen van Vermande 3 
De 'Herinneringen' van de heer Vermande bestaan uit een groot aantal korte beschouwingen die de meest uiteen
lopende facetten van het leven in Hoorn aan het eind van de vorige en in de eerste he lft van deze eeuw tot onder
werp hebben. Hij noteert schijnbaar onbewogen de kleinigheden van het dagelijkse leven zonder zich te verdie
pen in de achtergronden. Maar omdat hij zo'n fijne neus heeft voor details die de lezer van deze tijd - die in 
een geheel andere wereld leeft - interesseren, wordt zijn verhaal nooit vervelend. 
In tegenstelling tot het vorige a rtike l plaats ik hier twee artikelen die als enig gemeenschappelijk element he t 
water hebben. Het eerste vertelt iets over de zoutziederij aan het ABC, het tweede gaat over de stedelijke open
lucht badvoorzieningen in Hoorn. 

Zoutziederij 

Op het ABC te Hoorn bevond zich, behalve de kistenfabriek 
van C. Graftdijk, een zoutziederij, een ruim lokaal waarin het 
zoute water (de Zuiderzee was nog zout water) over grote 
stapels takkenbossen gegoten werd. Door verwarming ver
dampte het water en bleef het zout als sneeuw op de takjes 
achter. Vervolgens werd het zout verzameld en waarschijn
lijk gedroogd. 

Badhuis ca. 1890 

Op het buitendijks land aan het einde van het Breed. waar 
nu het badhuis staat, stond een open hok met 6 kleedhokjes. 
eveneens open. Dit was een zeer primitief badhuis. Een 
plank om te zitten en de kleren neer te leggen. Vóór dit bad
huisje stond een kort steigertje met een trapje in zee. Koste
loos kon men daar zwemmen. Ook de militairen zwommen 
daar, onder toezicht van een korporaal, in kleine troepjes. 
Zwembroek was voor hen te grote luxe. 

Oude katten en honden vonden hier in zee hun laatste rust
plaats. De zee spoelde hun lichamen tegen het stenen dijkje, 
overgelaten aan de biologische zuivering door het zeewater. 
Hun geur werd niet gewaardeerd. Voor het gegoede publiek 
was een echt badhuis op het buitendijks land aan de overzij
de nabij de 2 houtzaagmolens van de heer A. Zijp Cz. De toe
gang naar dat badhuis was door het steegje 'de Hei', waar de 
visrokerij een niet door ieder gewaardeerde geur en rook 
verspreidde. Ook was dat badhuis te bereiken over de veld
keiendam aan de zeezijde. door van steen op steen te sprin
gen. Eens gleed daar een jongen uit en rolde in zee. Meteen 
sprong een molenaarsknecht over het hek en haalde de 
drenkeling op het droge. De jongen had veel water binnen
gekregen. waarom 2 knechten elkaars pols vastgrepen. de 
jongen over hun armen legden, die na een paar flinke slagen 
op zijn broek. het water weer kwijtraakte. Huilend rende hij 
naar zijn inmiddels gewaarschuwde moeder. 
Het badhuis stond tamelijk dicht bij de stedelijke riooluitlo
zing. Eb en vloed zorgden voor de afvoer van het rioolwater, 
echter rook de zee soms minder fris. Bij twijfel vroegen wij 

± 1926. In de verte zijn de open kleedhok1es zichtbaar voor het bad/wis aan de Westerdyk. op de plell waar nu ons .. oude" W111e Badhws 
staat 
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aan de badmeester of het water helder was. Dan schepte Van 
der Winden in zijn hand wat water, rook eraan. en veroor
deelde het als het te veel geurde. Van der Winden kon niet 
zwemmen. Er hing een roeiboot in de takels vóór het bassin. 
doch die kon hij niet te water laten. 

Hij was behalve badmeester, ook knecht bij een wijnhande
laar waar hij de wijn in flessen bottelde en plichtsgetrouw 
zich vele malen van de kwaliteit overtuigde. Er waren 4 in 
zee uitgebouwde bassins met houten vloeren op verschillen
de diepte. Deze waren voor kleine kinderen en niet zwem
mers. Een springplank en een stortbad (een grote gieter aan 
een paal, welke men zelf moest volpompen) voltooiden de 
inventaris. 

Dames en heren zwommen op verschillende tijden. Eens 
kwam een klacht binnen dat de dames in het bassin door er 
buiten varende personen konden worden gezien. Om zich 
van de waarheid van die klacht te overtuigen gingen een 
paar bestuursleden een rondvaart om het damesbad maken. 
Natuurlijk moesten zij later nog wel eens iets horen over dat 
onschuldige boottochtje. 

De badvrouw (de vrouw van Van der Winden) loste haar 
man geregeld af als de dames aan de beurt kwamen. Ook zij 
kon niet zwemmen. Haar taak was het wassen en drogen 
van handdoeken en zwemkleding. Zwemles werd dus niet 
gegeven. doch de jeugd had spoedig de slag beet. Van de 
springplank sprong men in een dieper deel. Daar was een 
lang touw in zee gespannen om te grijpen als men even wil
de rusten. Het bassin was door een schutting omgeven. Daar 
zwommen en ploeterden zij die zich niet in het diepe water 
waagden. De kleedhokjes waren ruim en zindelijk. Ieders 

badgoed was genummerd en bleef in het badhuis bewaard. 
Vooral in de schoolvakantiedagen was er druk bezoek. De 
badgasten van toen bewaarden er aangename herinnerin
gen aan. 

