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Westfries Museum:
Rode Steen 1, Hoorn (tel. 0229-280022). Geopend: het gehele jaar, maandag
t/m vrijdag van 11.00 -17.00 uur, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur.
Bureau: Achterom 2-4, 1621 KV Hoorn.

Museum van de Twintigste eeuw
Bierkade 4 en 4a, Hoorn. Geopend: dinsdag t /m zondag 10.00-17.00 uur.
Maquette Hoorn Anno 1650 Eigendom Ver. Oud Hoorn, Bierkade 4 en 4a.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur.
~r.chiefdienst

Westfriese Gemeenten:

Het streekarchief is gevestigd in het Stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen l
tel. 0229 - 252200. Postadres: Archiefdienst Westfriese Gemeenten,
Postbus 603, 1620 AR HOORN
De studiezaal is geopend van maandag t/ m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
Tussen 12.30 en 13.30 en ná 16.45 uur kunnen geen stukken meer worden
aangevraagd.
Avondopenstelling elke tweede en vierde donderdag van de maand van
19.00-21.45 uur, behalve in juli en augustus. Na 20.00 uur zal de toegang
naar de studiezaal worden afgesloten. Uiteraard is het voor bezoekers wel
mogelijk op het gewenste tijdstip te vertrekken
Door het archief v erricht onderzoek f 17,00 per half uur; fotokopieën f 0,90.
Eigen onder zoek op de studiezaal en het lenen van boeken uit de bibliotheek
(niet alles wordt uitgeleend) is gratis.

De Vereniging Oud Hoorn:
Tachtig jaar en springlevend
A. G.F van Weel
Eén dezer dagen zal de Statenpoort na grondige restauratie opnieuw schitteren in Hoorns historisch stadsbeeld. Het gebouwencomplex dat schuil gaat achter de
bakstenen tweelinggevel (1613), kent een rijke historie,
ook van belang voor het ontstaan van de Vereniging
Oud Hoorn.
Zo kwamen in het toenmalige stadhuis aan de Nieuwstraat op woensdag 6 juni 1917 drieëntwintig bezorgde
Hoornse burgers bijeen om "maatregelen te beramen
tot behoud van het antieke karakter van onze stad en
van haar oude bouwwerken". Burgemeester AA de
Jongh, in die dagen voorzitter van de Commissie van
Toezicht van het Westfries Museum, herinnerde zijn gehoor bij die gelegenheid aan de oproep van J.C. Kerkmeijer in de Nieuwe Hoornsche Courant van 12 december 1916.

24 mei 1930. Onthulling van het Johan Messc!wertmonument in
het Noorderplant.wen.
De heer Kerlvneijer, voorzitter van de concertvereniging heeft
een !?rans gelegd en houdt een toespraak.

Met een beetje goede wil kan die bijeenkomst als dé - zij
het nog informele - oprichtingsvergadering van de Vereniging Oud Hoorn worden bestempeld. Het ingezonden stuk van Kerkmeijer was de directe aanleiding voor
de bijeenkomst van nu tachtig jaar geleden . Hij schreef:
'~\!!ijnheer de Redacteur! Vergun mij voor het onderstaande eenige plaatsruimte in Uw blad, waarvoor bij voorbaat mijn dank.
Het is algemeen bekend dat Hoorn rijk is geweest aan
wat wij tegenwoordig "kunstwerken" zouden noemen.
Deze rij!?dom is reeds voor een groot gedeelte verdwenen, maar enkele dingen zijn nog gespaard gebleven en
dit weinige staat om ons heen, ons herinnerende aan de
tijd van bloei, dien ons stadje heefi gehad,- een bloei niet
alleen van handel, maar ook van het handwerk. De belangstelling in - het gevoel voor - het vak was in die dagen als vanzelfsprekend. Zij waren de uitingen van een
krachtige lichamelijke en geestelijke ontwikkeling,- zij
groeiden daaruit op als schoone bloemen aan een gezonde plant. Het geslacht dier dagen kon niet anders dan

zich een daarmede overeenstemmende omgeving scheppen. Dit alles geschiedde zonder eenige pretentie, men
werkte zoals men was.
Langzamerhand verwelkte deze bloei der geestelijke en
lichamelijke capaciteiten. En daarmede ook daalde het
peil der bouw- en sierkunst.
Het !?rachtige en toch innige gevoel voor !?leur, vorm, verhouding en constructie verdween; er bleef in het eind
niets over dan een oppervlakkig gepraat, een hol geredeneer, dat geen verband meer hield met het innerlijke leven. De versiering werd niets dan een aanhangsel der
constructie - klatergoud om een voorwerp. Het vak, dat
eertijds zoo hoog stond, kreeg in het laatst der 18e eeuw
een nekslag door de opheffing der gilden. Deze opheffing
was een gevolg van de misstanden die de tijdgeest met
zich meebracht. Er was overal een verlangen naar vrijheid, men wilde niet gebonden, niet beheerscht zijn.
Maar z ij die deze vrijheden predikten, vergaten dat niet
iedere persoonlijkheid de vrijheid kan dragen. De leuze
klonk wel schoon, maar de toepassing faalde.
Vrijheid van arbeid - zij is alleen gerechtvaardigd in die
maatschappij waarin ieder begrijpen zal dat hij een onderdeel is der gemeenschap, dat hii daarvoor met zijn
beste en edelste vermogens werken moet. Jlllaar daarvan
staan wfi nog verre af Wij moeten onszelf en onze omgeving eerst weer opvoeden tot gevoelige menschen. Wij
moeten in ons aankweeken dat innige gevoel voor natuurschoon dat samengaat met liefde voor al het mooie
dat door onze voorvaderen met zoveel piëteit is vervaardigd.
Dit is een zware taak in deze maatschappij, waarin de
boventoon wordt gevoerd door een materieele opvatting,
door een speculatieve geest die er niet tegen opziet om
het natuurschoon te doen verdwijnen en om het oude onder moker en breekijzer te vernietigen.
Jacht naar geld, vrijheid van arbeid (d.w. z. losbandigheid
die zóóver gaat, dat ieder maar aan den weg mag timmeren wat hij verkiest), deze beide doen een concurrentiegeest ontstaan die de lwnker is van de geheele samenleving. Waarvoor moeten wfi het oude met zooveel zorg
bewaren en onderhouden?
//? hoor menigeen zeggen; "de eischen veranderen met de
tijden. Het oude kan niet behouden blijven - het moet
plaats maken voor de behoeften van een jonger geslacht". Goed, daar kan ik mij volkomen mede vereenigen. Mits dit jongere geslacht het nieuwe schept van zulk
een aard, dat het waardig naast het oude kan staan, ja
zelfs, dat het met behulp der nieuwere inventies en middelen, het oude overtreft.
Onze vermeerderde kennis, onze wetenschappelijke ontwikkeling stellen ons daartoe in staat. Wij moeten streven in een richting die eenheid brengt in onze verstandelijke en geestelijke, ontwikkeling. Wanneer die eenheid,
dat evenwicht, weer hersteld is, dan eerst is de eerste
voorwaarde voor een goeden toestand vervuld. Dàn eerst
ontstaat weder de samenleving waarin goed werk gevraagd wordt omdat men met iets anders niet tevreden is,
waarin de vakman zich beijvert om aan deze vraag te
voldoen.
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Wat baat het ons of er gelegenheden tot stand !?omen
waar vaklieden zich kunnen bel?wamen, wanneer de
maatschappij niet naar deze ontwikkeling omziet?
Onze omgeving die een afschuwelijl?e staalkaart vertoont
van de meest uiteenlopende bouw- en gebruiksproducten,
is een afspiegeling van den geest van den laatsten tijd.
Het oude moet ons leeren. Op de schouders van het oude
moet het nieuwe staan. Wij moeten het oude weer met
belangstelling leeren aanzien, bestudeeren. Wij moeten
onderzoeken welke eigenschappen het zijn die het oude
zoo mooi, zoo bruikbaar, zoo gevoelig, zoo solide maakten. Opdat wij deze eigenschappen in het nieuwe leeren
toepassen, zodoende komend tot een eigen jonge kernachtige uiting van volkswil en volkskaral?ter.
Daarom is bij mij de vraag opgekomen: kan er niets gedaan worden om het oude dat nog over is, te beschermen, te sparen? Hiervoor doe il? een beroep op een ieder, die hieraan zijn medewerking wil verleenen. Van
ganscher harte hoop ik dat dit zeer velen zullen zijn opdat wij kunnen komen tot het constitlleeren van een lichaam dat zich ten doel stelt om de enl<ele mooie, oude
overblijfselen in onze stad en in onze omgeving in stand
te houden. De regeering zoowel van stad als land, heelt
een goed voorbeeld gegeven door hare gebouwen in een
goeden toestand te brengen. Laat ons dit volgen, door hetzelfde te doen met de enl<ele particuliere gebouwen die
door hunne aantrel?kelijldieid daarvoor in aanmerking
Jwmen. Ik acht het van het grootste opvoedkundige belang om die enkelingen te behouden en zoveel mogelijk
in hun ouden luister te herstellen.

Al wordt dit belang op het oogenblil< misschien niet in het
algemeen ingezien, een later geslacht zot er ons danl<baar voor zijn dat wij in deze ellendige tijden nog een
open oog behielden voor de geestelijke schatten die gevaar liepen in den algemeenen vemielingspoel onder te
gaan. Zij die hiervoor gevoelen, willen mij zeker wel als
bewijs van hun sympathie hun naamkaartje met adres
toezenden. Hoe spoediger, hoe liever".

In het jaar waarin president Wilson de oorlog aan Duitsland verklaart, Lenin voorzitter wordt van de centrale
Sovjet, Mata Hari wordt geëxecuteerd en in de Amsterdamse Jordaan het aardappeloproer ontvlamt, word t in
het Noord-Hollandse Hoorn de Vereniging Oud Hoorn
opgericht door een tekenleraar uit Middelburg, Johan
Christiaan Kerkmeijer.
In Nederland rijden dan alleen de notabelen in een
auto. Jhr Mr Victor de Stuers' vlammende Gids-artikel
"Holland op zijn smalst" (1873), waarin hij het Nederlandse volk ondermeer zijn onverschilligheid voor zijn
oude monumenten voor de voeten werpt, heeft dan nog
maar bij weinigen weerklank gevonden. Vrijwel alle Europese landen bezitten een Monumentenwet, in Nederland heeft de gemeentelijke monumentenverordening
het gebrek aan een nationale wet meer dan een halve
eeuw moeten ondervangen. In Hoorn raakte het Westfries Museum vanaf 1880 welhaast automatisch betrokken bij het lot van waardevolle oude panden; bijzondere onderdelen werden uit de sloop gered en in het museum ondergebracht: een aarzelend begin tot behoud
van wat historisch waardevol is, onderdelen slechts.
Het duurde geruime tijd eer het besef doordrong dat
oude panden beter in hun geheel in oorspronkelijke
staat bewaard konden blijven. Het museum evenwel begon zich begin twintigste eeuw steeds meer bezig te
houden met het behoud en de restauratie van monumentale panden in de binnenstad. Naast grote gebouwen als de Hoofdtoren, betrof het daarnaast ook de
meer 'eenvoudige' woon- en pakhuizen uit de zeventiende eeuw. Kerkmeijer was sinds 1897 tekenleraar aan
de plaatselijke Hogere Burger School. Hij ageerde fel tegen de materialistische geest van zijn tijd zoals uit het
ingezonden krantenartikel blijkt.
De meeste van zijn woorden hebben tachtig jaar na datum niets van h un zeggingskracht verloren, zij lijken actueler dan ooit.
Hij wilde een organisatie die streefde naar behoud van
Hoorns historische schoonheid , in navolging van de
ideeën van De Stuers en architect A.W. Weissman, oprichter van de Bond Heemschut in 1911.

De Mariatoren vóór de in I.929-1.930 door onze vereniging uitgevoerde restauratie, waarbij de kap werd hersteld en de dichtgemetselde ramen en schietgaten weer werden opengemaalH
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De periode Kerkmeijer
Op 13 juli 1917 vond de constituerende vergadering van
de Vereniging Oud Hoorn plaats. Het bestuur bestond
uit zeven personen, Kerkmeijer werd voorzitter en kapelaan Roozen secretaris. Als doel kreeg de vereniging
de opdracht te streven naar behoud van de schoonheid
en het in herinnering houden van het verleden van de
stad Hoorn en hare omgeving. In Kerkmeijers periode
(1917-1956) kwamen de verenigingsactiviteiten vooral
neer op het begeleiden van restauraties door particulieren en het verlenen van subsidies. Oud Hoorn bemiddelde tientallen malen bij het verkrijgen van geldelijke
steun van rijk, provincie en gemeente. In dit verband is
de bemoeienis rond de restauratie van de Mariatoren
illustratief.
In 1922 besloot de rijksoverheid tot verplaatsing van
het in Hoorn gevestigde garnizoen naar Amersfoort. De

l'vlu11nicl?enveld ± 1930. 111 1.922 bijna gedempt!

Mariatoren was van 1860 tot dan toe in gebruik als
bergplaats voor kruit en patronen: een monumentale
bom aan de rand van de stad. Vier jaar na haar oprichting was Oud Hoorn al in botsing gekomen met de Genie over de barre staat van onderhoud van het Sint Jans
Gasthuis (kledingmagazijn) en de Mariatoren. Oud
Hoorn kreeg te verstaan zich met haar eigen zaken te
bemoeien. In 1923 besloot de Hoornse gemeenteraad
de Mariatoren gratis in gebruik te geven aan de vereniging: het gebouw zou een goede vergaderplaats en een
opslagplaats van verenigingseigendommen kunnen zijn.
Onmiddellijk daarna brandde de strijd los over de financiële bijdrage van de provincie aan de noodzakelijke restauratie.
Het waren het rijk en de _gemeeffte die het gebouw
schromelij,.k_J:laddêfl--Verwaarloosd, redeneerde Haarlenr:-Eerst nadat het bestuur van Oud Hoorn in een
brief aan ieder lid van Provinciale Staten persoonlijk de
zaak van de Mariatoren had bepleit, besloot de statenvergadering met een meerderheid van 27 tegen 26 stemmen de gevraagde subsidie te verlenen. In 1930 werd de
toren gerestaureerd en sindsdien vergaderde het bestuur er enkele tientallen jaren.
Met vele andere restauraties heeft Oud Hoorn zich voor
de oorlog in meerdere of mindere mate bemoeid: Het
Foreestenhuis aan het Grote Oost 43 en Ramen 23
(1918); Kerkplein 40 en Italiaanse Zeedijk 58 (1921);
Grote Noord 40 (1923); Munnickenveld 17-19 (1924);
Doelenkade 17-19-21 (1927); Grote Noord 138: De Witte
Engel (1929); Kerkstraat 1 (1932); Kuil 32 (1937); Breed
32 (1938); Grote Oost 49 (1940). De Rijkscommissie
voor de Monumenten werd in januari 1947 vervangen
door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Hier-

door kreeg ons land voor het eerst een officieel orgaan
dat de minister adviseerde omtrent subsidieverlening
op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. In Hoorn liep men, dankzij de inspanningen van
enkele verlichte geesten, hier al decennia lang op vooruit. Zo kende de stad sinds 1928 een gemeentelijke monumentencommissie waarin Oud Hoorn direct twee
plaatsen bezette. Kerkmeijer was de eerste voorzitter
van die commissie. Een jaar later waren reeds 220 objecten opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst.
Ook ten aanzien van de bewaking van het historische
stadsbeeld was de vereniging van meet af aan actief" Zo
werd, mede op aandrang van Kerkmeijer, voorkomen
dat het Munnickenveld en het Nieuwland in 1922 werden gedempt: door verversing van het grachtenwater
kon de stankoverlast blijvend worden voorkomen. Oud
Hoorns eerste voorzitter had daar een conflict met de
burgemeester voor over. Bij de aanleg van het electriciteitsnet in Hoorn werden d~ draden oorspronkelijk bovengronds gelegd. Op de Rode Steen werd Jan Pieterszoon Coens standbeeld als paal benut, hetgeen als ontsiering werd aangemerkt. Het Provinciaal Eiectriciteitsbedrijf gaf gehoor aan de wens van Oud Hoorn de spandraden te verwijderen. Het bovengrondse net werd in
1923 vervangen door een ondergronds. Het was in 1918
een rekest van Oud Hoorn dat voorkwam dat alle bomen aan de Koepoortweg, Nieuwe Weg en Geldeloozeweg werden gerooid.
Alleluja alom dus? Geenszins, er werd hard gestreden,
vaak tevergeefs. In de loop der jaren zijn veel originele
panden (bijvoorbeeld de pakhuizen Nieuwendam 19-20)
en stoepen uit het stadsbeeld verdwenen. Ook monu53

moest naar een nieuwe positie, een nieuw evenwicht.
Die noodzaak tot heroriëntatie kwam mede voort uit de
nieuwe fase in de nationale monumentenzorg die zich
begin zestiger jaren aandiende.
In 1961 kreeg Ned erland zijn eerste Monumentenwet en
deed het instituut van de rijksmonumentenlijst zijn intrede. Hoorn prijkte al snel op die lijst met 345 rijksmonumenten en is daarmee anno 1997 kwantitatief de éénentwintigste monumentenstad van ons land en, na Amsterdam, Haarlem en Enkhuizen (347) de vierde monumentenstad van Noord-Holland. Reeds in de periode
Kerkmeijer was de Vereniging Oud Hoorn in het gelukkige bezit geraakt van drie monumentale panden, de latere rijksmonumenten: Bierkade 10, Onder de Boompjes 8
en Schoolsteeg 7. In 1974 kwam daar door een schenking het pand Breed 12 bij.
In de Tweede Nota Ruimtelij ke Ordening van 1966 werd
Hoorn aangewezen als groeikern om de overloop van
de Noordvleugel van de Randstad Holland op te vangen. Er werd een explosieve bevolkingsgroei van de
stad beoogd met uitbreiding van de voorzieningen die
daar bij horen. De schrik sloeg het bestuur van Oud
Hoorn om het hart: een versnelde groei van het inwonertal betekende immers een sterke toeneming van de
verkeersin~ensiteit met de daarbij behorende dreiging
van niets ontziende verkeersdoorbraken en een sterke
economische druk op functieveranderingen in de monumentale binnenstad .

..

Zeedijl? nr. 67. In 1977 gerestaureerd. De Hoornse binnenstad
maakte in de zeventiger jaren nog een vervallen, verwaarloosde indruk.

mentale bomen, lantaarns, hekken, straatprofielen en
puien legd en het loodje.
De verhouding tot het gemeentebestuur kenmerkte zich
steeds door haat-liefde-uitingen. In 1952 reageerde het
gemeentebestuur bijzonder geprikkeld op een frontale
aanval van de vereniging inzake de deplorabele toestand van de Frachtwagen (West 50), de laksheid bij de
verplaatsing van het poortje van de Latijnse School
naar het Claes Stapelhofje, het toestaan van sloping en
nieuwbouw op de hoek van het Baatland en de BinnenIuiendijk en tegen de vlaggenparade aan de gevel van
de Waag.
Over dat laatste schreef het bestuur: "De vreemdelingen komen heus niet naar Hoorn om deze verzameling
vlaggen in ogenschouw te nemen"; wat dat betreft is er
nog maar weinig veranderd in de misplaatste ondernemersvrijheid, ondanks het op papier gefor muleerde reclamebeleid. Anderzij ds komt de gemeente alle lof toe
daar waar zij, in het verleden en het heden, voortvarend grote restauraties ter hand heeft genomen. Dankzij de gemeente beschikt(e) de vereniging over een
eigen onderkomen.

Nieuwe uitdagingen
Met h et overlijden van J. C. Kerkmeij er in 1956 werd
een tijdperk afgesloten . Als voorzitter was hij vanaf de
oprichting tot aan zijn dood hét gezicht van de vereniging geweest: Kerkmeijer was als het ware Oud Hoorn:
onverzettelijk en strijdbaar.
Geen wonder dat na zijn dood de vereniging op zoek
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Hoorns binnenstàd maakte in die tij d nog een ve rvallen, verwaarloosde indruk. Door krotopruiming waren
her en der grote gaten in de gevelwanden ontstaan, met
name in het Havenkwartier. Talloze panden behoefden
dringend restauratie: de in 1972 opgerichte Stichting
Stadsherstel Hoorn sprong figuurlijk en soms letterlijk
in de opengevallen gaten. Het was in deze. periode dat
het bestuur van Oud Hoorn een ware metamorfose onderging. Er traden "kinderen van de zestiger jaren" toe
tot het bestuur. Zij brach ten de revolutionaire tijdgeest
van die jaren b innen. He t ontzag voor het gezag brokke lde af en de bestuursstijl, gekenmerkt door een diep
gevoelde betrokkenheid bi j de h istorische binnenstad,
werd directer en confronterender.
Via open .brieven aan het gemeentebestuur en de politieke partijen werd getracht de publieke opinie te mobiliseren. Fel werd geageerd tegen al te rigoreuze plannen
en toen de Wet op de Ruimtelijke Ordening als eerste in
ons land inspraakmogelijkheden procedureel vastlegde,
werd daar een dankbaar gebruik van gemaakt. Er passeerde geen binnenstedelijk bestemmingsplan of de
vereniging liet via inspraakavonden en bezwaarschriften haar invloed gelden. Oude Hoorn probeerde consequent het geweten van de stadsbestuurders en dat van
de bevolking aan te spreken, hetgeen haar in sommige
kringen niet geliefd maakte. Maar het bestuur vond het
noodzakelijk niet af te wijken van de gekozen stategie.
Vanuit de oprechte en grote bezorgdheid voor de kwaliteit van de binnenstad ging het bestuur de confrontatie
met de plannenmakers niet uit de weg.
De Hoornse politieke chaos in de zeventiger jaren
maakte duidelijk dat in die kringen totaal verschillend
werd geoordeeld over de toekomstige koers van Hoornse stedelijke ontwikkeling. De gevolgen van het toenmalig gebrek aan visie wordt anno 1997 nog iedere dag ervaren.
Oud Hoorn zette zich, deels met succes, in om het historisch stratenpatroon intact te houden, bereikte dat

de tot dan toe vanzelfsprekende krotafbraak niet langer
een automatisme bleef. Er werd in ieder geval niet meer
gesloopt voordat een nieuwbouwplan gereed was. De
vereniging bleef zich hardnekkig inzetten vóór restauratie, zelfs van de ergste gevallen.
Ter bevordering van het opvullen van de gaten in diverse gevelwanden moest zo nu en dan water bij de kwaliteitswijn gedaan worden: felle discussies binnen het bestuur tot in de kleine uurtjes. Historiserende reconstructie of zoeken naar eigentijdse harmonieuze inpassing? Binnen de touwen van dat spanningsveld botsten
de opvattingen geregeld fel en hartstochtelijk.
Achteraf moet worden vastgesteld dat de aandacht van
de vereniging dan nog steeds hoofdzakelijk wordt bepaald door de dreigende wijzigingen in het monumentale stadsbeeld: soms kenmerkte het optreden van de
vereniging zich door actiegroep-achtige trekken: nog in
1986 riepen leden het bestuur op om het Grote Noord
massaal te blokkeren teneinde de vestiging van C & A in
het rijksmonument op nummer 31 te voor!mmen.

gang gezet en geïntensiveerd. Oud Hoorns draagvlak
onder de Hoornse bevolking groeide sterk.
Elke drie maanden voedt het populaire kwartaalblad
dat draagvlak. Ruim achttienhonderd leden telt de vereniging in het jaar van haar tachtigjarig bestaan. Een
onlangs gehouden enquête maakte de brede waardering voor dit blad nog eens duidelijk.
Die verschuiving in aandachtpunten weerhield het bestuur er niet van om, geheel in de traditie van Kerkmeijer, de str ijd tegen de binnenstedelijke verloedering
onverminderd voort te zetten. De dreigende Volendammisering van de Doelen- en Veermanskade werd aan de
kaak gesteld evenals het kwaad van de ongecontroleerde groei van reclame-uitspattingen en het rolluikengeweld. Tegen het spookbeeld van de sloop van de Grote
Kerk werd actie ondernomen en fel werd in 1978 geageerd tegen de afbraak van Kleine Noord 26-28.

Een bredere blik
Echter, steeds nijpender bleek de behoefte aan historisch verantwoord materiaal over de binnenstad , over
individuele panden, havens, dijken, straten en pleinen.
Zodra zich sloop of ingrijpende wijzigingen aankondigden, zou daartegen, min of meer wetenschappelijk gedocumenteerd , gefundeerd stelling kunnen worden genomen. Zodra dit besef in de zeventiger jaren begon
door te dringen, kwam een proces op gang van een nimmer aflatende stroom publicaties over de historie van
de stad. Markant keerpunt daarvan vormde het in 1982
verschenen standaardwerk: HOORN, huizen, straten,
mensen dat als ondertitel kreeg: Momenten uit de geschiedenis van monumenten. Dit omvangrijke boek
(384 blz.), een jubileumuitgave van de Stichting Stadsherstel, de Vereniging Oud Hoorn, in samenwerking met
de gemeente Hoorn gerealiseerd, beschrijft in beeld en
tekst de 20e eeuwse geschiedenis van alle panden van
de binnenstad. Te beginnen met dit unieke totaalbeeld
is in de loop der jaren een rijke en nog steeds groeiende
verzameling beschrijvingen, tekeningen, foto's en dia's
ontstaan die bijna jaarlijks wordt aangevuld. "Het in
herinnering houden van het verleden van de stad
Hoorn", het tweede fundament waarop de hoofddoelstelling van de vereniging stoelt, won daardoor duidelijk aan gewicht. De opzet van de Hoornse Historische
Reeks en de Bouwhistorische Reeks Hoorn vloeiden
daar direct uit voort.
Om de "horzel in de pels"-rol beter te kunnen vervullen,
achtte het bestuur het ook noodzakelijk te streven naar
een breder draagvlak in de Hoornse samenleving. Midden jaren zeventig telde de vereniging zo'n tweehonderd leden, een aantal dat reeds begin zestiger jaren
was bereikt. De kentering kwam in de tweede helft van
die zeventiger jaren: in 1977 werd gestart met het succesnummer van de zomeravondwandelingen en twee
jaar later volgde het eerste Kwartaalblad, het eigen verenigingsblad dat zou uitgroeien tot het boegbeeld van
de vereniging. Beide initiatieven droegen ontegenzeggelijk bij tot de explosieve groei van het ledental sindsdien. Vanaf de zomer van 1977 worden al twintig seizoenen lang onder leiding van door Oud Hoorn opgeleide
gidsen stadswandelingen georganiseerd. Daarmee werd
onmiskenbaar, helaas niet meetbaar, de bewustwording
van de onvervangbare historische kwaliteit van de
Hoornse binnenstad onder de duizenden deelnemers in

Kleine Noord 26-28. In 1978 werden deze panden ondanks te·
genstand afgebrollen en overgeplaatst naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.

