
OUD HOORN 
KWARTAALBLAD VAN DE VERENIGING OUD HOORN 

12e jaargang nr. 4 december 1990 



'Oud Hoorn' Artikel 2 der statuten. goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 november 1917: 
'Het doel der vereeniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering 
houden van het verleden der stad Hoorn en hare omgeving'. 

Kwartaalblad van de Vereniging 'Oud Hoorn'. 
Losse nummers, voorzover voorradig verkrijgbaar tegen 
betaling van f 5,- per stuk voor leden en f 7.50 voor niet
leden bij het verspreidingsadres. 

Bestuur: J. M. Baltus. voorzitter 
A. de Graaf, vice-voorzitter 
A. G. F. van Weel, secretaris 
mw. E. Millenaar, 2e secretaris 
W. L. van der Waal, penningmeester 

leden: Y. J. Hangelbroek 
L. P. M. Hoogeveen (archivaris) 
A. Boezaard 
mw. L. Rensema-Brevet 

Secretariaat: Postbus 346. 1620 AH HOORN 

Contributie 'Oud Hoorn' : minimaal f 25,- per jaar, inclusief 
toezending van het kwartaalblad. 
Lidmaatschap voor het leven door: 
a. een éénmalige bijdrage van minimaal f 700.- , indien het 

lid 45 jaar of ouder Is, of door: 
b. een éénmalige bijdrage van minimaal f 500.-. indien het 

lid 55 jaar of ouder Is. 
Giro 2144888 t.n.v. Penningmeester Ver. ·oud Hoorn' 

Postbus 346 
1620 AH HOORN 

Redactiecommissie: 
J. L. N. Dijkstra 
L. P. M. Hoogeveen 
R. de Knegt 
H. W. Saaltink 
Femke Uiterwijk 

Opgave nieuwe leden: 
F. Uiterwijk 
Grote Oost 98 
1621 BZ HOORN 
tel. 02290 - 1 02 20 

Redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra 
Rotiusstraat 46 
1624 GC Hoorn, 
tel. 1 71 17 

Volgend nummer en inleverdatum kopij 

Ereleden: 
B. Canneman. oud-burgemeester t 
H. Krijgsman, oud-bestuurslid t 
C. Kuppers , oud-administrateur t 
D. Breebaart, oud-voorz. Stichting Stadsherstel 
Hoorn 
H. !Vl. van den Berg, kuns thistorica 

Archiefdienst Westfriese Gemeenten: 
Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, 
Nieuwe Steen 1 
tel. 3 12 34. 
Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten 

Postbus 603 
1620 AR HOORN 

De studiezaal is geopend van maandag t/m vrijdag van 
9.00-17.00 uur. Avondopenstelling elke eerste en vierde 
woensdag van de maand van 19.00-22.00 uur, behalve in juli 
en augustus. 
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken 
meer worden aangevraagd. 

Door het archief verricht onderzoek f 16,50 per half uur; 
fotokopieën f 0.85. 
Eigen onderzoek op de studiezaal en het lenen van boeken 
uit de bibliotheek (niet alles wordt uitgeleend) is gratis. 

Westfries Museum: 
Rode Steen 1, Hoorn (te l. 1 55 97). 
Geopend: het gehele jaar. 

maandag t/m vrijdag van 11.00-1 7.00 uur. 
zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 

Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn 

Drukker van dit blad: 
Drukkerij West-Frlesland/Edecea BV, 
Protonweg 32, Postbus 7, 1620 AA Hoorn 

Het volgende nummer (13e jaargang nr. 1) zal verschijnen omstreeks 17 maart 1991. U wordt verzocht eventuele kopij voor 
dit nummer uiterlijk 15 februari 1991 in te leveren bij het redactie-adres: 
J. L. N. Dijkstra, Rotiusstraat 46, 1624 GC Hoorn, tel. 02290 - 1 71 17. 

Verantwoording illustra ties van dit verschijningsnummer: 
Archiefdienst Westfrîese Gemeenten, Bas Baltus. Giel v. d. Zei, mevr. W. de Leur. archief Westfries Museum. 

Copyright: 
Gehele of gedeeltelijke overname van teksten en/of illustraties uit dit blad is alleen toegestaan na toestemming van de au
teur of de redactie van 'Oud Hoorn'. 

Bij de omslagfoto: 
Tekening van de Parkzaal gemaakt door F. J. H. Pastoor in 1876 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Sappho. 

98 



Bestuursmededelingen 
1· 
1 

. " ' 

-- - ~-- .. 

iT DAER SYN DER OOK 
WÎN1' GELYCK 1HET is 

ÎN T MiDDEN1 DALR 
GE,SC HiET r .WAER 

SYNDER 
VAN Ml 

Overlijden erelid Kees Kuppers 

Tot zijn grote droefheid moest het bestuur vernemen dat 17 
september j.l. Kees Kuppers, erelid der vereniging, is overle
den na een langdurige ziekte. In onze voorjaarsledenverga
dering van 1989 werd hij nog uitgebreid gehuldigd. In hem 
verliest Oud Hoorn een van de meest verdienstelijke wer
kers die de vereniging heeft gehad. 

Najaarsledenvergadering 

Tijdens de najaarsledenvergadering op 24 november 1990 
zijn talloze zaken aan de orde geweest: het plan om het VOC
pakhuis te gaan huren van de gemeente Hoorn om te komen 
tot een multifunctioneel cultureel trefpunt. samen met de 
Stichting De Achterstraat en Stichting Hiaat; het voorstel tot 
oprichting van een stichting Monumentale Panden Oud 
Hoom; het aankopen van de in erfpacht uitgegeven grond bij 
onze panden Buurtje 1-2 en Gravenstraat 15-17; het uitreiken 
van de jaarlij kse onderscheiding aan de vereniging llendrick 
de Keyser; de benoeming tot erelid der vereniging van me
vrouw Herma van den Berg uit Utrecht. 

Bouw kunstcursus 

Wederom mag de organisatie van de Bouwkunstcursus met 
genoegen en tevredenheid terugzien op deze verenigingsac
tiviteit. Ruim zestig deelnemers uit heel West-Friesland volg
den de vij f lesavonden in de Oosterkerk en namen deel aan 
de drie zondagmorgenwandelingen daaraanvolgend. Gast
sprekers waren dit jaar John Lamers van de Stichting Ooster
kerk, Carel cle Jong van het West fries Museum, Loes Rense
ma-Brevet van de Welstandscommissie Binnenstad. Albert 
de Graaf namens Oud Hoorn en Arie Boezaard van het Bu
reau Monumentenzorg van de gemeente Hoorn. Andersoor
tige assistentie werd verleend cloor mevrouw Femke Uiter
wijk, Pim van der Waal, Loes Rensema-Brevet, Cilia en Ton 
van Weel tijdens de rondwandelingen. 
Veel dank is ook verschuldigd aan de mensen die zo bereid-
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willig hun monumentale pand en interieur ter bezichtiging 
beschikbaar stelden. Dit jaar werden bezocht: het fraaie Ju
gcndstilpand van de fam. Schrickx aan de Kerkstraat, slijterij 
't Fust met een laat-gotische sleutelstuk/korbeelconstructie 
waar de heer Theo Schermer informatie verschafte. de Ma
riakapel, waar Stichting De Achterstraat-bestuurder Wim 
Zwijsen vertelde en rondleiddde. ook bij de pas blootgeleg
de fundamenten van de Sint-Catharinakapel. de Evangelisch
Lutherse Kerk uit 1768 waar Peter Zwart op het fraaie orgel 
speelde en Alber t de Graaf de bouwkunstige geschiedenis 
van de kerk schetste; de laatste wandeling werd afgesloten 
in de Noorderkerk waar Tim Zaal informatie verstrekte en 
bekwaam rondleidde: ook de Maquette werd nog bezocht. 
Ook dank is verschuldigd aan anderen die behulpzaam wa
ren op velerlei gebied: de fam. Hellingman, Daniel Baltus, ui
teraard Janny en Gerrit van der Velden, en ook medewerkers 
van de Stichting Noorderkerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk 
en Oud Hoorn. 
Deze bouwkunstcursus leverde op: diverse nieuwe leden. 
nieuwe gidsen in spé en enkele toezichthoud(st)ers. Cursus
leider was J. M. Baltus. 



Herma M. van den Berg 
Erelid Vereniging Oud Hoorn 

J M. Baltus 

Als je zoals ik op een herfstige zaterdag naar Utrecht reist en 
je vanuit de winkeldrukte van Hoog-Catharijne per bus be
geeft naar een adres enigszins buiten het centrum, uitstapt 
en via de Hendrick de Keyserstraat naar de Saenredamstraat 
wandelt, moet je, gelet op deze straatnamen, wel begrijpen 
dat je op bezoek gaat bij iemand die haar leven voor een 
groot deel in dienst heeft gesteld van monumentenzaken en 
kunstgeschiedenis. 
Inderdaad is de levensweg van mevrouw Herma van den 
Berg geplaveid met architectonische en historische stapste
nen. 
In het gesprek dat ik met haar mocht hebben in haar huis 
aan de stemmige Saenredamstraat (Saenredam. de kerken
schilder. de vastlegger van monumentale interieurs) vertel
de ze dat ze als studente aan het gymnasium verzot op talen 
was. Maar als je een taal ging studeren. moest je voor de 
klas en daar had ze niet zo'n trek in. 
Mevrouw Van den Berg werd geboren in 1918, haar vader 
was architect. maar dat een meisje de bouwwereld zou in
stappen, was in die tijd welhaast absurd. 
'Ga jij maar kunstgeschiedenis studeren,' zei hij, 'dan zien 
we daarna wel verder.' Dit gebeurde en wel bij professor Vo
gelsang die zo'n een á twee studenten per jaar onder zijn ge
hoor had. Studeren was toen nog geen massaverschijnsel. 
Naast de hoofdrichting volgde mevrouw Van den Berg diver
se bijvakken, zoals archeologie en ook architectuur. Het 
bloed kroop toch waar het eigenlijk niet gaan mocht. voorlo
pig ... 
Ze studeerde midden in de oorlog af, in 1942 en ging na haar 
doctoraal aan de slag in het toenmalige Aartsbisschoppelijk 
Museum, waar ze werkte aan een dissertatie over Utrechtse 
Middeleeuwse beeldhouwkunst. 
Ze doet al in 1941 een tentoonstelling in het Stedelijk Muse
um te Amsterdam: 'In Holland staat een huis' over interieurs 
van de laatste honderd jaar. Ze gaat een jaar naar Leuven 
om middeleeuwse sculptuur te bestuderen en komt in 1947 
na allerlei activiteiten in haar vakgebied in dienst bij de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Den Haag. Die baas 
houdt ze tot haar pensionering. In die tijd was het aantal 
deskundigen gering. dus men wist haar al snel te vinden 
voor alles en nog wat. 
De lijn van Den Haag naar onze stad Hoorn wordt dan ge
trokken. 
Bij de Rijksdienst werd het nut en de noodzaak ingezien van 
het inventar iseren en beschrijven van Nederlands monu
mentenbezit. Begrijpelijk na de oorlog want er was natuur
lijk heel wat verloren gegaan. 
In 1948 begint mevrouw Van den Berg met een werkelijk 
grootse taak: het op papier brengen wat in West-Friesland. 
Tessel en Wieringen nog aanwezig is op het gebied van de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, zoals het op de ti
telpagina van het standaardwerk wordt geformuleerd. Er 
was al voorwerk gedaan (met name door J. C. Kerkmeijer in 
zijn De historische schoonheid van Hoorn in de Heemschut
serie). Overigens was J. J. F. W. van Agt, een goede bekende. 
met soortgelijk werk bezig in Waterland. 
Voor het Westfriese gedeelte buiten Hoorn hanteerde ze de 
fiets of brommer om de monumenten op te sporen, daarbij 
geholpen door bekende mensen als M. D. Ozinga en de heer 
Kerkmeyer. Ook mevrouw Van den Berg herinnert zich deze 
oprichter van onze vereniging als een strijdbaar man. Met 
hem speurde ze door Hoorn en met zijn wandelstok wees hij 
dan een zeventiende-eeuws ornament aan, maar ook naar 
een onttakelde dakkapel. 'Alweer een wang eraf.' brieste hij 

dan. Die man zag alles! Veel steun ondervond ze ook van de 
directeur van wat toen nog de ambachtschool heette, de 
heer Nooteboom, ook een Oud Hoorn-man. Hij maakte o.a. 
de foto's voor het uiteindelijke standaardwerk. Ook de heer 
Mulder, conservator van het Westfries Museum, was behulp-
zaam. 
Met Kerkmeyer bezocht ze ook vele interieurs. waardoor ze 
later actief kon zijn bij het opstellen van de nieuwe lijst van 
rijksmonumenten van 1961. Haar bouwkundige en bouwkun
stige belangstelling leverde haar al snel contacten op met de 
architecten van de rijksdienst. Die vonden het maar gek dat 
zo'n meisje geïnteresseerd was in hun vakgebied. De opvat
ting van de heren was in die tijd toch dat meisjes eigenlijk 
bedoeld waren om grapjes mee te maken. Op dienstreizen 
van Holland tot Limburg heeft ze van hen veel technische 
kennis opgedaan. Die ervaring kwam haar goed van pas t ij
dens haar werk in Hoorn. 
Ze overnachtte dan in het Doelenhotel in de Achterstraat en 
in een verslagboekje uit die tijd blijkt waar ze zich zoal mee 
bezighield: het doornemen van het archief van het Wees
huis. met tekenaars van boerderijen op pad door de dorpen, 
het bestuderen van nonnenkapellen in Hoorn en andere ste
den, onderzoek naar kunstenaars die in Hoorn bezig zijn ge
weest. enz. enz. Het boek kwam uit, zij het pas in 1955. 
Intussen was mevrouw Van den Berg allang weer bezig ge
weest met andere zaken. Een Kunstreisboek voor Friesland 
kwam tot stand en dat heeft haar werk voor de monumen
tenbeschrijving in Friesland geactiveerd. 
Een fameus werk werd ook de Gulde to Dutch Art in op
dracht van het rijk ten behoeve van het zeventiende Interna
tional Congress of the history of art. Daarin is ze Miss Van den 
Berg en bij deze uitgave komen we als medewerker tegen de 
bekende ir. R. Meischke. 
In het gesprek met mevrouw Van den Berg vallen voortdu
rend namen van coryfeeën op het gebied van bouwkunst en 
geschiedenis, die van prof. Vogelsang, van J. G. van Gelder, 
o.a. hoofd van het Rijksbureau Kunsthistorische Documen
tatie en M. D. Ozinga. de man met de eerste leerstoel voor 
bouwkunst. Ook Ter Kuile, hoogleraar in Delft en Van Swig
hem, hoofd van de afdeling beschrijving van de rijksdienst. 
Mevrouw Van den Berg kent ze goed maar heeft ook veel in
ternationale contacten via de congressen. bijv. in Wenen en 
München. 
Ze was in 1956 voor enige tijd in Italië in verband met een 
studie over het Renaissance-ornament. Zo is er veel meer. Ze 
heeft voor deel 111 van De Nederlandse Monumenten enz. de 
beschrijving bezorgd van De Betuwe. 
In deze tijd slorpte de rijksdienst eigenlijk al haar tijd op; de 
nieuwe Monumentenwet kwam tot stand, de rijkslijst moest 
geformeerd worden. zodat het wetenschappelijk werk, het 
doornemen van vakstudies en het schrijven ervan op een 
zacht pitje kwamen te staan. Ook het werk aan haar proef
schri ft werd daardoor stilgezet. 
In 1961 is zij weer in Hoorn. Ten overstaan van een leergie
rige gemeenteraad geeft zij een overzicht over de werking 
van de Monumentenwet en de zin van de lijst van rijksmonu
menten. 
Herma van den Berg is dan befaamd als kenster van het 
Hoornse monumentenbezit, op grond van haar autoriteit op 
dit gebied accepteert de rijkscommissie haar inventarisatie 
en redengevende omschrijving van de Hoornse panden voor 
de rijkslijst. Zoals in later jaren bij het vaststellen en aanvul
len van de lijst van gemeentelijke monumenten ook het ge
val was. moest ze regelmatig de strijd aangaan met eigena-
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ren die hun pand minder graag tot monument zagen ver
klaard. 
Ten aanzien van het tot monument aanwij zen was mevrouw 
Van den Berg soms haar tijd vooruit. In de vijftiger jaren 
werd negentiende-eeuwse bouwkunst nog weinig gewaar
deerd, maar zij kwalificeerde het pand Breed 38. hoek Ach
terom, de bekende koffie-tabakszaak van Kaag, De Gekroon
de Jaagschuit uit 1878 voor de r ijkslijst. De laatste jaren pas 
is de belangstelling en bestudering voor de 'jongere' monu
menten (van na 1850) geïntensiveerd. 
Na de Westfriese dreven en steden wordt dan een volgend 
onderwerp het monumentenbezit in Friesland en Groningen. 
Op het platteland konden de boeren de monumentale waar
de van hun bezit ook niet altijd vatten. 'Maar,' vertelt me
vrouw Van den Berg, 'ik legde het dan zo uit: zoals û een koe 
kan bewonderen om haar fraaie schonken en de soepele rug
lijn, zo kan ik oordelen over de bouwkundige schoonheid 
van uw boerderij.· En deze vergelijking overtuigde dan wel. 
En zo komen er de nieuwe standaardwerken in hun kloeke 
banden. Prachtige werken zonder weerga. Over Noordelijk 
Oostergo, over Oost- en West-Dongeradeel. over de gemeen
te Dantumadeel (na haar pensioen) en in 1989 nog Kollumer
land als deel IV in deze serie. In het Oostergoose deel neemt 
ze als eerste een luchtfoto en een kadasterkaart op ter ver
gelijking. Deze vondst wordt sindsdien alom overgenomen. 
Met de door haar vervaardigde monumentale delen van de 
serie De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst heeft Henna M. van den Berg zich een blijvende plaats 
veroverd in de geschiedenis van de Nederlandse monumen
tenbeschrijving. Maar ik zou haar tekort doen als ik niet mel
ding maakte van de vele artikelen en bijdragen die zij gele
verd heeft voor talloze boekwerken en tijdschriften. 