Het water was zelden zo helder dat de bodem van het bassin 
zichtbaar was. Eens verloor iemand zijn gouden ring in het 
troebele sop. Vele vrijwilligers doken er naar. doch vergeefs, 
totdat ik de gelukkige greep deed en de ring in een handvol 
zand boven water bracht. 

In het badhuis rook het naar teer en het zondoorschenen 
groenige water lokte en klotste als echo der vloedgolf van 
de verre Noordzee. Maar de zee kon ook schuimen en de he
mel bliksemen en soms zweepte de storm dan in wervelwind 
het water tot kolommen op die tot de lage zwarte wolken 
reikten. Snel bewogen die draaiende waterkolommen zich 
over de zee om zich plotseling te ontlasten in een flinke re
genbui van zware druppels zout water. (Op een najaarsavond 
nam ik dit in het badhuis waar.) 

Eens werd in Schellinkhout een hooiberg door zo'n wind
hoos gegrepen en omhoog gevoerd. toen losgelaten boven 
Hoorn waar het hooi neerdwarrelde op daken en straten. Ik 
zag dit toevallig uit het vlieringraam van mijn hoge woon
huis, (Grote Noord 88) vanwaar men uitzag ver over de da
ken der stad. Vandaar kon ik op de torenklok kijken om de 
juiste tijd vast te stellen. Telefoon was nog niet in Hoorn om, 
zoals nu, de juiste tijd aan te vragen. 
Ook buiten het badhuis was een grote attractie. Daar dreven 
de boomstammen voor de houtzaagmolens in het water. Met 
zeer gevaarlijke sprongen werd van de ene op de andere 
gesprongen. Gelukkig gebeurde er nooit een ongeluk. 

De foto is genomen vlak na de ope11111g van het Witte Badhws ( ± 1936). l1nl?s was de mannen- en achter de schu1tmg de vrouwenafdeling 
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Een paar herinneringen 
aan mijn vader: dhr. P. C. Roorda Lies Broertjes-Roorda 

Na het overlijden van mijn vader kwam ik een grote hoeveel
heid foto's tegen, waarbij een aantal van zijn verhalen en be
levenissen in Hoorn, in de eerste helft van deze eeuw, weer 
bij mij boven kwamen. 

Mijn vader, Piet C. Roorda, is in 1902 in Hoorn geboren, in 
een gezin met nog 4 broers en een zuster: Chris (1904), Frans 
{1906), Annie (1910), Cor (1914) en Jaap {1917). 
Zij hebben alle zes altijd in Hoorn gewoond en gewerkt. 

De ouders van mijn vader kwamen in 1901 naar Hoorn. 
Over mijn grootvader Jaap Roorda (geb. 6-10-1877, getrouwd 
met T. Roorda-Wijs, geb. 22-10-1877) wil ik het eerst even heb
ben: Hij bracht voor de melkfabriek kisten met jonge kaas 
naar het station, dat ging per hondekar met 1 hond ervoor. 
De familie woonde toen Acher de Vest op nr. 6, in één van 
die kleine huisjes. De Veliusbrug was nog niet gebouwd. 
Op de terugweg van het station floot hij dan naar mijn groot
moeder, die daarop de tweede hond losliet, die dan de Draaf
singel overzwom naar mijn grootvader toe. Die hond werd 
dan onder de kar gebonden om voor wat meer trekkracht 
te zorgen voor de volgende lading. 

In 1919 verhuisden ze naar de overkant van de Draafsingel, 
naar een van de twee koepels die daar stonden, even voor 
de Kruitmolenstraat. Vlakbij de Oosterpoort stonden er ook 
twee. 
Twee jaar later zijn ze op het Kleine Oost nr. 21 komen wo-

nen. Ze hadden daar een veestapel van 2 paarden. 6 koeien 
en 4 varkens. 
Dit was toch schijnbaar niet voldoende om van rond te ko
men, want daarnaast is mijn grootvader, toen samen met zijn 
zoons, voor de gemeente gaan werken als voerman: hij reed 
onder andere grint en stenen voor de wegenbouw. 