De gaskoepel
In datzelfde jaar startte de toen nieuwe voorzitter, de
heer J.M. Baltus, een cursus bouwkunst voor de geïnteresseerde leek. Gedurende vijftien jaar zou Baltus onvermoeid zijn grote liefde voor de schoonheid van
Hoorn uitdragen. Hij stond op de bres voor een stijlvolle monumentale stad. Op voorstel van Oud Hoorn werd
de rijksmonumentenlijst aangevuld en in 1980 stelde de
Hoornse gemeenteraad cle nieuwe monumentenveror-
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<lening vast. In weerwil van deze positieve on twikkelingen ging de sloop van het 19e-eeuwse buiten huis aan
het Pelmolenpad (1980), van de l 7e-eeuwse monumenten aan het Kleine Noord 11-1 3 ( 1984) en van de Rijkstuinbouwwinterschool (1984) gewoon door. Ook moest
één van Hoorns zeldzaamste industriële relicten er in
1989 nog aan geloven: de gaskoepel. Door een gezamenlijke inspanning van buurtbewoners en Oud Hoorn kon
de voormalige directeurswoning op het gasfabriekterrein ternauwernood worden gered. Dankzij het gemeentelijk dualisme stonden daar vele grote en geslaagde
restauraties tegenover zoals die van het St. Pietershof,
de Hoofdtoren, het Sint Jans Gasthuis en de Statenpoort. Die haat-liefde verhouding tussen gemeente en
vereniging, kenmerkend voor de Kerkmeijer-per iode,
veranderde niet wezenlijk van inhoud. Oud Hoorn was
en bleef alert en hinderlijk en speelde de rol die van
haar verwacht mocht worden. Zij bestookte de gemeente, somstijds ook de provincie en het rijk, met bezwaarschriften tegen in haar ogen onzalige bestemmingsplannen: de acht globale bestemmingsplannen voor de binnenstad , die voor het Jeudje-Vollers:.vaalgebied, voor
het Nieuwe Noord en omgeving en die voor het Visserseiland. Ook werd fel geprotesteerd tegen de beoogde
ontwikkeling van een vijfsterrenhotel in het Hoornse
Hop en tegen de aanleg van het z.g. Hulkeiland voor de
kust. Beide projecten hielden de gemoederen in de Oud
Hoorn-gelederen jarenlang bezig en bleken uiteindelijk
niet realiseerbaar.
Oud Hoorn stak haar bewondering voor de geslaagde
grootscheepse restauraties vanuit het particuliere initiatief niet onder stoelen of banken: alle restauratiestichtingen voor de grote kerkgebouwen en vele door
Stadsherstel ter hand genomen restauraties, o.a. de Mariakapel, de Kaagpanden en het Rooie Dorp aan de Venenlaan ontvingen de verdiende lof. Een aantal ontving
de jaarlijkse Oud Hoorn-onderscheiding.
Een nieuw tijdperk
Bij zijn overlijden in april 1994 liet Bas Baltus een bloeiende vereniging achter. Er was bijzonder veel tot stand
gebracht in zijn periode. Hem komt de eer toe de 'angry
young' bestuursleden te hebben behoed voor de valkuil
van "het permanente conflict" met de officiële instanties zonder dat zij hun betrokkenheid en creat iviteit
daarvoor moesten inleveren.

Baltus heeft daarbij de geest van de tijd mee gehad:
steeds meer drong in de tachtiger jaren op elk niveau
het besef door dat onverschilligheid tegenover de eigen
historie een principieel verwerpelijke houding was. Zowel bij de rijksoverheid als op het lokale niveau won
monumentenzorg aan belang. Monumentenzorg wordt
hedentendage in alle stadia van ruimtelij ke ordening en
van stedebouwkundige en architectonische plannen als
fundamentele factor meegewogen. Zelfs in het voortgezet onderwijs moet vaderlandse geschiedenis weer, en
ook de eigen omgevingsgeschiedenis krijgt meer accent. Van deze, nog onvoldoende onderzochte, omslag
heeft ook Oud Hoorn als vereniging geprofiteerd. Belangstelling voor de eigen geschiedenis is "in" en dat
juicht de vereniging van harte toe. Dat aan die ontwikkeling schaduwkanten zitten, merken we ook in Hoorn
waar geen plaats is voor historisch massatoerisme en
daarop geënte populistische exploitaties.
Voorzichtig een tussentijdse balans opmakend kan in
het jaar van het 80-jarig bestaan vastgesteld worden
dat Oud Hoorn in een groeiend netwerk van Hoornse
organisaties de invloed van haar denkbeelden kan laten
doorklinken. Nam de vereniging vanouds deel aan de
Kerkmeijer-De Regtstichting en de Stichting Stadsherstel, meer recent is zij, vanwege haar eigen onderkomen in het gebouw, toegetreden tot de Sticht ing Het
Pakhuis . Ook in de Stichting Historische Scheepswerf
Hoorn en in de Stichting De Muziektent participeert de
vereniging. Sinds 1996 beheert Oud Hoorn de maquette
van Hoorn anno 1650 die staat opgesteld in het Museum van de Twintigste Eeuw. AI deze instellingen geven blijk van een toenemend historisch besef in de
stad, een toeneming waaraan de vereniging een bescheiden bijdrage zal hebben geleverd.
Het provinciale Monumenten Inventarisatie Project
maakte duidelijk dat de Hoornse bouwkunst tussen
1850 en 1940 een tamelijk teleurstellend beeld vertoont.
Al mag het kwantitatieve aspect van die inventarisatie
weinig hoopgevend zijn, kwalitatief is er alle reden tot
waakzaamheid, zeker ook buiten het traditionele concentratiegebied van de binnenstad. Kerkmeijer mag
dan wel niet erg te spreken zijn geweest over de kwaliteit van de 19e en 20e eeuwse bouwkunst, het huidige
Oud Hoorn maakt zich wel degelijk hard voor het behoud van de jongere bouwkunst, of het nu om Jugendstil-panden gaat of om de voorlopers van de sociale woningbouw.
Zou Hoorn er zonder Oud Hoorn anders hebben uitgezien anno 1997?

Bas Baltus, voorzitter van Oud Hoorn van 1978-1994.
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Een uitdagende vraag waarop het antwoord waarschijnlijk bevestigend moet zijn. Van een aantal panden in de
historische stad is zeker dat die er niet meer zouden
hebben gestaan als Oud Hoorn er niet was geweest. Dat
geldt mogelijk ook voor een deel van het historisch verkavelings- en stratenpatroon.
Een grotere zekerheid is de noodzaak om waakzaam te
blijven: de bedreigingen doen zich nog steeds in wisselende gedaanten voor zodat nog steeds hard gewerkt
moet blijven worden aan de realisering van de hoofddoelstelling. Dat idee leeft sterk binnen het huidige bestuur; het weet zich gelukkig gesteund door een groeiend bewustzijn onder de Hoornse bevolking (en die van
buiten de stad) inzake de onvervangbaarheid van het
unieke historische stadsbeeld. Mede daardoor zal Oud
Hoorn, ondanks haar hoge leeftijd, een springlevende
vereniging moeten blijven.

Van de bestuurstafel
A. G.F van Weel, voorzitter

Kwartaalblad
Traditioneel wordt het juni-nummer geopend met de
oproep om uw jaarlijkse contributie te betalen. Mocht u
nog niet uw contributie voor dit jaar betaald hebben,
dan verzoekt het bestuur u bij deze om alsnog de acceptgirokaart in te sturen die u bij het kwartaalblad van
maart heeft ontvangen. Oud Hoorn is financieel een gezonde vereniging mede dankzij de ruime financiële
steun van veel leden. Het aantal leden dat meer betaalt
dan de verplichte jaarlijkse bijdrage van f 35.- groeit,
een bemoedigende ontwikkeling.
Bij het tweede nummer van dit jaar ontvangt u een folder plus acceptgirokaart van de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag. Zoals u in de folder en in het artikel over de kerk kunt lezen, verkeert zowel het schip
als de toren in ernstige staat van verval, niet in het
minst veroorzaakt door de vraatzucht van de bonte
knaagkever. De actie tot behoud wordt door het bestuur van uw Oud Hoorn dan ook van harte bij u aanbevolen.
N.B. U kunt de datum van de najaarsledenvergadering
reeds in uw agenda noteren: zaterdag 11 oktober 1997
om 10.00 uur in de Oosterkerk.
Een nieuwe verenigingsaffiche
De vorige affiche dateerde uit 1992 toen de vereniging
haar 75-jarig bestaan vierde. Het bestuur heeft gemeend er dit jaar goed aan te doen om opnieuw een
Hoornse kunstenaar te vragen een Oud Hoorn-affiche te
ontwerpen. Beeldend kunstenaar J. Christiaan Heydenrijk van het Kunstenaarskollektief Lokaal 10 uit de
Muntstraat (zie foto), bekend van onder meer zijn zeefdruk van de Oosterkerk, presenteerde in de voorjaars-

ledenvergadering zijn eigen creatie: De Verleden Toekomst. Het verleden heeft toekomst en de toekomst is
niets zonder verleden. Een gemeenschap die haar geschiedenis niet kent en waardeert, heeft in feite geen
bestaansrecht, omdat haar verleden niet voort leeft in
het heden. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld een
jonge natie als de Verenigde Staten van Amerika naarstig op zoek is naar ieder historisch aanknopingspunt

dat zij kan vinden, opdat daarmee haar huidig bestaan
kan worden gerechtvaardigd. Welke rol zouden uit
Hoorn vertrokken kolonisten daarin gespeeld hebben?
U kunt de nieuwe Oud Hoorn-affiche gratis afhalen bij
het Pakhuis nadat u eerst het volgende nummer heeft
gebeld: 0229 - 213360.
Stichting Stadsherstel Hoorn: 25 jaar
Sinds 1972 is de Stichting Stadsherstel bijzonder actief
op het gebied van de restauratie van panden in de
Hoornse binnenstad, waaronder veel monumentale
panelen en pandjes. Begonnen in 1974 met de restauratie van de panden Italiaanse Zeedijk 118 en 120 sluit de
tussenbalans in 1997 met de bouw van twee woningen
annex kantoorruimte op de plaats van de muur aan de
Weeshuistuin. In de tussenliggende periode heeft deze
alerte en daadkrachtige stichting meer dan tachtig panelen gerestaureerd, gereconstrueerd of nieuw gebouwd.
De Hoornse binnenstad heeft mede door Stadsherstel
een historische facelift ondergaan die alom waardering
verdient.
Onlangs vierde de stichting haar 25-jarig bestaan. Het
bestuur van Oud Hoorn heeft haar bi j die gelegenheid
uitvoerig vanaf het water toegedicht en namens de vereniging een subsidie verleend van f 5.000.- ten behoeve
van een volgend restauratieproject.
Onder auspiciën van Stadsherstel verschijnt binnenkort deel 7 in de Bouwhistorische Reeks Hoorn over de
Kaagpanclen.
Collectie Ridderikhoff behouden
Vrijdag 27 juni a.s. sluit één van Hoorns markantste verhuurbedrijven zijn deuren. Na drieënzeventig jaar komt
er een eind aan het kostuumverhuurbedrijf Ridclerikhoff en Van Schoten. ·Dankzij de bijzondere liefde van
.Johan M. Ridderikhoff (1899-1989), organisator, kapper,
grimeur en regisseur voor theater en de aankleding
daarvan, werd in tientallen jaren_ een bedrijf inger-icht
dat zijn weerga in Nederland niet kende. Ridderikhoff,
gaat de mare, heeft heel Nederland vóór de oorlog,
maar ook in de jaren daarna van kostuums voorzien.
Optochten, evenementen, toneelstukken, revues, schuttersfeesten, jubilea: hij bedacht ze of voorzag ze van de
juiste stoffelijke entourage: uniformen, harnassen, zeventiende eeuwse outfits, baljurken, kerstman- en sinterklaaskostuums , ga maar door.
Johan hield niet alleen van zijn stad, hij was ook gezegend met een bijzonder beeldend en sterk geheugen,
wie herinnert zich niet zijn rubriek "Hart van Hoorn"
waarin hij gedurende vijf afleveringen in dit kwartaalblad zijn jeugdherinneringen aan Hoorn ophaalde.
Er ging een schok door de bestuursgelederen van Oud
Hoorn bij het bericht dat het bedrijf ging sluiten" De
eerste reactie was een emotionele, logisch. Later volgden meer rationele overwegingen. De collectie bijeen
houden, was het devies. Oud Hoorn informeerde en
droeg suggesties aan, mogelijke kopers zeiden veel te
voelen voor de instandhouding van de gaderobe maar
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Het Visserseiland (zoals de gemeente het zich straks voorstelt)

Mocht het verzet tegen de verdere bebouwing van het Visserseiland geen succes hebben, dan zal dit gebied er in de toekomst op basis van bestelaekeninger1 en fotomateriaal als hierboven uit komen te z ien. (fotograaf Sidney Vervuurt) Voorwaar geen aantrekl~e
/ijk aanz icht.

niet tot elke prijs. Gelukkig ontvingen we enkele weken
geleden het bericht dat de unieke collectie in ieder geval voor Westfriesland was behouden, ondanks de sterk
geslonken nationale kostuummarkt. De 30.000 toneelkostuums zijn overgenomen door Avontuur en Partners
te Wijdenes. Co Ridderikhoff, enig zoon van Johan, verdient alle lof voor zijn inspanningen de collectie bijeen
te hebben gehouden.
In 1936 betrok Ridderikhoff senior het rijksmonument
Rode Steen 9, waardoor als het ware Hoorns unieke
Waaggebouw door zijn bedrijf werd ingekapseld. Sinds
1926 bezat de familie reeds het rijksmonument Grote
Oost 5. Dankzij kordaat optreden van Hoorns bestuurscollege, ontvangt de raad in juni het voorstel om beide
panelen aan te kopen. Daarmee komen opnieuw strategisch gelegen rijksmonumenten in handen van de gemeente Hoorn.

Drijvend te rras Appelhaven : een verhaal zonder eind
Konden we u de vorige keer melden dat de Commissie
voor de Bezwaar- en Beroepschriften Oud Hoorn op alle fronte n in het gelijk had gesteld, nu liggen de zaken
anders. De Commissie had het bezwaarschrift van d e
vereniging tegen de gedoogbeschikking voor de terrasvlonder in de Appelhaven gegrond verklaard en het college van B. & W. geadviseerd om het gedoogbesluit in te
trekken. Echter, het college heeft zeven maanden na de
behandeling door de commissie besloten om Oud
Hoorns bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.
De datum op het poststempel wijst twee dagen later
aan dan de sluitingstermijn voor het indienen van het
bezwaarschrift. Oud Hoorn begrijpt dat het college op
een verschrikkelijke manier in zijn maag zit met de onstane problematiek, maar begrij pt absoluut niet, dat
het via een expliciete formele opstelling de uitweg

tracht te vinden. Het bestuur van Oud Hoorn is woede nd over de gevolgde procedure en voelt zich op geen
enke le wi jze serieus genomen.
De vereniging heeft van meet af aan bezwaar gemaakt
tegen het terras , is door het gemeentebestuur aan een
lijntje gehouden, heeft nooit formeel de gedoogbeschikking toegezonden gekregen (daarin stond overigens
niet aangegeven dat er beroep tegen de beschikking
mogelijk was), is niet gewezen op de beroepsmogelijkheden en heeft nota bene van d e Commissie voor d e
Bezwaar- en Beroepschrifte n gelijk gekregen. In d e ogen
van de commissie was er sprake van verschoonbare
termijnoverschrijding en clus werd het bezwaarschrift
behandeld.
Oud Hoorn is verbi jsterd over het optreden van het college in deze zaak. Zij zal de raadsleden per brief verzoeken om het collegebesluit teniet te doen en de zaak
daarnaast aan de rechtbank in Alkmaar voorleggen.
De strijd is helaas beland in een zuiver p rocedurele
kwestie en het bestuur van Oud Hoorn wil er - ook op
deze plaats - nogmaals op wijzen dat het hem nooit te
doen is geweest de exploitanten van restaurant Bohemen in hun bedrijfsvoering te belemmeren . De aantasting van het stadsbeeld, daar is het ons vanaf het begin
om gegaan (zie fo to). Het optreden van het college van
B. & W. van Hoorn dwingt ons de aangegeven weg in te
slaan.

Restauratie Statenpoort voltooid
Wanneer u dit leest, is de restauratie van dit majestueuze gebouwencomplex in het stadshart op een oor na gevild. Als alles volgens plan verloopt, komt staatssecretaris Nuis vrijdag 4 juli a.s. het complex opnieuw in gebruik s tellen. Daarmee is Hoorn dan de eerste stad
waar een restauratie vallend onder d e z.g. Nuis-gelden
is verwezenlijkt.
In het hart van dit nummer treft u kleurenfoto's aan van
zowel het interieur als het exterieur. Bijzonder ingenomen is het bestuur met het collegebesluit om één van
de kamers van het complex, de z.g. smuigerkamer of
ontvangstzaal de naam "J .C. Kerkmeijerzaal" te geven.
De Kerkmeijer-De Regtstichting heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor de restauratie van de schoorsteenpartij.
Index Kwartaalblad Oud Hoorn 1979 - 1996
Tijdens de voorjaarsledenvergadering mocht het bestuur uit handen van auteur Arie van Zoonen d e z.g. Index van Oud Hoorns Kwartaalblad en van 1979 tot en
met 1996 in ontvangst nemen (zie foto). Van Zoonen
wilde hiermee bij het tachtigjarig bestaan van ook
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"zijn"
vere111gmg
waardering uitspreken voor de rol die
Oud Hoorn ook op
het gebied van historische publicaties speelt. Elders
in dit nummer treft
u een verslag van
die
vergadering
aan.
De Index is nog
steeds verkrijgbaar
en kost slechts
f 5.-. U kunt deze
afhalen bij mevr.
Femke
Uiterwijk, oun flOORN
Grote Oost 98-100
in Hoorn tel. 0229210220.
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De Gidsen van
Oud Hoorn
Donderdagmorgen
8 mei stonden in alle vroegte zes gidsen van Oud Hoorn
in de Oosterkerk klaar om een grote schare belangstellenden (225 personen!) rond te leiden door het Havenkwartier. Marjan Faber, Christ Stoffelen, Trudy de Rooij,
Henk van Woesik, Trudy Schrickx en Lida Bakker waren
voor dag en dauw uit de veren om bij de koude en winderige dageraad voor veel nieuwe gezichten Hoorns
historie uit de doeken te doen. "Ontdek Hoorn bij het
ochtendgloren" bleek een zeer succesvol initiatief van
het bestuur van de Stichting Oosterkerk dat voor herhaling in aanmerking komt.
Vrijdagavond 16 mei jl. is de reeks zomeravondwandelingen van dit seizoen gestart onder grote belangstelling bij zeer aangenaam lenteweer. De katholieke stadsgeschiedenis rond het kloosterleven stond centraal.
Twee weken later, vrijdagavond 30 mei, is Hoorn ten tijde van de tachtigjarige oorlog in beeld gebracht tijdens
de z.g. Bossuwandeling.
De derde wandeling dit jaar betreft die over en langs zogenaamde "Gedempte Grachten", een nieuw thema dat,
wanneer u de landelijke pers in de gaten houdt, uiterst
actueel is. In vele steden gaan stemmen op om gedempte oude grachten weer hun oorspronkelijke aanzicht terug te geven. Vrijdag 13 juni start deze wandeling om
19.30 uur van de Rode Steen.
Het resterende wandelprogramma ziet er als volgt uit:
* 27 juni
Noorderkerkwandeling
Startplaats: N.S. Station
* 11 juli
Groote Oostwandeling
Startplaats: Rode Steen
* 25 juli
Havenwandeling
Startplaats: Rode Steen
* 7 aug.
Koepoortswegwandeling
Startplaats: N.S. Station
De aanvangstijd is steeds om 19.30 uur en de deelname
is gratis.

De Bouwkunstcursus 1997
Cursusleider Femke Uiterwijk moest vorig jaar verscheidene personen teleurstellen, omdat de deelname
aan de cursus was overtekend. Het is om die reden dat
u nu reeds, lid of geen lid van de vereniging, kunt inschrijven voor deze populaire en leerzame verenigingsactiviteit. ·
De cursusavonden vallen steeds op dinsdag en vinden

plaats in de Oosterkerk. Naast de vijf theorie-avonden
zijn er opnieuw drie stadswandelingen gepland waarbij
de opgedane kennis aan de praktijk kan worden getoetst. De cursus kost f 45,-.
De cursusavonden zijn vastgesteld op:
9 september
- 16 september
- 23 september
30 september
7 oktober
De drie stadswandelingen vinden plaats op zondagochtend op 12, 19 en 26 oktober. Aanvang 10.00 uur.
Kunt u een keer niet, geen nood: aan het begin van de
volgende avond wordt kort herhaald wat er de avond
tevoren is behandeld. Als u wilt deelnemen, geeft u zich
telefonisch of schriftelijk op bij mevr. Uiterwijk, Grote
Oost 98-1 00, 1621 BZ Hoorn (0229-210220).

Publicaties van Oud Hoorn
U kunt in het bezit komen van één of meerdere van de
hieronder vermelde boeken over de historie van de
stad door telefonisch een afspraak te maken met mevrouw Femke Uiterwijk: 0229-210220 tussen 18.00 en
19.00 uur.
Hoornse Historische reeks
Deel 1 Vervolg op de Chronyk der stad Hoorn
van de heer Dr. T. Velius; 300 pag.
De boeiende jaren tussen 1630 en 1799.
Annotaties en Inleiding: drs H.W. Saaltink
f 69,50
Deel 2 Uit de schemer van Hoorns verleden;
304 pag. De jaren 1300 - 1536
Drs J.P.H. van der Knaap en L.M.W. Veerkamp f 69,50
Bouwhistorische reeks Hoorn
Deel 1 Sint-Pietershof te Hoorn door
C. Boschma-Aarnouclse
Deel 2 't Rooie Dorp te Hoorn door
Willeke Jeeninga
Deel 3 Twaalf Hoornse Poortjes door
Willeke Jeeninga
Deel 4 De Mariakapel te Hoorn door
A.Boezaard en J.v.d. Heijden
Deel 5 Het Huiszittende Armen-Weeshuis
door Olga v.d. Klooster
Deel 6 De Lutherse Kerk te Hoorn door
Wi lleke Jeeninga

f 25.00
f 27,50
f 25.00
f 27,50
.f 30.00
.f 30.00

UITNODIGING
AAN ALLE LEDEN
Donderdag 26 juni van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 28 juni van 10.00 tot l2.00 uur kunnen de leden
van Oud Hoorn met eigen ogen de resultaten van de
restauratiewerkzaamheden aan de Statenpoort komen bekijken. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Uiteraard zijn deskundigen aanwezig om een toelichting te geven.
Zaterdagmorgen zal de Vereniging Oud Hoorn rond
de klok van 11.00 uur in de binnentuin, ter gelegenheid van haar tachtigjarig bestaan, de gemeente
Hoorn een zonnewijzer aanbieden.
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Verslag ledenvergadering
PM. Huisman, secretaris
Verslag van de uo01jaarsledenvergadering van 8 april

* Karperlwil/Jeudje

1997 in de Oosterkerk te Hoorn.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen rondom beide
plannen nauwlettend. Recent hebben zich geen nieuwe
ontwikkelingen voorgedaan t.a.v. het Jeudje.
Rondom de Karperkuil maakt de Vereniging zich sterk
voor het behoud van de historische sçheepswerf al-

Aanwezig: de bestuursleden Boezaard, Faber, Hoogeveen, Huisman, Kleintjes, Rietvink, Van Leeuwen, Van
der Waal en Van Weel (voorzitter), 71 leden en enkele
belangstellenden.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen
welkom en maakt melding van de afberichten: bestuurslid De Graaf, de heren Pieterse en Hauwert, alsmede de dames Rensema, Bax en Pijl.
2. Verslag van de najaarsledenvergàdering
Mevr. Huisman meldt dat mevr. Van Papendrecht ' heeft
verzocht om opname in het verslag van een tweetal
suggesties harerzijds: 1. Vanwege landelij ke belang Velius Vin grotere oplage laten drukken en 2. Voorafgaand
aan de uitgave werken met een intekenlijst en tegelijkertijd intekenaren laten betalen, zodat de Vereniging al
over deze middelen kan beschikken. De eerste suggestie is - zij het in algemene zin - al opgenomen en de
tweede wordt alsnog aan het verslag toegevoegd.
Met deze aanvullingen wordt het verslag goedgekeurd.

Naar aanleiding hiervan merkt de secretaris op dat het
verslag van de ledenvergaderingen geen letterlijke
weergave is van het besprokene, doch een samenvatting van de hoofdlijnen van hetgeen aan de orde is geweest.
Naar aanleiding van het besprokene bij Velius V merkt
de voorzitter op dat de planning voor de uitgave
van dit werk is vertraagd, omdat er meer werk verzet
moet worden clan aanvankelij k was ingeschat. Daarbij staat voorop dat de kwaliteit uitgangspunt is en
blijft.
3. Mededelingen van het bestuur
Gelet op de tijd en de inleiding na de pauze beperkt de
voorzitter zich tot enkele hoofdpunten.