Om een greep te doen: Eenbeukige dorpskerken met aan
bouw, Honderd jaar monumentenzorg in Nederland (in het 
blad Cobouw). een artikel over de Utrechtse Dom dat haar 
benoeming aan de r ijksdienst mede bewerkstelligde, een 
heel vroege (1949) bijdrage aan het Westfriese blad De 
Speelwagen, studies over de kerken in Wieringen, in Schel
linkhout. in Oosterblokker, om in de buurt te blijven. 
Nu nog is zij bezig met overgebleven Friese zaken. 
Ik heb haar gevraagd hoe je leert monumenten te beschrij
ven. Mevrouw Van den Berg vertelde: 'Professor Vogelsang 
had vanaf de eerste college-bijeenkomsten al de gewoonte 
zijn studenten een voorwerp te laten beschrijven. Dan bleek 
hoe slecht men over het algemeen kijkt en hoe men gebon
den is aan gangbare ideeën zonder zich af te vragen hoe iets 
in elkaar zit en wat het kenmerkende is van een voorwerp, 
dus ook van een gebouw. 
In de beschrijving volgens de ·oude' door mij gehanteerde 
methode komt de beschrijving tot stand via een bouwpro
ces als het ware. Eerst komen de historische gegevens over 
het object, dan volgt de omschrijving ervan en tenslotte 
kom je tot een conclusie die gebaseerd is op gegevens en 
waarnemingen. 
Dat dit principe thans geheel verlaten is, vormt een pro
bleem waar een vereniging als Oud Hoorn zich niet druk 
over moet gaan maken. maar hoe wetenschappelijk men te
genwoordig nog te werk gaat, is de vraag. Onze generatie be
schouwt de huidige belerende en populariserende beschrij
ving als niet wetenschappelijk en vindt dat deze niet beant
woordt aan het doel wat men in onze tijd aan de wetenschap 
stelde.· 
Prettig leesbare kijkboekjes zijn dus niet haar ideaal als het 
gaat om monumentenbeschrijving. 
Mevrouw Van den Berg ver telt dat ze als talenliefhebster ei
genlijk na het gymnasium de boekhandel had willen ingaan. 
Maar net zoals voor meisjes in de architectuur geen toe
komst zat, kon je in de boekenbusiness ook niets bereiken 
als je geen familie of relaties in die branche had. Je schopte 
het dan niet verder dan bediende. Ze koos daarom kunstge
schiedenis, niet wetend hoe zeer deze richting voor haar de 
weg werd tot succes en arbeidsvreugde. 

Ze woont in Utrecht maar volgt het monumentengebeuren in 
Hoorn via ons kwartaalblad en contacten met monumenten
zorgers ter stede. Ze heeft een simpele maar duidelijke 
wens: ze hoopt met haar arbeid, haar levenswerk anderen te 
hebben geïnspireerd, de impuls te hebben gegeven zich in te 
zetten voor het Nederlandse monumentale er fgoed dat een 
onschatbar e waarde bezit, hoewel niet iedereen daarvan 
overtuigd bl ijkt helaas. 
Ik heb haar gevraagd wat ze het mooiste gebouw in Hoorn 
vindt en wat de mooiste plek. Daar gaf ze niet meteen ant
woord op, logisch in een stad met zoveel historische 
schoonheid. Maar dan noemde ze toch als gebouw de Oos
terkerk, zonder andere panden geringer te schatten. En het 
liefst staat ze rond te kijken op de Rode Steen. En dan met 
het uitzicht op wat nu heet het Westfries Museum. Want dat 
gebouw blij ft haar intrigeren. 
'De architect ervan moet te vinden zijn,' zegt ze, maar of ze 
eraan toekomt de man op te sporen, weet ze niet. 
We weten inmiddels dat ons erelid het oude Hoorn een 
warm hart toedraagt. dat kan ook niet anders als je je zo 
diepgaand hebt bezig gehouden met deze Zuiderzee-parel. 
Daarom durven wij haar ook verzoeken: buigt u zich nog 
eens over de oude paperassen, snuffelt u weer eens een keer 
in de Hoornse en andere archivalia. Dan kunnen wij wellicht 
in ons kwartaalblad een bijdrage verwachten over de bouw
meester van het Statencollege, en, naar wij hopen, over an
dere intrigerende, wetenschappelijk verantwoord behandel
de Oudhoornse kwesties. Laat anderen maar op hun lauwe
ren rusten". 
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Stadsbeeld restauraties - wijzigingen - verval 
d.d. 15 november 1990 J. M Baltus 

Achterstraat 15-17 Restauratieplan Stichting Stadsherstel Hoorn. 

Drieboomlaan R.K. Begraafplaats; hek en ingang gerestaureerd. 

Dal 9 (rijksmonument) Sint-Pietershof; wijzigingsplan voor enkele kamers ter verbetering woongenot. 

Gasfabriekterrein Nieuwbouw woningencomplex voltooid. 

Gasfabriekterrein. 

Gedempte Turfhaven 52 Op plaats van opslagruimte komt nieuwbouw woning. 

Nieuwbouw Gedempte Turfhaven 52. Boterhal in de steigers, beeldje Sint-Jan is weg. 

~ -· ..... 
,, . 
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Grote Noord 15-17 (rijksmonument) 

Grote Noord 20 (gem. pand) 

Grote Noord 31 (rijksmonument) 

Grote Oost 26 (rijksmonument) 

Hoofd 2 (rijksmonument) 

Juliana park 

Karper kuil 

Kerkplein 4-5 (beeldbepalend) 

Kerkplein 39 (rijksmonument) 

Korte Achterstraat 9-11 

Markante paklwisjes Korte Achterstraat 

R.K. Kerk uit 1882. Stichting Koepelkerk ijvert voor behoud en restauratie. 
Rijk heeft miljoenensteun toegezegd. 

Bedrijfspand. Plan voor wijziging. 

Voormalig 18de-eeuws woonhuis. Aangekocht voor nieuwe functie: winkels en 
woonverdieping met behoud van interieur (voor zover al niet aangetast t.b.v. 
C&A). 

Kantoorgebouw met 18de-eeuws interieur en gevel uit 1854. Nieuwe functie, o.a. 
S.B.K. met enige inwendige aanpassingen. 
Hoofdtoren uit 1532. Groot restauratieplan voor bouwvallige straatgevel i.o.v. 
gemeente Hoorn. 

Er wordt gestoeid met plannen omtrent andere functies in en bij het park. 

Plan voor bouw van groot woningcomplex. 

Plan voor samenvoeging met beperkte wijziging van de bouwmassa. 

Sint-Jansgasthuis uit 1563. Voorgevel met ornamenten. Restauratie tijdelijk 
gestopt. 

Toekomst pakhuisjes onzeker. 

Muntstraat 26 (rijksmonument) Woonhuis. hoek Gravenstraat uit 1596: wordt gerestaureerd met o.a. herstel van 
twee kruiskozijnen in de achtergevel. 

Nieuwe Noord 56-58 (rijksmonumenten) Tweelinghalsgevels uit 1730. Thans opslagruimte. Verkeren in staat van verval. 

Oostereiland Omvangrijk gevangeniscomplex met o.a. 19de-eeuwse bebouwing en oudere 
fragmenten. Over nieuwe functie wordt nagedacht. 

Rode Steen 8 (rijksmonument) Stadswaag uit 1609. Plan voor aanpassing interieur t.b.h. horecafunctie e.d. 

Slapershaven 1,2,3 (rijksmonumenten) Bossuhuizen incl. Grote Oost 132. Friezen gerestaureerd en geschilderd exterieur 
opgeknapt en eenhoorn herplaatst op top van de trapgevel. Alles i.o.v. vereniging 
Hendrick de Keyser, 

Stationsplein 1 (rijksmonument) Stationsgebouw uit 1884; verbouw en restauratie in volle gang. 

Venenlaan Voortbestaan oudste arbeiderswoningencomplex in Hoorn uit 1909 is onzeker. 

West 70 Nieuwbouw horecavestiging en woonruimte op lege plaats naast café Bruintje in 
volle gang. 

Westerdijk (provinciaal monument) Bedreigd door plan tot nieuwbouw hotel-annex-zwemparadijs. Plan om te starten 
na bouwvakantie 1988 (!). 

103 



Muntstraat 26. Achtergevel Muntstraat 26 met blootgekomen kruiskozijnen. 

Westerdijk (provinciaal monument) Belaagd door plan voor groot recreatiegebied met eilandvorming in IJsselmeer. 

Vale Hen/Scharloo/Dubbele Buurt Reconstructie t.b.v. parkeerruimte voltooid. 

Zon 11 (rijksmonument) Zeventiende-eeuws woonhuis (thans ruimte). In ernstige staat van verval. 

Vale Hen/Scllarloo/ Dubbele Buurt. 
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Mo(nu)mentjes uit het verleden H W Saaltink 

Enige tijd geleden ontving ik een paar foto's van oude 
Hoornse huizen met het verzoek deze in het kwartaalblad 
te willen plaatsen, liefst met commentaar. Hier dus een 
tweetal foto's met wat losse gedachten. 

H. H. SCHWIETERT 
t lronte Noord 45 - 1 IOORN - Groolt' Noord 45 
Manufacturen. Bedden, Dekens en Mat rassen 

Grote Noord 45. 

Als eerst een plaatje van het huis aan het Grote Noord waar
in ene H. H. Schwietert op nr. 45 in de beginjaren van deze 
eeuw zijn handel in manufacturen dreef. De afbeelding werd 
me toegezonden in de vorm van een briefkaart door me
vrouw Schwietert. De tekst aan de onderzijde deelt mee. dat 
Schwietert behalve in manufacturen ook nog in bedden, de
kens en matrassen deed. Ik neem aan, dat het hier om een 
vorm van reclame gaat die door deze middenstander onder 
zijn betere cliëntèle gevoerd werd. Waarschijnlijk is dit de 
vroegste foto die van het pand bekend is. Het winkelfront 
met zijn gietijzeren kolommetjes is waarschijnlijk ergens tus
sen 1850 en 1900 aangebracht, het bovendeel heeft de be
kende rechte kroonlijst en ramen uit het begin van de negen
tiende eeuw. Aan de linkerzijde is het bedrijf van de buur
man weggeretoucheerd. Rechts een tuinmuurtje met daar
achter weelderig groen. De wantrouwige beschouwer ver
denkt de uitgever van de kaart ervan de zaak fraaier te 
hebben willen voorstellen dan ze in werkelijkheid was. Vol
gens de bijgeleverde informatie was Schwietert een trouwe 
steunpilaar van de Lutherse kerk hier ter stede. 
Godsdienstige gezindheid en de naam wijzen erop dat 
Schwietert tot de grote stroom Duitse immigranten heeft be
hoord die vooral in de 18e eeuw in Holland een meer welva
rend bestaan hebben proberen op te bouwen. 

De tweede en derde foto, die ik van mevr. Koolhaas-Gijselaar 
ontving, tonen de panden Noorderstraat 36 en 38 (36a) voor" 
en na de restauratie van 1938. De beide opnamen laten dui
delijk de ontwikkeling zien van de opvattingen over het res
taureren van historische bouwwerken. Een dergelijke ma
nier van restaureren - een term als historiserende nieuw
bouw is beter op zijn plaats - zou nu niet meer mogelijk zijn. 
Met volkomen veronachtzaming van de oude structuur zijn 
de huizen aan de heersende mode en behoeften aangepast. 
De vormen van bijv. deur- en raampartijen zijn gecopiëerd 
van voorbeelden elders en hebben hun functie verloren. De 
voorgevels hebben een vorm gekregen die ze waarschijnlijk 
nooit gehad hebben. Maar laten we de architect hierom niet 
hard vallen. Hij wilde waarschijnlijk woonhuizen met een 
l 7e eeuws voorkomen die pasten in de bestaande bebou
wing. Best mogelijk, dat onze grote voorganger J. C. K.(erk
meijer) deze verandering positief beoordeeld heeft. 

Noorderstraat 36 en 38. 
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Kent u Hoorn ook zo? 
Merkwaardigheden en minder bekende aspecten van het historische Hoorn J M. Baltus 

Ik waarschuwde de vorige keer al: vanaf deze aflevering zijn 
verrekijker en telescoop soms onontbeerlijk. nu ik met een 
zoomlens kan fotograferen. De heer J. de Rooy raadt ook 
nog het gebruik van een röntgenapparaat aan, dit in ver
band met foto 1 in het vorige blad: 'Dan kan je tenminste 
door de aangrenzende bebouwing (de achterpuisten van de 
Lange Kerkstraatwinkels JMB) heenkijken ... ' 
De heer Wester speurde per fiets met zijn negenjarige doch
ter die warempel een van de plekjes vond. De familie Mantel 
bericht: 'Het was een genoegen deze panelen te zoeken. Wij 
deden dat op 13 oktober bij een temperatuur van 21 graden 
boven nul.' En Rob Mantel: ·Het was weer een fijne speur
tocht.' 

De oplossingen: 

Foto l: Het 'kerkerraampje' bevindt zich in de zijgevel van 
de Boterhal, te bereiken via het Glop. 

Foto 2: Het Griekse tempelfront is te zien aan het stationsge
bouw. Frank Vollmuller hoopt dat er geen neon-verlichting 
aan het pand wordt aangebracht als het gerenoveerd is. 

Foto 3: De 5 en de 8 van het jaartal 1581 , muurankers op 
Grote Oost 83-85. De fam. Van Tartwijk en anderen wezen op 
de verschillende informatie in HHSM: de tekening geeft 1587, 
de beschrijving 1581. Welke geleerde heeft gelijk'? 

Foto 4: De heer Homan schrijft: 'Dit gevelfragment kwam mij 
heel bekend voor. Het is van de kosterswoning in de Noor
derkerksteeg. Aan de Noorderkerk heb ik gewerkt van sep
tember 1985 tot april 1987. Het werk waar ik me mee bezig 
hield, was het opknappen van de muurankers van de kerk en 
van de kosterswoning. Alle ankers moesten verwijderd wor
den, naar de smederij gebracht, schoongeborsteld en even
tueel gerepareerd worden, in de loodmenie gezet en met een 
soort teerverf afgeschilderd worden. Daarna werden ze te
ruggebracht en weer in de muren geplaatst. Er konden maar 
een beperkt aantal tegelijk gedaan worden, anders kwamen 
de muren los te staan van de muurstijlen binnen. Ze zaten 
soms verborgen achter schotwerk. Ik heb zelfs een stukje 
van de gewelfbetimmering moeten weghalen om bij de bin
nenbevestiging van een muuranker te komen.' 

Foto 5: Het bovenlicht met de naam A. Sopar in Grote Oost 
81. Zie artikel elders in dit blad. 

Goede oplossingen kwamen binnen van: fam. Lampe, fam. 
Hellingman, J. Baart, J. de Rooy, oke en Ben van Tartwijk, 
J. C. Beekhof, Frank Vollmuller, J. Homan, Rob Mantel, mevr. 
M. C. Mes. mevr. J. C. Waard-Opmeer, J. H. J. Wester, Rik Sin
ger (Soparspecialist), Josine Schrickx en G. Jol. 
Vrouwe Fortuna liet haar welgevallige ogen vallen op J. Ho
man, die dus de Oud Hoorn-boekenbon krijgt. 

Nieuwe prijsvraag 

Foto 1: Een trotse haan die mijns inziens te maken heeft met 
de naam van de straat waarboven hij rondwentelt. Kunt u 
dit uitleggen? 

Foto 2: Is dit een soldaat op de Boterhal? Of spant hij zijn 
boog ergens anders in de stad? Vergis u niet, Is mijn waar
schuwing! 

Foto 3: Misschien is de foto wat onduidelijk. Het gaat om een 
stenen vaas. versierd met eerbiedwaardige gezichten. Klas
sieke hoofden ... waar? 

Foto 4: In Hoorn, maar dan een godin met twee hoorns op 
haar hoofd. Weet u wie zij is, en waar zij te zien is? 

Foto 5: Ook deze foto komt wat grauw over. Een gevelsteen 
met vogel, hoorn en eenhoorn en ook vossen (?). Erboven 
staat: 'Het kleine Loo'. Hartje Hoorn in de buurt van een 
pand waar enige tijd geleden ook een nieuwe gevelsteen 
werd aangebracht. Weet u hier meer van? 

Graag ontvang ik uw oplossing voor 15 februari 1991 
(schriftelijk en graag met wat commentaar of nadere uitleg). 
J. M. Baltus, Grote Oost 98-100, 1621 BZ Hoorn. Onder de 
goede inzendingen wordt traditiegetrouw een boekenbon 
verloot. 

a 

106 



Il 
Il 

Il 
Il 

107 



Wie was A. Sopar? 