De Roorda's hadden hun stallen achter het Kleine Oost aan 
de Schellinkhoutersteeg. Op een gegeven moment stonden 
daar zes paarden, zes koeien en dan nog de varkens. Daar 
vlakbij lag de schelpenverbranding van de Gebroeders Hage. 
Op de Modderbakken lagen de schepen met de ongebluste 
schelpen, via een lorrie op rails ging het dan over het Wa
tertje zo de kalkoven in. 
Het werk van mijn vader Piet Roorda: 
Hij reed met paard en wagen via de Westfriese Omringdijk 
naar Andijk, waar hij met een wals de dijk aan moest vlak
ken en aanrollen. Het paard stond dan boven aan de dijk, 
maar zakte tot zijn knieën in de modder, een probleem dus. 
Hij is toen gaan praten met zijn zwager, Cor Leeuwerik, die 
timmerman was. De oplossing was daar, er werden vier hou
ten klomptrippen gemaakt, en mijn vader kreeg de taak het 
maar met het paard uit te proberen. Dat lukte aardig, hij 
maakte met vier leren banden de trippen onder de hoeven 
vast, en is toen aan het oefenen geslagen. Het lukte! Dit was 
zekere ook aan de intelligentie van het paard te danken 
(Pietje). De vinding werd direct door fotograaf Hazelnet ver
eeuwigd. 
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Toen in 1931 het Julianapark werd aangelegd en de grote vij
ver moest worden gegraven, was mijn grootvader daar ook 
weer bij, met zijn paard op klompen! 
Hij reed ook voor de Gebroeders Vierbergen: waterputten en 
septic tanks moesten dan naar de dorpen rond Hoorn ver
voerd worden. Bij koud weer wist het paard precies waar hij 
moest zijn om een kruidenbittertje voor de baas en wat voer 
voor zichzelf op te scharrelen. 
Voor de Firma Zuidweg reed hij hout met de mallejan met 
bomen met twee paarden ervoor. Dat hout moest naar wat 
toen Het Laagje heette, nu is dat de Oosterkade, bij de Kleine 
Oostbrug. Ook kolen werden er vervoerd (voor kolenhandel 
Ligthart): van het station, waar het in de wagen werd ge
schept, via het Grote Noord, Grote en Kleine Oost door de 
Zoutkeetsteeg (het pad tussen de huidige brandweergarage 
en het huis De Tulp) naar de kolenopslag. Op die plaats staat 
(nu nog) de Coöperatie. 

In de oorlogsjaren, toen er geen autoverkeer meer was, reed 
mijn vader (met Puk, dat was een afgekeurde harddraver, 
zijn werkelijke naam was Bewindvoerder H.) voor "Stam 
Stoomt" samen met Dirk Koen op Zaandam. Hij ging dan 
langs de huizen en bracht de schone was weg en haalde de 
vuile weer op. Op zo'n dag legde het paard wel 100 kilome
ter af. 
In die jaren reed hij ook voor de voedselvoorziening naar 
Amsterdam. De ene dag heen (met de pont) en de volgende 
dag weer terug, de nacht bracht hij dan door bij zijn schoon
zuster. 
Het paard stond een eindje verderop in een oude garage, sa
men met een stel magere Amsterdamse paarden. Hij mocht 
daar gratis staan, wat niet verwonderlijk was, want ze zagen 
mijn vader graag komen: hij nam wortels mee voor de paar-

den, maar ook melk en andere levensmiddelen. 

Na de oorlog is mijn vader voor zichzelf begonnen op de 
Geldelozeweg. Daar zit nog een aardig verhaal aan vast: een 
van de klussen waar de Roorda's ook bij werden in gezet was 
de sloop van de gasfabriek (zie foto). Broer Cor en Jan Jon
ker zaten bovenaan vastgeketend en sloegen met hand
kracht de stenen los. Deze stenen waren voor de liefhebber, 
dus mijn vader nam ze mee naar huis en heeft samen met 
mijn moeder (mw. C. Roorda-Fonteijn) en mijn man (Siem 
Broertjes) maandenlang stenen gebikt en gestapeld. Van de
ze stenen liet hij zijn eerste koestal bouwen met ruimte voor 
tien koeien en zes pinken. Van GIF hebben de koeien (en wij) 
nooit iets gemerkt! 

,.-, 
• 

147 



Het paard Puk was in Hoorn wellicht net zo bekend als mijn 
vader, vooral omdat hij ook alti jd voor de schillewagen heeft 
gelopen. Mijn vader deed dat in die jaren ook om voer voor 
de beesten op te halen, nadat steeds meer land onteigend 
werd voor de aanleg van Risdam. 
Puk werd 23 jaar. Wat was het een verdriet toen hij dood 
ging! Mijn dochters hebben zijn hoefijzers nog steeds. Maar 
op een dag kwam mijn vader thuis met een " bruine bonte" 
(Jochem). Ik hoor mijn moeder nog zeggen: "Wat nou Piet. 
heb je een koeiepaard gekocht?". 
Mijn dochter Ina reed er op, en de Koggenruiters waren er 
ook blij mee, want het was een perfect " paukenpaard"'. 
Met Jochem en ook met het zwarte paard "Black ie·· werd ve
le jaren lang de Sint in Hoorn ingehaald. Mijn dochtertje 
ging mee te ringsteken. vaak ook Saskia Hidma en mw. Bart, 
maar met de dochter van Nico Blokdijk heeft mijn vader 
toch wel de meeste prijzen gewonnen. 
Wat was hij dan vreselijk trots! 
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Wachten op de Sint op de Doele11/wde IJ11 de Hoge Brug 

Mijn vader "Opa" Roorda is er nu niet meer, maar een paar 
van zijn verhalen wilde ik, zijn dochter, toch gewoon even 
vertellen. 
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