Afscheid van Vera en Chris Hellingman (zie punt JO pag. 61)

daar. Er is inmiddels een Stichting Behoud Historische
Scheepswerf opgericht, waaraan Oud Hoorn deelneemt
in de persoon van de secretaris mevr. Huisman. Voorts
heeft het bestuur deze stichting een bijdrage verstrekt
van f I.000,- als startsubsidie. De stichting stelt zich
ten doel "een historische scheepswerf te behouden op
een historische locatie in Hoorn , alsmede de belangstelling voor de historische scheepsbouw en -restauratie te bevorderen."
* Ledenenquête
De secretaris deelt mede dat er ruim 700 enquêteformulieren zijn teruggezonden. Binnenkort start het Sociaal
Wetenschappelijke Bureau in onze opdracht met de
verwerking. Vervolgens kan daarna de rapportage worden opgesteld. Indien mogelijk zal deze worden opgenomen in het Kwartaalblad van juni. Lukt dat niet clan
wordt het september 1997.
,. Productie kwartaalblad

* Visserseiland

De voorzitter informeert de vergadering over de procedure inzake het Visserseiland. Het schorsingsverzoek,
dat Oud Hoorn heeft ingediend, is ingewilligd en het
wachten is nu op de reactie van de provincie inzake het
bestemmingsplan. Het bestuur zal zich na bekendwording van die reactie op vervolgstappen,beraden. Bij
deze juridische procedure laat het bestuur zich bijstaan door een advocaat, in de persoon van de heer mr.
W.J. Loomans.

De voorzitter deelt mede dat na het faillissement van
Edecea vorig jaar het bestuur offertes heeft gevraagd
aan andere plaatselijke drukkers. De keuze van het bestuur is gevallen op Nyvonco, die in samenwerking met
Drukkerij Klaassen voor 1997 de productie zal verzorgen. Vooralsnog gaat het bestuur een eenjarige overeenkomst aan.
4. Jaarverslag 1996
Het verslag wordt onder dankzegging aan de secretaris
goedgekeurd.

•· Herinrichting Rode Steen

Het bestuur is verheugd over de aanpak van het plein,
doch niet tevreden over het gegeven dat de oorspronkelijke loop van de Westfriese omringdijk van het West
naar het Grote Oost niet is gehandhaafd vanwege concessies van het gemeentebestuur aan de horeca-ondernemers, ondanks een pleidooi hiervoor van onze vertegenwoordigers in de gemeentelijke Monumentencommissie.
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5a. Financieel verslag 1996
Mevr. Mantel vraagt een toelichting op de lasten voor
onderhoud. Er was f 4.000,- begroot en maar j 659,uitgegeven. De penningmeester antwoordt dat de uitvoering van schilderwerk aan enkele panden later is gestart dan gepland, zodat er nog vrijwel geen uitgaven
zijn gedaan in 1996. Na deze toelichting wordt het verslag goedgekeurd.

5b. Verslag kascontrolecommissie
De heren WC. van Pruissen en D. Meintjens brengen
verslag uit. Zij hebben de jaarstukken van de Vereniging
Oud Hoorn en de stichting Monumenten Oud Hoorn gecontroleerd en in orde bevonden en stellen de vergadering voor om de penningmeester decharge te verlenen
voor het gevoerde financiële beleid over 1996. De vergadering gaat accoord met hun voorstel.

maar wel de historische en thematische artikelen. Hij
h eeft de index zowel op onderwerp als op naam van de
auteur opgesteld. Hij hoopt dat dit een aardig cadeau is
voor de tachtigjarige vereniging en hij dankt zijn vrouw
voor hel idee voor de omslag.
De index is t e koop voor de prijs van f 5,- en niet zoals
vermeld in de uitnodiging voor f 15,-.

8. Presentatie nieuw Verenigingsaffiche
5c. Benoeming kascontrolecommissie boekjaar 1997
Aangez ien de heer Van Pruissen twee jaar deel uit heeft
gemaakt van de commissie moet een nieuw lid worden
benoemd. De voorzitter stelt voor de heer Jansen, die
zich vorig jaar had gemeld als reserve, te benoemen en
de heer Meintjens voor het tweede jaar te benoemen.
De vergadering gaat hiermee accoord. De voorzitter
dankt de heer Van Pruissen voor zijn wer kzaamheden.
Als reserve st elt de heer J. Mol, Draafsingel 49 t e Hoorn,
zich beschikbaar.
5d. Begroting 1997
De begroting voor het boekjaar '97 wordt goedgekeurd.
6. Verkiezing bestuursleden
Allereerst stelt de voorzitter aan de orde de bestuursleden, die aftredend en herkiesbaar zijn:
Van Leeuwen, Hoogeveen, Rietvink en Van der Waal. Er
zijn geen tegenkandidaten ingediend.
Bij handopsteken per kandidaat gaat de vergadering
met 71 (resp. 70) stemmen voor en geen stem tegen accoord met de b enoeming van de genoemde vier kandidaten voor een nieuwe periode.
Daarna neemt de voorzitter afscheid
van bestuurslid, Leendert Faber, sinds
vier jaar bestuurslid destij ds op voorspraak van Loes Rensema benoemd.
De voorzitter dankt de heer Faber voor
zijn werk voor de Vereniging als vertegenwoordiger in het best uur van de
stichting Het Pakhuis, in de Monumentencommissie en als pandenbeh eerder.
Hij overhandigt h em een attent ie voor
zijn inzet en inspanningen en wenst
hem succes bij zijn bouwactiviteiten
aan zijn eigen huis en bij zijn professionele en bestuurlijke loopbaan.
De heer Faber dankt de Vereniging en geeft aan pleitbezorger te zullen blijven voor datgene, waar ook Oud
Hoorn voor staat.
Hierna stelt de voorzitter de kandidatuur aan de orde
van mevr. Mar jan Fab er-Zwart voor de opengevallen
plaats. Hij introduceert h aar kort bij de vergadering: zij
was actief bij de bouw van de maquette Hoorn anno
1650, alsook in het bestuur van de stichting Noorderkerk. Voor all e duidelijkheid stelt hij dat zij geen familie
is van Leendert Faber. (zie ook pag. 62)
Er zijn geen tegenkan didaten inged iend. De vergadering
stemt met 71 voor, geen onthoudingen en geen tegenstem in met de benoeming van mevr. Faber tot bestuurslid. De voorzitter wenst haar succes en vertrouwt
op een goede samenwerking.
7. Presentatie index Kwartaalbladen Oud Hoorn
De voorzitter nodigt de heer Van Zoonen uit om een
korte toelich ting te geven.
De heer Van Zoonen vertelt dat hij deze index heeft gemaakt om de informatie uit de tot nu toe verschenen
kwartaalbladen, van 1979 tot 1996, beter toegankelijk te
maken. Hij heeft niet alle rubrieken, zoals b.v. de rubriek "bestuursmededelingen" in de index opgenomen,

De presentatie wordt verzorgd door de kunstenaar de
heer J. Christiaan Heydenrijk. Deze ver telt hoe hi j tot
h et ontwerp is gekomen: opgravingen, oude t egels en
de paradox op het toekomstig ver leden: De verleden
toekomst. Het affiche is een zeefdruk in een beperkte
oplage. De heer Heydenrijk laat de leden zien hoe het
drukproces is opgebouwd en hoe het affiche zijn definit i.eve vorm heeft gekregen. De vergadering is enthousiast. De voorzitter deelt mede dat het affiche gratis beschikbaar is voor alle leden en roept iedereen op het affiche op een goed zichtbare plek op te hangen.
9. Presentatie nieuwe l edenfolder
Hierna laat bestuur slid Rietvink de leden h et ontwerp
zien voor een nieuwe ledenfolder. Het is een vouwfolder, waarop aan een zijde over de gehele breedte een
foto wordt opgenomen van de Hoofdtoren van fotograaf
Hans Albers en aan de andere zijde beknopte informat ie is opgenomen over de vereniging, met een afscheurkaart om je op te geven als nieuw lid. Zodra de folder in
definitieve vorm gereed is wordt hij aan elk lid bij het
eerstvolgende kwartaalblad meegezonden met een oproep om hiermede minimaal een nieuw lid te werven.
10. Rondvraag
Afscheid van Vera en Chris Hellingman
Jarenlang is de familie Hellingman de spil
geweest achter de centrale distributie van
het k\.Yartaalblad; nauwgezet en precies
werden de pakketten voor 36 wijken gereed gemaakt, ondanks een bestuur dat
practisch bij elk kwartaalblad een folder,
uitnodiging of ander soortige aanbieding
wilde voegen. Vanwege hun hoge leeftij d
hebben Vera en Chris aangegeven te willen stoppen. De voorzitter dankt hen beiden voor hun werk al die jaren en overhandigt hen een
boeket bloemen en een theaterbon.
De centrale distr ibutie is overgenomen door mevr. Hieke Stapel.
~·

Overige punten

De heer Lamers roept alle aanwezigen op voor de
dauwtrapwandeling en -ontbij t in de Oosterkerk op Hemelvaartsdag.
De h eer Olijve zoekt informatie voor zijn b oek over
Schippers en schepen, 1930-1955 over de passagiersboot De Vereniging. Diverse leden kunnen hem helpen.
Mevr. Wagemaker stelt voor de nieuwe folder niet alleen aan de leden toe te zenden, maar ook op andere
plaatsen uit te delen. Dat zal gebeuren.
Tenslotte doen. voorzitter en secretaris mededeling
over boeken die te koop zijn bij resp. de fa. Stumpel en
een particulier.
Hierna sluit de voorzitter het gedeelte voor de pauze.
Na een hectisch begin houdt mevr. Tosca van de Walle van der Woude, archeologe van de gemeente Hoorn een
boeiende lezing over cle opgravingen aan de Karperkuil.
Om ca. 22.45 uur wordt de vergadering gesloten.
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Nieuw bestuurslid Marjan Faber-Zwart:

"Oud Hoorn? M'n lust en m'n leven"
Herman Lansdaal

Marjan Faber-Zwart , nieuw bestuurslid van Oud Hoorn,
kwam in 1981 met het gezin naar Hoorn. Achteraf bleek
het vertrek uit Amstelveen zakelijk gezien niet eens nodig geweest. Marjan prijst niettemin de dag dat ze hier
is komen wonen. Ze voelt zich van het begin af aan
thuis in de Coenveste.
"Hoorn heeft wat Amstelveen mist," zegt ze, "het monumenta le, de historie, het intieme, het stadshart. En cle
mensen hè; ik mag ze graag."
Marjan was nog maar net hier of ze 'A'.erd al lid van Oud
Hoorn; volgens haar de beste manier om de stad goed
te leren kennen. Ze las in die tijd ook een oproep van
Jack Buiten om mee te helpen aan de vervaardiging van
een maquette van de oude stad. Ze meldde zich. Dat
werd het begin van veel activiteiten binnen de Hoornse
gemeenschap.
Samen met haar vriendin Lenie de Wilde-Reitsma werkte zij enthousiast mee aan de totstandkoming van
Hoorn in miniatuur. De maquette verrees in zestien delen in cle Noorderkerk. Nu staat zij al weer jaren te kijk
in het Museum van de 20e Eeuw.
Marjan Faber rolde van het een in het ander. Ze werd al
gauw bestuurslid van de toen pas opgerichte Stichting
Noorderkerk, meldde zich voor de bouwkunstcursus

ze meer en meer van de historie van Hoorn weten. Geschiedenis boeit haar van jongsaf aan. Het was het favoriete vak van cle dochter van hoofdonderwi jzer
Zwart uit Wormer op het Zaanlands Lyceum. Zes jaar
geleden meldde ze zich daarom ook nog als gids bij
Oud Hoorn. "Het is m'n lust en m'n leven," stelt ze
vast," een mooie tegenwicht voor al m'n zakelijke beslommeringen. Het is een hechte club van zo'n 24 gidsen, ieder met zijn of haar eigen spec ialiteit. Ik verdiep
me Hoorns gezien vooral in de algemene historie, wij ds
om verbanden te kunnen leggen."
De oud-Zaanse moet prima op haar plaats zijn in het
Oud Hoorn-bestuur. Ze vervangt Leen Faber, zonder
overigens diens takenpakket over te nemen. Marjan
maakt zich al een klein half jaar verdienstelij k als notuliste bij bestuursvergaderingen. Ze vertegenwoordigt
nu ook het bestuur in de Stichting Het Pakhuis en in de
Stichting Maquette Oud Hoorn, waaraan zij destijds a ls
eerste haar beste krachten gaf.
En of dat nog niet genoeg is beijve rt Marjan zich bovendien in de Stichting Muziektent, die binnenkort plannen
ontvouwt voor een nieuw podium op het aloude Baatland.
Haar passie voor ballet en toneel heeft ze met dat al
wel moeten opgeven. Ze heeft er zich zo'n dertig jaar
lang hartstochtelijk in uitgeleefd, Tot vorig jaar nog
reed ze vaak tweemaal per week 's avonds naar Wormerveer om bij haar oude vrienden van W.T.G. aan toneelrepetities deel te nemen.
Zo goed als ze ook op de planken uit de voeten kon , zo
energiek wil Marjan (moeder van twee dochters, echtgenote van de econoom Rob Faber) zich nu voor Oud
Hoorn in zetten.

MIDZOMER BAATLAND

van Bas Baltus ("wat was die interessant"), liet zich
daarnaast sportief geleien bij tennisclub "Juliana", werd
daar ook mede betrokken bij de organisatie van bijzondere tournooien en bovendien staat ze al weer jaren
haar mannetje bij zeilevenementen in Amsterdam. Ondanks haar drukke werkkring (privé-secretaresse) wilde
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Zaterdagavond 21 juni om 20.00 uur gaat onder deze
naam een evenement van start dat het plaatsen van
een muziektent op het Baatland moet promoten. De
stichting 'De Muziektent' (zie pag. 72) organiseert
voor iedereen die het mee wil maken optredens van
het 'Hoorns Harmonie-orkest', de stringband 'Herenleed', de aerobicgroep van sportinstituut v.d. Werft,
de voordrachtskunstenaar Luc de Kleen en de Bigband van de muziekschool 'Gerard Boedijn'. Om
19.30 uur zal de bouwtekening van de eventueel te
plaatsen muziektent aangeboden worden aan de
wethouders Schaper en Hoogkamer. Komt allen op
21 juni naar het Baatland en geniet van de muzièken cleclamatieklanken zo dicht bij het kabbelende
water en raak ervan overtuigd dat Hoorn een muziektent ontbeert!

Behoud Hervormde Kerk te Zwaag
De Nederlands Hervormde Kerk te Zwaag is, met uitzondering van de toren die aan de burgerlijke gemeente
Hoorn behoort, eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het gebouw zelf is een éénbeukige kerk
met een voorgebouwde toren, gebouwd op een enigszins verhoogd ruim kerkhof.

mengewerkt met de gemeente Hoorn, eigenaresse van
de toren. Die samenwerking heeft er toe geleid dat de
door de Gemeente aangevraagde rijkssubsidie inmiddels is toegezegd.
Ondertussen is de werkvoorbereiding zover gevorderd
dat het wachten alleen nog een kwestie is van voldoende gelden. De restauratiekosten van de toren worden,
inclusief die van het uurwerk, geschat op f 400.000,-.
De verwachting is dat de burgerlijke gemeente Hoorn
dit jaar de hiervoor benodigde middelen beschikbaar
zal stellen.
Voor de kerk worden de restauratiekosten geraamd op

f 1.750.000,-. Een belangrijk deel van dit bedrag wordt

Er zijn nauwelijks bronnen aanwezig die enig licht kunnen werpen op de bouwgeschiedenis van de kerk. In de
kerk zijn verscheidene rode zandstenen sarcofaagdeksels uit de twaalfde en dertiende eeuw gevonden. In
1317 stond er al een parochiekerk. In de toren hangt
een klok met het jaartal 1468. Dit jaartal kan, gelet op
details als korfbogen, vorm van de vierpasversiering en
de toten, verwijzen naar de bouwtijd van de toren. Er
mag vanuit worden gegaan dat de toren rond 1460 tegen een kerkgebouw is aangebouwd.

gedekt door externe subsidiegevers.
Resteert een niet onbelangrijk deel dat moet worden
opgebracht door de (kerk)gemeenschap. We hebben
het dan over een bedrag tussen de f 150.000.- en
f 200.000.-.
De Hervormde gemeente Zwaag ziet het als haar verantwoordelijkheid om het historische gebouw te behouden. Daarom heeft een aantal leden de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag opgericht. Diverse inzamelingsacties zijn door de stichting reeds gestart. Bij
dit kwartaalblad treft u het informatiebulletin met een
actie-acceptgirokaart van de stichting aan, uiteraard
met de bedoeling de leden van Oud Hoorn te vragen
om de Stichting Behoud Hervormde Kerk Zwaag financieel te steunen.
Het behoeft geen betoog dat het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn de actie Behoud Hervormde Kerk
Zwaag van harte in uw belangstelling aanbeveelt.

Na de bouw van de toren in het derde kwart van de vijftiende eeuw is er een breder en hoger schip gebouwd.
In het laatste kwart van die eeuw verrees het koor. Een
storm of brand heeft omstreeks 1560 een deel van de
kerk verwoest. De koperen doopboog dateert uit 1749
en op het houten gewelf prijken enkele namen plus het
jaartal 1740. In 1864 is de gemetselde balustrade van de
omloop van de toren afgebroken.
De laatste restauratie van de toren dateert van 1966. De
balustrade - wel aangegeven op de restauratietekening is door onbekende oorzaak niet meer aangebracht. De
kerk werd voor het laatst in 1973 gerestaureerd.
Zowel in de kerk als in de toren heeft zeer ernstige
houtaantasting plaatsgevonden, vooral door de bonte
knaagkever. De originele kapconstructie is in het verleden aangestort in een betonnen gootconstructie, hetgeen geleid heeft tot indringend vocht en lekkages. Een
absolute bouwfout!
Door gebrek aan financiële middelen kon deze wezenlijke bouwfout bij de laatste restauratie van 1973 niet hersteld worden. De kerk is dan ook ernstig in verval geraakt. De kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente
Zwaag is reeds vanaf 1988 bezig met het opzetten van
restauratieplannen. Sinds enkele jaren ·wordt nauw sa-
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In de late middeleeuwen van eind 1400

De strijd om de macht in Hoorn
tussen Hoeken en Kabeljauwen
Deel II en slot
De aanslagen op Hoorn bleken het begin van een reeks
conflicten tussen cle Hoeken en Kabeljauwen in Holland. De situatie liep zoclanig uit de hand dat stadhouder Wolfart van Borsclen alle gezag verloor, niet in het
minst omdat de Kabeljauwen hem ervan beschuldigden
dat hij sympathiseerde met de Hoeken. In het voorjaar
van 1480 had Maximiliaan eindelijk gelegenheid om
naar Holland te komen om persoonlijk orde op zaken te
stellen. Hij verbood de Hoeken om rond Pasen (2 april)
nieuwe burgemeesters en schepenen te benoemen,
maar die trokken zich niets van dit verbod aan. Zij zetten zelfs schout Garbrant Jansz. af omdat hij weigerde
mee te werken aan de installatie van het nieuwe gerecht.41
Inmiddels was Wolfart van Borselen als stadhouder ontslagen en opgevolgd door Joost van Lalaing. Deze was
afkomstig uit Henegouwen en kon zich derhalve onafhankelijk en neutraal opstellen ten opzichte van de
Hoeken en Kabeljauwen. De nieuwe stadhouder spande
zich zeer in om de facties in Hoorn te verzoenen, geholpen door Klaas van Adrichem, de abt van het klooster
Egmond, die gold als een bekwaam diplomaat. Zij hadden tenslotte succes: op 26 augustus 1480 brachten zij
drieëntwintig uitgeweken Kabeljauwen terug in de stad.
Alle betrokken facties beloofden dat zij zich zouden onderwerpen aan de arbitrage van Lalaing inzake de
rechtsgeldigheid van de eed, die de uitgewekenen op 2
mei 14 77 hadden gezworen of hadden moeten zweren
voor hun vrijlating.42
De stadhouder verklaarde deze eed op 13 oktober 1480
ongeldig, zodat de Kabelj auwen weer aan het bestuur
van de stad konden deelnemen. Hij gelastte voorts dat
geschillen, voortkomend uit de troebelen van 14771480, voor het Hof van Holland moesten worden gebracht en niet voor de schepenbank van Hoorn.43 Martin Vedelaar werd echter niet toegelaten in Hoorn, want
hij werd algemeen gezien als de kwade genius van de
twee aanslagen van februari 1479. Bovendien was hij
nog altijd in proces verwikkeld voor het Hof van Holland tegen enige Hoekse notabelen van wie hij een
schadevergoeding eiste vanwege het plunderen van zijn
huis in de troebelen van 1477. Ook wilde hij nog steeds
het schoutambt terugkrijgen; vandaar dat zijn aanhangers op straat nog wel eens verbaal aangevallen werden
en soms zelfs fysiek werden bedreigd.44
In januari-april 1481 hielden Hoekse ballingen Leiden
bezet, geholpen door huurlingen uit het Sticht en Gelre.
Zij ontruimden de stad echt er nadat zij vernomen hadden dat Jan van Egmond Dordrecht, het Hoekse bolwerk bij uitstek, had veroverd (6 april 1481). De Hoeken
van Hoorn hadden wel enig contact met de Leidenaars,
maar concrete steun werd nooit gelevercl.45 Maximiliaan kwam naar aanleiding van de bezetting van Leiden
nog eens naar Holland. Hij was niet erg te spreken over
de magistraat van Hoorn, want deze weigerde haar aandeel in de kosten van cle onderwerping van Leiden te
betalen.46 Opnieuw verbood hij de verkiezing van een
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nieuw gerecht op Goede Vrijdag (20 april), opnieuw
werd hieraan geen gehoor gegeven. De hertogelijke bode werd op dreigende toon te verstaan gegeven dat hij
beter huiswaarts kon keren, wat uiteraard als een belediging van de landsheer werd opgevat.4ï
Voor Hoorn werd Goede Vrijdag allesbehalve een goede
dag. Er brak om onbekende redenen brand uit in het
vrouwenklooster, die vervolgens oversloeg naar omringende huizen, omdat het bluswerk niet optimaal aangepakt werd. De onderschout Volkert Melisz. verbood de
poorters namelijk om de nonnen te helpen, want hij
dacht dat de brand aangestoken was om de aandacht af
te leiden van de stadspoorten en -muren. Aanvallers
van buitenaf zouden zo vrijspel krijgen om de stad te
overmeesteren. Daarom zond hij de stedelingen naar de
verded igingswerken, zodat de brand aanzienlijke schade kon aanrichten.48
Twee dagen later verschenen er inderdaad twee schepen voor Hoorn. Er werd prompt alarm geslagen: "Scepen! Scepen! Daer is Mancke Jan, den heer van Egmond!" Toen de ene schipper zijn hand opstak om te
beduiden dat hij in vrede kwam, werd er een pijl op
hem afgevuurd, die hem in de borst trof.49 De nieuwe
Hoekse stadsregeerders begrepen dat zij niets te winnen hadden bij een langdurig conflict met Maximiliaan
en Maria en onderwierpen zich op 6 mei 1481 aan hun
gezag en hun oordeel inzake al hun inbreuken op de
landsheerlijke rechtsorde.50
Veertien dagen later bepaalde het Hof van Holland dat
enige Hoekse notabelen een schadevergoeding moesten betalen aan Martin Vedelaar wegens de plundering
van zijn huis.SI Vedelaar wilde nog steeds het schoutambt van Hoorn terug en wist zich gesteund door Jan
van Egmond, die door zijn verovering van Dordrecht
zeer in aanzien was gestegen bij Maximiliaan en Maria,
maar voorlopig bleef de stadsregering eigenaar van het
ambt. Zij had deze functie intussen aan Willem Klaasz.
toebedeeld .52
Op 9 augustus sprak het Hof vonnis over de stad
Hoorn.53 De inwoners werden schuldig bevonden aan
"enige saicken ende misdaden ... van quaden exempele"
ten nadele van de hoogheid en heerlijkheid van Maximiliaan en Maria, zoals ondermeer de illegale verkiezing
van burgemeesters en schepenen in 1480 en 1481 en
het beschieten van de sch ipper, zoals hierboven werd
vermeld. Als straf moesten twintig stedelingen vergiffenis vragen aan het Hof en schenkingen doen aan een
aantal geestelijke instellingen in Den Haag. Garbrant
Janz. Roebaert die was afgezet wegen zijn weigering om
mee te werken aan de verkiezing van de wet in 1480 en
1481, werd hersteld als schout van Hoorn. Er zouden
nieuwe burgemees ters en schepenen worden aangesteld, want de verkiezing van Goede Vrijdag 1481 was
immers illegaal gew eest. Het privilege van de verkiezing
van de magistraat werd ter beschikking gesteld aan
Maximiliaan en Maria. Bovendien moesten de inwoners
van Hoorn 4000 Rijns gulden boete betalen, deels te

voldoen op 1 oktober en deels op 25 december 1481. Alleen de uitgeweken en verjaagde poorters, ofte wel de
Kabeljauwen, zouden geen bijdrage hoeven te betalen.54 Als garantie voor de uitvoering van de strafmaatregelen moesten zes notabelen, allen Hoeken, als gijzelaars in Den Haag blijven.55
Stadhouder Joost van Lalaing heeft krachtens dit vonnis ergens tussen 21 en 25 augustus 1481 nieuwe burgemeesters en schepenen aangesteld. Zij zouden bij provisie tot Goede Vrijdag 1482 aanblijven, waarna volgens
het stadsrecht de jaarlijkse magistraatswisseling zou
volgen. De nieuw benoemden zullen ongetwijfeld Kabeljauwen zijn geweest of lieden die zich in de voorbije
roerige jaren op de achtergrond hadden gehouden.56
Nog in dezelfde maand werden er op last van Maximiliaan en Maria ook nieuwe schutters aangewezen. De
schutters hadden een belangrijke taak in de stadsverdediging en moesten derhalve politiek betrouwbaar
zijn.57
Deze maatregelen kunnen niet los worden gezien van
de ontwikkelingen binnen Holland en Zeeland. De Kabeljauwen hadden thans overal de oyerhand gekregen.
Vele Hoeken die betrokken waren geweest bij de bezetting van Leiden in begin 1481 waren naar het Sticht uitgeweken om te ontkomen aan strafvervolging. Zij werden in de zomer van 1481 allemaal voor eeuwig uit Holland en Zeeland verbannen. Maximiliaan verlangde van
bisschop David van Bourgondië en de Staten van
Utrecht dat de Hoekse ballingen aan hem uitgeleverd
werden, maar dat gebeurde niet. David van Bourgondië
was namelijk niet in staat zijn macht aan de Stichtenaren op te leggen. Daarom besloot Maximiliaan een oorlog te beginnen tegen Utrecht, Amersfoort en Montfoort, de steden d ie zich het meest verzetten tegen de
bisschop. Hij deed dit ook op aanraden van de Kabeljauwen, want dezen waren bang dat de Hoeken vanuit
het Sticht aanslagen op Hollandse steden zouden gaan
plegen, hopend op de steun van sympathisanten die in
deze steden waren achtergebleven, vandaar de maatregelen in Hoorn.
Op 3 februari 1482 deden Hoekse ballingen, ondersteund door Ut rechtenaars, inderdaad een poging om
Hoorn te veroveren. Zij wilden de stad vanuit zee aanvallen maar de aanslag mislukte, waarschijnlijk doordat
er een storm opstak.58 Wij weten niet of de ballingen
contacten hadden met hun oude medestanders in de
stad; het staat wel vast dat de verhouding tussen Hoeken en Kabeljauwen in Hoorn nog altijd precair was. De
stadsregering was erin geslaagd om de boete van 4000
Rijnse gulden vóór 25 december te voldoen , zoals in
het vonnis van 9 augustus 1481 was gestipuleerd, maar
zij had daarvoor tal van leningen moeten afsluiten.59 Zij
dacht erover om de financiële activiteiten van de Hoekse magistraten van 1477-1481 te onderzoeken, allicht
konden deze aangeklacht worden wegens illegale uitgaven van stadsgelden en dus flink beboet worden.GO Met
het oog op de spanningen in de stad en de oorlog tegen
de Stichtenaars besloot Maximiliaan de machtspositie
van de Kabeljauwen (verder) te versterken: hij ontsloeg
op 28 maart 1482 Willem Klaasz. als schout en verving
hem door niemand anders dan Martin Vedelaar!61
Tal van Hoeken verlieten Hoorn, want zij voelden er
niets voor onder het gezag van Vedelaar en zijn aanhangers te staan en bijdragen te blijven betalen voor de
strijd tegen Utrecht, Amersfoort en Willem Klaasz. was
één van de degenen die wegtrok, verbolgen over het
verlies van het schoutambt. In Oost-Friesland kwamen
de uitgewekenen bijeen en hier besloten zij om een
machtsgreep te plegen. Zij riepen de hulp in van twee
lokale edelen, Worp Jaricksz. en Hamme Lieuwes Jucke-