In de vorige aflevering van de speurrubriek Kent u Hoorn 
ook zo? vroeg ik mij af wie nu eigenlijk die A. Sopar was, 
wiens naam staat geverfd in het bovenlicht van Grote Oost 
81. 
Ik wist alleen dat ene juffrouw Sopar in 1923 toestemming 
kreeg haar huis Grote Oost 81 te verbouwen (HHSM). De fa
milie Helllngman berichtte mij het volgende: 'A. Sopar was 
winkelier in 1912 op nr. 81. Aan de overzijde woonde J. So
par op 94rd (HHSM vermeldt deze op het jaar 1912. 1920 en 
1928; voor 1951 wordt de weduwe Sopar-Postma daar ver
meld). De naam Sopar komen we ook tegen op de Veemarkt 
op nr. 14-16; in 1914 was F. J. Sopar daar caféhouder. Deze 
was daarvoor kastelein geweest in het café Centraal aan het 
West, nr. 70 (dat verbrandde en nu weer opgebouwd wordt) . 
In 1921 laat deze Sopar Veemarkt 12-14-16 verbouwen en 
ontstaat daar café en hotel Sopar. • 
Op de foto die de familie Hellingman beschikbaar stelde, 
zien we het Sopar-concern met een stij lvol terras dat je nu in 
Hoorn nauwelijks meer ziet. De drie heren zijn nog niet 
geïdentificeerd. Wellicht kent een van de lezers ze. De ach
terkant van deze reclamefoto is nog interessanter. Vermeld 
wordt daarop een filiaal aan de Westerdijk, daar waar nu het 
Witte Badhuis renteniert. Daar had je toen, ten tijde van de 
opname, een Strandpaviljoen met een groot luxueus terras 
en zee- en zonnebaden. Hoorn heeft dus inmiddels wel een 
veer moeten laten". 

Rik Singer is gaan speuren in het gemeentearchief en bracht 
het volgende boven tafel. 
Arian Sopar was kruidenier in het pand Grote Oost 81. Hij 
werd op 5 april 1836 in Hoorn geboren en trouwde met Gesi
na Woestenburg. Hij was de zoon van Jan Sopar en Aaltje 
Kaan. Arian en Gesina kregen drie dochters: 
1. Alberdina; zij overleed in 1939, oud 66 jaar, als weduwe 
van Evert Langereis; 
2. Cornelia, geboren 24 juli 1868, winkelierster in koloniale 
waren, overleden in 1937 als weduwe van Frans Roorda, in 
Kerkplein 22; 
3. Thijsina, geboren in 1876 en in 1901 getrouwd te Hoorn; 
wanneer ze overleden is, is onbekend. 
Vader Arian overleed op 13 januari 1919 in zijn eigen wo
ning, bijna 82 jaar oud. 
Aan de overkant woonde op nr. 94 kleermaker Jan Sopar, in 
1856 geboren en getrouwd met Anna Margaretha Hommer
sen. Uit enkele naspeuringen blijkt dat deze Jan een neef 
was van Arian. Jan's vader Gerrit Sopar was een broer van 
Arian. De vader van Arian en Gerrit was de al eerder ge
noemde Jan Sopar die met Aaltje Kaan getrouwd was. De fa
milie Sopar was wat godsdienst betreft van Nederlands-Her
vormde huize. 
De heer Singer wil, zo schrijft hij, desgewenst verder speu
ren in de familiegeschiedenis van de Sopars. 

Mevrouw T. de Hart-Kuyn gaf de volgende informatie: 
'Over de heer Sopar kan ik mij alleen herinneren dat hij op 
hoge leeftijd trouwde met zijn overbuurvrouw Keetje Lange
reis. Hij woonde op nr. 94. Die trouwerij was een hele beleve
nis want het waren eigenlijk heel bijzondere mensen. Keetje 
en Frans (of hij echt Frans heette. weet ik niet, maar zijn 
roepnaam op 't Oost was altijd: Frans). 
Keetje en Frans trouwden in een 'coupeetje' met op de bok 
de heer Galesloot. 
Wij kinderen stormden op die trouwerij af, want dat was wat 
in die tijd: Keetje in het zwart met hoed en Frans in een de
gelijk zwart pak met een soort schipperspet op zijn grijzige 
krullebol. Keetje dreef in dat pand een kruidenierswinkeltje 

J. M. Baltus 

HOTEL SOPAR 
--- --- -- Veemarkt 14-16 I HOORN/ td. 212 --- -- --

D iners (soep, aardap. vl.:esd1, groence en fruit vanaf f. 1. -
'f waalfuurrje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 0,70 
Logies met uitgebreid ontbijr . . . · . . . . . . . . . f. 2.50 

V erwarmde kamers stroomend water 

Bezoekt ons 

STRANDBADPAVILJOEN 
G root luxueus terras / Zee• en Zonnebaden 

* 
\Vy handhavt' n hi er o n ze bekende lage prij zen 

waar je ook petroleum kon kopen. Keetjes zuster was ge
trouwd met de broodbakker A. Brevé, Gerritsland 26 en de 
broer van de beide dames Langereis had een bakkerij met 
winkel op de hoek van de Breestraat en het Gerritsland.' 
HHSM leert ons nog dat volgens het straatnamenboekje van 
1912 op nr. 81 (dat vroeger als 79-81 genummerd was) de 
winkelier A. Sopar woont en in 1920 de winkelierster C. So
par. In 1937 krijgt 'erfgename F. Roorda, geb. Sopar' een aan
schrijving van de gemeente om een afvoer voor menagewa
ter te laten maken. 
Deze Frans Roorda was 121/2 jaar verloofd geweest met Cor
nelia Sopar, schrijft mevr. S. Broertjes-Roorda. 'Daarna wa
ren ze nog 25 jaar getrouwd. Frans Roorda was een oom van 
mijn vader Piet Roorda; deze had een kolenbrandstofzaak 
op het Kleine Oost 32 waar later de fa. lepenga een pakhuis 
in had.' 

In 1937 krijgt Cornelia dus de aanschrijving van de gemeen
te. Frans was dus toen overleden en Cornelia stierf in dat
zelfde jaar 1937 in het pand Kerkplein 22, de neutrale aan
duiding voor het voormalige Stadsziekenhuis van Hoorn op 
de plaats waar nu de Openbare Bibliotheek staat. 

Het is mij nog niet helemaal duidelijk. HHSM vermeldt dat in 
het pand Grote Oost 91, 91 rd in 1920 niet alleen C. Kind een 
melkhandel had maar dat daar ook J. Sopar woonde. Jan of 
Frans aan het Grote Oost en aan de Veemarkt, de dames So
par-Langereis en Sopar-Postma op één adres". 
De Sopars hebben de stad verlaten of de naam is uitgestor
ven. In het telefoonboek wordt geen Sopar genoemd in 
Hoorn. Ook het Strandpaviljoen is verdwenen en aan de Vee
markt zijn nu stereotorens en ander megaspul te koop. 
Misschien kan iemand mij verblijden met het bericht dat de 
heren op het terras van de foto allemaal authentieke Sopars 
voorstellen. 
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Het Park 

Het artikel van de heer Hoogeveen over de Hoornse archi
tect T. C. van der Sterr en de vragen van de heer P. M. Kern
kamp over Hoornse familieleden in de 19e eeuw (Kwartaal
blad Oud Hoorn september 1990) raken direct aan een on
derzoek dat ik verricht naar 'het Park'. Van der Sterr maakte 
in december 1889 een plan voor de verbouw van het voorste 
gedeelte van het complex in opdracht van 'de Parkvereeni
ging', waarvan J. H. B. Kernkamp toen President was. Deze 
Parkvereniging heeft een notulenboek bijgehouden. waarin 
in 1957 een Hoorns journalist (J. Groot?) citeert in een co
lumn 'notulen' in het Dagblad voor West-Friesland. Ik ver
moed, dat ook Joh. M. Ridderikhof het heeft gebruikt voor 
een artikel over de Parkzaal in het Noordhollands Dagblad 
van 12 mei 1967. De oud-directeur van schouwburg 'Het 
Park'. Klaas Veer, heeft dit notulenboek in zijn bezit gehad. 
Hij heeft het uitgeleend. maar weet niet meer aan wie. Wel
licht weet een van de lezers van het kwartaalblad van Oud 
Hoorn het. Ook voor andere gegevens over het Parkcom
plex. waarvan de ingang aan het Achterom (51/53) was (met 
een uitgang via de Parktuin aan de Westerdijk) houd ik mij 
van harte aanbevolen. Het onderstaande is een beknopte 
weergave over de eigendoms- en beheerssituatie in de 19e 
eeuw, die de basis vormt voor een uitgebreidere publicatie. 
A. van Zoonen, Drieboomlaan 292. 1624 BV Hoorn. Tel. 
02290 - 15004. 

1. Lodewijk Dankelman 

Op 15 februari 1807 wordt in de Achterstraat in Hoorn Lode
wijk Dankelman geboren. Hij wordt hovenier. Op 16 februari 
1835 trouwt hij met Anna Maria Strengman, dochter van de 
stadsbode Daniel Strengman. Zij vestigen zich op de Wester
dijk. Uit de akten van geboorte en overlijden van hun kinde
ren Daniel, Anthonia Wilhelmina en Rudolf blijkt, dat Dankel
man in 1838 naar het Achterom is verhuisd. In 1839 is hij ook 
geen tuinman/hovenier meer. Hij is nu: koffijhuishouder. 
24 mei 1839 is hij bekeurd 'wegens overtreding van de rijks
wet op het gedestilleerd'. Ik veronderstel dat hij op 1 januari 
1839 (of daaromtrent) zijn koffiehuis aan het Achterom is 
begonnen. 
Op 6 januari 1841 kopen hij en zijn vrouw ten overstaan van 
notaris Lippits van Daniel Strengman (schoonvader/vader) 
'de navolgende onroerende goederen': Huis•grond (Achter
om 8998); Stal+grond (Achterom 8999); Huis+grond (Achter
om 81000); Huis+tuin (Westerdijk 81027); Koepel+tuin (Wes
terdijk 81028). Voorts krijgt hij besluit van B. en W. van 13 
mei 1845 in erfpacht 'een stuk gronds groot 6 roeden, 10 el
len, belend (=belendend) ten Westen de Westerdijk, ten Zui
den de Geldersche Steeg, ten Oosten erf en perceel stads
grond. ten Noorden Lodewijk Dankelman, kadastraal bekend 
als sectie B 1353, voor eene gulden. Hij wordt eigenaar van 
de percelen aan de Sliep (ook wel Sliep-, Scharen- en Mes
sensteeg) Bl007, Bl008, Bl009, BlOlO, 81011. Met B. en W. 
voert hij correspondentie over melioratie en amovatie (ver
bouw en sloop) van deze percelen en van Achterom B999 
(wijk 4, no. 193), waarvan de gevel in bouwvallige staat ver
keert. Hoogtepunt in die briefwisseling is zijn vraag (ver
woord in een stuk van B. en W. aan de Raad van 17 novem
ber 1851) om de kolfbaan, die hij laat bouwen met riet te 
mogen bedekken. Met het oog op brandgevaar wijst de raad 
- na ampele discussie - op grond van de bestaande stedelij
ke verordening zijn verzoek op 25 november 1851 af. Op 1 en 
8 april 1852 discussieert de raad weer over de bouw van 
Dankelman: hij heeft zijn kolfbaan, die nu klaar is, toch met 
riet laten bedekken. De meerderheid van de Raad verleent 
hem uitstel voor drie jaar om verandering aan te brengen. In 

A. van Zoonen 

die tijd mag hij in de tuin geen vuurwerk afsteken. (Als T. C. 
van der Sterr in 1889 zijn plannen voorlegt, blijkt de kolf
baan nog steeds met riet bedekt te zijn!) 
In een advertentie in de 'Hoornsche Courant van Dinsdag 8 
Junij 1852' komt dan voor het eerst de naam 'het Park' voor. 
als volgt: 'SOIREE MUSICALE, op Donderdag den 17 Junij 
eerstkomende in het Park van den heer Dankelman te 
Hoorn door de leden van de Liedertafel Sappho en van het 
Muzijkgezelschap Harmonie'. 
In een kermisbericht in de krant van zaterdag 31 juli 1852 le
zen we de kop: 'PARK BIJ DEN HEER DANKELMAN'. In het ar
tikel wordt lovend gesproken over dit gehele ontspannings
complex. met name wordt de nieuw gebouwde grote zaal 
(d.i. de kolfbaan. VZ) geroemd. 
Twintig jaar voert Dankelman er het bewind. Op 19 maart 
1872 brengt notaris Lippits gebouwen en tuinen in op een 
openbare verkoping. Het geheel wordt als volgt omschre
ven: 
'Het alom bekend, zeer gerenommeerd, welingerigt en goed 
onderhouden Uitspannings-Etablissement, genaamd 'Het 
Park', met zeer fraai aangelegde tuinen, Asphalt-Kolfbaan, 
muziektent met gegalvaniseerd ijzer overdekte warande, 
woonhuis, Slijterij en vier pakhuizen, alles bij- en aan elkaar 
staande en gelegen aan het Achterom te Hoorn en bij het Ka
daster der Gemeente bekend als volgt (nummerwijziging 
t.o.v. 1841, VZ): 
Sectie 81662, kegelhuisje en tuin, groot 28 ca., 
Sectie 81488, huis en kolfbaan, groot 84 ca., 
Sectie 81844, koffijkamer en tuin, groot 13 aren en 34 ca., 
Sectie 81402, pakhuis en erf, groot 3 aren en 9 ca., 
Sectie Bl847, erfpacht tuin, groot 3 aren en 75 ca., waarvan 
de grond in eigendom toebehoort aan de gemeente Hoorn. 
Uit een in een van de artikelen opgenomen inventaris blijkt 
welke investeringen gedaan zijn, om op een verantwoorde 
wijze muziek- en toneeluitvoeringen plaats te laten vinden. 
Het complex wordt niet verkocht. Het wordt opgehouden 
voor f 12.000,-. 
Twee maanden later slaagt Dankelman erin (hoe, is nog niet 
bekend. VZ) 11 mannen als gegadigden te vinden, die met de 
exploitatie in zee gaan (Notaris Lippits, 28 mei 1872). De HC 
van 2 juni 1872 bericht uitvoerig over de wisseling van eige
naar en schrijft o.m.: 'Met den lsten dezer maand heeft de 
heer Dankelman afscheid genomen van de zoo vele jaren 
door hem gedreven zaak, genaamd 'het Park'. Gaat hij voor
taan een rustiger, kalmer leven leiden, dan durven wij dat 
eene welverdiende rust noemen na jarenlang arbeidens in 
een zaak door hem tot eene schoone hoogte opgevoerd'. 

II. De 'Parkvereeniging' als Maatschap 

Uit een acte, verleden voor notaris Donker te Benningbroek 
op 17 december 1881, blijkt dat de 11 kopers op 28 mei 1872 
een Maatschap hebben gevormd, die het Park gaat exploite
ren onder de naam: 'Parkvereeniging'. De deelhebbers in 
de Maatschap zijn: Pieter Jacob Boon (logementhouder), Jo
sephus Joannes Aghina (medicinae doctor, {schoonzoon van 
Dank el man}), Anton Gerhard Renssen (lid van de gemeente
raad), Jan Hendrik Westenburger (koopman), Gerardus van 
Nisius (koopman en grutter), Pieter Best (koopman), allen te 
Hoorn, Jan Breebaart Klaaszoon en Jan Kooiman (landman
nen te Winkel). Jan Tool en Dirk Tool (aannemers te Wog
num) en Jan Hulleman (koopman te Twisk). De zes uit Hoorn 
nemen deel voor de helft, de andere vij( kopen de weder
heUt. Zij presenteren zich in een advertentie in de H. C. van 
2 juni 1872 als 'Parkvereeniging', die ondertekent met 'De Di
rectie'. Noch van de toen in het leven geroepen Maatschap 
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Achterom gevel Parkhotel, foto genomen in 1954 

noch van de Parkvereniging heb ik in de notariële acten van 
1872 een oprichtingsverklaring of een reglement kunnen vin
den. Een van de mannen is President. Of dat toen al Van Nisi
us was, is niet duidelijk. De Parkvereniging stelt L. H. Goed-