De belegering van Nel!SS door hel leger van Karel de Stoute in 1475 On·
gesigneerde houtsnede waarschijnlijl? van Hans Burglvnair uit het boek
Weisskllnig, fol. 219. Graphische Sammlung der Staatsgalerie Stuflgart.

ma, en de regering van Utrecht. Deze stuurde Adriaan
van Naaldwijk en Jan van Middachten en enige gewapenden naar hen toe, zodat de legermacht tot zo'n
veertig man uitgroeide.
In de ochtend van 13 juli 1482 voer dit leger de haven
van Hoorn binnen. Zij namen de stad ras in bezit, want
op dit vroege uur ondervonden zit uiteraard weinig tegenstand. De kopstukken van de Kabeljauwen werden
van hun bed gelicht en gevangengenomen. Martin Vedelaar was uitstedig op deze dag.
Toen hij hoorde van de Hoekse overval, haastte hij zich
naar zij n beschermheer Jan van Egmond. Deze gaf hem
honderd man mee om de stad te heroveren, maar hun
aanval liep op 17 juli op een mislukking uit. De manschappen van Vedelaar werden afgeslagen en de schout
werd bij de stormloop gedood. Hij had er beslist verstandiger aan gedaan als hij zich had aangesloten bij de
troepen van .loost van Lalaing, die enige dagen later
voor Hoorn verschenen.
De stadhouder sioot alle toegangswegen tot de stad af,
gesteund door contingenten uit Haarlem, Delft en Amsterdam en enige schepen voor de stedelijke haven.63
Hij zag ervan af om de stedelingen door de blokkade uit
te hongeren maar verkoos de aanval. Op 20 juli vielen
de soldaten van het Hollandse leger in de vroege morgen op drie plaatsen tegelijk aan. De verdedigers konden hun verzet niet lang volhouden, vooral omdat zij
numeriek in de minderheid waren. Veel stedelingen begrepen dat zij zwaar gestraft zouden worden als zij hun
wapens tegen de stadhouder en de zijnen zouden opnemen en verkozen zich schuil te houden in hun huis of in
één van de kerken .
Eenmaal binnen gedrongen begonnen de stadhouderlijke t roepen op grote schaal te plunderen en te moorden.
Zij doodden ondermeer twaalf burgers in de kerk en
dwongen twee geestelijken van een kerktoren te sprin65

gen. De ene viel dood en de andere overleefde op miraculeuze wijze de val en ook de haal van een mes van
een soldaat, die hem daarna nog de keel wilde doorsteken. Volgens sommige kroniekschrijvers gingen de
plunderaars zo woest te werk dat zij niet. eens merkten
dat er soms kinderen verscholen zaten tussen het beddegoed dat zij uit de huizen roofden. Zeker twaalf kinderen zouden door hun driest gedrag gestikt zijn. Hun
lijken werden pas gevonden toen de rovers de dekens
en lakens elders in Holland te koop aanboden.64
Het is niet duidelijk hoeveel doden er onder de bevolking zijn gevallen bij de aanval en plundering van
Hoorn. Adriaan van Naaldwijk en Jan van Middachten
lieten in elk geval het leven in de strijd Worp Jaricksz"
Homme Lieuwes Juckema en Willem Klaasz. werden wél
gearresteerd. De twee edelen mochten na betaling van
een fiks losgeld naar Oost-Friesland terugkeren. De gewezen schout werd geëxecuteerd, evenals vijf andere
arrestanten.65
Hoorn was geheel geruïneerd als gevolg van de de plundering van het leger van Joost van Lalaing.
De Raad van Holland wees Klaas Pieter Jansz. aan om
voorlopig het schoutambt te vervullen, want de oude
functionaris Martin Vedelaar was immers gesneuveld.66
De Kabeljauwse raadsheer Philips van Wassenaar bleef
met een garnizoen in de stad achter om nieuwe acties
van de Hoeken te verijdelen.67 Het is echter zeer de
vraag of dezen nog daartoe nog de kracht hadden. De
overlevenden werden in de volgende dagen danig lastiggevallen door soldaten en de inwoners van de omringende dorpen die hen gijzelden om losgeld te verkrijgen of hun graan op hun akkers inpikten.68 De stadhouder en de raadsleden moesten dergelijke acties publie-

kelijk verbieden om meer leed te voorkomen. De Bourgondische overheid besloot ook geen boete of andere
straf op te leggen aan de bevolking van Hoorn voor de
Hoekse bezetting, die welgeteld één week had geduurd.
Zoals vermeld werd in 1484 Simon Jansz. op bedevaart
gezonden naar Saint Antoinne-en-Viennois wegens zijn
opruiende taal. Hij voorspelde dat de Hoeken er weer
bovenop zouden komen en dat de Kabeljauwen weldra
de macht in Hoorn zouden verliezen. Dat is een loze
voorspelling gebleken. De Hoeken hebben na 1482 geen
rol van betekenis meer gespeeld. Zij zullen wel al hun
krediet bij de bevolking verloren hebben, want zij waren in feite verantwoordelijk voor de tragedie van juli
1482. Op 7 oktober 1483 werd .Jan van Egmond stadhouder van Holland en Zeeland. Hij zou deze functie tot 19
november 1515 bezetten. De leider van de Kabeljauwen
zag er in deze periode scherp op toe dat de Hoeken
nergens meer een rol van betekenis konden spelen. De
stadhouder zal zich wel beijverd hebben voor de benoeming van Jacob van Egmond tot schout van Hoorn.
Deze werd op 14 november 1485 door Maximiliaan van
Oostenrijk en diens zoon Philips als zodanig aangesteld.
Eerder werd opgemerkt dat de schout van Hoorn de
man was die de schepenen koos uit de voordracht van
eenentwintig kandidaten. De aanstelling van Jacob van
Egmond was de verzekering dat alleen Kabeljauwen of
lieden van onberispelijk gedrag in de regering van
Hoorn zouden doordringen. Jacob voldeed niet aan de
eis van het stadsrecht dat een schout drie jaar poorter
van Hoorn moest zijn.69 Er is voor zover bekend niet geprotesteerd tegen zijn aanstelling.
De magistraat ontbeerde de kracht om een ferm standpunt in te nemen ten opzichte van de landsheerlijkheid,
want de financiële positie van de stad was zeer zorgwekkend, niet in het minst omdat tal van welgestelden
hun fortuin in Amsterdam en andere plaatsen waren
gaan zoeken.70 In zo'n situatie wilde niemand graag
meer herinnerd worden aan de tweedracht tussen Hoeken en Kabeljauwen, vandaar dat Simon Jansz. zo
zwaar bestraft werd. Hij zou dan ook één van de weinigen zijn die na 1482 nog veroordeeld werd voor uitlatingen op het politieke vlak. De boter mag allicht aan de
oppervlakte zijn gekomen van de bierkroes, de Hoeken
zijn voorgoed ondergegaan in de vergetelheid van de
geschiedenis.
Bijlage: schouten van Hoorn tussen 1466 en 148:3
22- 2-1466 - 21- 2-1476
Hendrik .Jacobsz.; had Jacob l\ilartensz. als plaatsvervanger ( vermeld
in 1468)
1-10-1 469 -:rn- 9-1475
Hendrik Jacobsz. en Willem Pouwelsz.(170 lb.), maar eerste overleed
waarschijnlijk op 20-12-1470 en de tweede een jaar later
-1 2-1471 - 30- 9-14 75
Willem Bort (Willebort) Pouwelsz.: mocht pachttijd van overleden
broer vervullen en hacl als plantsvervanger Folkert Melijsz.

Het verraad uan de kooplieden. Het betreft waarschijnlijk een vergadering van Hoekse machthebbers tijdens de bezetting van jonlier Frans
van Brederode in 1488-148.9
Houtsnede door Hans Burglunaie1; Graphische Sammlur1g Staatsgalerie
Stuttgart.
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1-10-1475-30-9-1481
Martin Jansz. Vedelanr (K) (240 lb.); pacl\tte in maart 1477 ambacht
voor vier jnnr, maar kon door Hoekse machtsgreep niet terugkeren
14- 3-147ï - 12- 5-147ï
schoutarnbacht niet bezet wegens der onluste wesende in eten lande
ende sonclerlinge binnen der voirs. stede (van Hoorn)

3- 5-1477 . 2- 5-1487
Albrech t Dirksz.(H); had als plaatsvervanger Dirk .Jansz. Boemgaert
1-10-1478 . 8-10-1490
Albrecht Dirksz.(H), met toezegging dat Hoorn opvolger mocht nomineren; hij overleed vóór 9- 9-1478
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9- 9-1478
Piet.er Willemsz.(H), had waarschijnlijk als plaatsvervanger:
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5-1478 . . 1-1481
Gerbrand Jansz. Roebaert (H); werd op 31-3-1480 afgezet. omdat hij
weigerde het gerecht te installeren: op 9-8-1481 formeel in functie her·
steld: ontslagen na betrokkenheid in vechtpartij
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. 28- 3-1482
Willem Klaasz.(H); vermeld tussen maart en augustus 1481 als schout
met Folkert Melijsz. als onderschout
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28- 3-1482 . 17- 7-1482
Martin Jansz. Vedelaar (K)
31- 8-1482
Klaas Pieter .Jansz. (bij provisie)
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(H) = Hoek (K) = Kabeljauwen
Bedragen tussen haakjes zijn de pachtsommen, die de schouten jaarlijks moesten betalen aan de grafelijkheid
Bronnen: Jacobsz.: ARHa GRReg. 490, L 55-56, GAHo ORA 4514, r. 15v;
Jacobsz./Pouwelsz.: ARHa GRRek. 1099, !. 44, 56-56v en 68v; Pouwelsz.: ARHa GRRek. 1103, !. 30-30v, GALe OSA 548, f. 64v en 65, ARBr
AGR 978.37, f. 34v-35 en ARHa HvH 1779, sub 8-8-1475, GAHo ORA
4514, f. 17v; Vedelaar. ARHa GRRek. 1105, f. 47v-48v, ARHa HvH 1780,
sub 7-2 en 8-2-1476, ADN B 17718, West Frize ecoutète, ARHa GRReg.
491, f. 68v, GAHo ORA. 4514, f. 96 en 107v, Aurelius, Divisiekroniek, f.
369v. Onbezet: ARHa GRRek. 1106, f. 35v-36v !citaat); Dirksz./Boemgaert: ARHa GRReg. 491, f. 68-69, ARBr AGR EA 56, stuk Ben C, ARHa
GRRek. 1107, f. 34-34v, GAHo OSA 140 A; Willemsz.: ARHa GRReg. 491,
f. 70, ARHa GRReg. 28, f. 72 en GAHo OSA 140A; Roebaert: ARHa GRRek. 1108, !. 34-34v, ARHa HvH 476, !. 165-165v, ARHa HvH 1784, sub
26-8-1 480, GAHo OSA 245, ARHa GRRek 442'.3, f. 30v, ARHa GRRek.
4424, !. 32 en 47v-48 en 177, !. 35v-36; Klaasz.: ARHa GRRek. 4424, f. 17l 7v en HvH 476, !. 165-165v, GAHo ORA 4514, !. 109v. Roebaert: ARHa
HvH ,176, f. 167bis v, ARHa GRRek. 177, f. 35v-36, GAHo OSA 342, f. 4 en
GRRek. 4424, f. 87v-88; Vedelaar. ARHa GRRek. 4424,f. 17-17ven 17ï, f.
35v-36; Pietersz.: GAHo OSA 140 A.
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Noten
41
42

43

44
45

46
47
48
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ARHa HvH 476, f. 165-165v.
GAHo OSA 245 en 246, ingeschreven in ARI-la 1-!vH 1784, sub 14-81480. Aurelius, Divisiekroniek, f. 379v. Velius/Centen, Chronyk
Hoorn, 121-122. Voor Klaas van Adrichem: .J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (Haarlem 1973), blz. 115-120 en
39 1.
GAI-Jo OSA 246, ingeschreven in ARHa HvH 1784, sub 14-81480.
Aurelius, Divisiekroniek, 1. 379v. Velius/Centen, Chronyk Hoorn,
l21-l22.
GAHo 0RA4514, f. 108v-110v.
GALe OSA 573, f. 78 en GAI-lo OSA 4514, f. 112v. De Kabeljauwen
van Hoorn verklaarden later dat de Hoeken na de inname van
Dordrecht afgezanten naar Utrecht en Montfoort zonden, GAl-lo
OR....\ 4514, f. 111 v. Dit kan bevestigd noch ontkracht worden door
andere bronnen.
Br ief van Maximiliaan aan Hoorn van 11-4-1481, GAl-lo OSA 169.
GAHo ORA 4514, f. 113, later opgenomen in de senten tie van
Hoorn van 9-8-148 1, Al~l-la HvH 476, r. 166v.
GAHo ORA 45 14, r. 112. VeliusiCenlen, Chronyk Hoorn, 122-125
en W. Lampen, 'De grote brand te Hoorn van 1481', in: West-Friesland's "Oud en Nieuw" 10 (1936) , 35-39.
GAHo ORA 45 14, r. l l 2v, opgenomen in de sententie van Hoorn
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70

van 9-8-1481, ARHa HvH 476, f. 166v.
ARI-la Hvl-1 476, f. 167v en vergelijk de akte van 15 juli 1481, ibidem, f. 167v-167 Bis.
ARI-la I-lvl-1476, f. 140v-143.
ARHa GRRek. 4424, r. l 7-l 7v en HvH 476, !. 165-165v. GAI-10 ORA
1514, f. 109v.
Het vonnis is ARI-la Hvl-1476, f. 165-168v. De hierin genoemde delicten stemmen haast woordelijk overeen met GAI-Jo ORA 4514, f.
lOlv, 103-1 04ven l 12v-113.
De registratie van deze boete is GA.Ho OSA 342. De vier kwartie·
ren betaalden in totaal 5026 Rijns guldens, 17 stuivers en 1 groot.
Dit register verdient nader onderzocht te worden omdat het veel
gegevens verschaft over de inkomensverdeling in Hoorn. Koster,
Hoorn, blz. 79 heeft de bedragen foutief afgeschreven.
ARI-la Hvl-J 476, f. 168v.
ARl-Ja GRRek. 4424, f. 78: melding van een reis naar Hoorn aldair
die wet up clie tijt vernyewet werl.
GA.Ho OSA 651 (oorkonde van september 1481).
De enige bron over deze aanval is N.B. Tenhaeff (ed.), Bisschop
David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche jaar·
boeken 1481-1483 (Utrecht 1920), blz. 110 (verder Jaarboeken ge·
noernd). Vergelijk GAI-la OSA 19/56, f. 158v.
GAl-lo OSA 342 en de registratie van de boete in ARl-Ia GRRek.
4424, f. 8 en ADN B 2124, f. 4545v. De magistraat sloot ondermeer leningen af met Jacob va n Savoye en meester Thibault Barradot, GAHo OSA W2 , 343 en 373 (regesten 954-956, %5 en 972).
Van Savoye was lid van de Orde van het Gulden Vlies en Barradot was hertogelijk secretaris. Men kwam vermoedelij k met hen
in contact door meester Griffioen de smet, procureur bij de Gro·
te Raad, GAHo OSA 326 (recto).
Documenten over de financiële problemen zij n GAHo OSA 140 A
(regest 973 A), üSA 292 en 343-344, alsmede de brieven van 28-1
en 14-3-1482 in OSA 169. Zie tevens Velius/Centen, Chronyk
Hoorn, 130-131.
ARHa GRRek. 4424, f. 17-17v en GRRek. 177, f. 35v-36.
Voor de Hoekse machtsqreep: Van Naeldwijck, Cronycke, f. 313;
Jaarboeken, 108; Aurelius, Divisiekroniek, f. 393v-394 en
Velius/Centen, Chronyk Hoorn, 133-134. Molinet, Chroniques 1,
353 meldt enkel dat in Hoorn aucuns Cabilleaux gevangen waren
genomen.
Voor de versterkingen: GAHa OSA 19157, f. 65v, 179 en 181v en
ARHa ASI-11596, f. 201-20lv. .Jaarboeken, 108 noemt enkel de contingenten van 1-laarlem, Delft en Amsterdam. Het is niet duidelijk
of Dordrecht, Leiden en Gouda ook troepen hebben gezonden.
Voor de herovering en plundering: Bijndorp, Kamper kronyken,
41; Van Naeldwijck, Cronycke, fo l. 3 13-3 13v'. Molinet, Chroniques
L 352-353; Aurelius, Divisiekroniek, fol. 388-388v en Jaarboeken,
108-110. Zie verder ARl-Ia GRRek. 177, fol. 87v-88 en Velius/Centen, Chronyk Hoorn, 1:34-1 35.
Aurelius, Divisiekroniek, r. 388. Velius/Centen, Chronyk Hoorn,
137 zegt dat zij elk duizend goudguldens betaalden. Ik heb geen
registratie van hun betaling gevonden. Vergelijk voor de Friese
betrokkenheid ook ARHa GRRek. 4425, f. 15, 1617v en 31 v-32.
GAHo OSA 140 A.
ARHa GRRek. 177, f. 51 ven GRRek. 4425, f. 33v. Aureli us, Divisiekroniek, f. 388v.
GAHo OSA 630 en 631 (regesten 988-993).
ARI-la GRReg. 491, f. 143v. GAI-lo OSA 140 A (regest 1040 A).
R. Fruin (ed.), Informatie up den staet faculteyt ende gelegent·
heyt van de steden en dorpen van Hollant ende Vrieslanl om daernae te regu leren de nyeuwe schiltaele, gedaen in den jaer
MDXIV (Leiden 1866), blz. 12-1 6.
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Co Slot bleef van Hoorn houden
Herman Lansdaal
Jacobus Slot vertrok 60 jaar geleden uit Hoorn, kwam
er nog even terug, maar verliet toen definitief zijn geboortestad. Zijn gehechtheid aan Hoorn heeft hem echter nooit los gelaten. Dat bli jkt uit tal van pentekeningen die de Hilversummer in de loop der jaren heeft gemaakt. Een ervan, zijn geboortehuis aan het Keern,
drukken wij vandaag als een hommage aan hem af. Co
Slot is eind april in de ouderdom van 79 jaar overleden.
Het was zijn wens in Hoorn gecremeerd te worden.
Een jaar geleden had Oud Hoorn nog telefonisch contact met de Hilversummer, toen hij de tekening van het
Keern ter publikatie aanbod. Co Slot vertelde toen het
een en ander over zijn vader en zichzelf.
Hij was de zoon van Adrianus Johannes Slot, die als
postbode destijds een bekende figuur in de stad moet
zijn geweest. Deze begon, 12 jaar otid, als kappersbediende bij de vader van Jo Ridderikhoff, die een damesen herensalon had tegenover de Grote Kerk, bijna op de
hoek van de Lange Kerkstraat. Slot senior verruilde de
kapsalon voor het leger, toen hij "voor zijn nummer"
werd opgeroepen.
Eenmaal afgezwaaid wilde de jongeman niet meer ergens binnen werken. Vader Slot werd postbesteller. Hij
verhuisde binnen Hoorn wel zeven keer, steeds met de
bedoeling dichter bij het postkantoor aan het Grote
Oost te komen wonen "vanwege de onregelmatige diensten", zoals zijn zoon dat verklaarde. Van zijn geboortehuis aan het Keern ging het achtereenvolgens naar
Drieboomlaan, Kruisstraat, Kerkplein en Gerritsland.

Toen Slot eenmaal hoofdbesteller was geworden, kwam
het er blijkbaaar niet meer zo erg op aan. Toen ging hij
weer verderop wonen: aan Venenlaan en Drieboomlaan.
Zoon Jacobus Slot kon als kind al aardig tekenen. Het is
altijd een hobby van hem gebleven. Na de ambachtsschool in Hoorn vertrok hij voor drie jaar naar de schildersschool in Utrecht om het vak van huisschilder te
leren. Hij kwam daar ook Maria Brands tegen, met wie
hij trouwde. In Ede begon Slot voor de oorlog een schilderszaak. Hij deed deze in 1946 van de hand om vakleraar schilderen en tekenen te kunnen worden. De oudHorinees werd docent aan de vierde LTS in Amsterdam,
de Maas Geesteranusschool. Hij gaf er tot zijn zestigste
les, de laatste jaren als adjunct-directeur.
Als voorzitter van de plaatselijke afdeling van de NIVON, afdeling Bouwkunst, ging hij met belangstellenden vaak naar Hoorn om er rondleidingen te geven.
Bouwtechnieken hadden zijn grote belangstelling. Hij
kon er boeiend over vertellen. Zijn enige zoon (er zijn
ook twee dochters) heeft de warmte voor Hoorn meegekregen, hij komt hier ook geregeld.
"M'n zoon is ook een beetje gek op de stad. We gingen
vaak samen. Om te kijken, niet meer om te tekenen. Ik
hou er niet van zo te koop te zitten. Bovendien was dat
ook niet zo nodig, want ik heb een fotografisch geheugen. Ik teken huizen en gebouwen die ik van m'n jeugd
af ken nog altijd vrij aardig uit het hoofd na", zei hij mij
vorig jaar door de telefoon. Zijn geboortehuis aan het
Keern is er het bewijs van.

Het geboortehuis van Jac. Slot aan het Keern, tegenover de Slotemal<er in de Risdam.
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Het oude prentenboek van Hoorn
Gezicht op de stad, tekening door J Bulthuis
door J.HA.M. Stumpel
Staat der Vereenigde Nederlanden. In totaal verschenen
Met ingang van dil nummer van het kwartaalblad wordt
voortaan op een bijzondere manier teruggegrepen op
de historie van Hoorn. In elk nummer zal op ware
grootte een gedrukte prent met een afbeelding van de
stad worden gereproduceerd. Op die manier wordt via
het kwartaalblad inzicht gegeven in de wijze waarop in
vroeger eeuwen de stad Hoorn werd afgebeeld als illustratie in boeken of zomaar als losse afbeelding, bedoeld om in huis te worden opgehangen.
Bij elke prent zal door H.A.M Stumpel een korte besprel~ing· worden gegeven met bijzonderheden over de
afdruk en - indien mogelijk - over de kunstenaar/ambachtman die de prent heeft vervaardigd.

In 1728 startte de Amsterdamse uitgever Isaak Tirion
een omvangrijk historisch topografisch verzamelwerk
onder de titel: Hedendaegsche Historie of Tegenwoordige
Staet van alle Volkeren. Het was de bedoeling om elke
twee maanden met een stuk uit te komen, die dan later
tot een deel zouden kunnen worden samengevoegd,
voorzien van algemene titels en registers. Het l le tot
en met het 33e deel had betrekking op Nederland en
kreeg als ondertitel Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden. De totale beschrijving heeft ruim zeventig
jaren geduurd en besloeg in totaal 33 delen. De uitgave
werd pas gestopt toen de interesse voor het complete
werk zeer verminderd was, niet alleen vanwege h et
steeds spaarzamer uitkomen van de stukjes, maar ook
omdat er weinig illustraties in de boeken voorkwamen.

hiervan negen delen met in totaal 904 prenten, gegraveerd door Hendrik Spilman ( 1721-1784) naar tekeningen van o. a. Cornelis Pronk (169 1-1 759), Abraham de
Haen (1 707-1748) en Jan de Beijer (1703-±1780).
Ook van de stad Hoorn zijn de tekeningen naar Cornelis
Pronk zeer bekend.
De prent van deze eerste aflevering is een gezicht op de
haven van Hoorn, die in de wandeling bekend staat als
een prent van Bulthui s en dus niet van de hand van
Cornelis Pronk o f Hendrik Spilman. Wel was deze afbeelding bedoeld om bijgebonden te worden bij de
tekstboeken van de Hedendaegsche Historie. Het was
echter een uitgave van het - concurrerende - Amsterdamse uitgeversconsortium van Hendrik Gartman, Willem Vermande en Jan Willem Smit. Zij brachten vanaf
1786 een serie topografische prenten op de markt onder de titel Vaderlandsche Gezichten of Afbeeldingen behoorende tot den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde
Nederlanden. De prenten werden in stellen van 20 stuks
in een omslagje geleverd. Op dit omslagje stond de
tekst van de afbeeldingen en het paginanummer van de
betreffende tekstpagina. Uiteindelijk zijn tot 1792 in 30
stellen in totaal 494 prenten gedrukt in het formaat 71/2
bij 10 cm. met twee a fbeeldingen op één blad en 113
stuks in het formaat 151/2 bij 231/2, ieder over een dubbel blad (er bestaan ook drukken, zonder vouw in het
midden, die kennelijk als losse prent verkocht zijn). De
hier afgedrukte prent van Hoorn is een tekening van dit
grote formaat.
De twee andere kleinere tekeningen van Hoorn beelden
af de Rode Steen (waaggebouw met het oude stadhuis)
en de Oosterkerk (voorgevel plus enkele huizen links
en rechts). (zie illustratie)

Gezicht op Hoorn uit 'les travaux de Mars'.

Pas na 13 jaar had de uitgever het idee om bij de tekst
van de boeken ook afbeeldingen te leveren. Uiteraard
had hij daar gelijk in, want de boeken zijn - in onze moderne ogen - wel erg saai. De prenten die in de boeken
bijgebonden dienden te worden, verschenen bij uitgever Tirion tussen 1745 en 1774 in losse delen.
Ze verschenen onder de titel Het Verheerlijkt Nederland
of Kabinet van Hedendaagsche Gezigten van steden en
dorpen, sloten, adelijf<e huizen, kerken ... dienende tot
opheldering der beschrijvinge van den Tegenwoordige

Jan Bulthuis
Jan Bulthuis werd op 30 oktober 1750 te Groningen gedoopt als zoon van Claas Bulthu is en Wemeltien Huising. Hij volgde tekenlessen in Groningen bij Jan Wieringa, maar later vertrok hij naar Amsterdam en was daar
8 jaar lang leerling van de behangselschilder Jurriaan
Andriessen (1742-1819). Naast het ontwerpen en schilderen van decoraties specialiseerde hij zich op het tekenen van landschappen en stadsgezichten. Helaas was
hij door lichamelijke ongemakken Gicht) niet in staat te
reizen, dus zijn de tekeningen in de Vaderlandse Gezichten niet naar· het leven getekend, doch naar voorbeelden van andere kunstenaars. Bekend zijn de namen
van tekenaars J. Gardiner Visscher, Pieter Idzerds Portier, Jacob Stellingwerf en Hendrik Tavernier. ·Er zijn enkele tekeningen van Bulthuis bekend met als onderschrift./. Bult/wis f, dat wil zeggen getekend door Bulthuis naar een tekening van iemand anders. Als hij de
oorspronkelijke schets ter plekke zelf gemaakt zou hebben zou eronder hebben gestaan.!. Bult/wis ad. viv. del.
et fec.: naar het leven getekend en gemaakt.
Afbeelding pagina 73. Gezicht op Hoorn door Jan Bul/huis. Ko·
pergravure laatste kwart J8de eeuw.
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schets) zijn vervaardigd, maakt niet alleen de artisticiteit van de afbeeldingen, maar ook soms de betrouwbaarheid van de afbeeldingen wat minder. De gewone
foutjes zijn natuurlijk het verkeerde onderschrift bij
een prent (zoals in een afbeelding van Haarlem, die in
werkelijkheid Leeuwarden moet zijn). In het geval van
het havengezicht van Hoorn zijn de fouten echter duidelijk ernstiger. Juist omdat Bulthuis de stad niet heeft
kunnen bezoeken heeft hij het havengezicht van de
stad, dat door een onbekende tekenaar aan hem werd
aangeleverd, niet op de details kunnen controleren.
De kerk in het midden moet duidelijk de middeleeuwse
Grote Kerk verbeelden, doch de kerktoren heeft er
niet zó uitgezien. De palenrij voor de haven klopt wel,
evenals de afbeelding van het havenlicht, maar de
Hoofdtoren is gewoon weggelaten. De hele stad heeft
een dorps karakter, wellicht omdat er zo weinig huizen
op staan.
Oosterkerk te Hoorn. Afbeelding door Jan Bulthuis.

Wel konden de gravures gemakkelijk worden vervaardigd, aangezien Bulthuis de tekeningen precies op het
juiste formaat hertekende. Dat maakte het makkelijk
voor Karel Frederik Bendorp ( 1736-1814) om de tekeningen in het koper te graveren. Dat in die tijd het vak
van graveur een gewoon ambacht was, bewijst wel zijn
persoonlijke geschiedenis: hij was werkzaam in een
glasfabriek, raakte door gloeiend glas arbeidsongeschikt, werd ontslagen en kreeg tijdens zijn gedwongen
rustperiode tekenles van een zekere Wouter Uiterlimmige. Hij ontwikkelde zich toen tot een verdienstelijk graveur.
Het feit dat de tekeningen van Bulthuis voor deze uitgave niet 'naar het leven' (dus naar een zelfgemaakte

Wat is nu het voorbeeld geweest van Bulthuis voor deze tekening? Er zijn enkele gravures uit de l 7e en 18e
eeuw die Hoorn vanuit de zeezijde laten zien. Slechts
één van deze afbeeldingen geeft aan de Grote Kerk ook
zo'n koepeltorentje: een heel kleine afbeelding van
Hoorn in een l 7e-eeuws Franstalig boek met beschrijvingen van vestingwerken: Les travaux de Mars (zie de
afbeelding die voor het gemak viermaal vergroot is).
Toch zijn beide afb eeldingen zo verschillend van elkaar
dat er toch een ander voorbeeld geweest moet zijn. Wie
die afbeelding heeft gemaakt en waar deze zich op dit
moment bevindt blijft in deze twintigste eeuw voorlopig een raadsel.

Het Stadhuis en Waag te Hoorn. Afbeelding door Jan Bult/wis.
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Stichting opgericht, Oud Hoorn steunt idee.

Muziektent hoort in Hoorn thuis
P Rudy Kleintjes

In de jaren van mijn jeugd was er, voor zover ik mij herinner, geregeld muziek te horen op straat. Tenminste
éénmaal in de week kwam het draaiorgel door de
straat, terwijl datzelfde of een ander orgel op de andere
dagen nog wel ergens anders in de stad te horen was.
Voor de school bijvoorbeeld. Meestal werd er clan gelei
gelapt en bleef de orgelman desgevraagd net zolang
voor de school spelen, tot hij door de conciërge werd
weggestuurd. Om de paar weken kwamen de "blaaspoepen", zoals wij ze noemden, een kwartet bestaande uit
grote trom met bekkens, 'n klarinet, een trompet en een
trombone. Alle muzikanten in donkerblauw uniform
met zilveren uitmonstering. Misschien waren er destijds meer feesten dan nu, maar in ieder geval ging dat
steeds gepaard met bands die musicerend door de straten trokken. Ook muziekcorpsen van het leger waren
vaak te horen en te zien met de paukenist te paard, zoals ik mij dat herinner. Trompetter- en trommelkorps
van de padvinders, maar ook een voddenman die altijd
opera-aria's liep te zingen en loopjongens die virtuoos
konden fluiten , of een liedjeszanger, die langs de deuren kwam.
Dat laatste hoeft gelukkig niet meer, maar dat al dat andere is verdwenen, is toch wel spijtig. Vooral, omdat
Hoorn toch 'n zeer muzikale stad is en niet alleen in het
verleden, bijvoorbeeld Messchaert en Boed ijn, maar
ook nu. Wanneer ik het informatieboekje van Hoorn erop nasla, tel ik ruim vijftig muziekgezelschappen van de
meest uiteenlopende aard, van klassiek tot pop, van

De muziektent zoals deze vroeger aan de Spoorsingel stond.
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kerkmuziek tot musical, van zeemanslied tot opera en
ik kan u verzekeren, dat er bovendien nog een groot
aantal niet in het boekje staan vermeld. Waar blijft dit
talent, waarom horen we het niet in de straten van
Hoorn. Waarom hoor ik op vakantie elders wel muziek
buiten op mooie zomeravonden en hier niet?
Vroeger stond er in de gracht bij de Spoorsingel ·een
muziektent, maar deze is in het midde.n van de jaren
dertig verdwenen. Velen onder U zullen zich de muziektent op de Rode Steen nog herinneren, maar ook dat is
verleden tijd. Die tijd komt niet terug, maar wat let ons
om deze tij d een .muzikale invulling te geven in de sfeer
zoals eertijds gebeurde. Zomeravonden met muziek die
zweeft over 't. Hop. Muziek geproduceerd door Uzelf,
Uw eigen harmonie, koor, Bigband, blaaskwartet, brassband, jazzensemble en strijkkwartet. U weet het al te
voren, het is vrijdagavond in de zomer en als U langs de
muziektent loopt, clan wordt U vergast op muzikale melodieën, die weerklinken over het water. U weet het al,
er is altijd iets te horen en te zien, iets moois , iets leuks
of iets verrassends. Piepjonge mensen ernstig bezig
met klassieke muziek, of stramme grijsaards die een levendig stuk jazz vertolken, een uitbundig koor of een
ingetogen zangeres, poëzie misschien, wellicht dans in
wat voor vorm dan ook, een stukje musical? Ik weet
niet hoe het U vergaat, maar naar mijn idee kan dit en
moet dit juist in Hoorn, en vooral zo spoedig mogelijk.
Het bestuur van Oud Hoorn heeft dit idee geadopteerd
en steunt het eensgezind.
Inmiddels is een stichting opgericht met de naam 'de Muziektent' en hebben ook de eerste politieke verkenningen een
positief resultaat opgeleverd.
In eerste instantie gaat de gedachte uit naar een plek op het
Baatlancl. Zo min mogelijk hinder voor de omwonenden en
toch midden in de stad. Geen
hinder van of voor het verkeer.
De vorm van de muziektent zal
een aanwinst betekenen voor
het plantsoen. Deze plaats
houdt direct . in, dat er geen
evenementen
grootschalige
kunnen plaatsvinden, hetgeen
overeenkomt met het het idee
achter dit initiatief. De muziek
terug op straat, maar geen
massale concerten en geen
electronisch versterkte muziek. Wanneer van welke zijde
dan ook U in de komende tijd
met dit initiatief nader wordt
geconfronteerd, hoop ik, dat U
het een willig oor zult lenen en
U bereid zult zijn Uw medewerking te verlenen.

De bestuursleden van Oud Hoorn (6)

Simon Hendericus Boot (1924-1938)
Leo Hoogeveen
Simon Hendericus Boot is geboren op 4 september
1893 aan de Draafsingel 44 (toen 31) te Hoorn. Zijn
ouders waren Henricus Boot (1853-1922), tuinman, afkomstig uit Wijdenes, en Sijtje Beemsterboer (18541923) uit Venhuizen. Hij was het derde van vier kinderen van dit echtpaar, dat op 4 mei 1884 in Venhuizen is
getrouwd.
Simon trouwde zelf op 18 mei 1922 in Alkmaar met
Ruurdje Margaretha Brunsmann . Het paar kreeg drie
dochters. Eerst woonden ze aan de Drieboomlaan 7
(oud nummer Ic), later Draafsingel 6.

Bestuurslidmaatschappen
Boot was vanaf de oprichting in 1919 tot aan zijn vertrek uit Hoorn in 1938 penningmeester van de Concertvereniging Johan Messchaert. Ook zat hij als secretaris
in het bestuur van de afdeling Hoorn en Omstreken van
het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap.

Onderwijzer
Simon Boot volgde een onderwijzersopleiding aan de
Rijksnormaallessen aan de Kruisstraat 28 in Hoorn. Deze school is in 1911 verplaatst naar de voormalige HBS
aan de Muntstraat 4 en is per 1 januari 1925 opgeheven.
Van 1912-1915 was hij onderwijzer aan een gemeenteschool in Heiloo.
Op 1 augustus 1915 werd hij onderwijzer aan de school
voor kosteloos onderwijs aan de Muntstraat 7 in
Hoorn. De naam van de school is op 1 september 1916
veranderd in 'gemeenteschool no. l'. Per 1 januari 1920
werd hij verplaatst naar gemeenteschool no. 2 aan de
Kruisstraat 28. Vervolgens keerde hij op 1 april 1922 terug naar gemeenteschool no. 1 als hoofdonderwijzer.
De gemeenteraad besloot op 12 juni 1928 S.H. Boot met
ingang van 30 juli over te plaatsen naar gemeenteschool no. 2. Hier bleef hij nog tien jaar, tot hij op 27 juli
1938 naar Heemstede vertrok, waar hij op 12 juni 1954
is overleden.
Lager onderwijs in Hoorn
Gedurende zijn onderwijzersloopbaan in Hoorn hebben
verschillende reorganisaties in het lager onderwijs
plaatsgevonden, van eenvoudige naamswijzigingen tot
schoolsplitsingen en -opheffingen. Hieronder een overzicht.
1-9-1916: naamswijzigingen

Muntstraat 7: school voor kosteloos onderwijs wordt
gemeenteschool no. 1.
Kruisstraat 28: tweede burgerschool voor jongens en
meisjes wordt gemeenteschool no. 2.
Draafsingel 26: eerste burgerschool voor jongens en
meisjes wordt gemeenteschool no. 3.
1-4-1922: school in de Muntstraat gesplitst

Muntstraat
bouw).
Muntstraat
bouw).
Kruisstraat
Draafsingel

7: gemeenteschool no. 1 Oinks in het ge7a: gemeenteschool no. 2 (rechts in het ge28: gemeenteschool no. 3.
26: gemeenteschool no. 4.

Simon f/enäericus Boot als onderwijzer oan een (gedeeltelijk
gefotografeerde) onbel?ende !das van de school voor hosteloos
onäerwijs aan de Muntst1:aat. De foto is in 1916 genomen.

De ledenvergadering van Oud Hoorn benoemde hem op
23 oktober 1924 tot bestuurslid in de vacature-Osinga.
Boot volgde Osinga tevens op als secretaris. In 1925 en
1932 werd hij herkozen.
In 1928 nam hij met Kerkmeijer en Faber namens Oud
Hoorn zitting in cle restauratiecommissie van de Noorderkerk. Ook werd hij in hetzelfde jaar plaatsvervangend lid van de gemeentelijke monumentencommissie.
Tenslotte werd hij in 1937 correspondent van de Vereniging Hendrick de Keyser in Hoorn.
In maart 1934 legde hij om gezondheidsredenen het secretariaat neer. Tot zijn vertrek uit Hoorn in 1938 bleef
hij gewoon bestuurslid. Bij zijn afscheid kreeg hij een
ingelijste foto van cle .Mariatoren, de vergaderplaats van
het bestuur.
In de vacature werd op 16 juni 1938 mr. A.D. van Assendelft de Coningh gekozen.

15-9-1925: opheffing gemeenteschool no. 2

Muntstraat 7: gemeenteschool no. 1.
Kruisstraat 28: gemeenteschool no. 2.
Draafsingel 26: gemeenteschool no. 3.
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S.H. Boot in artikel uit 1926

Hoe Oud Hoorn de stad wakker schudde
voor behoud van waardevol karakter
In 1926 schreef SH. Boot in Heemschut een artikel over
Oud Hoorn, dat een aardig kijkje geeft in de keuken
van de vereniging in die tijd. Wij nemen het hier met
welwillende toestemming van de redactie van Heemschut over met handhaving van de toenmalige spelling.

De oude bouwwerken en antieke gevels uit den bloeitijd
van ons land trekken in Hoorn jaarlijks nog tal van
vreemdelingen, die er een verre reis voor over hebben,
om te bewonderen datgene, wat de bouwmeesters uit
dien tijd ons hebben nagelaten, om te genieten van lijn
en proportie en het grootsche, maai- ook dikwijls intieme karakter, wat spreekt uit die stille maar welsprekende getuigen uit vroeger eeuwen. En met reden! Hoorn
bezit nog menig monument, dat die belangstelling verdient. Echter, hun aantal neemt gestadig af. Zij worden
afgebroken, omdat zij niet meer beantwoorden aan de
eischen van het tegenwoordige leven; zij moeten wijken
voor nieuwe, moderne gebouwen. Deels uit financiëele,
deels uit practische overwegingen gaan velen er toe
over, deze oude gebouwen te vervangen door andere.
In zijn "Oude Monumenten van Hoorn" (1916) door J.C.
Kerkmeijer klaagt de schrijver reeds: "Eigenaardig is
het om te zien, hoe in den betrekkelijk korten tijd, die
sedert 1891 verloopen is, reeds zoovele mooie overblijfselen verdwenen zijn. Het is te.hopen", zegt hij verder,
"dat dit zoo niet voortgaat en dat men in het algemeen
zal gaan begrijpen, welke waarde die mooie, oude voorwerpen bezitten. Dan zal men zeker spaarzamer en
voorzichtiger omgaan met datgene, wat getuigenis aflegt van wat onze voorouders praesteerden op het gebied van Bouw- en Sierkunst".
Weinig zal de schrijver hebben vermoed, dat zijn wenschen reeds zoo spoedig in vervulling zouden gaan.
Wanneer het publiek, dat dikwijls onverschillig staat tegenover vele dingen, die hun belangstelling verdienen,
eens wordt ingelicht en wakker geschud, dan verandert
die onverschilligheid bij de ontvankelijken wel in interesse. Zoo ook hier. De Commissie van Toezicht op het
West-Friesch Museum en het Bestuur van het teekengenootschap "Debutade" belegden een vergadering met
hen, die blijk van instemming hadden gegeven met den
inhoud van een artikel van den heer Kerkmeij er in de
plaatselijke bladen van 12 Dec. 1916, waarvan de strekking was de aandacht te vestigen op de wenschelijkheid, om meer dan tot nu toe geschiedde, in waarde te
houden, de overblijfselen van kunst en smaak uit vroeger eeuwen. (zie pag. 51). De bijeenkomst diende ter bespreking van maatregelen tot het behoud van het antieke karakter van onze stad en van haar oude bouwwerken.
Het gevolg van deze besprekingen was, dat 6 Juni 1917
de Vereeniging "Oud-Hoorn" werd opgericht. Statuten
en Huishoudelijk Reglement werden ontworpen door
het voorloopig Comité, terwijl een circulaire werd samengesteld, met uitnoodiging, om als lid toe te treden.
Deze uitnoodiging werd gericht zoowel aan hem, "die
uit zuivere piëteit voor het voorgeslacht, of uit schoonheidsgevoel het eigenaardige karakter onzer woon74

plaats wenschte te bestendigen", als aan "den cijferenden zakenman, die berekent, hoeveel voordeel onze
stad trekt van de, in normale tijden vooral, talrijke bezoekers, die hierheen toch uitsluitend worden aangetrokken, door onze mooie, antieke gebouwen, door onze typische XVIIe en XVII!e eeuwsche stadsgezichten".
Het resultaat was dadelijk bemoedigend, doordat het
aantal leden weldra 127 beliep. Na de verkiezing van
een definitief Bestuur, het vaststellen van Statuten en
Huishoudelijk Reglement, na het ontvangen der Koninklijke Goedkeuring, kon de jonge Vereeniging aan het
werk trekken. En nu er ruim acht jaren sindsdien zijn
verloopen, kan geconstateerd worden, dat de Yereeniging niet voor niets werd opgericht. Wanneer wij nagaan, wat er in dien tijd is gepresteerd, dikwijls onder
moeilijke omstandigheden, dan kan getuigd worden,
dat Hoorn op het oogenblik aan het werken onzer Vereeniging dankt, het behoud van verschillende typische
bouwwerken, die anders zeker ten ondergang gedoemd
zouden zijn. Daarenboven begint het publiek langzamerhand belangstelling te toonen voor het mooie en interessante, wat Hoorn uit vroeger eeuwen nu nog bewaart. Men begint dit bezit te waardeeren. Kon men
vroeger een geest waarnemen, die "de oude rommel"
maar wilde opruimen, thans weet een eigenaar of bewoner van een perceel, dat eenige oudheidkundige waarde
bezit, het adres van "Oüd-Hoorn", inzonderheid van
haar Voorzitter, die op dit gebied bij uitstek deskundig
mag heeten, zeer goed te vinden. En 't spreekt vanzelf,
dat het Bestuur altijd volgaarne bereid is, om geheel
belangeloos, van advies te dienen. Dat niet alles echter
hiermede te redden is, spreekt haast vanzelf. Er komen
soms financiëele of practische omstandigheden bij, die
het ten eenenmale onmogelijk maken, het advies te volgen. Zoo denk ik b.v. aan een van de oudste bouwwerken van Hoorn, een uit de XVe eeuw, n.l. de Maria- of
Noorderkerk, die ondanks alles, wat er na de reformatie
ook is veranderd, ondanks alles, wat daar "vermooid en
verfraaid" is, er nog mooi en- stemmig uitziet. Doch...
het gebouw begint ernstige gebreken te vertoonen. Restauratie is meer dan noodig; maar de middelen ontbreken. Onze Vereeniging heeft juist dezer dagen de eerste
stappen gedaan, om zoo mogelijk de middelen te beramen, de fondsen voor restauratie bij elkaar te krijgen.
Of 't gelukken zal...?
Waar het echter restauraties van kleinen omvang betreft, daar draagt "Oud-Hoorn" soms een deel van de
kosten, waardoor zij bereikt dat eigenaars hun gebouwen eerder in den oorspronkelijken staat laten herbouwen en waarmee zij haar erkentelijkheid tracht uit te
drukken voor het vragen van inlichtingen en adviezen.
De middelen van de Vereeniging zijn echter beperkt. In
dit verband gewagen wij echter met groote dankbaarheid van de jaarlijksche bijdrage, die wij van het Rijk
mogen ontvangen. Ook bereikt ons juist het verheugende bericht, dat onze Vereeniging jaarlijks zal kunnen rekenen op een subsidie van de gemeente Hoorn. Daardoor kunnen wij onze bemoeiingen alweer verder uitstrekken, dan anders het geval zou zijn.

Een belangrijk punt is het in
een Yereeniging als de onze,
om de leden te binden aan de·
organisatie. Veel nuttig werk
wordt door het Bestuur afgedaan, waarvan de led en niets
merken. In het jaarverslag
wordt het hun wel in beknopten vorm voorgelegd, doch het
gaat bij ons, als in zoovele andere Vereenigingen, de leden
moeten merken, dat er met
hun contributie iets gedaan
wordt. Zoo is het Bestuur er
toe gekomen o.a. ook lezingen
te organiseeren. De heer Baart
de la Faille, Commies aan het
Rijksarchief te Haarlem, opende de rij met een voordracht
over: Watersnood en Waterkeeringen sedert Floris V, welke ~
voordracht verduidelijkt werd
door lichtbeelden. Dit onderwerp was van veel belang voor
onze stad en moest de hoorders wel interesseeren, omdat
juist in deze omgeving het land
dikwijls zwaar te lijden had gehad van overstroomingen en
het probleem der waterkeeringen hier altijd urgent was. De
oude archieven van Hoorn bevatten dan ook wel gegevens
over deze zaak.
De volgende spreker was de
heer A. Merens van Amsterdam, lid van onze Vereeniging,
die een lezing hield over een
reis naar Frankrijk, Italië en
Duitschland, in het jaar 1600
gemaakt door sprekers voorvader Jan Martensz. Merens.
Waar de famili e Merens behoort tot een der oudste geslachten uit Hoorn spreekt het
wel vanzelf, dat deze lezing
juist geschikt moest worden
geacht voor "Oud-Hoorn".
Een tentoonstelling van oud
aardewerk uit de 16e en l 7e
Nieuwstraat 17 in 1962,. toen ook al boekhandel Bakker. Het fraaie houten opzetstl.lk stelt de
eeuw, alsmede een inleiding godin
Amphitrite en de god Neptunus voor met twee dolfijnen.
over Heraldiek door een onzer
leden, mogen mede ond er deze
rubriek vaJien.
monumenten. Bezocht werden onder leiding van het
bestuur der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer:
Dit seizoen trad voor onze Vereeniging op Prof. V.d. de Drommedaris (1540), Westerkerk ( 1450), Zuiderkerk
Pluym met het onderwerp: Grieksche en Romeinsche (1480), Waag met chirurgijnskamer (1559) en het prachBouwkunst. Het Bestuur hoopt zeer, deze lezing te kun- tige Stadhuis (1688).
nen laten volgen door een tweede, waarin de bouw- Op dit gebied is veel nuttig werk te doen. Thans is ook
kunst uit de 16e en l 7e eeuw kan worden behandeld. een excursie in voorbereiding naar Oosthuizen en
Dit om meer oog te krijgen voor het mooie wat onze en Ed'am.
andere gemeenten nog bieden uit oudheidkundig oog- De leden apprecieeren deze dingen en het nut, dat zij
punt.
afwerpen, is niet twijfelachtig, zoowel om het saamNaast d e lezingen word.en excursies georganiseerd. Zoo hoorigheidsgevoel bij de leden wakker te houden, als
zijn bezocht onder deskundige leiding o.a. de Noorder- ook uit een oogpunt van ontwikkeling.
of 0.L. Vrouwekerk, de Ooster- of St. Anthoniuskerk, Wat het behouden en restaureeren van oude bouwwerhet St. Pietershof en het Stadhuis. Een excursie naar ken uit onze stad betreft, heeft ons Bestuur al heel wat
Enkhuizen had ook veler belangstelling. Hoe kon dit werk verricht. Een oud gebouwtje met luifel en pothuis,
ook anders! Er gaat een geweldige bekoring uit van dit staande Onder de Boompjes had reeds lang de aanstadje met zijn vele intieme hoekjes en prachtige oude dacht getrokken. Onderzocht werd, of dit perceel mis-
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schien te koop was. Na lange onderzoekingen en besprekingen is het door de Vereeniging aangekocht,
waardoor het van een wissen ondergang is gered.
Voorts is door "Oud-Hoorn" onder zeer gunstige voorwaarden het eigendomsrecht verkregen van een fraai
17e-eeuwsch gebouwtje aan de Bie rkade. De restauratie van een fraai houten fronton van den gevel Nieuwstraat 17 werd voltooid onder leiding van den gemeente-architect, Bestuurslid onzer Vereeniging. In de kosten we rd bijgedragen door het Rijk f 500,-, door den
eigenaar f 100,-, terwijl "Oud-Hoorn" het restant van
f 200,- aanzuiverde.
Met steun van het Rijk, Gemeente en eigenaar kwam de
restauratie tot stand van een fraaien trapgevel Groote
Noord 40. Zij kan uitstekend geslaagd genoemd worden
en de gevel met het gulden vlies wordt thans weer door
velen bewonderd.
De restauratie van de XVlle-eeuwsche gevels aan het
Munnickenveld en behoorende tot de stichting "het
Claes Stapelshofje" is juist dezer dagen gereed gekomen. Door Rijk, Gemeente en Stichting zijn de noodige
gelden hiervoor uitgetrokken. De gevels hebben hun
prachtige kleur behouden en zijn weer een sieraad van

het rustieke grachtje, waarin zij zich al eeuwen hebben
kunnen spiegelen.
Nog werd een mooie XVIIle-eeuwsche halsgevel aan het
Kerkplein gerestaureerd, waarvoor de gelden bijeengebracht zijn door het Rijk en onze Vereeniging.
Hebben we hier eenige groote werken genoemd, die
door het werken van "Oud-Hoorn" behouden zijn gebleven, meerdere kleine restauraties zijn voor een deel op
haar kosten geschied.
We noemen ook nog het opschilderen van wapenschilden in de zuivere heraldieke kleuren en het opknappen
van oude gevelsteenen, zeer dikwijls met steun uit onze
Vereenigingskas.
Vermelden we tenslotte nog, dat een vondst is gedaan
in de oude Gildekamer van het voormalige St. Jozephof Timmermansgild, die door de bemoeiingen van
"Oud-Hoorn" aan het licht is gebracht. Er was den toenmaligen Secretaris n.l. ter oore gekomen, dat er zich in
dat gebouwtje nog oude charters en folianten moesten
bevinden. Met toestemming van de voogden van het
Timmerliedenbegrafenisfonds werd een onderzoek ingesteld, dat tot resultaat had dat, behalve verschillende
rekeningenboeken ook een
klein kistje te voorschijn
kwam , dat tot aller verwondering een groot aantal keuren
bevatte, betrekking hebbende
op het oude gilde en waarvan
he t oudste dateerde van 1547.
Door "Oud-Hoorn" is van deze
stukken een inventaris opgemaakt en bewerkt, dat deze
kostbaarheden bewaard werden op een veiliger plaats.
Thans hebben zij een plaatsje
gekregen in het West-Friesch
Muse um. [Nu berusten deze
stukken bij de Archiefdienst
Wes tfriese Gemeenten in het
stadhuis van Hoorn. Red.]