zijt per 1 juni 1872 als kastelein aan. Hij blijft dat tot in het 
najaar van 1873 en vertrekt dan naar Amsterdam. Renssen 
verkoopt in 1873 zijn deel aan J. Tool c.s. en treedt uit de 
Maatschap. Aghina volgt zijn voorbeeld op 27 juni 1874 door 
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zijn l/12 deel (f 1000.-) over te doen aan Best. Boon en Wes
tenburger. Breebaart, Hulleman, Kooijman. D. Tool en .1. Tool 
verkopen op dezelfde dag van hun deel het 1/72 gedeelte 
aan Van Nisius. Op 24 maart 1875 kopen voor notaris Bol
dingh de heren Best, Boon. Breebaart. Hulleman. Kooijman, 
Van Nisius, D. Tool. J. Tool en Westenburger (zo blijkt uit een 
acte, waarin dan doorgehaald de woorden: 'te zamen uitma
kende de Parkvereeniging te Hoorn'; waarom doorgehaald? 
VZ) een huis en grond vandien staande en liggende aan het 
Achterom te Hoorn, kadastraal Sectie B 1002. groot 63 ca. 
Op 12 april 1876 legt Gerardus van Nisius als president der 
Parkvereniging de eerste steen voor een nieuwe zaal. die 
ontworpen is door de Hoornse architect A. C. Bleijs. (HC van 
16 april 1876. Deze herinneringssteen is nu ingemetseld in 
het Hopmeerrestaurant van schouwburg 'Het Park'). In de H. 
C. van 9 juni 1876 wordt met veel waardering over deze ver
nieuwing geschreven. Het artikel eindigt: 'Deze zaal, een sie
raad voor onze stad zal ter gelegenheid van het Sapphofeest 
(25-jarig-bestaan,VZ) op Dinsdag en Woensdag a.s. ingewijd 
worden. Wij wenschen den bouwheeren geluk met hunne be
langrijke onderneming en onze stad met het bezit dier 
schoone zaal, - aan eerstgenoemde goed succes en aan on
ze stadgenooten veel kunstgenot toe'. (Noch van een bouw
aanvraag, noch van de tekeningen en het bestek van de heer 
Bleljs, heb ik enig spoor kunnen vinden. In het Westfries Mu
seum bevindt zich alleen een foto. uit het bezit van de heer 
P. Messchaert Kzn" naar een tekening, VZ.) Op 2 januari 1878 
keuren G. S. een raadsbesluit goed om aan de Parkvereni
ging nog een stuk grond in erfpacht af te staan: 82066. Op 
beide stukken, 81847 en B2066, twee percelen tuin ter groot
te van 6 aren 76 centiaren, rust het recht van erfpacht tot 30 
april 1944. 
Wegens overlijden van de leden Boon. Hulleman en Kooij
man der 'Maatschap tot Exploitatie van het Uitspanningseta
blissement: 'het Park', gevestigd te Hoorn', wordt voor nota
ris Donker te Benningbroek op 17 december 1881 een inven
tarisatie opgemaakt van de onroerende en roerende goede
ren. Daaruit blijkt dat Gerardus van Nisius 'met de bewaring 
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van de zaken der Maatschap is belast'. Is hij dat vanaf het 
begin geweest? Uit deze acte en een opgemaakt op 31 de
cember 1881 voor dezelfde notaris wordt duidelijk dat de 
onroerende goederen nu kadastraal zijn samengevoegd on
der nummer 82146. Samen met de erfpachtgronden worden 
ze getaxeerd op f 25.000.-, de roerende goederen op 
f 12.500,-. de vorderingen op f 3.000,- en de contanten op 
f 500,-. De Maatschap wordt gecontinueerd door Best. Bree
baart, Van Nisius. D. Tool, J. Tool en Westenburger. 
In 1889 treden veranderingen op, die op 18 januari 1890 voor 
notaris 8oldingh worden vastgelegd. J. Tool is overleden. 
Zijn weduwe. D. Tool en Westenburger verkopen hun helft in 
de accommodatie aan mejuffrouw Cornelia Heijnis (vanaf 
1863 hoofd der Eerste Burgerschool voor meisjes) en de he
ren Herman Belt (koopman en winkelier), Pieter Eijken 
(koopman in ijzerwaren), Jan Eijken (koopman in ijzerwa
ren). Marten Heidenrijk (koopman en lid van de gemeente
raad). Johan Albert Kernkamp (koopman), Johann Hermann 
Bernhard Kernkamp (koopman). Pieter Johannes Mes
schaert (koopman in ijzerwaren). David Jacob Polak 
(vleeschhouwer). Ondertussen heeft de Parkvereniging op 
20 en 25 december 1889 geadverteerd met de aanbesteding 
van 'het verbouwen van een gedeelte van het Park te Hoorn 
tot Hotel en Conversatiezaal'. Bestek en tekeningen zijn ter 
inzage in het Parklokaal en bij de architect, T. C. van der 
Sterr. (Zie over hem de artikelen van de heer L. Hoogeveen). 
Bouwaanvraag en tekening worden bij B. en W. ingediend. 
Deze keuren de plannen goed, onder voorwaarde dat het 
rieten dak van de kolfbaan binnen een jaar wordt verwij
derd en vervangen. Bijna 40 jaar na 1852, toen uitstel voor 
drie jaar was verleend! 
In januari 1890 valt uit kranteadvertenties op te maken, dat 
er veranderingen zullen optreden in de beheersstructuur. In 
de HC van 5 januari 1890 wordt door het bestuur van de 
Parkvereniging bekend gemaakt 'dat de gelegenheid tot deel
neming nog is opengesteld tot 12 Januari 1890. Reflecteren
den wordt verzocht zich aan te melden bij een der Bestuurs
leden. door wien alle verlangde inlichtingen kunnen worden 
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gegeven. Het Bestuur: J. H. B. Kernkamp, President: M. Hei
denrijk, Penningmeester; P. Eijken, Secretaris, P. Best en H. 
Belt. Commissarissen.' Verder bericht 'Westfriesland' (Nieu
we Hoornsche Courant) op zaterdag 11 januari 1890 in een 
advertentie: 'Diegenen welke iets te vorderen hebben van of 
verschuldigd zijn aan de Parkvereeniging alhier. worden ver
zocht daarvan opgave te doen ten mijnen kantore. P. Best. 
Pres." In dezelfde krant meldt C. van Helden (v/h 'De Post
hoorn') op 18 januari 1890, dat ·vanaf den 15den Januari jl. 
de Park-localen en Tuin door hem worden geëxploiteerd.' 

111. Het Park als naamloze vennootschap 

Uit de kranteberichten valt niet precies op te maken welke 
overwegingen ertoe geleid hebben de Maatschap om te vor
men. Ik neem aan, dat financiële redenen de aanleiding zijn 
geweest. Op overheirlssteun hoefde men toen niet te reke
nen. Notarieel ligt vast, dat op 20 september 1890 voor nota
ris Claas Boldingh verschenen: Marten Heidenrijk (zonder 
beroep); Johann Hermann Bernhard Kernkamp en Johan Al
bert Kernkamp (kooplieden, leden der firma Kernkamp en 
Zoon); Herman Belt (koopman); Pieter Johannes Messchaert 
(koopman); David Jacob Polak (vleeschhouwer); Jan Eijken 
en Pieter Eijken (kooplieden, leden der firma 'gebroeders 
Eijken'); Cornelia Heijnis (hoofd eener school); Gerardus 
van Nisius (zonder beroep, {sinds 1888 in Amsterdam wo
nend)); Jan Breebaart Klaaszoon (landeigenaar, wonende te 
Winkel; Pieter Best (koopman), Melchert de Jong (koopman) 
voor zich en als mondeling gemachtigde van: Louwris Win
kel (commissionair), Gerardus Heijnis (arts te Amsterdam), 
Johannes Vermande (boekhandelaar), Jan Berend Meilink 
(zonder beroep), Pieter van Dijk (landmeter), Barend Gleijs
teen (smid), Gerrit Bouwes (zonder beroep. Haarlem), Cor
nelis Best (koopman), Cornelis Graftdijk (koopman), Paulina 
Johanna van Hees (winkelierster te Amsterdam). Zij beslui
ten 'overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van 
koophandel op te richten eene vennootschap, tot uitoefe
ning van het logement en ontspanningslokaal 'het Park', 
onder de volgende voorwaarden: 
1. De maatschappij zal de naam voeren van 'Parkvereeni
ging' en gevestigd zijn te Hoorn. Zij wordt aangegaan voor 
29 jaar. 
2. Het doel van de vennootschap is het 'daarstellen van een 
logement en uitpanningslokaal, genaamd 'het Park'. 
3. Er is een kapitaal vereist van f 37.500,-. 
De comparanten M. Heidenrijk tot en met P. Best brengen 
daartoe in het complex 'het Park' (kadastraal bekend als 
B2146) en de erfpachtgronden (Bl847 en B2166). Het verde
re benodigde kapitaal zal verkregen worden door deelne
ming in aandelen van f 250.-. 104 aandelen zijn volgestort bij 
het verlijden van deze acte van oprichting: Heidenrijk 10, 
fa. Kernkamp 8, Belt 12, Messchaert 4, Polak 8. fa. Eijken 8, 
mej. Heinis 8, Van Nisius 8, Breebaart 8, P. Best 8. de Jong 4. 
Winkel 1, Heinis 1. Vermande 4, Meilink 1, Van Dijk 1, Gleijs
teen 2, Bouwes 2, C. Best 4, Graftdijk 1, mej. Van Hees 1. De 
overige 46 aandelen zullen binnen twee jaar na heden (20-09-
1890) geplaatst moeten zijn. 
4. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door een 
Raad van Administratie, bij meerderheid van stemmen door 
deelhebbers te kiezen. De rekening dient per 1 juni te wor
den afgesloten en voor 1 augustus in de algemene vergade
ring van deelhebbers moeten worden onderzocht. Wanneer 
op grond van een batig saldo dividend kan worden uitge
keerd, zal - voor dat daartoe wordt overgegaan - 10 procent 
voor een reservefonds worden 'afgezonderd' . Van het reste
rende zal aan de deelhebbers 5 procent dividend worden 
uitgekeerd. Mochten er dan nog baten zijn, dan zal van dat 
meerdere de helft aan het reserve fonds en de andere helft 
aan de aandeelhouders worden toegevoegd. Alle titels en 
bescheiden worden bewaard ten kantore der Maatschappij. 

Parkvereeniging HOORN. 

Algemeene jaarvergadering 
op VRIJDAG 7 JUNI 1918. s avonds 7 uur. m het "Park-HOtel ·. 

AGENDA· 

Verk1ez:rt~ van. ee~ be-.stuurslid wegens penod1eke a!treding van den heer C !Z WONDER 

Voorstel e:ectr1f1tatte van de gebo1;wen 

Vaststeilmg d1v1dend 

Namens hei Be}!uur 

K TIEME.S. Serrelans 

De duur der Maatschappij wordt bepaald op 29 jaar. Voor al
le zaken, deze Maatschappij betreffende, kiezen de compa
ranten domicilie ten Raadhuize te Hoorn! 
Zo is de N.V. Het Park in 1890 van start gegaan. onder ko
ninklijke bewilliging van 8 juni 1890. De levensloop is na te 
gaan in het in het begin vermelde notulenboek. (Wie 
kent/heeft het?, VZ). Als eerste kastelein wordt aangesteld 
C. van Helden (de voormalige exploitant/eigenaar van De 
Posthoorn). Hij werd in 1895 opgevolgd door G. J. Wonder, 
geassisteerd door zijn zijn broer A. Wonder. In dat zelfde 
jaar trad als duvelstoejager in hun dienst Jan Veer. Op ver
zoek van Gerrit Wonder werd hij na de Eerste Weereldoorlog 
samen met zijn broer Piet door de Parkvereniging met de ex
ploitatie belast. In 1920 wordt de N.V. Parkvereeniging niet 
verlengd en kopen de Gebroeders Veer het complex voor f 
44.000,- in totaal. Een nieuwe periode begint. 

IV. Besluit 

Het bovenstaande is de grondslag voor een uitgebreidere 
publicatie over 'Het Park', met als ondertitel 'Van Koffijhuis 
(1839) tot theater (1969)'. Het onderzoek is gebaseerd op: 
l. Bronnen in het archief van de Archiefdienst Westfriese Ge
meenten in het stadhuis van Hoorn, als: kadastrale registers. 
notariële archieven, notulenboeken van de vergaderingen 
van B. en W. en de Gemeenteraad. ingekomen stukken boe
ken en de leggers met uitgaande missives. Onuitputtelijk is 
de Hoornsche Courant, die per 1 oktober 1850 voor het 
eerst verschijnt, waarbij Hans Bernard me assisteert. 
2. Eerder verschenen publicaties, bv. Braasem/De Ruyter de 
Wildt, Toen Hoorn nog Oud Hoorn was. Kwartaalbladen van 
de Vereniging Oud Hoorn. Jaarboeken van het Historisch Ge
nootschap Oud West-Friesland. De Speelwagen, e.a. 
3. Notulenboeken en programma's van verenigingen, die ge
bruik maakten of maken van 'Het Park', zoals Sappho, West
Frisia, Ontwikkeling, de Concertvereniging Johan Mes
schaert, Kunst naar Kracht. Hoornse Operette Vereniging, 
Musical Vereniging Westfriesland, Hoornse Balletschool. 
Ospylac, Hoorns Harmonie Orkest. Fryske Krite en vele an
deren. 
Indien lezers van de kwartaalbladen van Oud Hoorn gege
vens hebben die zij van belang achten voor dit onderzoek, 
verneem ik dat graag. 

112 



Activiteiten Kerkmeijer-de Regtstichting 1990 

Geen papier, maar steigers".!' Deze leuze is gemakkelijker 
geuit dan in praktijk gebracht. Wie iets wil in de monumen
tenzorg~ om cultuur-historisch bezit te onderhouden en te 
behouden zag vroeger op tegen bergen cement, stenensta
pels en veel stuifwerk. Nu komt in de eerste plaats het be
stijgen van de enorme papierberg. En als het laatste formu
lier is genomen dan is daar o zo vaak de afgrond van het nog 
sneller teloorgaan dan gedacht, vèèl sneller. 
Men mag de eigenaren, beheerders van monumentaal erf
goed en ambtenaren ter gemeente die zich voor de zaken in
spannen bovenmate prijzen voor hun inzet om toch nog tot 
resultaat te komen. Helaas is het in vele gevallen niet meer 
nodig. Het erfgoed is al niet meer te redden, l igt in scherven 
of is tot puin vergaan. 
Met bescheiden middelen tracht de Kerkmeijer-de Regt
stichting hulp te verlenen om waardevolle zaken te behou
den. Soms komt er zomaar 'werk in zicht'. Dan veer je toch 
even op bij het zien van datgene wat mede dank zij een sub
sidie gerealiseerd kon worden. 
Je wordt wat stil van de uitbundige schoonheid tentoonge
steld op de gerestaureerde friezen van de Bossuhuizen. De 
Eenhoorn, op het middelste pand blikt weer fier zeewaarts. 
In het Westfries Museum toont men je trots de eerste exem
plaren van de herstelde vaandelcollectie ui t de 18e eeuw. In 
uitstekende samenwerking met het R.K. Parochiebestuur 
van Hoorn is meegewerkt aan het herstel van het toegangs
hek tot de R.K. Begraafplaats aan de Drieboomlaan. Metse
laar en smid tonen daar dat het vakwerk nog niet is verdwe-

nen en men betreedt de dodenakker weer op de wijze zo het 
hoort. Aantoonbaar werk is er ook te aanschouwen in Wog
num waar de zo prachtig herstelde stolpboerderij aan de 
Oude Gouw 1, dank zij de inzet van de Kerkmeijer-de Regt
stichting, weer de bijbehorende toegangsbrug met hek heeft 
gekregen. 
Hier en daar is ook het afgelopen jaar weer medewerking 
verleend om inpandig zaken te behouden. Men gaat daar zo 
dikwijls onnadenkend aan voorbij, maar die dingen vormen 
toch evenzo vaak de essentie van een monument. 
Is onze Stichting bang voor papier? Nee. Zouden we nog 
meer kunnen doen als bijdrage tot herstel van monumentale 
zaken? Ja, dat kan, maar alleen met Uw hulp. Uw bijdrage op 
rek. 47.53.73.898 is meer dan welkom. 

Het resultaat mag worden gezien, of niet soms? Het bevindt 
zich niet al tijd aan de gevel, of in het veld. Soms gaan we er 
ook nog de grond voor in. Dat is clan ook zeer de moeite 
waard. De archeologische opgraving op de terreinen van 
café Bruintje aan het West, ook met steun van onze Stichting 
uitgevoerd heeft veel gegevens opgeleverd en niet in het 
minst veel, zeer interessant materiaal. U vraagt daar Me
vrouw Van der Walle, archeologe bij het W.F. Museum, maar 
eens naar. Met Uw gewaardeerde steun blijft Kerkmeijer-de 
Regt gaarne aan het werk, zowel boven als onder de grond. 

A. de Graaf, secretaris Kerkmeijer-de Reg/stichting, Eikstraat 
37, 1623 LR Hoorn, tel. 02290-16826. 

Het ingangshek voor de ingang van het R.K Kerkhof aan de Drieboomlaan. 
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Vrienden van het Westfries Museum Volkert J. Nobel 

Op 30 augustus 1986 werd ten overstaan van notaris N. J. 
van Duin te Hoorn de acte gepasseerd. waarmee de geboor
te van de Stichting 'Vrienden van het Westfries Museum' 
werd aangekondigd. Een initiatief, in 1985 voortgekomen uit 
het bestuur van het historisch genootschap 'Oud West-Fries
land', was hiermee daadwerkelijk inhoud gegeven. De Stich
ting ressorteert onder het genootschap, maar heeft een zelf
standige status. 

Wat wil de Stichting 'Vrienden van het Westtries Museum'? 

In de statuten staat het heel formeel. Maar wel duidelijk. 
Artikel 2: De Stichting wil een ondersteuning zijn voor het 
Westfries Museum en wel in het bijzonder door: 
A - het wekken van belangstelling voor het museum bij der
den; 
B - het bevorderen van contacten tussen het museum en 
personen en instellingen, die van belang kunnen zijn voor de 
verwezenlijking van de doelstelling en publicaties door het 
museum. 
En dat allemaal met als doel het Westfries Museum nog 
meer Westfries te maken. 

Waarom zo'n Stichting 'Vrienden van het Westtries Museum ''J 

Wanneer er door de overheid - gemeente. provincie, rijk -
moet worden bezuinigd wordt cultuurbehoud door vele poli
tiek gekozen bestuurders in de regel als eerste in de 'inleve
ringshoek' geplaatst. De Stichting probeert dan - waar mo
gelijk - corrigerend op te treden. Mede door de inspannin
gen van de Stichting konden inmiddels al enkele restauratie-

plannen - voor o.a. het waardevolle schilderij 'De Keuken· 
door Floris van Schoten en voor een aantal 18e eeuwse 
schuttersvaandels - uit de diepvrieskist worden gehaald en 
tot uitvoering worden gebracht. 

Wat biedt de Stichting 'Vrienden van het Westfries Museum'? 

Allereerst gedurende het gehele jaar gratis toegang voor de
gene. die de jaar-donatie heeft betaald. Die bedraagt mini
maal f 25,- per persoon per kalenderjaar en minimaal f 100.
voor bedrijven. Donateurs van de Stichting krijgen een aan
zienlijke korting op de museumjaarkaart, die vrije toegang 
geeft tot meer dan 300 musea in ons land. Tenslotte: de do
nateurs worden geïnformeerd over activiteiten - zoals spe
ciale tentoonstellingen en lezingen - in het Westfries Muse
um. Tot dusver geschiedde dat via een eenvoudig uitge
voerd mededelingenblad. Vanaf nû gebeurt dat via de uitga
ve van een zogeheten 'bewaarboek', dat in een speciale ring
band kan worden opgeborgen. Die ringband wordt door de 
Stichting gratis aan de donateurs ter beschikking gesteld. 
Dat 'bewaarboek' - voorlopig verschijnen er tenminste drie 
per jaar - zal worden gevuld met bijdragen, die o.m. extra in
formatie geven over tentoonstellingen, die in het museum 
worden gehouden. Het eerste 'bewaarboek', dat medio de
cember verschijnt. geeft bijvoorbeeld extra informatie over 
de nu in het museum opgestelde expositie 'De boedel van 
een Hoornse bakker'. 
Er wacht voor de Stichting nog véél werk. Uw steun daarbij 
- als Vriend - is uitermate welkom. Even een kaartje naar 
Stichting 'Vrienden van het Westfris Museum'. Postbus 2267, 
1620 EG Hoorn en u doet óók mee. 
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Men vraagt ons 
Er waren dit keer veel lezers die mij iets konden vertellen 
over de personen op de beide foto's in het vorige nummer. 
Ook kreeg ik weer een redelijk aantal nieuwe foto's binnen. 
Het voortbestaan van deze rubriek is dus weer voor een 
kwartaal veilig gesteld. Maar ook niet langer. U mag dan ook 
als lezer het zoeken naar nieuwe foto's voor deze rubriek 
nog niet opgeven. Ik ben ervan overtuigd, dat er nog een 
enorme hoeveelheid materiaal op donkere stoffige plaatsen 
ligt weggeborgen. Een stukje alledaagse geschiedenis dat be
langrijk genoeg is om weer aan het daglicht te worden ge
bracht. U kunt zo nu en dan ook best een foto insturen waar
van de geportretteerden wèl allemaal bekend zijn. De enige 
beperkingen die ik stel zijn, dat de foto Hoornse mensen laat 
zien, dat het geen zuiver familieportret betreft en dat de op
name voor 1950 gemaakt is. Ik begin met iets te vertellen 
over het Hoornse mandoline orkest van Roelof Wassenaar 
en de Sint Josephs Gezellenvereniging. Met de nieuwe opna
men komen we weer eens terecht bij het onderwijs maar 
ook op een voor deze rubriek nog onontgonnen terrein. na
melijk het Leger des Heils. 

Mandolines 

Als eerste dus het portret van de mandolinevereniging van 
Wassenaar, die volgens een van mijn informaten Amicitia 
moet hebben geheten. Voor het terugvinden van de juiste 
persoon geef ik een schetsje. waarop de leden van het gezel
schap genummerd zijn. De namen kreeg ik van mevr. A. Ma
chielsen-Tromp. mevr. A. Bankras-de Boer, mevr. T. de Hart
Kuin en van mevr. Dessing-de Boer. In het laatste geval fun
geerde mevr. Visser-Smit als tussenpersoon. Zij was het ook 
die mij de foto's oorspronkelijk verschafte. Ik vind het bij
zonder leuk om te zien. dat plaatsing van foto's zoveel los 
maakt, dat onze lezers na inzending van portretten zelf gaan 
zoeken. Deze foto moet volgens mevr. Machielsen gemaakt 
zijn omstreeks 1933 door fotograaf Bos. 
Cornelis Bos had zijn zaak op het adres Gouw 27. Zie de arti-

1. Schets met leden mandolinevereniging 'Amicitia·. 

H W Saaltink 

kelen van Havermans (0.H .• IOe jrg. nr. 4, blz. 123, 124; lle 
jrg. nr. 1, blz. 16). Mevr. Machielsen staat als nr. 12 op de 
plaat. U ziet: 1. Marie Bankras (De spelling wisselt bij de in
zendsters. De een schrijft soms Pancras, de ander Bran
kras ). 2. Truus Schoof. 3. Rie Lieshout. 4. Marie Schoen. 5. 
Mevr. Kaasenbrood. De familie Kaasenbrood, waarvan 
verschillende leden te zien zijn, woonde in café 'De Volen
dammer' op de Italiaanse Zeedijk. 6. Aaf Lenior. 7. De heer 
Kaasenbrood. 8. De heer Schoof. Vader van nr. 2? 9. Lena de 
Zwart. 10. Corrie Eken uit de slagerij, Grote Noord 14. Rie 
van Veen uit de banketbakkerij op de zuidelijke hoek van de 
Lange Kerkstraat en het Grote Noord. 12. Jo Tromp. 13. Roe
lof Wassenaar. 14. Jaap Nannings. 15. Een jongeman Lenior. 
16. Arie Bankras. 17. Marie Kaasenbrood. 

Hoornse gezellen 

Vervolgens de 54 gezellen uit het 'rijke roomse leven', op de 
kiek gezet achter wat later het Huis Verloren zou worden. Zij 
mogen zich verheugen in een grote belangstelling bij de le
zers van ons blad. Behalve door de hierboven genoemde da
mes werd ik mondeling en schriftelijk over deze groep nog 
geïnformeerd door de heer L. Ruttenberg uit Dongen. mevr. 
A. J. van Bockxmeer-van Deursen. mevr. A. C. Koolhaas-Gij
selaar uit Den Burg (Texel), de heren B. Th. Haring en Nic. 
Lieshout uit Hoorn en de heer J. Q. L. van IJzendoorn uit 
Bloemendaal. De opname moet tussen 1928 en 1930 gemaakt 
zijn tijdens een triduüm onder leiding van de pater die mid
den voor op de foto te zien is. Tridua waren bijeenkomsten 
op drie achtereenvolgende avonden die gewijd waren aan 
gebed, meditatie en gesprekken over godsdienstige en socia
le vraagstukken. 

Ik geef U de namen met de nummering van het schetsje op 
blz. 82 van het vorige nummer. De heer Lieshout maakte mij 
er attent op, dat er slechts 54 in plaats van 58 personen wa
ren afgebeeld. Dat is juist, er zijn een paar fouten bij de tel-
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ling gemaakt. Mijn excuses hiervoor. Er zijn drie personen 
met een dubbel nummer. n.l. 14 met 28, 24 met 55 en 26 met 
58. Nr. 44 ontbreekt. Sommige inzenders kwamen met ver
schillende namen voor dezelfde persoon. In zulke gevallen 
heb ik gekozen voor de naam die door de meeste inzenders 
werd genoemd of ik heb beide namen genoemd als er twee 
namen door twee inzenders werden gegeven. In twijfelgeval
len heb ik achter de naam een vraagteken geplaatst . 1. Klaas 
Hooiboer. 2. De heer Koning. Hij was ca. 60 jaar en afgevaar
digde van de Katholieke Arbeidersboncl. 3. Joop Entius. 4. B. 
Th. Haring, onderwijzer en pianoleraar. Hij is een van de in
formanten en was bij de opname secretaris van de Hoornse 
gezellenvereniging. Hij woonde op dat moment op het Kleine 
Noord. 5. Bep Schneiders. Goudsmid, Grote Noord 42. 6. 
Toon Rodenburg. Hij was werkzaam bij de bank aan het Dal. 
Op het moment van de foto was hij senior (een soort voor
zitter) van de vereniging. 7. Een pater capucijn. volgens mevr. 
Machielsen, een pater franciscaan volgens de heer Haring. Ik 
laat de vraag open voor meer deskundigen. De foto is voor 
mij te onduidelîjk om daarover een oordeel te vellen. 8. Ka
pelaan Van der Eem, bekend om zijn populaire filmavonden. 
9. Jaap Beentjes. 10. Jan Nuiten. 11. Piet de Zwart. 12. De 
heer A. Bouchier, eigenaar van de manufacturenhandel. Gro
te Noord 79. Hij was bestuurslid van de gezellenvereniging. 
13. J. F. Bakker. Hij was de conciërge van het gezellenhuis. 
14. A. v.d. Gracht. 15. Jaap Mels. Later was hij schoenmaker 
en woonde aan het Achterom. 17. Duinmeyer? 18. Henk Ken
ter. Schoenmaker aan de Vischmarkt. 19. Verlaat. 20. Piet 
Mels. 21. Kees Hart. 22. Jo van Egmond. 23. Toon Schnei
ders. Een broer van nr. 4. Hij was herenkapper en heeft een 
tijd op de Turfhaven gewoond. 24. Mogelijk een lid van de fa
milie Winnubst. 25. Loos. 26. Adrie Verberne. 27. Jan Kool. 
Hij had later een zaak in gereedschappen in de Lange Kerk
straat. 28. Dit is nr. 14. 30. Henk? Rupert. 32. Nannings. 33. 
Ben van Bockxmeer. Hij werd naderhand directeur van het fi
liaal van de Nederlandse Credietbank in de Nieuwstraat. Op 
het moment van de foto was hij net afgetreden als senior. 34. 

Een zekere Verlaat. 35. Andries Vlekke. 36. Jan Entius. 37. Jan 
Keet. Later slager, Turfhaven. 38. Smit van de bakker aan de 
Gedempte Turfhaven? 39. J. Loos. 40. Tinus Peerdeman. hij 
woonde in de Muntstraat. 41. Frans Bervoets. 42. Toon van 
Os. 43. P. Karel. 44. Dit nr. valt uit. 45. Jaap Ursem. 46. Piet 
Koppies. 48. Jan van de Broek. 49. Jan Tros. 50. Jo Koppies 
woonde bij zijn ouders, die een galanteriewinkel hadden, op 
de hoek van de Jeroenensteeg en het Grote Oost. Deze zaak 
was In 1916 nog de enige in Hoorn die 'lange lijzen', een 
soort poppen. leverde. 51. Jo Dudock volgens mevr. Dessing, 
Wim van der Hulst volgens Lieshout. 52. Jo Dudock volgens 
Haring. 53. Wim van der Hulst volgens Dessing, Van Riel vol
gens Lieshout. 54. Jan Koppies. zoon van een juwelier aan 
het Grote Noord. Later landmeetkundige. 55. Dezelfde als nr. 
24. 56. Leo Schneiders. 57. Jo Smi t. (Ik gaf de vorige maal nr. 
40 deze naam. Mevr. Smit maakte me op deze vergissing op
merkzaam.) 58. Dit is nr. 26. 
Als aanvulling op mijn opmerking over de aard van de gezel
len beweging kan ik nog opmerken, dat deze organisatie door 
de Duitse priester Adolf Kolping Is opgericht in het midden 
van de vorige eeuw. Hij werkte onder jonge ambachtslui, die 
in die tijd nog als 'Wandervögel' door Duitsland trokken om 
een handwerk te leren en later onder de leden van de toen 
sterk groeiende arbeidersklasse. 'Kölpinghäuser' waren tot 
voor kort een begrip in het katholieke deel van Duitsland 
voor vormingscentra, waar men in bepaalde gevallen ook 
kon eten en overnachten. In Hoorn is de Gezellenvereniging 
volgens de heer Haring in 1922 of 1924 opgericht. 

Het Leger en de school 

De eerste foto die ik dit keer laat afdrukken toont weer leden 
van een organisatie op godsdienstige grondslag, zij het dat 
de uitgangspunten en werkwijze bij deze laatste enigszins 
verschilt van de vorige. Het zijn soldaten van het Legers des 
Hei ls gefotografeerd voor hun gebouw, Breed 16, met een 
groep kinderen. De opname. die ik ontving van mevr. C. Da-

1. Klas van het Leger des Heils voor het gebouw aan het Breed. Foto voor 1920. 
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2. Klas van de christelijke school aan het Nieuwe Noord. Foto ca. 1928. 

niëlse-Nauta uit Deventer, moet vöör 1920 gemaakt zijn, 
want toen werd het pand ten behoeve van een nieuwe eige
naar verbouwd. De foto is belangrijk, omdat er voor zover ik 
weet, buiten het Leger zelf nog weinig bekend is van de acti
viteiten van deze organisatie in Hoorn. De kinderen zijn in 
hun beste kleren op een paar banken neergezet. Het fotogra
feren moet een gewichtige aangelegenheid zijn geweest, 
want de gezichten staan doodernstig, vooral van de solda
ten. Rechts wat loslopend volk, dat van de gelegenheid ge
bruik maakte gratis meegefotografeerd te worden. Bekend 
zijn alleen de namen van het 4e, het Se en het 6e meisje van 
links op de eerste rij . Dat zijn achtereenvolgens Trijntje Nau
ta, Annie Nieuwenhuizen en Thea Nauta. Graag van U de 
overige namen. Voor meer informatie over de Hoornse afde
ling van het Leger des Heils houd ik mij aanbevolen. Een 

schetsje met nummers lijkt me niet noodzakelijk. U kunt de 
kinderen aangeven per rij en nummeren van links naar 
rechts. 

De tweede opname ontving ik van mevr. Kooistra-Steen uit 
Emmen. Zij stuurde me een schoolfoto die volgens haar 
waarschijnlijk in 1928 gemaakt is. Het is een klas op het 
schoolplein van de protestants-christelijke school op het 
Nieuwe Noord 36. Mevrouw stuurde me een brief met een 
aantal namen zonder aan te geven welke naam bij welke 
leerling behoorde. De onderwijzer heet Koldijk. De kinderen 
zijn Zeger Karssen, Jetse Schaafsma, Annie Jongh Visser, 
Nies Blokdijk, Gees Werling, Marie Groen, Ko Karsen, Sjors 
Groot, Henk Kikkert, Herman Huson, Pier Postema, Jan 
Steen. Wim Homan, Antoon Pitstra, Bertie Spranger, een on-

2. Sc/1etsje met leerlingen van de clmstel1jke school aan liet Nieuwe Noord. Zie de foto. 
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3. Klas van de christelijke bewaarschool Foto 20 mei 1898 

bekende Spranger. Tineke Pitstra. een onbekende Schaafs
ma, Jo Postema. Henk Huson, onbekende. Piet Kikkert , Jan 
Jongh Visser. Mien Karssen, onbekende. onbekende, Anton 
Blokdijk, Arie Groen. Siem Semijn. een onbekende Heins, on
bekende, een onbekende De Best. Sjaan Groen. Coba Kars
sen, Alie Werling. onbekende, Tinie Groot. onbekende. een 
onbekende Wijs. onbekende, Annie Jansen, Dien Steen, on
bekende. Wies Spranger. Van onze lezers graag het antwoord 
op de vraag wie wie is en de namen van de onbekenden. 
Lijkt me niet zo'n probleem. Een schetsje met de nummers 
gaat hierbij. 

Tenslotte een groepsportret, dat ik van de familie Helling
man ontving en dat alleen al om zijn ouderdom interessant 
is. Het toont de eerste groep van de christelijke bewaar-

3. Schets met juffrouwen en kinderen van christelijke bewaarschool 

school op 20 mei 1898. 27 kleuters met 21/i juffrouw. De 
meest rechtse dame was waarschijnlijk voor de eigenaar 
niet belangrijk genoeg en werd bij het pasklaar maken voor 
de lijst onbarmhartig weggesneden. Wie goed kijkt, ziet links 
over de schutting nog een nieuwsgierige buurvrouw gluren. 

De belichtingstijd was waarschijnlijk nogal lang, zodat een 
paar al te beweeglijke dreumesen niet scherp op de kiek zijn 
gekomen. Ik heb geen enkele naam van deze 30 mensen. De 
kans dat er nog een van hen in leven is. lijkt me vrij klein 
maar wellicht herkent iemand hier een ouder of grootouder 
In een pril stadium van het leven. Ook zou ik graag willen 
weten, waar de christelijke bewaarschool zich in Hoorn be
vond. Als hulp voor de zoekers heb ik ook weer een schetsje 
toegevoegd waarop alle personen genummerd zijn. 
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Hoorns weesmeisje 
over haar leven 

in de "Achterstraat" 
Toch was er tijd om te spelen. Dat deden we natuurlijk graag. 
Er was ook altijd wel iemand om mee te spelen. De spelletjes 
uit "grootmoeders tijd" hebben we echt allemaal gedaan. 
We hadden een grote achtertuin. Een gedeelte was betegeld 
en een goede speelplaats voor allerlei spelletjes. 
Er was een geschikte muur om tegen te ballen. Sommige 
meisjes kaatsten met vier of een enkele kampioen met vijf 
ballen. 
Bij het buitenspeelgoed waren hoepels. stelten en een groot 
springtouw. Zelf hadden we ook wel een eigen touw, tollen 
en knikkers. 
's Zomers als het erg warm was, bood onze speelplaats ver
koeling onder de schaduw van die grote kastanjeboom. Hier 
kwamen andere kinderen ook wel eens spelen. Bij mijn 
vriendinnetjes zag ik weer andere speeltjes. We mochten 
dan ook op straat. Hadden soms bikkels en een balletje mee. 
want bikkelen ging het best op de hardstenen stoepen van 
de herenhuizen. Zaten we daar, volgens de bewoners. wat te 
lang dan kwam het dienstmeisje ons wegjagen . We holden 
dan schuldbewust weg. Een andere stoep was gauw ge
vonden. 
's Avonds hadden we ook wel een uurtje over. Als er geen 
huiswerk gedaan hoefde te worden konden we lezen. teke
nen of spelletjes doen. Dat gebeurde allemaal heel rustig en 
we voelden ons dan wel als een grote familie. 