Zij het in beknopten vorm, we
hopen hiermede een overzicht te hebben gegeven van
de verrichtingen van onze
Vereeniging en van enke le
werkzaamheden, die door
"Oud-Hoorn" zijn verricht. We
hopen te hebben aangetoond ,
dat er voor een Vereeniging
als de onze, in steden waar
nog iets van dat oude schoon
is gespaard gebleven , en waar
nog zooveel en velerlei herinnert aan een glorietijdperk,
een dankbare taak is te verrichten. Meerdere zulke steden zijn er nog in ons vaderland. Dat men daar ook werke
voor het behoud van oude
monumenten etc. en voorzoover nog niet bestaande,
tracht te komen tot de oprich-·
ting van een organisatie, die
krachtig en zeker met succes
kan ijveren, om te sparen, wat
nog niet verloren is gegaan.
Onder de Boompjes 8 met pothuis in 1905. Het pand rechts is verdwenen. Het linkerpand is in Deze zaak is het meer dan
1926 verbouwd.
waard!
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KENT U HOORN OOK ZO?
Femke Uiterwijk

Bruggen maken een wezenlijk onderdeel uit van het
stratenplan van de oude binnenstad. Al eeuwenlang
zijn er bruggen en bruggetjes nodig geweest om van de
ene straat naar de andere te kunnen komen. Op de plattegronden verzamelt in het boek 'Hoorn in kaart' is dat
heel mooi te zien. Op een kaart van 1427 tel ik op het
Achterom dat toen nog een sloot was maar liefst zeven
bruggetjes en het Gerritsland telt er drie. En op de
kaart van Velius uit 1615 zijn over de Turfhaven, die
toen nog niet gedempt was, wel tien bruggen en bruggetjes getekend. Deze straat en het water van de Veemarkt, toen nog Waaitje geheten, werden pas in 1878
gedempt in verband met de aanleg vap het station. En
daarmee werd Hoorn ineens een groot aantal bruggetjes armer. Maar er zijn nog exemplaren over die ook
nu nog iets extra's aan het beeld van de stad geven, al
zien ze er lang niet allemaal even goed onderhouden
uit.
Voor de oude en getrouwe inzenders waren de opgaven
een 'makkie', zoals Rik Singer schreef. En ook Ciel en
Gerard Lampe hebben de oplossingen (met leuke informatie) dit keer in hun stoel kunnen opschrijven. Maar
er waren nu ook wat nieuwe inzenders bij en dat was
ook mijn bedoeling. Zeventien goede oplossingen werden door mijn brievenbus geschoven. Dat gebeurt altijd
heel geheimzinnig; inzenders brengen altijd hun envelop zelf, behalve als ze buiten de stad wonen. Hier volgt
de uitslag:
foto 1:

De brug naar het Oostereiland. Het Oostereiland werd
aangelegd door de bagger, die regelmatig uit de Hoornse havens moest worden opgehaald om dichtslibben te

De nieuwe opgaven

foto 1

voorkomen. Op de kaart van Bleau, getekend omstreeks
16:30 is het eiland nog maar een smal streepje, een dijkje dat een afscherming vormt tussen twee havens. Er is
dan nog geen sprake van een brug. Pas op een plattegrond van omstreeks 1650 verschijnt een verbinding;
het dijkje is dan ook meer een eiland geworden. In 1657
vraagt koopman Cornelis Schuyt aan de vroedschap of
hij op het eiland een stuk grond mag kopen om er een
werf op te bouwen. Dat mag en het gebied wordt dan
naar de naam van de koopman Schuyteseiland genoemd. Rond zeventienhonderd wordt het eiland in gebruik genomen door de Admiraliteit (de Marine) van
het Noorderkwartier. Aan het eind van de zeventiende
eeuw is er sprake van twee bruggen. Een vanaf het vasteland en de ander van het eiland naar het dijkje waar
het havenlicht op staat. De laatste brug verdwijnt in het
begin van de negentiende eeuw, mogelijk als gevolg van
het feit dat de gebouwen op het Oostereiland dan als
gevangenis dienst gaan doen. De andere brug, oorspronkelijk een ophaalbrug, wordt in 1711 vervangen
door een draaibrug, omdat de haven, nu Grashaven
maar toen Nieuwe Haven geheten, veel gebruikt wordt
als afmeerplaats voor grote zeilschepen, die met hun
masten beter een draaibrug kunnen passeren dan een
ophaalbrug. Rik Singer schrijft dan ook terecht, dat vele
zeelieden, timmerlui, zeilmakers, bedelaars, gevangenen en asielzoekers deze brug en zijn voorgangers zijn
overgegaan.
De brug die er nu ligt is gebouwd in 1889. Het is een
vaste brug, omdat al het bootverkeer de Grashaven kan
verlaten via de opening ten noorden van het Oostereiland.
Ciel Lampe schrijft nog dat er na de bevrijding van 1945
grote groepen N.S.B.ers op deze brug werden verzafoto 2
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meld om opgesloten te worden in de gebouwen van het
Oostereiland. Dat is een nare herinnering.
Totvoorkort had ik een zekere angst om deze brug te
belopen, omdat ik het vermoeden had, dat ik dan, hoewel onschuldig, onmiddellijk in mijn kraag zou worden
gegrepen en in een diepe kerker geworpen zou worden.
Maar sinds de brug vrij te betreden is en de mannen
van de stichting De Hoornse Schouw en andere platbodems daar hun werfje hebben (bent u al donateur?)
loop ik er fluitend overheen.

Na 1777 werd de ingang verlegd naar de huidige plaats.
Eigenlijk is deze doorgang geen echte brug. Het is een
looppad voor de havenmeester, zodat hij makkelijk aan
de andere kant van de sluis en het Baatland kan komen.
Het is wel een sierlijk geval, want het geheel kan afgesloten worden met hekjes en het kan naar de kant gedraaid worden.
Soms ligt ie daar open en bloot en kan ook het publiek
er gebruik van maken om aan de overkant op het Baatland te komen.

foto 2:

foto 4:

Een gedeelte van de leuning van het voetgangersbruggetje tussen het Nieuwland en het Munnickenveld, in de
volksmond het' kippenbruggetje' geheten.
Op de kaart van Guicciardini van omstreeks 1582 is al
een bruggetje zichtbaar.maar dat ligt iets meer naar het
midden van het grachtje toe. Op het Munnickenveld
zijn dan nog geen huizen gebouwd, wel op de hoek van
de Turfhaven en het Nieuwland en daar loopt het bruggetje dan ook naar toe. Op de plattegrond van Paulus
Utenwaal van 1596 is het Munnickenveld wel bebouwd
en is voor het eerst ons 'kippenbruggetje' op de plek
getekend waar het nu nog ligt. Op sommige kaarten zijn
ook bootjes afgebeeld, die in het water afgemeerd liggen. Vroeger was het mogelijk om vanuit het boerenland via 'de Tocht' die achter de huizen van de Koepoortsweg loopt onder de opening in de stadsmuur het
Nieuwland op te varen. Die vaaropening is nu nog te
zien. Vroeger was het niet mogelijk over het bruggetje
te fietsen doordat er een paaltje voor de ingangen
stond, schrijft Ciel Lampe. Rik Singer: "De brug is in
1996 opgeknapt en in het Westfries groen geverfd."

De foto toont een onderdeel van het draaimechanisme
van de brug tussen de Oude Doelenkade en het Baatland, de Ottobrug geheten. Op een kaart van 1573 gemaakt door Heinrich Gottfried Haasloop staat al een
verbinding getekend van wat toen heette 'op de oude
Doelen' naar het Baat:Iand. Volgens Velius werd het
Baatland vanaf 1612 bebouwd met huizen. Daarvoor
waren er timmerwerven. Volgens de kroniekschrijver
Abbing is de brug vernoemd naar een lid van een bekende Hoornse familie, Otto Reynders Hinlopen. Va n
1662 tot 1681 achtereenvolgens schepen, burgemeester
en lid van het college van de Admiraliteit. In de zeventiende en achttiende eeuw is de brug een dubbele klapbrug. Hij wordt in die eeuwen herhaalde malen vernieuwd of gerestaureerd. In de achttiende eeuw gaat de
zeilvaart achteruit in Hoorn. Omstreeks 1870 is er sprake van een draaibrug. Die wordt nu nog gebruikt en kan
door de booteigenaren die de Karperkuil in willen zelf
bediend worden.
foto

5:

Bruggetje over de Sluis bij de Hoofdtoren.
Tot 1777 lag de ingang van de havenmond zonder sluis
vlak naast de Hoofdtoren. Merkwaardigerwijs zie ik op
de kaart van Guicciardin i (1582) een bruggetje van het
Baatland naar het Houten Hoofd gaan. Op verdere plattegrond en ontbreekt hij.

Dit is een onderdeel van de sluisdeuren bij de brug van
het Kleine Oost en het Grote Oost. Velius vermeldt dat
op 9 juni 1579 begonnen werd met de bouw van de
sluisdeuren voor de brug die de eerste Oosterpoort aan
het eind van de Grote Oost verbond met het Kleine
Oost. Met de bouw van deze Oosters aandoende poort
werd begonnen in 1511. Op tekeningen van deze poort
is te zien dat er sprake was van een ophaalbrug. Toen

foto 3

foto 4

foto 3:
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de poort in 1818 werd gesloopt, is de brug blijven liggen, vanwege de onderdoorgang van het water van de
Karperkuil en de Vollerswaal.
Deze brug wordt iedere zomer hartstochtelijk gebruikt
als 'duikplank' door de Hoornse binnenstadsjeugd. Het
is er dan een gespetter en geproest van jewelste.
Ciel Lampe schrijft nog dat zij als kind met andere kinderen bij deze brug stonden om nummers te noteren
van voorbijrijdende auto's. "We voelden ons echte detectives; als je dat nu zou doen, zou je het noteren niet
meer bij kunnen houden," schrijft ze nog.
Goede inzendingen werden ingestuurd door Ingeborg
Audier, Janna Chun- Selie, Fred Dijs, Marja Kager, J. Lakeman, Ciel en Gerard Lampe, Rob Mantel, R. Mes,
E. Ossebaard, Myra Petersen samen met Henny Webster, Th. Peijnenburg, Rik Singer, Annette Snaas met
haar zoon Victor, G. Visser, Ria van Westing, J.C. WaardOpmeer en Arnold de Wolff.
Winnaars zijn geworden Annette Snaas en Victor. Ze
krijgen een boekenbon van vijfentwintig gulden in de
brievenbus geworpen.
De nieuwe opgaven betreffen blinde en andere muren.
Omdat het grote oppervlakten betreft zijn ze niet moeilijk te vinden, hoewel de opgaven niet op de drukste
plaatsen in de binnenstad gemaakt zijn . Voor één gevel
moet u zelfs eerst twee deuren openen.
Oplossingen graag voor 1 augustus naar Femke Uiterwijk, Grote Oost 98 -100.

foto 5

Jaarprijs voor Flevoland

Het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland reikt
ook dit jaar de H.N. ter Veen-prijs voor Flevoland
uit.
De prijs wordt toegekend voor een oorspronkelijke,
in 1996 gepubliceerde studie of een nog niet eerder
gepubliceerd werk dat betrekking heeft op:
- de Zuiderzee (beurtvaart, visserij, scheepvaart
etc.);
- het Zuiderzeeproject (afsluiting en droogmaking
van de Zuiderzee);
- de provincie Flevoland (Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland; de gemeenten Urk,
Noordoostpoldet, Dronten, Lelystad, Almere en
Zeewolde).
De H.N. ter Veen-prijs bestaat uit een jaarprijs en
een aanmoedigingsprijs. De jaarprijs, groot f 4.000,wordt eens per jaar uitgereikt. De aanmoedigingsprijs kan onafhankelijk van de jaarprijs in enig jaar
worden uitgereikt en bedraagt f 2.000,-.
Het reglement voor de toekenning van de prijs is
verkrijgbaar bij het Sociaal Historisch Centrum voor
Flevoland, Postbus 73, 8200 AB Lelystad.
De sluitingstermijn voor inzending is 31 december
1997.

Banketbakkerijen in Hoorn
Een advertentie van een banketbakkerij bracht ons
op het idee eens na te gaan hoeveel exclusieve banketzaken Hoorn in de laatste halve eeuw is kwijtgeraakt. Dat aantal is niet gering, wel zeven - voor zover tenminste valt te achterhalen. En dan tellen we
de firma Koldewijn van de Gedempte Turfhaven niet
eens mee. Die zaak is bij oud-Horinezen nog wel bekend. Koldewijn hield er kort na de oorlog '40-'45
mee op. Zijn zaak was jarenlang toonaangevend in
de stad.
-Eind jaren '60 waren er in Hoorn zeven authentieke
banketbakkerszaken, waarin uitsluitend gebak, koek
en banket werd verkocht. Aan het Grote Noord waren dat Halsema, Droog, Stam ·en Van Veen; voorts
Van den Berg (Nieuwstraat), Kleppe (Nieuwland) en
Houtlosser (Kleine Noord). Later vestigde Tap zich
aan de Huesmolen en nam Meskers de zaak van
Droog over.
Houtlosser sloot als eerste zijn zaak;, gevolgd door
Kleppe, Van Veen en Stam, alle in de jaren '70. Over
bleven Meskers, Halsema, Van den Berg en Tap. In
de jaren '90 sloten Meskers en Tap (Huesmolen)
hun bedrijven. Over bleven Van den Berg en Halsema, welke laatste in 1995 werd overgenomen door
het opnieuw gestarte echtpaar Tap. Nu dit Gebakhuis sinds kort ook brood verkoopt is het daardoor
een gemengd . bedrijf geworden en resteert er volgens opvattingen in vakkringen nog slechts één
authentieke banketbakkerij.
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Jan Jansz. Deutel en het journaal
van Willem IJs brantszoon Bontekoe
Arie van Zoonen
Brief aan de VOC.
In 1645, of het begin van 1646, schreef Jan .Janszoon
Deutel een brief aan de Hoornse bewindhebbers van de
VOC. Hierin gaf Deutel aan dat hem een aantal jaren
voordien een handschrift bekend was geworden, waarin de reizen van Bontekoe naar en in Oost-Indië werden
verteld. Helaas is nadien het handschrift zelf met het
volledige verslag van Bontekoe's belevenissen in de periode tussen 1618 en 1626 nooit gevonden.
Deutel vond het relaas zo waardevol dat hij aan Bontekoe vroeg of hij dat reisverslag mocht uitgeven. Bontekoe reageerde niet enthousiast. Ener'zijds wilde hij niet
zoveel publiciteit geven aan de ramp die zijn schip getroffen had. Anderzijds vond hij zich geen stilist en

Nu we nog midden in de VOC-activiteiten zitten is het
wellicht aardig (nog eens) het licht te doen schijnen
op Willem !Jsbrantszoon Bontekoe en de ui(gave van
zijn journaal. Het verhaal sluit ook enigszins aan bij
het artikel in een eerder nummer van het kwartaalblad (december J.996), waarin ik aandacht besteedde
aan de gerestaureerde voorgevel van de Oosterkerk.

vond hij het in druk brengen van zijn manuscript niet
verantwoord.
Toch zwichtte cle schipper, zo schreef Deutel in het
voorwoord, de zogenaamde 'toe-eygeninge', tot de eerste druk:
'Eyndelljck, nae veel vriendelijcke uersoeckinghe en aenmaninghe van eenigen sijnder goede vrienden, bewillighde
hy het selfde. Welcke beschrljvinghe iel?
met eenighe figuren verciert hebbende,
datelijcken onder de parsse bracht. '

Omdat de reizen plaats vonden onder
verantwoordelijkheid van de bewindhebbers van de Hoornse kamer van de
Oostindische Compagnie nam Deutel
de vrijheid de uitgave van het journaal
aan hen op te dragen. Misschien hoopte hij van hun kant op een bijdrage in
de kosten, maar daar is niets van gebleken.
Scenario
Karel Bostoen schetst in "Bontekoe. De
schipper, het journaal, de scheepsjongens" (Amsterdam/Zutphen, 1996), pagina 43, een mogelijk scenario waardoor het toch tot een uitgave is gekomen.
Hij stelt dat Deutel vrienden van Bontekoe kan hebben ingeschakeld, om te
beklemtonen dat God alle eer zou krijgen, maar dat Bontekoe als persoon
niet tekort zou worden gedaan. De beroemde maar toch ook omstreden
Hoornse schipper, kon dan voor iedereen een voorbeeld worden. Bovendien
droeg publicatie tot extra roem van
Hoorn bij.
Het bezwaar tegen de stijl waarin het
reisverslag was geschreven kan Deutel
ondervangen hebben door zelf de redactie van de uitgave op zich te nemen. In de uiteindelijke versie is de levendigheid van het boek waarschijnlijk
te danken aan de gesprekken die Deutel met Bontekoe had over de beleveAnonieme gravure van schipper Bonte/we met op de voorgrond de voor hem onmis- nissen van de schipper. Bovendien zou
bare gereedschappen: passer, globe en graadstok Jan Janszoon Deutel schreef het hij het boek rijkelijk met kopergravures illustreren. De prenten zouden de
er onderstaande vers. lournae/ etc. Hoorn, 1646, eerste druk.
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Eén van de acht kopergravures, die Deutel 'eenige figuren' noemt, die de belangstelling voor de uitgave moesten verhogen. Op deze
prent is de ontploffing van de "Nieuw Hoorn" te zien, en de redding van schipper Bontekoe en de scheepsjongen Harmen van Knip·
huizen door de zeventig mannen die, met lwopman Hein Rol, aan de haal waren gegaan met boot en sloep, toen vele anderen nog
bez ig waren met het vergeefse bluswerk.

aandacht van velen trekken en zouden eventuele tekortkomingen in de schrijfstijl verdoezelen.
Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat een financiële
vergoeding de Hoornse schipper definitief over de
streep getrokken heeft. Onduidelijk is echter wie de
kosten voor zo'n vergoeding en voor de uitgave van het
boek heeft/ hebben gedragen. De vraag of Deutel die
kosten geheel voor eigen rekening heeft genomen kan
niet worden beantwoord.

versie dramatischer is dan de beschrijving van de gebeurtenissen in het handschrift.
In de terugreis naar-Holland heeft Deutel twee lijkdichtjes ingevoegd. De een is geschreven ter ere van commandeur Cornelis Reijerszoon, de ander is gewijd aan
Willem Corneliszoon Schouten, de Hoornse zeeheld.
Hoewel ze ongesigneerd zijn, zijn ze waarschijnlijk van
Deutels hand.

Inhoud

.Jan Janszoon Deutel, die uitgever en boekverkoper was
'in Biestkens Testament' op het Oost (huidige Grote
Oost), woonde aanvankelijk 'aan de Suytsijde van de
Parochiekerk'. Dat blijkt uit zijn trouwakte van 26 maart
1634, toen hij "met attestatie op het Raethuys trouwde"
met Anna Jans die 'bij de Kuyl op het Achterom' woonde. Wanneer het paar naar het Grote Oost is verhuisd,
is onbekend. Ook is niet duidelijk waar hij zijn bedrijf
uitoefende.
Deutel had de pen wel eens eerder ter hand genomen.
In 1638 schreef hij 'Een kort tractaetje tegen de tooverij'. Dit werd echter pas in 1670 na zijn dood (kort na
1650) uitgegeven door zijn zoon.

Rederijkersaciviteiten
Hoe dat ook zij, in 1646 verscheen, ruim twintig jaar na
de beschreven gebeurtenissen, de eerste - door Jan
.Janszoon Deutel verzorgde - uitgave van Bontekoe's
Journael, die door Isaäc Willemszoon (van der Beeck),
Boeck-drukker op 't Noordt 'In 't Schrijf-boeck' (dat is
op het huidige Grote Noord), in druk werd gebracht.
Drie reizen zijn erin opgetekend. Als eerste de heenreis
naar Batavia met de Nieuw Hoorn, die Java nooit bereikte. Als tweede de expeditie naar de Chinese zuidkust, terwijl Bontekoe in een laatste stuk de terugreis
naar Holland beschrijft.
Bostoen heeft de twee laatste delen uitvoerig vergeleken met de daarover in afschrift aanwezige handschriften in het VOC-archief in het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. Duidelijk bleek hem daaruit dat de gedrukte

In 1641 publiceerde Deutel sr. 'De Huwelijckx Weeghschaal', aangevuld met "t Stichtelijck Vermaeck der
Deucht-lievende Jonckheidt'. Later in dat jaar nam hij
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op 1 juli met Meester Jan Boeckaert en Jan Frederick
Vijgh deel aan een rederijkerswedstrijd van de te Vlissingen gevestigde "Redenkamer De Blaeu Acoleye, Den
geest ondersoecket al". Hun bijdragen verschenen, met
die van zestig andere deelnemers, in 1642 in druk bij
Jac. Jansz. Pick, onder de zeer uitgebreide titel:
'Vlissings Redens-Lust-Hof, beplant met seer schoone en
bequame Oefleningen, gheste// op de Vrage: Wat
oeff'ning is elck best, Geluclûg is het landt, daer sulcke

Vo/ck 'ren woonen, met een liedt op desen sin, Die God
heeft tot zijn hulp, geen dingh hem hinder doet'.

Jan Janszoon Deutel beperkte zich niet alleen tot rederijkerswerk. In de zomer van 1650 leverde hij een gelegenheidsbijdrage tot de 'Bruylofts-gedichten op het Huwelijck van den Achtbare Heere Albertus Koningh en
cl'Eerbare en Deugthrijcke .Juffrou Cornelia de Groot'.
Rederijkersactiviteiten heeft Jan .lansz. Deutel vooral
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ontplooid op het eind van het jaar dat vooraf ging aan
de uitgave van Bontekoe's Journaal.
De Hoornse Rederijkerskamer 'De Rood' Angieren'
had in december 1645 op voorstel van Meester Jan
Boeckaert een wedstrijd uitgeschreven om de lof van
Hoorn te bezingen met een antwoord op vragen welke
drie zaken de s tad in het verleden groot en beroemd
hadden gemaakt.
Deutel dong mee naar de prijzen onder zijn devies
'Tracht nae 't goede' en won de eerste prijs. De gebeurtenissen die voor hem het belangrijkste waren, waren
de uitvinding van het haringnet (1416), de tocht om de
wereld - met de ontdekking van een nieuwe zeeroute
om de zuid naar Indië - van Willem Schouten (Kaap
Hoorn, 1615-1617), en de Slag op de Zuiderzee (11-12
oktober 1573) als gevolg waarvan de graaf van Bossu
(die sinds 1567 voor Filips II stadhouder van Holland,
Zeeland en Utrecht was) in Hoorn gevangen werd gezet.
Isaäc Willemszoon (va11 der Beeck), de hiervoor al genoemde Boeck-drukker op 't Noordt in "t Schrijfboeck',
die zelf eveneens aan de wedstrijd deelnam, drukte het
geheel van de antwoorden in 1646. In datzelfde jaar
bracht hij de eerste druk van het 'Iburnael of te Gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische
Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn' van
de pers.
Rederijkersinvloed.