Weekindeling 

De week werd strikt ingedeeld. De Laken waren nauwkeurig 
vastgelegd. Er werd ook niet van afgeweken. De huishou
ding draaide bijna volledig op eigen krachten. Er was hulp 
voor het allervuilste werk. En er werd voor ons gekookt. De 
daagse kleding werd door de oudste meisjes in huis ge
maakt. de 's zondagse kwam van een naaister in de stad. 

Maandag 
Natuurlijk de gewone klusjes van alle dag. Extra de was. 
Zeer omslachtig. We kwamen er allemaal aan te pas. De was 
in de tobbe met het hete sop moest worden geslingerd. Alle
maal om de beurt een flink aantal malen aan de zware slin
ger draaien. De jongens ook. Na het openen van een soort 
kraan liep het sop door een gotensysteem naar een put. 
Weer slingeren bij spoelen. Het schone water kwam pas na 
naarstig pompen in de tobbe. Was dat spoelen gedaan dan 
wrongen een paar meisjes het ergste nat er uit. Vervolgens 
namen anderen het weer over in de wringer, waar de jonge
ren dan aan stonden de slingeren. Meestal gebeurde dit voor 
schooltijd, dus konden wij ons niet aan onze taak onttrek
ken. De witte was kreeg ook nog een beurt op de bleek. Dat 
vergde heel wat handelingen meer. Alles buiten ophangen of 
op de grote droogzolder, naar gelang het weer. Dat ophan
gen werd ook terdege gecontroleerd. Keurig een beetje bij
rekken en rechthoekig ophangen. Alle bandjes en dat waren 
er heel wat aan onze kleding. moesten glad getrokken wor
den. Dat was gemakkelijker bij het strijken later. 

Aalt1e tn 1904 

Dinsdag 
De nasleep van de was. Ik was daar nog te klein voor. Mijn 
zusters hadden er een hekel aan. Twee aan twee werden de 
lakens gevouwen. Het was zaak de punten stevig vast te hou
den. want de grap was zo te trekken dat de ander de slip los 
liet en dan dwarrelde het laken op de grond. Zo probeerden 
we nog wat plezier te maken. Daarna alle lakens precies ge
lijk gevouwen in de mangel. Er stonden een paar op de zol
der. ook voor klein linnengoed. Ze moesten stevig worden 
aangedraaid. Het lijfgoed werd gestreken met van die zware 
bouten met een kooltje vuur erin. Het gaf heel veel werk. 
Het moest in de puntjes gebeuren. Waar iets stuk aan was 
werd meteen naar de naaikamer gebracht. 

Woensdag 
Er lag een grote versteltaak voor de naaimeisjes. De kleinere 
kinderen. jongens en meisjes gingen 's middags met vader 
Bijlsma wandelen. We vonden dat allemaal leuk en waren 
erg teleurgesteld als het weer daarvoor te slecht was. Ons 
meisjes wachtte dan een dubbele breilaak. Anders verveel-
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den we ons toch. Zolang onze wandeling door de stad voer
de liepen we gedwee in de rij. We wisten dat we straks bui
ten vrij onze gang konden gaan. We holden. zo goed en zo 
kwaad dat ging in onze zware weeshuiskleding, langs de 
dijk, klommen naar boven, daalden at aan de zeekant tot op 
de bazaltblokken. Daar balanceerden we op en vonden van 
alles langs de waterkant. Als ik iets erg mooi vond, ging het 
in mijn zak. Vader zat boven aan de dijk en had voor ieder 
die bij hem kwam een vriendelijk woord. We wandelden ook 
wel in een park of naar de haven. In de kersentijd bezochten 
we een boomgaard en kregen een portie kersen. We zaten 
gezellig op een rij in het gras en spuugden de pitten zo ver 
als we konden, vooral verder dan de ander. 
's Zomers stoomden we een dag met de trein naar Enkhui
zen of Medemblik. Dan ging trouwens iedereen mee. Voor 
mij werd de pret vaak bedorven, doordat de mensen buiten 
Hoorn ons niet kenden en bleven staan bij de aanblik van 
die kinderen, allemaal in dezelfde zwarte kleding. "Ach, kijk 
een wees", hoorden we dan en ik voelde me zo beschaamd. 
vooral als ze ook nog naar ons wezen. Het was streng verbo
den snoepjes aan te nemen. Mijn zus Catrien was een snoe
per en brutaal genoeg om stilletjes wat te veroveren. Ik durf
de de verboden waar haast niet in de mond te stoppen maar 
genoot er wel van. 

Donderdag 
Zo nu en dan poetsdag. Als er een vergadering van de regen
ten op komst was of alleen maar een theevisite van de regen
tessen, dan kwam het zilveren servies er blinkend uit te zien. 
Van mijn 10-de jaar af mocht ik ook op catechesatie. Het was 
meest vroeg in de avond. Welke dag weet ik niet meer. Ik 
vond het fijn. want ik hield van de grijze dominee. Ik mocht 
hem van huis halen. Hij was de weeshuis-dominee en woon
de vlak bij. 13 Onderweg werd ik spraakzaam en ik denk dat 
hij wel eens iets van mij hoorde wat hem tot daden bracht 
om sommige situaties in het huis te veranderen, als dat ten
minste in zijn macht lag. Wij genoten allemaal van dat uur
tje. Hij las niet uit de bijbel, liet ons geen moeilijke teksten 
leren, stelde ook geen moeilijke vragen, maar vertelde. Zo 
boeiend, dat we·stilletjes zaten te luisteren. Daarna voelden 
we ons niet geremd om allerlei vragen te stellen. 

Vrijdag en zaterdag 
Veel huishoudelijke karweitjes. Gelukkig was er voor ons 
jongeren weer een wandeling op zaterdagmiddag. En na
tuurlijk zaterdag-baddag. Dat ging gepaard met eindeloos 
pompen en warm water aandragen. We hadden een badka
mer met een ligbad. De kleinsten baadden samen in één sop 
(o.a. groene zeep). Het water was heerlijk warm en we von
den het geen straf ook al boende de kindermoeder ons duch
tig. Door de oudere meisjes werden de kleren voor de zon
dag klaargelegd. Op die dag werden we letterlijk en figuur
lijk opgeprikt. 

Onze daagse kleding was eenvoudig. De jongens tot 12 jaar 
droegen een korte broek, zwart met lange zwarte kousen. 
Een zwart lakens jasje tot de hals gesloten. Om de hals een 
platliggend wit boordje. Er onder een borstrok en een katoe
nen onderbroek. De zijkanten van de onderbroek waren 
open. Aan de bovenste punten waren bandjes genaaid. Die 
aan de achterklep zaten, bond je met een strikje op je buik 
vast. Die aan de voorkant met een strikje op je rug. Onze on
derbroeken waren een lange tijd ook zo. De jongens boven 
12 jaar droegen een lange broek met een gewoon burger jas
je, een overhemd en een stijve boord. Wel van zwart laken. 
Alleen aan de pet kon je duidelijk zien dat je met een wees-

In de Hoofdtoren woonde oom Reitze en tante Mien met 
J J kinderen. 

jongen te doen had. Het 's zondagse pak was hetzelfde van 
betere kwaliteit. 
De kleding van de meisjes was ingewikkelder. In de week 
dienstbode blauwkatoenen ruitjesjurk, met bont schort. 
Beneden de 13 jaar een jurk met lange mouwen. Het lijfje 
strak. hoog gesloten en met knoopjes van voren dicht. De 
rok aangerimpeld. de lengte hield de voeten vrij. Over de 
jurk een schort tot over de schouders. zonder mouwen. Het 
ondergoed bestond uit eèn wit katoenen hemd ('s winters fla
nel), een onderbroek met bandjes en een katoenen onder
rok. 's Winters twee onderrokken, een van katoen en een 
van flanel. We droegen witte gebreide kousen en zwarte 
schoenen. lage of laarsjes. 
's Zondags was de jurk van zwart laken en het schort wit. Als 
we uitgingen droegen we een hoed, een zwarte matelo met 
zwart lint. 
De meisjes boven de 13 jaar waren ingewikkelder gekleed. 
Door de week blauw katoenen jurk met korte mouwen. Het 
hoog gesloten strakke lijfje bleef. De aangerimpelde rok viel 
nu over de voeten. Een gerimpeld bont schort om het middel 
vastgeknoopt en van achteren met een strik. Onder de korte 
mouwen van wit katoen gebreide mouwen (moffen). Die za
ten met elastieken om de bovenarm vast. Wij droegen dan 
ook witte gebreide kousen. Op het hoofd een klein wit muts
je met een opstaande rand. 
's Zondags hetzelfde maar dan van zwart laken en een wit 
geplooid schort. Een vierkante neteldoekse schouderdoek. 
Van achteren drie plooien die werden vastgespeld met veilig
heidsspelden. Van voren moesten de punten precies gelijk 
worden getrokken en dan tot de hals met spelden dicht wor
den gestoken. Om de hals een smalle neteldoekse sjaal met 
kant, die op de borst werd gestrikt. Daarbij de witte muts. 's 
Winters een donkerblauwe mantel en de hoed. Ook zwarte 
schoenen. Wat keken we vaak met jaloerse blikken naar de 
fleurige kleding van onze vriendinnetjes. Wij liepen altijd 
met hetzelfde. Ik als jongste had bovendien steeds gedragen 
en ook wel verstelde kleding aan. We liepen zo in de gaten. 

Il) Alie moet op school z11n geweest in de Ramen ('een brede laan met hier 
en daar bloemen Ergens aan de hnkerkant ervan onze school'). Welke 
school daar eind 19e eeuw was gevestigd heb 1k zo gauw nit kunnen 
achterhalen. waarschijnlijk geen openbare. 

12) De schoenmaker en zijn vrouw waren Ferdinand Cornelis Visser 
(1865·1832) en Antje Sijbrands (1869·191 I). de schoenmakerij was in de 
Nieuwsteeg 12. op de hoek van het Nieuwe Noord. waar Ferdinand de 
zaak van zijn vader had overgenomen en waar nu nog altijd een schoen
handel is. 

13) De predikant moet zijn ds Paulus Willem van Doorn (1835·1915). die 
woonde in de Muntstraat S. 

120 



De binnentuin van het Weeshws. Kijk op de kamer van de Regentessen. 

Hernieuwde oproep: ontwerp een logo voor Oud Hoorn 

In het kwartaalblad van juni riep de jubileumcommissie de 
leden van de vereniging op tot deelname aan de jubileum
prijsvraag: ontwerp een logo voor uw eigen vereniging. 
Helaas moet de commissie vaststellen dat de deelname tot 
nu toe bescheiden is geweest en dat de inzendingen voorals
nog niet beantwoorden aan de verwachtingen. Hopelijk 
brengt deze hernieuwde en laatste oproep daarin verande
ring. Er moeten onder de ruim veertienhonderd leden toch 
talrijke artistiek begaafde en creatief denkende amateur-ont
werpers te vinden zijn die de prijsvraag tot een succes wil
len maken'? Het ontwerpen van een logo is het treffend sym
boliseren van een idee: uw idee over de functie van Oud 
Hoorn. Natuurlijk, een aansprekend logo is niet eenvoudig te 
ontwerpen; het is wel een uitdaging. Creativiteit én tijd zijn 
voorwaarden: gun uw vereniging die. Misschien inspireren 
de donkere wintermaanden u meer dan de manden van zo
mer en herfst. De jubileumcommissie hoopt van wel. Het is 
denkbaar dat u nog geen tijd heeft gehad of dat uw idee nog 
enige broedtijd vraagt: u heeft tot en met 1 juli 1991 de kans 
om uw naam onlosmakelijk aan de vereniging te verbinden, 
voorwaar een aanlokkelijk vooruitzicht. 
Het zou toch uiterst teleurstellend zijn om medio juli 1991 te 
moeten constateren dat de animo én de kwaliteit van de in
gezonden ontwerpen te gering waren om de prijsvraag ver
der door te zetten. Uiteraard zullen de inzenders in dat ge
val wél hun ontwerp terug ontvangen. 
De commissie is dan bijna wel verplicht een beroep te doen 
op (een) professionele ontwerper(s). Dat is niet alleen duur
der maar is bovendien uit oogpunt van verenigingsfilosofie 
minder aantrekkelijk. Voor de meesten van ons is het vereni
gingswerk gewoon vrijwilligerswerk! 
De commissie heeft hier en daar het gefluisterde verwijt op
gevangen dat Oud Hoorn voor een veel te Jaag bedrag op de 

eerste rij wil zitten. Niets is minder waar: wij willen op de al
lereerste plaats de léden - de amateur-ontwerpers - de kans 
bieden zich artistiek en origineel te maken voor hûn vereni
ging en dat vooral in het licht van het jubileumjaar 1992. 
Nogmaals, gun Oud Hoorn de komende maanden een aantal 
van uw meest creatieve momenten. 
Voor het wedstrijdreglement verwijs ik u naar het kwartaal
blad van juni. 
Mede namens de jubileumcommissie, dank voor uw inzet, 

T van Weel 

De boedel van de bakker 
Onder deze titel wordt van zaterdag 10 november 1990 t/m 
zondag 20 januari 1991 in het Westfries Museum een ten
toonstelling gehouden, die voor de lezers van dit blad alles
zins de moeite van een bezoek waard is. De expositie laat 
iets zien van het leven en werken van een Hoornse bakker 
aan het eind van de achttiende eeuw. Enkele medewerkers 
van het museum doken uit het Hoornse notariële archief de 
beschrijving op van de boedel van de in 1782 overleden bak
ker Hendrik Pregt op, die woonde aan de Kuil in wat nu 
nr. 32 is. Met hulp van die boedelbeschrijving richtten zij de 
'binnenhaard', zeg maar de huiskamer, en de bakkerij in met 
eigentijdse voorwerpen. Verder kunt U zien. hoe de bakker 
en zijn vrouw zich kleedden. met welk soort speelgoed hun 
kinderen speelden en aan de hand van een maquette hoe 
zijn huis in elkaar zat. 
Het Westfries Museum heet U van harte welkom elke werk
dag van 11.00 u. tot 17.00 u.en zaterdag en zondag van 14.00 u. 
tot 17.00 u. Gesloten op Ie Kerstdag en op Nieuwjaar. 

121 



De oude prentbriefkaarten van 
Boekhandel Bakker 

Ciel van der Zei 

In 1983 heb ik het onderwerp prentbriefkaart al eens behandeld. Ik wil nu echter de schijnwerper richten op 
de oude Hoornse firma Bakker. 
Even terzijde. Ik gebruik het woord prentbriefkaart, want dat is de juiste benaming. Dus niet het woord ansicht· 
kaart. Dat is wel een ingeburgerde betiteling, maar zij is afgeleid van het Duitse Ansichtskarte. In België gebruikt 
men het woord 'aangezicht'. Ook niet gek bedacht. 
Voordat ik me verdiep in de kaarten van de firma Bakker, eerst een stukje geschiedenis over deze bekende 
familie. 

In 1879 beginnen de gebroeders Arie en Maarten Bakker, af· 
komstig uit de Beemster een galanteriezaak in de 
Nieuwsteeg. In een oud woordenboek wordt het woord ga
lanteriën nogal vreemd vertaald met 'artikelen van weelde 
en opsmuk'. 
Arie en Maarten zijn afkomstig uit een gezin van zes zoons 
en drie dochters. 

De familie Bakker woont in het laatste kwart van de vorige 
eeuw in de Beemster. Het gezin bestaat uit vader. moeder, 
zes zoons en drie dochters. Twee zoons en één dochter over
lijden op jeugdige leeftijd. Twee andere zoons Arie en Maar
ten beginnen in 1879 een galanteriezaak in de Nieuwsteeg 
in Hoorn. In een oud woordenboek wordt galanteriën om
schreven als artikelen van weelde en opsmuk. De beide 
broers verkopen echter, waarschijnlijk bijgestaan of onder 
leiding van hun vader. ook porselein, aardewerk en huishou
delijke artikelen. De winkel Nieuwsteeg 10 zit ingeklemd tus
sen het grote pand van S. 1. de Vries op de hoek van het Gro· 
te Noord en een pandje op de hoek van het Nieuwe Noord. 
De winkel van S. 1. de Vries wordt in 1915 gesloopt en ver
vangen door het kledingmagazijn van de firma P v. d. Brul. 
(Nu huist de firma Kreymborg in dit pand.) Het pandje hoek 
Nieuwe Noord wordt later de winkel van Albert Nijdam; in 
1935 zit de schoenhandel de Bata erin en nu de Nelson's 
schoenhandel. 
Terug naar de firma Bakker, Nieuwsteeg nr. 10. Een aantal 
jaren na 1879 verhuizen de broers naar de overkant, naar 
Nieuwsteeg nr. ll. Misschien een ruimer pand. Welk bedrijf 
zich op nr. 10 vestigt weet ik niet, maar in 1920 zit er een 
sigarenhandel in, daarna is het een magazijn voor baby
artikelen, dan een parfumeriezaak en nu wordt er kinderkle
ding te koop aangeboden. 
De gebroeders Bakker hebben zich dus omstreeks 1885 ge
vestigd in het pand Nieuwsteeg nr. 11. (Later zit hier de be
kende kapper A. Baart. Zie blz. 36, Hart van Hoorn door 
Joh. Ridderikhoff.) 
Omstreeks 1890 verhuist de firma weer en wel naar 
Nieuwstraat nr. 19. Wat de ruimte aangaat een hele verbete
ring. Voor de eeuwwisseling wordt Nieuwstraat 17 erbij ge
kocht. De zaken gaan zeker goed. Het assortiment wordt 
tenminste ook uitgebreid. Hoewel er nog steeds sprake is 
van een galanteriewinkel geven de broers ook prentbrief· 
kaarten ui t. De eerste echte Bakkertjes dateren van 1902. 
De expansiedrift van de gebroeders Bakker is niet te stuiten. 
In 1910 vestigen ze zich ook in Nieuwstraat 22, hoek 
Muntstraat. Er is daar sprake van een boekhandel. In het 
boek 'Hoorn, huizen, straten, mensen' staat te lezen dat 
A. Bakker in 1910 het pand wil verbouwen ten behoeve van 
een boekhandel. En in het adressenboek van 1912 staat on
derstaande advertentie met de mooie vermelding dat alle 
boeken en tijdschriften door een ontsmettingsoven worden 

ontsmet. Ik heb zijdelings vernomen dat dit toestel nog er
gens bij de huidige firma Bakker verstopt op zolder staat. 
Misschien nog eens mooi voor in de etalage of het apparaat 
moet te groot zijn. 

l'I -=--• a~ • 
A. BAKKER Nieuwstraat 22 HOORN. 1 

Telefoon Intercommunaal 88. 
Boek-, Kantoor-. Muziek- en Kunsthandel. 

Leesinrichting. vr:~g:.~~f:;~~~·· Leesbibliotheek in 4 talen. 
Alle B•1<·.keu en Tij•lschriftcn wordi·n ua terngO'lltvang$t door 

mijne. ontsmeUingsoven ontsmet. 
Steeds in voorraa.l alle mogelijke St:ttliebot>ken in \'Crschill~nde 

talen. Fr:iusche, lluitsc.he en En:;elsd1e Zak·, Sdwol- ~n Ha111lels- " 
woonleuborokcu. Levniug rnn al het 1·or.rk0111end Bind· cu llrnkwerk. 

Neemt ~bonnementen en advertentiën op in alle 
Binnen· en Builcnlandschc Bladen en Tijdschriften 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=• 

A. BAKKER • Nieuwstraat 17-19 - HOORN .. 
Telefoon Intercommunaal 88. 

Magazijnen van Kristal-, Glas-, Porcelein en Aardewerk. 
Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. 

Blik- en Lakwerk, Behangselpapieren, 
Borstelwerk, Sponzen, Zeemleer, enz. 

Fransche-, Duitsche· en Engelsche Speelgoederen. 1 

I! Waschstellen, Tafel·, Ontbijt·, Thee· en Koffie-Serviezen, houd ik I' 
~ steeds een groote keuze in de nieuwste modellen en decors voorhanden. 11 

~ a a • fl il 

Op de tweede foto ziet u de winkel op de hoek van de 
Muntstraat. Helaas is de afdruk niet zo scherp en bovendien 
heeft een snode hand er al P. Zwagerman opgeschreven. 
Maar dat is degene die na de firma Bakker in het pand zijn 
winkel heeft. In 1917 neemt manufacturier Piet Zwagerman 
namelijk de winkel over. 
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De firma Bakker blijft zijn winkels houden in Nieuwstraat 17 
en 19. Ook hier een mooie foto, uitgegeven door de firma 
zelf (zie foto 3). Op de gevel staat: boven nr. 17: Kristal, glas
porcelein en fijn aardewerk', en boven nr. 19: Galanteriën en 
kinderspeelgoed'. Dat kinderspeelgoed werkt zeker inspire
rend, want op een kaart van ca. 1905 Gezicht op de 
Nieuwstraat ontwaar ik een rij kinderwagens. Ook voor de 
verkoop! 

In het adressenboekje van 1912 wordt ook D. Bakker voor 
het eerst genoemd. Hij is een zoon van Arie Bakker. Hij staat 
in het boekje vermeld als boekhandelaar. 
Maarten Bakker staat in de boekjes van 1920 en 1928 nog 
wel vermeld, maar volgens mijn informatie vertrekt hij om
streeks 1930 naar Amsterdam en begint daar een fietsenstal
ling. Wel iets anders dan aardewerk en porselein. 

In 1920 deelt A. Bakker mede, dat hij zijn boekhandel m.i.v. 
1-1-1920 overdraagt aan zijn zoon D. Bakker. 
In de loop der jaren komt het accent toch al meer te liggen 
op de boekhandel. Toch lezen we in 1920 nog een adverten
tie met o.a. de volgende tekst: Kunsthandel en zelfs muziek
handel. Dit laatste zal wel betrekking hebben gehad op de 
verkoop van bladmuziek. 

In het adresboek van 1928 treffen we weer een advertentie 
aan, nu zelfs met de toevoeging drukkerij. 
Wij laten hem hieronder zien, gelijk met de advertentie (zie 
illustratie volgende pagina) nog van M. Bakker op 
Nieuwstraat 19 waar men een keus kan maken uit vele arti
kelen zelfs van zeemleer tot reistassen. 
In 194 7 staat de firma als volgt ingeschreven 'Algemene 
Boekhandel, Kantoor- en Kunsthandel, Leesinrichting en 
Leesbibliotheek in 4 talen'. Nieuwstraat 17-19 
Vooral dit laatste doet het nog even goed. Toch worden er 
na de Tweede Wereldoorlog nog snuisterijen verkocht vol-
gens mijn herinnering. Nieuwstraat omstreeks 1907. Rechts de winkel van de fam. Bakker 
(Ik heb uit zekerheid maar even contact opgenomen met met de kinderwagens buiten. 

HOORN Nieuwstraat 

-
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Dick Bakker, de huidige boekhandelaar, die het kon bevesti
gen, maar dit assortiment bestond dan wel uit klein aarde
werk en glaswerk.) 

~T 17 • t\OORI 

Tot zover in vogelvlucht de historie van de firma Bakker. Ik 
ga nu weer terug naar de door hen uitgegeven prentbrief
kaarten. 
Er zijn door Bakker een tiental series prentbriefkaarten uit
gegeven, klein van aantal, meestal variërend van vier tot 
acht stuks per serie. 
Met daar tussendoor wat enkelingen, kaarten die wat druk 
en uitvoering betreft nergens zijn tussen te voegen. 
Het merkwaardige is ook, dat na ca. 1920, de Bakkeruitga
ven zomaar zijn gestopt. Het is niet voor te stellen, dat Bak
ker nadien geen kaarten meer heeft uitgegeven!!! 
Tot daar plotseling omstreeks 1938 een zgn. glanskaart op 
komt duiken, een eenling met het 'Munnickerveld' maar wel 
in samenwerking met de fa. Jospe uit Arnhem. 
De afzender ene 'MB', Draafsingel 47 blijven we dankbaar 
voor de verzending van dit, nu toch wel unieke exemplaar. 
Even na 1900 verschijnt een serie kaarten met nummering, 
bruinachtig van tint, gelijkend op de uitgave van de Winkel
galerij in Hoorn (zie hierover het artikel in het Oud-Hoorn
nummer 4 van 1983, pag 91). 

Een mooie serie. Wel met de bekende punten. Het merk
waardige is dat er twee kaarten, resp. de Waag en de Hoofd
toren met hetzelfde nummer voorkomen, nl. 13046??? 
Er ontbreekt echter één nummer in deze serie, dus kunnen 
we gevoeglijk aannemen dat hier sprake is van een misdruk 
en dat één van de kaarten nr 13043 moet dragen. Al de an
dere series zijn alle ongenummerd. Een kleine serie heeft als 
kenteken onder, een brede witte rand (hier kon men op 
schrijven) en een rode tekst. .. 
Een leuke kaart is het VOC-gebouw in de Muntstraat met 
toen nog als juiste tekst Hoogere Burgerschool Hoorn. 
Dan een zestal kaarten, allen uit een kinderoptocht. We 
dachten eerst aan de Landbouwfeesten van 1910. Maar ze 
zijn al verzonden in 1904-1905. dus waarschijnlijk ter gele
genheid van de destijds bekende WV-feesten. 
Volgens de heer Ridderikhoff betekende dat Vereniging Voor 
Vermaak en Vreemdelingenverkeer. Ik weet echter niet of 
dit juist is, maar mooi is het wel. 
We zien o.a. uitbeeldingen van de sprookjes van Assche
poester en Klein Duimpje maar ook Lambert Meliszn. komt 
op de proppen met de Winterkoningin IJsvermaak!!! 
Dan een viertal kaarten van het Stadsziekenhuis achter de 
Grote Kerk. Er staat trouwens aangegeven Gemeente Zieken
huis. Dat klinkt iets beter. Daaronder twee van de binnen
tuin van het ziekenhuis, apart, mooi en scherp van beeld. 
Van waarde, temeer daar er niets meer van is terug te 
vinden. 
Dan circa acht kaarten met de bekende punten als Stadhuis, 
Oosterpoort en Hoofdtoren en dan zomaar een opname van 
de Muntstraat. Een levendig plaatje. Het Stadhuis helemaal 
op de achtergrond. Meusen voorop en links met een ladder 
een glazenwasser of schilder. dat is helaas niet te zien. 
Rechts in beeld een soort vignet, een B en een H aan elkaar 
gekoppeld. Ik vind echter dit vignet niet terug bij alle kaar
ten van dit type. Ik dacht direct aan Bakker-Hoorn, maar wat 
schetst mijn verbazing toen ik op kaarten van Rotterdam 
ook dit vignet tegenkwam. 
Deze firma presenteert zich als R.A. & C.H. Dit lijkt in de 
verste verte niet op een 'BH'. Ik heb geprobeerd één en an
der te achterhalen. Er bestaat nl. een uitgave waarin alle vig
netten en merken van Nederlandse prentbriefkaartenuitge
vers zijn afgedrukt. 
Maar ondanks mijn speurwerk kwam ik niet achter dit kleine 
mysterie. Ik houd het er daarom maar op dat dit het vignet 
van de drukker is geweest. 
Vervolgens een serie, een beetje groot woord, het zijn meer 
een viertal bijeenpassende kaarten, waarbij drie scholen. nl. 
de Ambachtsschool, Gemeente School nr. 3 (Draafsingel) en 
de Rijkstuinbouw-Winterschool zijn afgebeeld. 
Vooral de laatste is nu een mooi bezit. De vierde zomaar een 
vreemde eend in de bijt en wel de Watertoren, is ook uniek. 
De Watertoren is immers reeds lang afgebroken. 
Dan zes prachtige kaarten van de binnenstad. Links onder 
de tekst in een kloek handschrift aangegeven. Een paar 
zacht ingekleurd. Een mij onbekend procédé, met o.a. het 
Achterom, Gouw, Kerkplein e.a. Werkelijk een lust voor het 
oog. 
De Landbouwfeesten, 1910, komen ook ruim aan bod. Dit is 
een uitgave in samenwerking met de Firma E. & B. (Emrik 
& Singer uit Haarlem). 
We zien o.a. de Gouw, Nieuwstraat maar ook het Chineesche 
Marktplein op het Doelenplein, met rechts nog geen gym
nastiekgebouw. 
Maar ook het Hoofdgebouw van de Tentoonstelling, die werd 
gehouden op een weiland hoek Westerdijk-Westersingel. 
Op deze plaats werden vroeger veel festiviteiten gehouden. 
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In mijn herinnering stond hier ook vaak een circus o.a. het 
bekende Sarrasani. 
Nogmaals een twintigtal kaarten van de binnenstad. Weer in 
samenwerking met E.&.B. in een wat sombere dof zwart
witte uitvoering. 
Wat later heeft men dezelfde kaarten in kleur uitgegeven. 
Toch zeker wat geschrokken van de reacties op bovenge
noemde niet zo opwekkende serie. 
Een paar uitschieters bij deze serie, o.a. het Roode Dorp op 
de Veenenlaan. Zo genoemd, omdat hier veel mensen woon
den van socialistische huize. 
Dan nog een kaart met de Rijks-Werkinrichting (Oosterei
land). Direct geen spectaculair gegeven, maar de kaart is in 
spiegelbeeld afgedrukt en maakt het juist leuk. Vanaf Achter 
op 't Zand ligt de brug rechts in beeld, maar nog gekker 
werd het toen we achter op de kaart keken. 
De kaarten stammen uit de periode van 1910 t/m 1916, maar 
wat zie ik achterop, jawel. verzonden in Juni 1946. 
Met geschreven Herinnering aan het bezoek aan Hoorn. 
R. A. Ran uit Amsterdam verzond deze kaart met zeepost 
naar Curaçao!!! Van 1916 tot 1946 zo'n dertig jaar heeft deze 
kaart bij D. Bakker onder de toonbank gelegen of in een der 
rekken, met recht zo lang de voorraad strekt!!! 

r. 
1 

kijk11 Wt:rkio.ricl1ting. llOOn N. 

Dan moeten we even de hand in eigen boezem steken. Toch 
nog een kleine serie genummerde kaarten, een viertal. 
Met rechts het onderschrift de Kaart tegen het licht houden. 
Een zwart-witte kaart maar volg ik de raad op, dan is de 
lucht blauw en de gebouwen zijn zacht rood!!! 
Dit is een Duits procédé bekend als 'meteor'. Een kaart be
stond destijds uit drie lagen; de middelste was ingekleurd op 
de plaats van de afbeelding. En zo ontstaat de tegen het 
lichtkaart. Zeer vernuftig! Bij de fantasiekaarten komt men 

nog mooiere exemplaren tegen. ware kunststukken. 
We gaan weer op de feestelijke toer. Prins Hendrik komt in 
1901 in Hoorn. Daar heeft de firma Bakker wat aan gedaan. 
Het blijft echter bij het uitsteken van vlaggen, maar er zijn 
leuke opnames van Gerritsland, ltaliaansche Zeedijk en an
dere plekken van overgebleven. 
Nog wat oude kaartjes van rond 1906 met o.a. het RK Militair 
Tehuis in de Kerkstraat. Later het Gezellenhuis nu het Huis 
Verloren. 
Maar ook het Protest. Militair tehuis op de Veemarkt, later 
de strijkinrichting van Peereboom, nu een meubelzaak, links 
van de Baanstraat. 
Ja dat werd vroeger streng gescheiden, wel met elkaar in de 
kazerne, maar daarna apart in de hokjes. 
Vervolgens nog wat losse kaarten waaronder met 'reliëf' zie 
o.a. de opname van de Hoofdtoren in Hoorn in Oude Ansich
ten (!!!) deel 2 blz. 18. 
Maar nu het grote vraagstuk Bakker: er bestaan van de Fa. 
Bakker geen prentbriefkaarten van ca. 1920 tot aan 1938. 
Dat liet mij niet los. Ik heb mijn licht eens opgestoken bij een 
collega verzamelaar. En een deskundige op het gebied van 
de kaart en deze kwam met een verhaal dat heel geloof
waardig overkomt en zeker de oplossing wel is van ons 
mysterie. Ook in zijn stad was het na 1920 afgelopen met de 
uitgaven van de h.h. boekhandelaren. De kosten voor een 
boekhandelaar worden te hoog. Men kon niet meer concur
reren tegen de grote firma's. 
Men kon goedkoper bij deze firma's zelf terecht, die de kaar
ten bij duizenden op de markt brengen. Vooral van de be
kende punten in een stad kon men gerust een flink aantal 
maken. 
En zo is het ook hier geweest. Tim 1924 betrekt men de 
Hoornse kaarten van de firma Schaefer uit Amsterdam, zon
der de bijvoeging Bakker. 
Dat is met de firma E. & B. destijds nog wel gebeurd. Later 
komen Weenenk & Snel uit Den Haag en in de dertiger jaren 
S. Finsey, Amsterdam en Jospé, Arnhem als leveranciers 
naar voren. 
En Bakker heeft nog oude voorraad gehad. Dat zagen we 
met de kaart van de RWI (Rijkswerkinrichting). 
Ik denk aan het einde van de Bakkerhistorie te zijn. Maar ik 
kom bedrogen uit, want een vriend maakt mij opmerkzaam 
op het feit dat Bakker ook buiten Hoorn kaarten heeft uitge
geven. Grote verbazing! Van alle Westfriese dorpen, onder 
meer Blokker, Berkhout, Andijk. Obdam, te veel om op te 
noemen, zijn kaarten uitgegeven. Ik tel wel zo'n zesenveertig 
dorpen. En wat zie ik daar! Vele kaarten hebben het beken
de vignet BH! Ik druk er hier een van af, een kaart van Ou
dendijk. 
Maar Bakker is nog verder gegaan. Zelfs van Dirkshorn en 
Barsingerhorn zijn kaarten met voorop de tekst Ä. Bakker
Hoorn'. Als ik naga hoe vroeger de vervoersmogelijkheden 
waren, dan sta ik er verbaasd over hoe Bakker helemaal in 
bovengenoemde dorpen kwam. Toch niet direct om de hoek 
van de deur. Heeft men ze daar in de dorpswinkel verkocht? 
Dat moet haast wel. Ik neem niet aan, dat deze kaarten bij 
Bakker zelf in de winkel lagen. 
Wel een ambitieus man deze A. Bakker. Op kaartengebied 
zijn tijd ver vooruit! 
Ik ben aan het einde van mijn verhaal. 
Ik hoop dat ik er toch in geslaagd ben een klein tipje van de 
sluier van de Bakkerkaarten te hebben opgelicht. 
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Herinneringen van Vermande (6) 
Deze zesde aflevering van de reeks herinneringen van onze oude stadgenoot is een voortzetting van de vorige. Het ver
haal over de auto in de oertijd van het gemotoriseerd verkeer wordt voortgezet, gevolgd door een beschrijving van de 
schilderachtige figuur van F. M. de Leur op zijn prehistorische motorfiets. Daarna volgt er nog een stukje over bedrijfs
motoren, waarna deze bijdrage wordt afgesloten met wat militaria. In zijn geschiedenis over de per abuis doodgescho
ten soldaat Iaat de schrijver misschien onbewust een zeer humane kant van zijn karakter zien. 