Deutel legde ook in zijn opdracht aan de bewindhebbers van de VOC, die aan het journaal vooraf gaat, de
nadruk op de roem van Hoorn. Dezelfde geest spreekt
eruit als uit het door hem gehanteerde thema bij de rederijkerswedstrijd. Zijn mededichters zullen niet verwonderd zijn geweest, dat hij op de titelpagina van het
journaal het devies van de kamer, 'Wilt Hoorn 't Woort',
afdrukte. Hij had dat tenslotte al eerder gedaan, in
1641, op het vignet van "t Stichtelijck Vermaeck der
Deucht-lievende Jonckheidt', dat ingebonden is bij de
uitgave van de 'De Huwelijckx Weegh-schaal'.
Leden van 'de Rood' Angieren' droegen bij tot het succes van de uitgave van Bontekoe's journaal door zogenaamde drempeldichten, waarin ze in het kort de aantrekkelijkste episoden uit het reisverslag beschrijven en
lovende woorden daaraan wijden: Mr. 1. B. (=Jan Boeckaert) Berkhout; ene A.P. (onbekend wie achter de initialen schuil gaat, misschien chirurgijn Adriaen Piens);
l.F.S. (=Jacob Franszoon Sleutel) en diens neef I.W.P. ( =
Jan Willemsz Pauw).
Deutel zelf had daaraan al een uitgebreide "toe-eygeninge" (=Opdracht) aan de bewindhebbers van de Hoornse
kamer van de VOC, alsmede een "voor-reden aen den
leser" vooraf laten gaan. Met opdracht en voorwoord
wilde hij de betrokkenen overhalen de uitgave financieel mogelijk te maken en hen ervan te overtuigen dat
het verhaal waar gebeurd was. Ook hier maakte hij duidelijk, zoals in zi jn rederijkersgedicht, dat Hoorns roem
door publicatie van Bontekoe's belevenissen zou worden bevorderd. Hij besluit zijn voorwoord met het portret van Bontekoe, dat hij als volgt ondertitelde:
"Dits 't beelt van Bonte-koe dien Godt, op sijne uaert
Tot elckx verwondering, heeft wonderlijk bewaert,
Mits hij de Doodt ontgingh, self midden inde Doodt,
In 't water, Vuer en Moordt in Dorst en Hongersnoodt''.
Stijl

Juist omdat Hoornse rederijkers betrokken waren bij de
uitgave van het journaal, bekeek Bostoen de stijl van
het werk aandachtiger dan tot nu toe geschiedde.
Hij constateerde dat vooral Lipsius (1547-1606, onder

meer hoogleraar te Leiden) invloed had uitgeoefend
door het gebruik van "vele korte zinnen, pittige spreuken, woordspelingen en tegenstellingen. Kortom een
kernachtige stijl". Die stijl wordt ook gehanteerd door
Hooft en het zou best kunnen dat Deutel daaraan stilistische eigenaardigheden heeft ontleend, bijvoorbeeld in
de derde regel van het hierboven vermelde onderschrift. Maar ook de kernachtige compacte stijl komt
voor, waarbij Deutel mogelijk aansluit bij Bontekoe's
oorspronkelijke verteltrant.
Spanning wordt opgewekt door afschuwelijke gebeurtenissen te verhalen. De korte afstand tot Amsterdam kan
hem zelfs op de hoogte hebben doen zijn van de gruwelen van het barokdrama op het toneel. Wellicht had hij
Amsterdamse toneelspelers op de Hoornse kermis gezien.
Uit niets blijkt dat de Hoornse rederijkerskamer 'De
Rood' Angieren' zich tijdens de jaarlijkse Hoornse kermis rond 10 augustus wel eens met gruwelstukken heeft
ingelaten, maar ook dat is niet onmogelijk.
Al deze ingrediënten heeft Deutel waarschijnlijk gekend
en kunnen gebruiken voor redactionele ingrepen in het
reisverslag, hoewel hij in 1641 betoogde dat sommigen
hem zouden kapittelen over: 'de slechte en boersche
stijl, niet hebbende de volkomen leden van Rethorica;
welcke leden ick wel heb hooren noemen, maer noyt
(om na te volghen) mijn hersenen heb konnen indrucken'. Maar misschien heeft hij in de jaren daarna bijgeleerd.
Alle eer blijft echter uitgaan naar Bontekoe, de held van
het drama dat zo'n succes werd in de literatuur van Nederland en de omringende landen.
B1·onnen:
Archiefdienst Westfriese Gemeenten.
Huwelijksregister 77.
Karel Bostoen, en anderen:
Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens.
Amsterdam/Zutphen, 1996. Pag 34, 41-52.
Henrick Bruno, en anderen:
Bruyloftsgedichten op het huwelijck van den achtbare
heere Albertus Koningh en d'eerbare en deughtrijke juffrou Cornelia de Groot, getrouwt binnen Hoorn den vijfden in Somermaandt. Hoorn, 1650. Bijdrage van J.J. Deutel.
Jan Janszoon Deutel:
- Huwelijkx Weegschaal. Hoorn, 1641. Inleiding.
- Een kort tractaetje tegen de tooverij. Hoorn, 1670.
G.J. Hoogewerf (ed.):
Journael ofte Gedenckwaerdige Beschrijvinge van de
Oostindische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe
van Hoorn.
Utrecht, 1915. Pag. 13-15.
Vibeke Roeper (ed.):
Willem Ysbrantsz Bontekoe. lourna~l ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een
schipper in de Oost, 1618-1625. Amsterdam, 1996. Passim.
J. Steendijk-Kuypers:
Volksgezondheidszorg in de 16e en l 7e eeuw te Hoorn.
Rotterdam, 1994. Pag. 261, 335.
Garrelt Verhoeven, en anderen:
lournael ofte Gedenckwaerdige beschrijvinge van de
Oostindische Reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe
van Hoorn. Descriptieve bibliografie, 1()46-1996.
Zutphen, 1996. Passim.
Jan te Winkel:
De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde,
deel II, Haarlem, 1908. Pag. 31.
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STADSBEELD

RESTAURATIES
WIJZIGINGEN
VERVAL

Mede met informatie vanuit cle Gemeentelijke Monumentencommissie en andere instellingen waarin Oud
Hoorn-bestuursleden zitting hebben:
ljuni 1997
Achterom 29
Bedrijfspand, oorspronkelijk uit 1770, in verval.
Achterom 95 (rijksmonument)
Hoekpand onder hoog met pannen belegd schilddak,
windvaan met paarden op de nok (stalhouderij).
Pand verkeert in ernstige staat van verwaarlozing.
Achterom
Plannen om op de plaats van de blinde muur twee woningen of een stilteruimte te bouwen: in de tuin van het
Rozekruizers Genootschap.
Achterstraat 2 (rijksmonument)
Doelengebouw, voormalig Doelenhotel bestaande uit
drie onderdelen, behoeft hoognodig grondige restaura-

Achter op 't Zand

tie. Eigenaar is de Vereniging Hendrick de Keyser. Vereniging moet wachten op de volgende ronde van de
"Nuis-gelden".
Achter op 't Zand
Reparatie van de dijkbeklecling voltooid (zie foto).
Appelhaven
Afschuwelijke boombeschenners keren niet terug. Dezelfde beschermers worden voorlopig gehandhaafd op
het Nieuwland en aan Onder de Boompjes totdat de gemeente fraaiere heeft gevonden. Mogelijk is een schutkleurige beschildering een oplossing.

Westerdijk
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Appelhaven 6
Hernieuwd plan van Stichting Stadsherstel voor bouw
van appartementen met z.g. Franse balkons.

Baatland
Mogelijk de locatie van Hoorns nieuwe muziektent.
Bierkade 4/4a
Het Museum van de Twintigste Eeuw heeft na een grondige herinrichting op de begane grond van de Vereniging Open Monumenten het predikaat "Erfgoedwinkel"
ontvangen.
Bierkade
Hoorns z.g. "groentje" kreeg er zo maar een terras bij
(zie foto).
Oud Hoorn vraagt om opheldering.

Bierkade

Breed 12
Schade aan achterzijde door bouwwerkzaamheden aan
Westerdijk 1. Oud Hoorn heeft de aannemer aansprakelijk gesteld. Reparaties zijn toegezegd .
Breed 25-27
Voorgevel ingrijpend gewijzigd.

Appelhaven 9
Plan voor verbouw tot woning met kantoor aan huis.

Breed 31
Plan voor uitbreiding dienstwoning; verbreding dakkapel.
Breed 36/Achterom 115
Bedrijfspand in neo-renaissance stijl, gebouwd in 1881,
wordt uitgebreid en de winkel wordt verbouwd.
Draafsingel 57-59
Drukkerij Noordholland heeft verhuisplannen.
De gemeente stelt belang in de vrijkomende grond voor
woningbouw. Oud Hoorn hoopt dat de "Boerderij" behouden blijft; trouwens bij de planvorming mag best rekening worden gehouden met het feit dat Hoorns (bijna) oudste touwslagerij zich tussen de huidige sportschool en de drukkerij bevond.
Draafsingel 61
Oud Hoorn zet zich in om de monumentale leeuwen
(zie foto in enkelvoud) die eens een ingang sierden, terug te laten keren op hun oorspronkelijke ligplaats.
Drieboomlaan
Kapelletje van A.C. 81€ys op r.k. begraafplaats in slechte
staat van onderhoud. Oud Hoorn heeft parochiebestuur
verzocht stappen te zetten die leiden tot spoedige restauratie.

Gedempte T11rfhaven/Veemar!?t

Appelhaven 26r
Oud Hoorn heeft officieel geprotesteerd tegen de gedoogverklaring voor het drijvende terras. Commissie
voor de bezwaar- en de beroepschriften geeft Üllcl
Hoorn op alle fronten gelijk. Het college heeft Oud
Hoorns protest niet ontvankelijk verklaard; zie ook de
rubriek: "Van de bestuurstafel".

Draaf<;ingel 61
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Dubbele Buurt 30
Kantoor verbouwd tot winkel.
Gedempte Turfhaven 14rd
Plan voor uitbreiding woning.
Gedempte Turfhaven/Veemarkt
Standbeeld "Naar Blokkertje toe" (zie foto) onthuld bi j
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de firma
Blokker. De firma heeft de treffende uitbeelding in
brons geschonken aan de gemeente Hoorn: een aanwinst voor het historisch besef in het stadsbeeld.
Geldelozeweg 17
Schermer Wijnkopers gaat zich hier vestigen. Panel uit
1922 is geplaatst op de Gemeentelijke Monumentenlijst.
Gouw 23
Plan voor vestiging van een lunchroom; herziening Globaal Bestemmingsplan Binnenstad is in voorbereiding.
Gouw 29-31
Verbouwing van winkelruimte.
Grote Noord 65
Plan tot verbouwen van de winkel.

Grote Oost 26/ Appelhaven
Neo-gotische kapel in "achtertuin" wordt grondig opgeknapt. Attente leden wijzen op zorgvuldigheid van de
restauratie-aanpak door particuliere eigenaar.
Grote Oost 85 (rijksmonument)
Huis onder één dak en achter een gevel met het
buurtnr. 83. In de ankers gedateerd 1581; pui later gedicht; gevelsteen . Restauratie verloopt voorspoedig.
Hoofd
Steiger langs kade geplaatst. Doorgang en trap in kademuur moeten steiger bereikbaar maken. Vroeger was
hier ook een doorgang (zie foto).
Italiaanse Zeedijk 51
Kap door storm clakpanloos.
Jeudje
Van het Jeuclje-front geen nieuws.
Plannen voor herinrichting van deze tijdelijke - inmiddels reeds 11 jaar bestaande - parkeerplaats wijzen in
de richting van een combinatie van parkeergarage annex woningbouw: 130 tot 143 woningen en een parkeergarage voor 330 automobielen. De voormalige garage
en de belendende gebouwen zullen worden gesloopt.
Dit lot wacht ook Jeudje 12. Oud Hoorn
\, :\ spreekt de wens uit dat er bij de plan.
vorming niet uitsluitend aansluiting
wordt gezocht bij de hoogte van de
• woontoren op het voormalige gasfa\ briekterrein. Ook het parkeren mag hier
niet, zeker niet visueel, de overhand
krijgen.
Aangepast plan: goothoogte varieert
van 3 tot 9,5 m.; z.g. accenten tot 15 m.
zijn mogelijk. Architect Teun Koolhaas
is niet langer bij de plannen betrokken.
De Woningstichting zal samen met Zeeman de ontwikkeling ter hand nemen.
Citaat uit de Volkskrant van 26 september 1996 van Han Lammers: "Waarom
loopt het in Flevoland zo goed? Omdat
de gemeenten de grond in handen hebben. Ze hoeven niet op een projectontwikkelaar te wachten. Ze zijn niet onderworpen aan het dictaat van speculanten, en dat is een vrucht van de jaren zestig".
Bestemmingsplan wordt voorbereid. De
moskee zal door de Stichting Stadsherstel worden gerenoveerd. De moskee wordt ondergebracht in het
voormalige zwembad Vredehof.

.r

Hoofd

Grote Oost 2-6 (rijksmonumenten)
Er staat tijdelijk kantoorruimte in dè tuin.
Grote Oost 7 (rijksmonument)
Interieur wordt verbouwd tot vier appartementen.
Pand kent zeldzame stoep met ijzeren hekken.
Plan om unieke renaissance fries, mogelijk van de hand
van bouwmeester Hendrick de Keyser, te beschilderen.
Grote Oost 16 (rijksmonument)
Huis met hoge bakstenen gevel met een rechte kroonlijst waarop zich gesneden consoles en dakkapel bevinden. Interieur wordt verbouwd tot drie appartementen.
Oud Hoorn nam initiatief tot onderzoek naar de bouwen bewonings-geschiedenis van het panel: nieuw deel in
de Huizenreeks Hoorn loopt binnenkort van stapel.
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Julianapark/Schellinkhouterdijk
Bestemmingsplan wordt voorbereid in combinatie met
het Karperkuilgebied. Nieuw plan voorziet in minder
parkeerplaatsen, minder asfalt, minder ingrepen en de
brandweerkazerne aan de rand.
SOW fourneert Hoorn f 8,5 mln. om het park zelf in te
richten en te beheren. Zwaar giftig cyanide nabij voormalige vuilstort aangetoond .
Hek rond parkeerterrein Watersportvereniging Hoorn
zal door de gemeente worden teruggezet.
Hoofdveld Hollandia zal in de zomer worden verplaatst,
B-veld wordt opgeknapt.
Karperkuil
Vier architecten hebben hun deelplannen gepresenteerd. In aanzet zijn de plannen overwegend positief

ontvangen, al is er nog geen sprake van een totaalplan.
Oud Hoorn zal blijven streven naar handhaving van de
Scheepswerf van Droste aan de Karperkuil.
Stichting Historische Scheepswerf Hoorn i.o. - waarin
Oud Hoorn is vertegenwoordigd - beijvert zich voor behoud werf met een educatief centrum.

Kerkplein
Restauratie toren Grote Kerk is urgent in verband met
onder andere de veiligheid op straat.
Kleine Noord 3-5
Wijziging voorgevel van in eclectische stijl gebouwde
Apotheek De Hertekop in volle gang.
Kleine Noord 43-45
Nieuwe supermarkt (Aldi - voorheen Super) wil toegang
tot winkel aan deze straat sluiten en deze verplaatsen
naar de Vale Hen. Oud Hoorn heeft in navolging van de
winkeliersvereniging het college verzocht deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Gemeente heeft te lang
gewacht met het nemen van een beslissing inzake de
bouwvergunning, waardoor deze moest worden toegekend. Eigenaar pand nummer 45 verzet zich tegen verplaatsing van de ingang en tegen de mogelijke samenvoeging.
Kleine Noord 47 (rijksmonument)
Schermer Wijnkopers vertrekken per 1 september 1997.
Zorgelijke situatie.
In het panel zijn enige pandgebonden roerende goederen aanwezig, zoals een spiegel en een laclenkast.
Oud Hoorn zal de gemeente verzoeken om een aantal
van de zeven z.g. Schermerpanden op de gemeentelijke
monumentenlijst te plaatsen.

Kleine Noord 67 - 69 (beeldbepalend)
Huidige gebruiker is vertrokken. Plan voor bouwen
nieuwe winkel en appartementen.
Kleine Oost
De gemeente ontving f 420.000.- uit het provinciale
stads- en dorpsvernieuwingsfoncls ten behoeve van het
herstel van de sluis en de brug.
Kleine Oost 41 (rijksmonument)
Oosterpoort uit 1578. Windwijzer zit vast; kan niet wijzen. Vooral het natuursteen behoeft hoognodig een
schilderbeurt. Voor de restauratie van de Oosterpoortbrug kwam uit het stads- en clorpsvernieuwingsfonds
het bedrag van f 281.000.- beschikbaar.
Korte Achterstraat 2 (rijksmonument)
Het Amsterdamse Sandberg Instituut is de nieuwe huurder van de Mariakapel. Instituut zal er een post-academische opleiding gaan verzorgen. In het Weeshuis komen de ateliers en woonruimten voor de tien studenten. Weeshuistuin krijgt grondige opknapbeurt.
Lange Kerkstraat 18-20 (beeldbepalend)
Plan voor uitbreiding winkelpand.
Molsteeg
Plan tot bouw van twee woningen.
Mosterdsteeg
Tweede gedeelte van de kazerne wordt binnenkort aangepakt: plan tot verbouw met woningen en kantoor.
Nieuwland
Kademuur vertoont scheuren.
Nieuwland 8
Discotheek Kiss volledig uitgebrand na brandstichting.
Ook de panden aan weerszijden hebben grote brandschade opgelopen. Oud Hoorn hoopt dat de architect,
eer hij gaat ontwerpen, blz. 257 uit "HOORN, huizen,
straten, mensen" openslaat. Buurt vreest overlast van
geplande gokhal Monte Carlo.
Nieuwland l 0
Voorzijde gesloopt. Herbouw gestart van muziekwinkel
met daarboven elf appartementen. Kap torent onverantwoord hoog boven bestaande bebouwing uit (zie
foto). Oud Hoorn vraagt om opheldering.
Nieuwstraat/Wisselstraat
Poortje uit 1603; restauratie van de muren en het houten gewelf noodzakelijk.
Nieuwstraat 23 (rijksmonument)
Schitterende restauratie op een oor na, gevild.
Staatssecretaris Nuis koml 4 juli het gebouw opnieuw
in gebruik stellen. Oud Hoorn biedt de gemeente bij
haar tachtigjarig bestaan uit dank voor een succesvolle
restauratie een zonnewijzer aan.
Nieuwe Noord 67-69
Ontsierende luchtverversers aan buitenzijde aangebracht.

Nieuwland JO

Noorderstraat 36, 36a (38) (rijksmonument)
Oorspronkelijk l 7e eeuws pand met twee trapgevels
raakt ingesloten door panden met schreeuwende reclamevoeringen. Oud Hoorn vraagt de gemeente om handelend op te treden.
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Rode Steen 6 (rijksmonument)
Onderpui gewijzigd; horecabestemming is geëffectueerd. Oud Hoorn vraagt zich af wanneer de weliswaar
originele maar verfoeilijke reclame-lichtbundels die tot
ver buiten de stad het nachtelijk silhouet geweld aan
doen. verdwijnen. Het is nu leuk geweest.
Rode Steen 9 (rijksmonument)
Erven Ridderikhoff en Van Schoten staken de verhuuractiviteiten.
Pand heeft vroeger dienst gedaan als onderkomen voor
een garnizoen van het leger, later was café-restaurant
Dalmeijer erin gevestigd. Er zijn plannen gelanceerd
voor een logement. Inwendig is een zeventiende eeuws
binnenpoortje aanwezig en een voormalige wintertuin
uit 1880, ontworpen door architect A.C. Bleijs.
Oud Hoorn heeft zich tevergeefs ingespannen om de
kostuumcollectie in Hoorn te houden. Gelukkig blijft deze in haar geheel vvel bewaard in West-Friesland.

Rode Steen

Onder de Boompjes 20 (rijksmonument)
De verhoogde gootlijst met schitterend rococo-snijwerk
verkeert in een ernstige staat van verval.

Rode Steen 12 (rijksmonument)
Plan tot wijzigen voorgevel restaurant.
Slapershaven
Bossulrnizen zijn de enige huizen in Hoorn met een
overtuin. Ambtenaren willen er een groene open ruimte/parkeerplaatsen van maken. Oud Hoorn is daar fel
tegen.

Oostereiland
Werkzaamheden aan aanlegsteiger voor de chartervaart begonnen. Er wordt een hekwerk met extra beveiliging geplaatst rondom de penitentiaire inrichting.
Plan voor nieuwe toegangspoort.

Oude Doelenkade/Veermanskade
De voormalige ophaalbrug, Hoge Brug genaamd, verkeert in zeer slechte staat: de onderbouw moet worden
gerepareerd, de landhoofden bollen uit waardoor ze op
het brugdek rusten; de bovenbouw is door roest aangetast. Plan voor bescheiden restauratie.
De Hoge Brug blijkt geen rijksmonument t e zijn.
"Aangezien de brug wel een beeldbepalend object is,
wordt bij het maken van het renovatiebestek uitgegaan
van het in stand houden van de huidige verschijningsvorm," aldus de gemeente.
Pakhuisstraatbrug
Balans van ophaalbrug blijkt verrot en behoeft hoognodig herstel. Gemeente heeft op 13 februari 1996 een krediet verleend van f 50.000.-.
Rode Steen/Kerkplein
Het herinrichtingsplan is voortvarend uitgevoerd . Het
historisch belang bij die herinrichting is matig verzorgd:
* Loop Westfriese Omringdi jk "omgelegd" in het belang van t errassen
* Hardstenen stoepen voor het Westfries Museum zijn
in de klinkers weg genivelleerd ·
* Contouren oude stadhuis zijn onzorgvuldig in het
plaveisel aangebracht: zo'n vier meter tekort.
De rode steen is verdwenen.
Vooralsnog lijkt de gemeente zich te hebben uitgeleverd aan de horeca.
Rode Steen 2 (rijksmonument)
Bovenverdieping van dit kleine l 7e eeuwse pand met
de gevelsteen 'In d'Yserman' is verbouwd tot twee appartementen.
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Truydemanhof
Slechte staat van onderhoud en tamelijk kleine wooneenheden. De monumentencommissie heeft gepleit om
het hof in zijn geheel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.
Oud Hoorn heeft initiatiefnemer en activisten tot behoud onderscheiden.

Visserseiland
Nieuw bestemmingsplan voorziet in uitbreiding woonbestemming. Plan tot bouw van 112 woningen. Oud
Hoorn heeft een advocaat in de hand genomen tegen
het bouw- en best emmingsplan. Provincie heeft bestemmingsplan op 7 april 1997 accoord bevonden.
Oud Hoorn heeft haar advocaat gevraagd bij de Raad
van State in beroep te gaan.
Vollerswaal/Kleine Oost
Sluis uit 1750 en ophaalbrug uit 1925 verkeren in zeer
slechte staat.
B & W willen 2 miljoen op de restauratie bezuinigen
door de fundering niet te vernieuwen en de s luisvloer
niet te repareren. Men hoopt later met geld van het Waterschap West-Friesland deze onderdelen aan te pakken. Sluizen zullen na de beperkte restauratie weer
open en dicht kunnen.
Uit het Stadsvernieuwingsfonds ontving de gemeente
f 420.000.- voor dit project.

Weeshuistuin
De 25-jarige Stichting Stadsherstel Hoorn heeft de tuin
opnieuw laten inrichten, o.a. met een fraai smeedijzeren hek aan de binnenzijde van de z.g. Waterpoort (zie
foto).
Westerdijk 1
Realisering van 2 bedrijfsruimten en 8 appartementen
(zie foto) in het "gat" aan de dijk. Het is hoog tijd voor
nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad die
op de Hoornse maat zijn toegesneden.

Westerdijk 36
Plan tot het bouwen van een woning.
Westerdijk
De gemeenteraad is voorstander van de ontwikkeling
van een nieuwe schouwburg op het terrein van het
voormalige Witte Badhuis .

Bevolking heeft keuze kunnen maken uit twee ontwerpen: één dicht tegen de historische stad aan, de ander
iets verder van de stad gesitueerd.
Wilhelmina plantsoen
Projectgroep van vertegenwoordigers van de gemeente
en de Stichting Het Engelse Park beoordelen renovatieplannen. Werkzaamheden zouden in september kunnen
beginnen.

Gemeenteraad accoord met voorbereidingssubsidie
van f 45.000.-.

Historische straatnaambordjes

HISTORISCHE STRAATNAAMBORDJES IN GEVAAR !
Oud Hoorn doet een dringend beroep op de gemeente,
afdeling Openbare Werken om daar waar dat maar
enigszins mogelijk is de vooroorlogse gietijzeren straatnaambordjes (zie foto's) te repareren en - indien nodig
- te restaureren door ze over te schilderen.
Vervanging door modernere bordjes dient vermeden te
worden.
Grashaven toen
Tegenwoordig doet de Grashaven vrijwel volledig
dienst als jachthaven. Er is echter een tijd geweest
dat men vanaf het Achter op 't Zand een vrij uitzicht
had op het Visserseiland en de aansluitende dijk
naar de vuur toren. Vanaf het punt waar deze foto
werd gemaakt, de zojuist gerestaureerde vroegere
zeewering, zijn tegenwoordig 26 gelijkvormige steigers te zien. Om hier aan te meren is een vergunning
nodig en moet liggeld worden betaald. Ons rustgevende stilleven dateert echter van rond 1956; een periode waarin er nog heel wat werd geïmproviseerd
om aan een steiger te komen.

l
Weeshuistuin

Willemsweg
Bestuur Waterschap overwegend positief over ontwerp
van nieuw te bouwen Waterschapshuis aan de entree
tot de stad .
Wisselstraat 6-8-10 (rijksmonument)
Kozijnen vragen dringend om grondige aanpak herstel.
Zon 11 (rijksmonument)
l 7e-eeuws woonhuis (thans opslagruimte). In ernstige
staat van verval.
Zwaag - Nederlands Hervormde Kerk
Schip en toren vertonen tekenen van ernstig verval en
zijn hoognodig aan een grondige restauratiebeurt toe;
zie elders in dit nummer.
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Schoolfoto'.'> goed prijshoudend, zanglwren flauw. Soms
zou je het aanbod van foto's en informatie kunnen beschrijven als de beursberichten. Helaas maakt U daarbij
geen. belangrijke koerswinsten, we kunnen niet meer dan
wat namen van vergeten klasgenoten of leden van de
voetbalclub aanbieden. Gezien het enthousiasme waarmee verschillende leden telkens weer nieuw materiaal insturen, lijkt dat geen bezwaar.

Wat er binnenkwam
Wat er dit keer binnenkwam waren tHieven met gegevens over eerder geplaatste foto's van de dames N. Gravendijk-Doets uit de Commandeur Ravenstraat, N. v.d.
Lee-Schutte van het Nieuwe Noord en M. v.d. StormStumpel uit Bussum. Voorts van de heren F. Oerlemans
uit de Mauritsstraat en B.W. Pieterse uit Blokker en tenslotte van een onbekende (dame?) die vergat haar
naam op de toegezonden brief te zetten. Nieuwe foto's
kwamen er van de dames Duin uit de Juniusstraat met
de voetbalvereniging Hollandia, Tjitske A.L. Kleppe uit
de Poolster met een klas van de christelijke school op
het Nieuwe Noord en J. Menzo-de Best uit Enschede
met een niet nader aangeduide groep meisjes. Verder
van de heren Willem Bervoets met een groep uit het
verzet en Ferrie Oerlemans met de leden van een touwtrekclub en van de hierboven reeds genoemde onbekende met een aantal leerlingen van school 3 tij dens
een uitstapje. Mijn hartelijke dank voor de inbreng van
u allen.
Misdienaars op reis en (voor het laatst) de Graal
De meeste belangstelling bij de speurders naar oude
bekenden kreeg de foto met de Hoornse misdienaars tijdens een uitstapje naar Schiphol in 1935 (nr 1 van deze
jaargang, blz. 42). De brieven hierover kwamen van de
heer Pieterse, de inzender van de foto zelf, van me-

Afb. !. Hoornse/Je rewe in I 927.
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vrouw v.d. Lee-Schulte en van mevr. v.d. Storm-Stumpel.
We zagen daar volgens de nummering op de bijgevoegde schets: 1. Kapelaan Regeer (Pieterse, v.d. Lee) en
dus niet Regier, zoals mevr. v.d. Lee terecht schrijft. 2.
De heer Schutte, de vader van Leo (nr. 19) (P" L.). 3.

Afb. 2. Versierde wagen voor het feest van de kermis.

Hans Rive, woonde in de Eikstraat. (P.). Frans Rive (L.,
v.d. Storm). 4. Simon van der Knaap, woonde op de
Koepoortsweg, zoon van de hoofdonderwijzer van de
school op het Achterom (P.). 5. Thijs der Kinderen, uit
het voormalige café "De Vier Winden" op het Nieuwe
Noord (P.). 6. Joop Schulte, zijn vader was smid aan het
Gerritsland (P.). 7. Jan Stumpel, een zoon van de boekhandelaar aan het Grote Noord (P.), Jan Willem Stumpel
(L.) van de bekende boekhandel op het Grote Noord
(L), mijn broer Jan Willem Stumpel (S.). 8. Toon de
Zwart, een broer van Bart de Zwart (nr. 24) (P., L.). 9.
Herman Majoor, woonde op het Gerritsland (P.). 10.
Crone, een zoon van een tekenleraar van de ambachtsschool
(P" L.),· Werner Krone (S.). 11.
Jan Foks (P.). 12. Smit (P.), Simon Smit, een zoon van een
slager in de Kerksteeg (L.). 13.
Ursem (L.). 14. Frans Degeling,
woonde aan de Koepoortsweg
(f.). 15. Lieshout, woonde in
het Gezellenhuis, Kerkstraat
10. (P., S.) 16. Onbekende. 17.
, Jan Harder, zoon van de steenhouwer aan het Nieuwe Noord.
(P.), Harder (L.), Piet Harder
(S.). 18. Jan Bruggeman, een
oomzegger van de eigenaar
van de kledingzaak in de Kruisstraat (P.), Bruggeman (S:) . 19.
Leo Schulte, een zoon van de
eigenaar van de kledingzaak
aan het Grote Noord (P" L. , S.).
20. Dit nummer komt op de
schets niet voor. 21. Huub

Afb. 3. Hoornse verzetsgroep mei 1945.

Schouten (S.). 22. Jan Hylkema (S.), woonde op het
Jeuclje (P.), Hylkema (L.). 23. Fred Luyckx, van de notaris op de Koepoortsweg (P.), Luyckx (L.). 24. Bart de
Zwart (P., L.), werd later koster van de roomskatholieke
kerk (S). 25. Onbekende. 26. Pierre Baesjou, zijn vader
was dokter en woonde in de Ramen (P., L., S.). 27.
Luyckx, woonde naast de heer Keet op de Koepoortsweg (P., L.), Kootje Luyckx, van de bank (S.). 28. Ben
Pieterse (de inzender van de foto, woonde op de Drieboomlaan). 29. Toon Stam, zijn vader was eigenaar van
de lampenwinkel op de hoek Nieuwsteeg/Ramen (P.),
Wim Schermer? (S.). 30. Dekker (S.)
Mevr. v.d. Storm-Stumpel merkt op, dat de namen Fien
Nuyten en Van Amsterdam voor nr. 7 op de foto van "De
Graal" voor de Oosterpoort beide goed zijn . De eerste
is de meisjesnaam van de betrokken (jonge)dame, de
tweede is de naam die zij door haar huwelijk verkreeg.

Driemaatta-ger-Ehttle:fw-ijs-.m-éémtmal H.B.S.
Mevrouw Gravendijk zorgt voor wat meer helderheid
op de laatst geplaatste foto van een Van Berkelklas (nr
1 van deze jaargang, blz. 43,) en geeft tegelijkertijd nog
een paar correcties op haar informatie in het vorge
nummer op blz. 43. Het is in wezen dezelfde klas als die
van de heer Zwarekant (18e jrg., rir. 2, blz. 91), maar
dan drie jaar later. Ik geef U de namen in de volgorde
van de Van Berkel-klas maar zet er, voor zover mogelijk,
tussen haakjes de nummers bij volgens de foto met
Zwarekant. 1. Jongen Delcour, (zoon van een vishandelaar, HWS), Lindestraat 12. 2. Herman Pos (19), zoon
van de tandarts, Grote Oost 2. 3. Ankie Kloppenburg
(13), woonde op Kerkstraat 1, (dochter van een kruidenier en koffiebrander, HWS). 7. Meisje Post (15) van de
Turfhaven. 9. Bertie de Boer (5). 11. Rinus Waerts (21).
13. les Vleesdrager (16). 14. Kees Stokvis (25), en geen

Afb. 4. Schets van Hoornse verzetsgroep.

jongen Bokman, zoals de briefschrijfster de vorige maal
vermeldde. 15. Harm Kleppe (18). 24 Alie Blauw (11).
Bij de klassefoto uit 1943 in het vorige nummer (blz. 44,
45) staat b ij 19 een Jaap Pruimboom. Dit moet zijn Henk
Pruimboom. Er is h ier een van de oudere lezers van het
blad aan het woord. Zij is geboren in 1911 op het Grote
Oost 36 als dochter van een slager. Hopelijk mogen we
nog eens van haar kennis gebruik maken.
De heer Eerrie Oerlemans geeft de juiste nummers bij
een paar~~ de foto.met de schoolklas uit 1943
(19e jrg., nr. 1, blz. 44)~aap Sleutel. Hij woonde op
de Westersingel. 7. Dirk Kuf{Jer,..woonde Gerritsland 10,
"daar waar nu de HEKLA is". 11. stièncl-e-WaaLJ.9. Henk
Pruimboom, woonde Kleine Noord 17. 21. Freek Feller.
26. Sientje Eindhoven. 30. Ferrie Oerlemans, de inzender van de foto. Nu graag van U nog de andere namen.
Van onze onbekende inzendster ontving ik nog de naam
van een tot nu toe onbekende op de foto van de H.B.S.klas (18e jrg., nr 3, blz. 133). Dat is nr. 5, Jan van Petten,
zoon van een timmerman en aannemer, die het pand
Nieuwendam 28 bewoonde. Hij, Jan, had een broer,
91

Henk, en een zusje Catie, waarmee onze informante
vaak speelde. Jan van Petten heeft rechten gestudeerd
en zijn leven doorgebracht in West-Indië. Volgens haar
was de voornaam van de eveneens op op deze foto
voorkomende notariszoon Rees , Oscar en kwam hij
misschien uit Bennebroek. Het zal dan wel Benningbroek moeten zijn, want de eer stgenoemde plaats ligt
in de buurt van Heemstede.
We kennen nu de_helft van de H.B.S.-leerlingen op deze
foto. Nog even speuren en we hebben de hele groep. Ik
blijf wachten op de resultaten van Uw speurwerk.

afwist. Het was het feest van Sint-Maarten-na-de-kermis,
waarop vier dagen lang het feest nog eens overgedaan
werd. Een van de onderdelen van die herhaling was een
optocht met versierde wagens door de stad. Hier is
zo'n versierde wagen te zien op het Doelenplein, waar
men bij elkaar kwam. Bij het paard "oom ,Hein Blokdijk",
op het paard Coba Wolters, op de wagen links als heks
verkleed Lies Vegelien, rechts met punthoed Griet Blokdijk. Wellicht herkent een van onze lezers nog wat meer
figuren op deze helaas wat onduidelijke foto, of weet hij
of zij iets meer te vertellen over dit verder onbekende
feest.

Revues en andere feesten
Sinds de publikatie van Van Zoonen weten we wat meer
over het Hoornse theaterverleden. Dat er desondanks
nog witte vlekken op dit gebied zijn, laat de eerste foto
(afb. 1) zien, die ik dit keer plaats. Hij komt uit de verzameling van de heer R.C. Hemmer uit Amstelveen. Hij
schreef me, dat de foto betrekking heeft op de Hoornsche Revue, die elk jaar in Het Park op de planken werd
gezet. Vierentwintig dames elk met een letter van het alfabet op hun borst, de letters N en Z zijn afgevallen. De
moeder van de heer Hemmer, mevr: Mia Hemmer-Weiner, staat zelf op de foto met de letter 0 op haar jurk.
De meeste dames zijn moeilijk te herkennen,_maar wellicht is er nog iets te zeggen over deze revue zelf. Op de
achterzijde van kaart staat gestempeld "Foto-bureau
Hollandia, Alkmaar". Mevr. Hemmer, die een Duitse was
heeft er zelf op geschreven "lm Jahre 1927 bei einer Teather Gesellschaft in Hoorn - Holland". Gaarne ontvang
ik, zo mogelijk, de namen van de afgebeelde dames of
wat meer bijzonderheden over de "Hoornsche Revue".
De tweede foto (afb. 2), die ik van mevr. Van de BergBlokdijk ontving, bracht me in aanraking met een heel
bijzonder stukje Hoornse volkscultuur, waarvan ik niets
Afb. 5. Dames op retraite in Bergen.
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Verwarring bij de Binnenlandse Strijdkrachten
Zeer toevallig ontving ik bijna tegelijkertijd van twee
verschillende lezers dezelfde foto. De heer Willem Bervoets, een bekende Hoornse postbode, en de heer B.W.
Pieterse stuurden me een foto met een groep uit het
Hoornse verzet. De omstandigheden waaronder deze
opname is gemaakt, zijn niet geheel duidelijk (afb. 3).
Een groep van 19 mannen en één vrouw. De groep staat
Afb. 6. Scl1ets dames op retraite in Bergen.

Afb. 7. Groep meisjes op reis.

voor iets dat op een winkel lijkt. Voor de groep en
rechts op de winkelruit een papier met de tekst
HOOFDWACHT MAIN GUARD HOUSE. Van de andere papieren op de ruit is alleen dat links boven vaag te lezen
" ... DINSDAGAVOND ... 7.30 UUR OPENBARE BIJEENKOMST IN DE GROOTE KERK TE HOORN DS E. SLOMP
... PATER BLEUS ... ". Volgens Bervoets staan op de foto
(nummering volgens afb. 4) 3. Koeter. 5. Kleppe. 7. J.
Vriend. 10. Bervoets . 11. Harry van Leeuwen. 12. A.
Schneiders. 13. Lamper. 16. Lieshout. 17. Hans Ensink.
18. Cor Ox. De heer Pieterse gaf me op, dat op de voorste rij de zesde en zevende van links twee ex-B.S.-ers
(voormalige leden van de Binnenlandse Strijdkrachten,
HWS) waren uit Zwaag. Helaas zitten op de eerste rij
maar zes mensen. Der vierde van rechts (18) zou Nico
Wuyster zijn, maar volgens Bervoets was dat Ox. Op de
tweede rij zou de zevende van links 1-1. v.d. Wetering
zijn, een ex-B.S.-er uit Medemblik. Nu is Van de Wetering inderdaad een naam die in Medemblik voorkomt,
maar op de tweede rij zitten maar vijf mensen. Het
tweede meisje van links op de derde rij (moet zijn het
derde meisje van links op de tweede rij, nr. 12) is Alie
Schneider wonende op cle Veemarkt (Veemarkt 15,
HWS), waar haar vader een groothandel in snoepgoed
en suikerwerken bezat. Die opgave klopt dus met mededeling van de heer Bervoets. Van onze lezers die gespecialiseerd zijn in de plaatselijke geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog graag de juiste namen.

Retraite, meisjes en schoolklas
Van de heer Pieterse laat ik ook nog een foto (afb. 5) uit
een heel ander sfeer zien, namelijk een groep van ca. 75
dames op retraite in Bergen. Voor degenen van onze lezers die niet uit een katholiek milieu komen, een korte
verklaring van het woord retraite. Een retraite is een
periode van afzondering voor godsdienstige overdenkingen, gebeden, gewetensonderzoek e.d. in een klooster of een daarvoor bestemd (retraite)huis, meestal onder leiding van een geestelijke. Ik heb geen enkele naam
van deze dames. Omdat het nogal een grote groep is

Afb. 8. Scflets bij groep meisjes op reis.

geef ik de nummering op een aparte schets (afb. 6).
We gaan verder met een stel meisjes waarschijnlijk een
klas op een schoolreisje (afb. 7) . Ik ontving hem van
mevr. Menzo-de Best uit Enschede. Ik bezit er geen enkele naam van. Naar de kleding van de begeleidende dames te oordelen, de pothoedjes bijv., is het een opname
uit de twintiger jaren. Ook hier een schets voor de num·
mering (afb. 8).
Tenslotte nog het gebruikelijke schoolklasje (afb. 8). Hij
komt van mevr. Tjitske Kleppe uit de Poolster. Het zijn
de leerlingen van de eerste klas van ' de christelijke
school aan het Nieuwe Noord. Mee gefotografeerd zijn
de oudere broertjes en zusjes want dan behoefde per
gezin maar 1 foto besteld te worden. We zaten toen immers in de crisistijd en elk dubbeltje was er één. Ik geef
U de bekende namen, voor onze lezers blijven over de
onbekende oudere broers en zusters. Een schets met
de nummering voeg ik er bij (afb. 9).
01. Annie Hoeksema. 02. Juffrouw Posthuma. 03. Ineke
van der Steeg. 04. Ouder zusje van der Steeg. 05. Ouder
zusje van Sjaantje van der Poel. 06. Tjits Kleppe. 07.
Ouder zusje van Betsy Veldhuis. 08. Ouder zusje van
Adam Boot. 09. Willy Smit. 10. Ouder zusje van Annie
Spaargaren. 11. Ouder zusje van Watte Dijkstra. 12.
Sjaantje van der Spoel. 13. Het hoofd van de school, der
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heer Potter. 14. Dina Mons. 15. Annie Spaargaren. 16.
Bob Kaan. 17. Hilly de Best. 18. Dirk van der Terp. 19.
Doortje Buis. 20. Teunis Dekker. 21. Tijmen Wittebol. 22.
Henk Kanis. 23. Betsy Veldhuis. 24. Winny Roukema of
Rankema. 25. Watte Dijkstra. 26. Grietje van Leeuwen.
27. Gerard Hommerson. 28. Henny Spanger. 29. Piet
Hoeksema. 30. Miep Last. 31. Jan Maat. 32. Rietje van
Rossum. 33. Tiny Slui ter. 34. Oudere broer van Geeske
van der Terp of Terpstra? 35. Geeske van der Ter p of
Terpstra. 36. Tiny Jongkees. 37. Adam Boot. 38. Ouder
zusje van Henny Spanger.
RECTIFICATIF.S
In het vorige nummer zijn op twee plaatsen een aantal
storende fouten ingeslopen.
De tekst onder de foto op blz. 6 moet luiden:
De Kabeljauwse leider Jan van Egmond (1438-151 6)
werd door de verrassing van Dordrecht op 6 april 1481
in één slag de meest gevierde edelman van Holland en
Zeeland. Hij werd nadien zeer begunstigd door Maximiliaan van Oostenrijk, die hem in mei 1491 liet kiezen in
de orde van het Gulden Vlies. Portret geschilderd door
de meester van Alkmaar, New York "Metropolitain Museum of Art" (foto Huldenberg, verz. gravin Thierry de
Limburg Stirum).
De andere fout is gemaakt in het artikel over de fotograaf Kleintjes. De Se alinea in de linker kolom van
blz. 23 moet in zijn geheel vervangen worden door het
volgende:
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Albertus Petrus (Hoorn 26.03.1854-Blokker 14.02.1942),
de tweede zoon van deze Pet rus Antonius, is het dan ,
die in de stormachtige ontwikkeling van schei- en natuurkunde in de negentiende eeuw meer ziet dan het
koopmanschap. Hij wordt fotograaf. Bij zijn huwelijksinschrijving op 8 mei 1889 met Anna Lampe, uit een bekend geslacht van textielhandelaren, geeft hij dan ook
als zijn beroep op "photograaf ". De familie moet dan
maatschappelijk gezien op een wat hoger plan zijn aangeland. Men woont in het kapitale pand Grote Oost 24
en het gezindhoofd was onder meer organist in St Cyriacuskerk aan het Grote Noord.
De in deze alinea voorkomende noot 5 blijft gelijk.
In het nummer van 15 december j.1. zijn in het artikel
van dr. Jaap Toes over de Hoornse rechtbank helaas de
onderschriften verwisseld bij de foto's van Klaas de
Jong (p. 165) en mr. W.K. Baron van Dedem (p. 166).

Nogmaals het Nieuwland en
meer herinneringen
Geachte redactie

Lezers
schrijven
p

Mijn herinneringen gaan nog iets verder terug dan die
van Gerard Dijkman, gepubliceerd in Oud Hoorn van
september 1996.
Ik denk dan in het bijzonder aan de kruidenierswinkel
Nieuwland 36. Toen nog geen Sparwinkel, doch geëxploiteerd door A.W. Vet met hulp van zijn niet meer zo
jonge zuster. Broer en zus, beiden ongetrouwd. Ik meen
dat een broer van hen een melkzaak had in de Kerksteeg.
Waarom rnijn belangstelling voor deze kruidenierswinkel? Het was onze levensmiddelenwinkel. Maandagsmorgens, voor het naar school gaan, moest ik het
boodschappenbestelboekje met die harde zwarte kaft
bedrukt met zilveren letters afgeven in de winkel. Op
een van de volgende dagen bracht Vet de boodschappen persoonlijk aan huis. Lopend met een zware draagmand aan zijn arm. Vol met boodschappen, netjes ingepakt in rechthoekige of puntzakken waarop in een Jugendstil-achtige omlijsting in blauwe letters ·was gedrukt: A. VET- KRUIDENIERS- EN GRUTTERSWAREN. In
het boodschappenboekje stond nu achter elk artikel de
prijs genoteerd.

~KOF~IE ~THE~~

~.UIDEN!ERS- EN ~
11-----: GRUTTERSWAREN
~

~~- ~~-----.

A.W. VET
Drups, Chocolade, Biscuits

~Nieuwland

)C

No. 36

HOORN

~

A.W. Vet was een wat ouderwetse kruidenier, geboren in
1877, die jaren geleden de zaak van zijn vader had
voortgezet. Hij had zeer smalle oorranden. Naar men
zei, waren ze in een strenge vorstperiode afgevroren.
Albert Wiers Vet was vernoemd naar zijn grootvader
van moeders zijde, Albert Wiers van der Deure (18161899). Een hereboer en burgemeester van Nibbixwoud,
die een gedeelte van zijn ambtelijke loopbaan met toestemming van zijne majesteit Koning Willem llI buiten
zijn standplaats, in Hoorn mocht wonen. Op de Draafsingel in een boerderijachtig huis , naast de latere Ziekenverpleging 'De Villa'. Hetzelfde huis waar achter later gebouwen werden gezet voor Drukkerij Stumpel en
waarin ook de rooms katholieke 'Nieuwe Hoornsche
Courant' werd gedrukt.
Nieuwland 36 met een ouderwetse kruidenier in een ouderwetse winkel. Een luide bel boven de deur. Binnen
crème geschilderd houtwerk. Schuine, open vakken aan
de wand waarin de producten los lagen opgeslagen.
Een witte geaderde tegelvloer.
DaaT stond je dan als kleine jongen voor de hoge toonbank, voor een vergeten of noodzakelijke boodschap.
Als er geen klanten waren, wachtte je geduldig totdat

Deze rubrie!? staat open voor alle lezers van het kwartaalblad die willen reageren op geplaatste artikelen,
vragen willen stellen of kritiek willen leveren. De bi/dragen worden geplaatst buiten verantwoordelijkheid
van de redactie of het bestuur. Er lwn alleen schriftelijk gereageerd worden

iemand langzaam lopend van achter de winkel tevoorschijn kwam. Als het druk was, keek je rond. Naar de rode koffiemolen op de toonbank met de twee handvatten
aan het grote draaiwiel. Kijken naar de Van Berkel
weegschaal. Bij grote hoeveelheden gingen de gewichten in de ene schaal, de volle zak in de andere. Als de
wijzer precies in het midden bleef staan, had men het
gevraagde gewicht. Anders een schepje erbij of een
schepje eraf. Moeilijker was het met de stenen kan
waarmee je stroop kwam halen voor de bruine bonen.
Eerst moest de lege pot worden gewogen.
'Zul je voorzichtig zijn met de stroop?' Soms een snoepje toe. Daar ging je dan, het handvat s tevig omklemmend, zorgend dat er niets uitliep uit het smalle tuitje
aan de bovenrand onder het deksel.
Naast Vet woonde de groenteboer Bloem. Ik zie weer
een kleine, magere man en een fors gebouwde grote,
misschien wel dominerende echtgenote. Ik zal niet alle
middens tanders van het Nieuwland gaan opnoemen.
Als schooljongen was het spannend te kijken bij de
hoefsmid Van Egten, als een paard van nieuwe hoefijzers werd voorzien. Het pasklaar slaan van de roodgloeiende ijzers met de hamer op het aambeeld. Het gesis en de schroeilucht als het hete ijzer tegen de onderkant van de zool van het paard werd gedrukt.
Kringetjes spugen in het stille water van het Nieuwland,
over de hoge, ronde leuning van het Kippenbruggetje
naar het Munnikenveld. Op weg naar de lagere school
in de Kruisstraat passeerde je dit bruggetje. Dan de
kortste weg door de Ramen.
De Kruisstraatschool, die al zo oud was. Weliswaar niet
zo oud als het Latijnse poortje, dat bij de ingang van
het schoolplein stond. Hoge klaslokalen met grote
zwartglimmende kachels met lange afvoerpijpen naar
het plafond. De school van 'meneer' Boot. Juffrouw Visser was mijn eerste schooljuf. Eenmaal per jaar nam ze
haar viool mee en speelde voor ons. Mijn volgende onderwijzeres, de wat oudere juffrouw Dalmeijer, was
strenger. Naar huis. Jongetjes uit je klas die je na
schooltijd achterna zaten omdat ze wisten dat je bang
was . Door de Ramen, snel het Munnickenveld op naar
het Koepoortsplein. Slimmeriken, die een omtrekkende
beweging maakten, over de Gedempte Turfhaven holden, het Nieuwland op. Dan zat je van twee kanten klem
op dat smalle Kippenbruggetje ...
Een paar jaar later verhuisde de school naar de gerenoveerde Muntstraatschool, die een centrale verwarmingsinstallatie had gekregen. De , ingang van het
schoolplein was op de Turfhaven. Hoge bomen op de
speelplaats, nog hogere kastanjebomen in de naastgelegen weeshuistuin. Klassengewijs in rijen van vier naar
binnen als de bel had geluid, de laagste klassen eerst.
De uitgang van de school was in de Muntstraat. Dan
naar huis, door de Achterstraat, waar soms bij een stalhouderij een lijkwagen gereed stond met stemmige
zwarte dekkleden en met hoofdkappen aangeklede
paarden ervoor. Of over de Gouw langs het snoepwinkeltje van de gezusters Maassen naar het Nieuwland
om een paar boodschappen, die niet op het bestellijstje
van A.W. Vet hadden gestaan, mee naar huis te nemen.
Dus terug op het Nieuwland, nummer 36.
Harm Drost, Aerdenhout
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Hoe Hoorn veranderde
Femke Uiterwijk

Gezicht op het Sint Jansgasthuis en de vakschool voor meisjes aan het Kerkplein in 1946.
Veel verkeer is er nog niet. De boterhal werd tot
1840 als gasthuis gebruikt, daarna werd een
nieuw ziekenhuis gebouwd op het terrein tussen
de Wisselstraat en het Kerkplein en kwam in het
St-Jansgasthuis het kledingmagazijn voor het
militaire garnizoen dat tot 1922 in Hoorn gelegerd werd. Vervolgens kreeg het gasthuis de bestemming van boter- en eierhal en nu doet het
gebouw al weer vele jaren dienst als expositieruimte voor de Kunstenaarsvereniging voor
Hoorn en omstreken.
·
Het pand rechts naast het Gasthuis is de in 1917
opgerichte vakschool voor meisjes, de Huishoudschool. Gemeente-architect J. Faber verbouwde het pand in neo-renaissance-stijl. Het
huisje ernaast werd beneden bewoond door de
conciërge van de school en boven door de di-
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rectrice. ln juni 1981 werd dit gebouw jammer
genoeg gesloopt omdat de gemeente er jongerenwoningen wilde neerzetten. Het resultaat
kunt u zelf gaan bewonderen.
De sloop van het HOP-gebouw, want zo heette
de vakschool voor meisjes in de zestiger/zeventiger jaren, omdat het in die tijd als buurthuis
voor de binnenstad diende, bracht veel gemoederen in beweging. Leden van onze vereniging
wilden zelfs met een demonstratie de start van
de sloop verhinderen (zie blz 50 Oud Hoorn
tachtig jaar).
Bij de foto op de achterpagina van het vorige
kwartaalblad heb ik abusievelijk vermeld dat
'Het Witte Paard' verbrand is. Het pand is gewoon gesloopt. Ik heb mij waarschijnlijk vergist
met het 'Wapen van West-Friesland' aan het Kleine Noord.