Wolken uitlaatgas en wolken stof verhieven zich achter elke 
auto. De Geldersche wegen waren niet stofschoon, wande
laars en fietsers passeerden hen aan de windzijde. Ri j- en 
wegenverordeningen waren nog onbekend. Sommige villabe
woners lieten zelfs een schutting langs de weg plaatsen om 
de stofwolken te weeren. 
Jaren later verscheen de motorfiets. Hier in Hoorn was mijn 
zwager. F. M. de Leur, veearts, de gelukkige bezitter van de 
eerste motorfiets. - De motor moest op de pedalen eenige 
tijd aangetrapt worden vóór ze aansloeg, men liep in draf er
naast en sprong dan in het zadel, waarop de motor prompt 
afsloeg. Dan weer in draf ernaast tot het meenens werd en 
luid knallend wegrende. Dat eerste aantrappen gebeurde 
dikwijls in de gang van zijn huis, met donderend lawaai en 
wolken uitlaatgas. - Menigmaal maakte ik op die eerste mo
tor een ritje. Als de motor, na vele zweetdruppels. pakte en 
wegstoof over de Belgische granietkeien van het Groote 
Noord, kon men wegens het schokken geen hand van het 
stuur nemen. Waren de lastige losse manchetten niet thuis
gelaten, dan schoven deze, tot wanhoop. over de handen en 
moest de motor weer stilstaan om ze te kunnen uittrekken. -
Op stille polderwegen, zoals in de Beemster, kwamen soms 
de menschen buiten om het lawaai te zien passeeren en de 
emotie te beleven de eerste Hoornsche motorfiets te zien. 
Gaarna nam mijn zwager iemand mee op zijn omzwervingen. 
Hiertoe werd een groote rieten serrestoel boven het voor
wiel bevestigd. De gast kreeg daarop gezeten een riant uit
zicht over weiden en slooten. Oude dames en heeren, even
goed als luitenants en jongelui lieten zich triomfantelijk 
rondtoeren. Zoo iets beleeft men nu niet meer! 
De eerste auto in Noord-Holland boven het IJ was van Nota
ris Bax te Wieringermeer (?). Ook hem werd geen ongemak 
bespaard. Bij pech door onvoldoende benzine bleek deze in 
wijde omtrek nergens verkrijgbaar. Apothekers en drogisten 
hadden minimale voorraad en de nieuwe auto spaarde de 
benzine niet. -
Het waren open auto's die, bij oponthoud bij spoorovergang 
of tol, geduldig naast de fietsers wachtten tot de weg weer 
vrij kwam. Dan noodigde de autobestuurder de fietsers 
vriendelijk uit vóór te gaan. Deze verzochten echter. met be
leefd handgebaar, de auto vóór te gaan, verzekerden dat de 
koningen der weg daar het volste recht toe hadden. Zij be
kenden niet dat ze dat bulderend geraas liever vóór dan ach
ter zich hoorden. 
Toen de auto's menigvuldiger werden werd ook de fiscus op
merkzaam en eischte wegenbelasting. Deze werd onder ver
ontwaardigd protest voldaan of geweigerd. Geëischt werd 
dat de opbrengst dier belasting uitsluitend tot verbetering 
der wegen zou besteed worden. Dit werd toegezegd en de 
vrede was weer geteekend. Nu stonden de tollen nog in de 
weg. Uit protest tegen de tollen versperden auto's de weg, 
reden de tol niet voorbij en lieten geen rijtuig of auto door. 
Luide belden en toeterden ze en hielden het verkeer tegen. 
De tollen zwichtten en werden opgeheven. 

Bedrijfsmotoren 

In den loop dezer eeuw ondergingen de bedrij fsmotoren een 
snelle ontwikkeling. Deze werden omstreeks 1900 vrijwel uit
sluitend door stoom gedreven. Vaak op zeer brandgevaarlij
ke plaatsen geplaatst deden zij de gebouwen trillen door 

hun schokkende zuigerstangen. 
Gestookt met steenkool voor de warmwater verzorging 
eischten ze veel bediening. Tanks met koelwater zorgden 
voor de afkoeling der wrijvende deelen. Roet, olie en kolen
stof verontreinigden de stookplaatsen. -
De komst der gasmotoren liet niet lang op zich wachten en 
deze veroverden spoedig een plaats in de labrieken. 
Gedurende de Ie wereldoorlog staakte menige gasfabriek 
wegens kolengebrek de produktie. Kleine machines konden 
desnoods door handkracht nog in bedrijf blijven. - Toen 
kwamen de benzinemotoren op de markt. 
Ook deze waren afhankelijk van hun brandstof n.l. benzine. 
Doch in de Ie wereldoorlog die 4 jaar duurde (1913-1918) 
werd ook de benzine schaars. - Clandestien, hoewel verbo
den en brandgevaarlijk, werd benzine opgeslagen in de hoop 
dat deze voorraad het eind der oorlog zou halen, wat lang 
niet bij iedereen gelukte. 
Later, na de oorlog, bracht de electriciteit uitkomst. Kleine 
gemakkelijk te bedienen motoren werden overal geplaatst. 
De aandrijving was niet langer gebonden aan een hoofdas, 
waarop drijfwielen gekoppeld voor verschillende snelheden. 
met hun lange drijfriemen. 
En nu ziet de industrie belangstellend uit naar de gebruiks
mogelijkheden van de zoo gevreesde kernenergie, de atoom
kracht. 

Garnizoen 

Het garnizoen. (7e Regiment Infanterie) gelegerd in de kazer
ne aan de Veemarkt. bestond uit een 4 tot 6 honderd man in
fanterie. - De sergeants woonden in de voormalige pakhui
zen der O.I. Compagnie aan de Pakhuisstraat in boven- en 
benedenwoningen. Alleen de Majoor reed te paard. Geëxer
ceerd werd op het Stationsplein, de veemarkt en enkele we
gen buiten de stad. Indien een groote mars werd gemaakt 
liep de marketenster mee met een vaatje snaps als een trom
mel tegen haar heup. Natuurlij k was de snaps alleen voor de 
halteplaatsen en tegen betaling. -
In het schieten werd geoefend op het schietlandje op 200 of 
600 meter, de schij( vóór de kogelvangers die van tijd tot tijd 
werden afgegraven om de looden kogels te verzamelen. Op 
600 meter werd alleen door de scherpschutters geschoten. 
De schijl groot ongeveer 2 meter in 't vierkant, gevat in een 
houten raamwerk. Ter weerszijde van de schijf een vlucht
heuvel tot dekking van de soldaten die de treflers moesten 
aanwijzen. Een enkele maal werd op een kartonnen soldaat 
geschoten die tusschen de vluchtheuvels werd heen en 
weer getrokken. -
Eens liep, op de 600 baan, een soldaat. zonder te waarschu
wen, tusschen de vluchtheuvels. Een schot werd gelost in de 
veronderstelling dat het de kartonnen pop was. - Het schot 
trof doodelijk. - De begrafenis geschiedde met militaire eer. 
Rolfelend op omfloerste trom trok de stoet langzaam door 
de stad. Bij het graf werden saluutschoten gelost. De terug
tocht ging in marstempo met ontfloerste trom. 
Maar het drama was nog niet ten einde. De kogelgaten in het 
tenu werden gestopt en de jas in het kledingmagazijn gebor
gen om afgedragen te worden door andere militiëns. onbe
kend met het verleden. 
Het noodlot wilde echter anders. - De schutter die het fatale 
schot loste was aan een nieuw tenue toe. In het kleedingma-
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gazijn paste hij ook deze wapenrok. ziet de gestopte kogel
gaten en valt flauw. 
Onze soldaten zijn gelukkig geen in oorlog geharde bar ba
ren. onverschillig voor het leed door hen. ook ongewild, ver
oorzaakt. 

De 'geele rijders' in Arnhem 

In de tekst van het stukje over auto's noemde ik de Geele Rij
ders van Arnhem. Dit was een keurkorps veldartillerie, een 
bereden korps van uitsluitend forse lange jongemannen. 
Hun uniform was over de borst versierd met een rei geele 
tressen. zwarte kolbak van bont op 't hoofd met koperen 
ketting onder de kin. De officieren met gouden tressen. 
-epouletten en -patroontaschje. Ze bereden bijzonder mooie 

paarden en oefenden op de Kemperhei, een imponeerend ta
fereel.-
Voor elk kanon een dubbele rei van elk 6 paarden. De paar
den waren bereden. In vliegende galop stoven ze over de 
heuvelachtige hei. Tuimelde een kanon om of viel een paard 
dan sprongen allen tegelijk uit het zadel. wierpen een man 
de teugels toe. herstelden snel de ontstane wanorde en joe
gen weer verder, de andere kanonnen achterna. Boven op 
een heuvel werd plotseling halt gemaakt. de kanonnen ge
vechtklaar gesteld, één of meer schoten gelost en voort ging 
het weer. door de hei en over de heuvels. 
Zoo'n tafereel op de eindelooze hei, in de brandende zon, is 
om nimmer meer te vergeten. doch men zal het nimmer 
meer aanschouwen. Ook dat keurkorps is nu gemechani
seerd. De ruiterij heeft in de oorlog afgedaan. -

Senioren wandelen door Hoorn 
Onder deze slagzin, heeft ook dit jaar het Gilde vele belang
stellenden de schoonheid van onze stad en haar historie aan 
de vrouw en aan de man gebracht. 
Vele wandelingen hebben de gidsen kunnen maken. uitge
zonderd êên, toen de regen spelbreker werd. Maar laten we 
hopen. dat van uitstel geen afstel komt. Uit gesprekken bleek 
soms, dat men het idee had. dat de Senioren alleen met leef
tijdgenoten door de stad kuierden. Niets is minder waar! 
Daarom praten we liever nu over: 

Ouderen lopen met U door Hoorn 

Zo hadden we ook al een paar damesclubs, waarmee we tot 

beider genoegen, de stad verkend hebben. 
Het aantal gidsen is nog steeds voor uitbreiding vatbaar. 
Wie er voor voelt, haar of zijn ontstane vrije tijd nuttig en op 
een prettige manier te gaan gebruiken, mag best eens zon
der enige verplichting. mee op stap gaan, om poolshoogte te 
nemen. 
Misschien kunt U ons zelfs nog op merkwaardigheden wij
zen, die ons zijn ontgaan. 

Voor inlichtingen kunt U contact opnemen met de Stichting 
'Welzijn Ouderen', tel. 02290-30134. 
Op de foto, in dit blad opgenomen, kunt u al even de sfeer 
ervaren, die er in onze club heerst. 
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Van de lezer Henk Saaltink 
------ ·- ·- -- - -- - -- - - - - ··-·- - --- - -· ------------

Deze rubriek staat open voor alle lezers van het kwartaa glblad die op- of aanmerkingen hebben op eerder geplaatste 
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 verantwoorde
lijkheid van de redactie of van het bestuur van de vereniging. Er kan alleen schriftelijk gereageerd worden. Op verzoek 
kan Uw naam en adres worden weggelaten. Brieven dienen geadresseerd te worden aan de redactie. 

Hoorns weesmeisje 

Het onderstaande gedeelte uit een brief spreekt voor zich
zelf. Verder commentaar is overbodig. Het niet weergegeven 
gedeelte bevat informatie voor de rubriek 'Men vraagt ons'. 

Texel, 31-10-'90 

Geachte heer Saaltink. 

( ... ) 
Dan nog iets over blz. 96, noot 2. 
In de Ramen was een Christel. school. Van de Nieuwsteeg af 
links. De school was achter het huis v. d. hr. Hetterscheij (le
raar gymn" H.B.S.). Huis m. trapgevel. (Volgt tekeningetje 
waarin de ligging der huizen is aangegeven) Door de deur 
kwam je in een gang en dan op een speelplaats , waar de 
school aan s tond. Vele jaren later is de ingang verplaatst 
naar 't Nieuwe Noord. Nu is het midden van de Ramen par
keerplaats. Toen waren er 2 grote bloemperken achter el
kaar met hekken er om heen. Er stond ook een gedenkteken 
voor Baron v. Dedem. Ter hoogte v. d. Duinsteeg was tussen 
de 2 perken een doorgang. 
(.") 
Met vr. gr. 

A. C. Koolhaas-Gijselaar 

Westerhaven 

Het is niet gebruikelijk, dat een lid van de redactie in deze 
rubriek zijn visie op een in het kwartaalblad naar voren ge
brachte mening van commentaar voorziet. Maar aangezien 
dit hier onder persoonlijke titel gebeurt, kan hiertegen mijns 
inziens geen bezwaar bestaan. 

Het bestuur van de vereniging 'Oud Hoorn' heeft niet lang 
geleden op nogal twijfelachtige gronden een loffelijke beoor
deling gegeven. Dit lijkt me een verkeerde opstelling van een 
instelling, die zich er nog niet zo lang geleden op beroemde 
'de luis in de pels van de gemeente te zijn'. Dit temeer om
dat degenen die zich in de welwillendheid van onze heren 
bestuurderen mogen koesteren, dit schouderklopje zullen 
opvatten als een aanmoediging op de ingeslagen weg voort 
te gaan. En een schouderklopje van het bestuur van een 
club van 1400 of meer leden kan een belangrijke steun in de 
rug zijn. 
Waar gaat het om? In de mededelingen van het bestuur (O.H. 
12e jrg" nr. 3, blz. 67) werd kond gedaan, dat in een van de 
laatste bestuursvergaderingen grote waardering werd uitge
sproken voor een onlangs voltooid nieuwbouwproject in het 
hartje van Hoorn binnenstad. Dit nieuwbouwproject blijkt 
dan het nieuwe Westerhav!Wgebouw aan de Westerdijk, Kuil 
en Achterom te zijn, grootschalige nieuwbouw die zich toch 
harmonisch blijkt aan te passen aan de bebouwing en het 
stadsbeeld van de onmiddellijke omgeving. Nou, nou denk je 
dan, daar is dan eindelijk weer eens wat groots verricht aan 
het Hoornse Hop. En dat gebeurt niet zo vaak volgens ons 
bestuur want verwend met op z'n minst acceptabele nieuw
bouw zijn we helaas niet of nauwelijks gedurende de laatste 
decennia in de binnenstad (denk aan het gebouwencomplex 

naast het oude Sint-Jansgasthuis aan het Kerkplein). 
We mogen ervan uitgaan, dat dit de mening is van de meer
derheid van het bestuur en dat deze uitspraak wordt ge
daan, nadat daarover gediscussieerd is. Tenminste, dat mag 
men als nuchtere lezer veronderstellen gezien het maat
schappelijk gewicht van deze uitspraak. Westerhaven zou 
dus acceptabel zijn, het bouwwerk naast het Sint Jansgast
huis - dat we kortheidshalve met zijn oude naam het Hop 
zullen noemen - niet. En dat alleen omdat het eerste zich 
harmonisch blijkt aan te passen aan de bebouwing en het 
stadsbeeld van de directe omgeving en het Hop niet. Bij wel
ke bebouwing in de onmiddellijke omgeving past Westerha
ven? Kuil 32 of de diakonie van de Hervormde Gemeente? 
Het Sint Jozefhuis laat ik buiten beschouwing, omdat dit 
vanuit geen enkele hoek tegelijk met Westerhaven bekeken 
kan worden. Ik zou graag willen weten waar ik de harmonie 
kan vinden tussen de onrust in het beeld van Westerhaven 
met zijn verspreide daakjes, zijn gebogen balkonnetjes, zijn 
vooruitspringende gevelfragmenten en zijn uitstulping in de 
vorm van een mislukte muziektent en het evenwichtige ge
velpatroon van het diaconiehuis. Let wel, ik doe hier geen 
enkele uitspraak over de kwaliteit van beide gebouwen. De 
zachtrose geverfde voorgevel van de diaconie is ook geen 
toonbeeld van historisch verantwoorde vormgeving. De har
monieuze samenhang tussen de evenwichtige bakstenen ge
vel van Kuil 32 en Westerhaven ontgaat mij ook enigszins. 
Met de aanpassing van Westerhaven aan het stadsbeeld van 
de onmiddellijke omgeving kan men zich daarentegen wel 
verenigen. Dat stadsbeeld wordt voor het overgrote deel ge
vormd door nieuwbouw. Maar ik neem aan, dat het bestuur 
dat niet bedoelt. Dat de ontwerpers van het nieuwe Wester
haven het herscheppen van een historische situatie niet 
voor ogen stond, wordt bovendien bewezen door het feit 
dat het stratenplan in die hoek van de stad ten bate van het 
nieuwe gebouw gewijzigd is. Wanneer Westerhaven wel en 
het Hop geen eenheid vormen met hun omgeving mag men 
toch enkele belangrijke verschillen in de vormgeving van 
beide panden veronderstellen. Maar wat zien we? Twee ge
bouwen uit rode baksteen opgetrokken, vrij hoog, met een 
dakbedekking van pannen en een gevelpatroon waarin ik 
niets historisch kan ontdekken. Het gebouw aan het Kerk
plein past beter in het stadsbeeld van de omgeving dan het 
nieuwe Westerhaven. Voor het neerzetten van het bejaarden
huis zijn zeer zeker acceptabele argumenten te vinden -
bouw in de sociale sector is een groot goed - maar de ma
nier waarop het bestuur deze activiteiten bejubelt klinkt 
weinig overtuigend. 
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